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sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin  
zaferi için 

Merhaba! 
 
Türkiye Direniyor sitemizin 
bünyesinde yayınlamaya başladığımız 
Karadeniz Direniyor fanzinimiz 
sizlerle… Memleketimizin kuzey 
köşesinden yurdun dört bir yanına göç 
eden ve hala orada yaşayan insanlarımızın 
sorunları, yayınımızda siz değerli 
okuyucularımız ile buluşacak. 
 
Memleket yangın yeri… Her yanında ayrı 
bir “güleriz ağlanacak halimize” olayının 
yaşandığı bu ülkede, Karadeniz bir çoban 
ateşini beklemekte. Maalesef bu yangın 
yerinde, Batum’dan aldıkları cephaneleri 

takaları ile memleketimize taşıyacak 
dedelerimiz yok. Onlara önderlik edecek 
örgütçüler yok. Bizi kurtaracak olan, kendi 
kollarımızdan başka bir şeyimiz yok. 
 
Karadeniz’in en büyük düşmanı, 
Dünya’nın her yerinde olduğu gibi 
emperyalizm… Emperyalizmin 
Karadeniz’de özel olarak kullandığı 
yöntem ise, başta Tekel ve Fiskobirlik 
özelleştirmeleri ile işsizleştirme ve 
yoksullaştırma, bunun ardından şehirlerin 
entelektüel birikimlerini yok etme ve din-
şovenizm afyonları ile kafadan 
silahsızlaştırma. Son olarak ise lümpen 
Arabistanlıların petro-dolarları ile 
betonlaştırma ve rant ekonomisi içinde 
daha fazla sömürme…  
 
1980 darbesi öncesi devrimcilerin 
kurtarılmış bölgelerinin olduğu 
Karadeniz’in en büyük düşmanı AKP, 
2018 genel seçimlerinde illerin 
tamamında en fazla oyu alan parti 
olabilmekte… Kolay biçimde olaylar 
göçlere ve halkın bu duruma rıza 
gösterdiğine yorulabilir. Oysa Karadeniz, 
bugün anlaşılmayı ve çelişkilerinin 
çözülmesini bekliyor. Sadece Karadeniz 
mi? Büyükleri orada yaşamış, bugün 
Türkiye’nin farklı yerlerinde çalışmak için 
giden milyonlarca Karadenizli de 
çelişkilerin çözümü için bekliyor. 
Türkiye’nin en güzel coğrafyalarından 
birinde, gençlik iş bulamıyorsa, kültürel 
faaliyet bulamıyorsa, kendisini ifade 
edecek bir yer bulamıyorsa, söylenecek bir 
söz vardır demektir. 
 
Türkiye Direniyor olarak, memleketin 
dört bir yanında buna benzer çalışmaları 
meydana getireceğiz, ilk adımı 
Karadeniz’den başlattık. Dileriz devamını 
getireceğiz. 
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CEMAL AKYÜREK 
Psikolojik Danışman, Ordulu 

 

SIRTI LACİVERT HAMSİLERİN VE MISIR EKMEĞİNİN 
ZAFERİ İÇİN!  
BİZ KAZANACAĞIZ! 
 

“İlkbaharda usul usul 
yürü; toprak ana hamiledir…” 
[1] 
 

Şu sözdeki anlam derinliğine, 
duygu zenginliğine, duygu sanatına 
ve güzelliğine bakar mısınız? Doğayı 
insan ile aynı görme, kendisini 
doğanın bir parçası olarak algılama!.. 

Yine insanın doğaya saygısını, 
doğa sevgisini şu söz ne kadar da 
güzel anlatıyor değil mi? 
“Yeryüzüne iyi davranın. O 
atalarımızdan miras kalmadı, 
onu çocuklarınızdan ödünç 
aldınız.” 
 

Bu düşüncenin köklerini insanlığın büyük ve uzun yürüyüşünde aramak ve 
bulmak mümkündür. Atalarımız henüz insanlaşma sürecinde, Neandertal – Sapiens 
ayrışması aşamasından başlayarak gelişen animizm düşünce ve mantığı ile düşünüp 
davranıyordu. 
 

O halde bu kadar etkili ve derinden işleyen animizm düşünce ve mantığı neydi? 
 

“Animizm, insanın en ilkel mantık sistemidir. Her şeyi, tümden 
doğayı, çevresini kendisi gibi yorumlar; canlı olarak görür, algılar, 
düşünür; ona göre davranır. Bu sanıldığı kadar-göründüğü kadar 
saçma, akıldışı, boş inanç değildir. İnsanın en ilk uyum mantığıdır ve 
doğal bir gelişimle kendiliğinden oluşmuştur. Bu yüzden de doğayı-
evrimi dolayısıyla gerçeği yansıtır. Ve binlerce, on binlerce, hatta yüz 
binlerce yıldır insan düşünce-davranışlarından silinemez. Animizm, 
Totemizme dönüştüğü zaman bile temel mantığını sürdürür.”  [1] 
 

İlk atalarımızdan aldığımız bu düşünüş biçimi kapitalizmin her şeyi kâr, para, 
sömürü olarak gördüğü ve kirlettiği dünyamızda insanlığın geleceğini kurtarmada 

Fatsa, Siyanürlü Maden’e karşı çıplak ayak kitap 
okuma eylemi 
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anahtar düşünce ve mantık sistemi olarak yaşıyor. İnsanlığın ulaştığı son bilimsel 
düşünce ve davranışın sisteminin çekirdeği içinde bu kolektif animist düşünce 
kendisini yenileyerek yaşatmayı başarmıştır. 
 

“Yenisey Türkleri, sincabın kürkünün gri renge dönüşmesini baharın 
gelişi olarak kabul eder. Kuş, yol gösterdiğinden Hunlar için uğurlu bir 
hayvandır. Bulgar Türkleri, köpek ulumasını; güven, bereket ve bolluk 
habercisi olarak, sevinçle karşılar. 
 

Eski Türkler’de, kurt bağımsızlık ve özgürlüğün simgesidir; kutsal bir 
hayvandır. (Günümüzde Sivas ve Tokat’da bir yolcunun önüne tavşan çıkarsa 
kötüye, kurt çıkarsa iyiye yorulur.) Yakutlar’da, guguk kuşu ölüm, dağ tavuğu 
yağmur, tavşan kuraklık habercisidir.” [4] 
 

İnsan yaşamını devam ettirebilmek için 
yürüttüğü yaşam savaşında doğa ile uyum 
içerisinde, doğadan madde alış-verişi 
yapmıştır -ki bu madde alış-verişine de 
üretim diyoruz. Ve bu savaşta insan doğa 
kanunlarını ile uyum sağlayarak günümüze 
ulaşabilmiştir. Ne yazık ki, bu uyum 
günümüzden yaklaşık 7 bin yıl önce 
Aşağı/Güney Mezopotamya’da ilk Sümer 
kentleri Ur ve Erudu’da toplumun sınıflara 
bölünmesi ile bozulmuş, eşit kandaş toplum 
içinde bir gedik açılmış ve toplum ezen-
ezilen, sömüren-sömürülen diye uzlaşmaz 
bir bölünmeye uğramıştır. 
 

Toplumun sınıflara bölünmesi ile artık 
toplumda durumları ve çıkarları farklı olan 
insan kümeleri oluşmuştur. Bu oluşumun 
ezen, sömüren tarafında 
olan sınıfların bir 
taraftan kendi türlerini 
ezip, sömürürken diğer 
taraftan da doğa 
kanunlarına karşı gelmiş, 
doğaya savaş açmış ve 
doğada bir daha 
düzeltilemez, onarılamaz 
tahribatlar, yıkımlar 
yapmıştır.  
 

Fatsa, Altıntepe’de Maden Sahası 

Çanakkale, Kazdağları 

Karadeniz, HES denizi oldu... 10 yılda 203 HES yapıldı, 143’ü yolda 
(Hürriyet 16.01.2018) 
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Kapitalist-Emperyalist sistemin doğaya karşı açtığı savaşın, tahribatın güzel 
yurdumuzdaki etkilerini HES’ler, Maden aramaları, Tarım alanlarının sömürüye 
açılması ile yakından ve yakıcı bir şekilde yaşıyoruz. 
 

Görsellerde de gördüğümüz kapitalist-
emperyalist sistemin ülkemizde doğaya 
verdiği ve artık bir daha eski haline 
döndürülemeyecek yıkım ve tahribatın 
sadece bir bölümüdür.  Olayın yasaların nasıl, 
ne tür hileler ile boşa düşürüldüğü, 
çiğnendiği gibi, hangi yabancı şirketlere, 
hangi yerli işbirlikçi şirketler ve yöneticiler 
tarafından peşkeş çekildiğinin teknik 
ayrıntısına girmiyoruz, bu ayrı bir inceleme 
konusudur. Biz bu yazımızda insan ve doğa 
ilişkisinin tarihsel süreci içindeki gelişiminin bir kaç kesitine değinmiş olacağız.  
 

 Bize rehberlik eden 
Mogolistan’da günümüze kadar ulaşmış 
Dukha Türk’ü kadının şu sözüdür. 
  

“Çevrende gördüğün her 
şeyin bir ruhu vardır, hem de her 
şeyin… Bu yüzden soluk aldığın 
her an, bunu fark etmeli ve çok 
dikkatli olmalısın! Böylece hiçbir 
canlının ruhuna saygısızlık 
yapmamış olursun…”[5] İnsanın 
doğa sevgisinin, çevreye olan saygısının 
nasıl da capcanlı yaşadığını göstermiyor 
mu? 

 
Bu gün yeşilin her tonunun, hemen her mevsimde görülebildiği, derelerimizin 

özgür aktığı, yaylalarımızda hayvanların özgür otladığı güzel ve eşsiz Karadeniz’imizin 
yok edilmesine karşı halkımızın verdiği mücadele çok anlamlı ve değerlidir.  
 

Halkımız çıplak ayaklı kitap okuma gibi özgün eylemleri,  kadınlarımızın, 
analarımızın destansı direnişleri ile yerli yabancı tüm yıkım şirketlerini kovacak ve yine 
yaylalarımızda hayvanlar otlayacak, derelerimiz özgür akacak ve “sırtı lacivert 
hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için” biz kazanacağız. 

 
Kaynakça: 
[1] Kızılderili Atasözü 
[2] Kızılderili Atasözü 
[3] Hikmet Kıvılcımlı, Komün Gücü, S.202, Derleniş Yayınları 
[4] Metin Aydoğan, Eski Türklerde Doğaya Verilen Önem 
[5] Selcen Küçüküstel, Moğolistan Dukha’larla İki ay, Atlas Kasım 2012 / Sayı 23 

Çanakkale, Kaz Dağları, Su ve vicdan ve 
yaşam yürüyüşü (12 Ekim 2019) 

 

Moğolistan, Dukha Türkleri, Atlas, Kasım 2012, 
Sayı:236 

http://kuramsalaktarim.blogspot.com/2014/06/eski-turklerde-dogaya-verilen-onem.html
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Hüseyin Esen 
Hukuk Öğrencisi, Tokatlı 

 

İÇ KARADENİZ ÖZELİNDE GÖÇ GERÇEĞİ 
 

 
 
Bir bölgeyi genel itibariyle incelerken onun tarihini, kültürünü, 

coğrafyasını, geçim kaynaklarını incelemenin yanında; o bölgeden göç eden 
insanların neden göç ettikleri, göç ettikleri yerlerde neler yaptıklarını da 
incelemek o bölge hakkında bize geniş bir perspektif kazandırır. Kaleme 
aldığım bu yazıda İç Karadeniz'deki benzer özellikleri taşıyan illerin göç 
sebeplerini ve göç sonrası sorunlarını irdeleyeceğim. 
 

Doğmuş olduğum ve topraklarında bir hayli zaman geçirip üretim 
faaliyetlerinin içinde bulunduğum şehir (Tokat) kendisi gibi birkaç şehirle 
birlikte Karadeniz Bölgesi'nin diğer şehirlerinden hem kültürü itibariyle hem 
de sorunları itibariyle ayrılıyor. Bu ayrımlardan başlıcaları: Toprak Yapısı, 
iklim özellikleri, bu iki etmenin meydana getirdiği yetişen bitki 
popülasyonudur. Çorum, Amasya, Tokat illerinde yazlar kurak kışlarsa soğuk 
geçer dolayısıyla buralarda Karadeniz Bölgesindeki diğer şehirlerin tersine bol 
yağış isteyen ürünler yetişmez. Tokat'ın küçük bir bölümü, Çorum ve 
Amasya'nın ise büyük bir bölümünde bozkır bitki örtüsü vardır. Halkın geçim 
kaynağı tarım, hayvancılık ve kendi içlerinde dış şehirlerle taşmayan bir 
ticarettir. Tarım ürünlerinde çeşitlilik çok kısıtlı olmakla birlikte bu 
bölgemizde gerek coğrafi yapı gerekse bölge halkının maddi imkanlarından 
ötürü tarımda makineleşme yeterli ölçüde değildir. Ne Batı Karadeniz'deki 
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şehirler gibi coğrafi açıdan avantajlı, yeraltı zenginlikleri yönünden şanslı ne 
de kıyı bölgelerdeki gibi liman, turizm ve değerli tarım ürünleri 
bulunmaktadır. Bostan bitkileri yetiştirilmesine rağmen su sorunu nedeniyle 
bu çok kısıtlı kalmış durumdadır. Her geçen gün, çiftçi için olmazsa olmaz 
olan mazotla birlikte tarım girdilerinin pahalılaşması, hayvancılık pahalı bir 
hal alırken hasat değerinin düşmesi, hasadın doğal nedenlerden ötürü 
yanması durumunda devletin destek çıkmaması; okul, sağlık, altyapı gibi 
demografik yatırımların uzağında kalmaları bu insanları göç etmeye zorlamış 
ve bugün de zorlamaya devam etmektedir. Tabii göç etmek çok zor bir karar. 
Ömrünün çoğunu geçirdiğin şehirden, düzeninden, alıştığın yerden başka bir 
yere gitme düşüncesi, insanı korkuya düşüren beynini acabalarla dolduran bir 
düşünce. Göçten öncesi büyük bir zorluk, göçe karar vermek ayrı bir zorluk, 
karar verip bir umut ile göç etmekse bambaşka bir zorluk. Bu coğrafyanın 
insanları hep hayatla içindedir bilir zorluğun ne olduğunu göçün ne olduğunu 
lakin bulunduğumuz çağda ve koşullarda bir başka. Göçten sonra karşılaşılan 
sorunları ekonomik ve sosyal olarak iki başlıkta incelemek gerektiğini 
düşünüyorum.  

 
Büyükşehirlere göçte ilk sorun barınma ihtiyacı olarak karşımıza çıkıyor. 

Göç edilen yerlerde, istisnaları saymazsak, barınma büyük bir yük halini 
alıyor. Göç eden insanlar her ne kadar varoşlar diye tabir edilen yerlerde 
yaşamayı seçseler de bu bile onların yaşam savaşında üzerlerine gelen 
oklardan bir tanesi. Bu oku savuşturmak için bir işe girilir çalışılır lakin bu kez 
de diğer okları görür yavaş yavaş. Artık kendisine yetecek bir bostanı yahut 
yakın köylerden gelenlerin kurdukları pazar yoktur ve her besin yüzlerce 
kilometre öteden gelip tadı da hiç alışık olduğu cinsten değildir! Keşke sadece 
tadı farklı olsa, bunun yanında fiyatlar da bir hayli artmış tükettiği besinlerin 
niteliği düşerken bir yandan da niceliğinin düşmesi gerektiğini anlamıştır. Ay 
sonunda gelen faturalar, beslenme giderleri, konut ödemeleri, sosyal yaşam ve 
kültürel faaliyetlerden uzak kalmamak için yapılan masraflar göç etmiş 
insanlarımızın belini büker, maaşından tek kuruş artmaz hatta eksik kalır. 
Kredilere başvurursa zaten çözülmeyen bir düğüm olmuş olur bu yaşam 
savaşı. Her geçen ay bir öncekine göre daha vahim hal alır. Tüm bu gidişata 
rağmen en azından işini kaybetmemek adına her şeye göz yumar, ücretsiz 
mesailere ses edemez ve işsizlik onun her gece karabasanı olmuştur artık. 
Köyünden yahut küçük kasabasından geçinemediği için gelmiştir ama 
kapitalizmin tokadını ense kökünde sızılar içinde hissetmiştir. Geri dönse 
olmaz dönmese nereye varacak bu işin sonu? Psikoloji nedir bunalım nedir 
bilmez bahsettiğimiz yörelerin insanları ama bu duruma düşenlerin büyük bir 
kısmının da bozulmuştur psikolojileri. Hele bir de eğitim gören çocuk varsa 
ailede Yeşilçam filmlerindeki gibi ''fakirdik ama mutluyduk, huzurluyduk'' 
klişesi çok uzak kaçar bu göçmen aileler için. 
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Ekonomik olarak karşılaşılan sorunlardan sonra biraz da sosyal sorunlardan 

bahsetmemek olmaz tabii. Belirttiğim üzere göçmen ailelerin tercih etmek 
zorunda kaldıkları! Muhitler şehrin en varoşları oluyor. Bu muhitlerdeki 
insanlara 2.sınıf olarak bakılması, demografik yatırımların minimal düzeyde 
olması, güvenlik eksikliklerinin de etkisiyle suça eğilimin, madde kullanımının 
yaygın olması göçmen ailelerin hem kendi mal ve can güvenlikleri açısından hem 
de çocuklarının gelecekleri açısından her günü kaygıyla geçirmelerine sebep 
olmakta. Bir umut deyip geldikleri bu büyük kentlerde sanki tüm olanaklar ve 
konfor parası olanlar için sunulmuş, kendi yörelerinden baktıklarında pırıltılı 
görünen yaşam şehre gelince adeta ''bu fonksiyon zenginler için lütfen geri 
durun'' diye uyarı vermektedir. Sosyal açıdan gelişmiş! bu büyük kentlerimiz, 
sabahtan akşama kadar yapılan kölelik (bir de ulaşım eziyeti var tabii) sonrasında 
adeta sosyalleşmeye mecal bırakmayıp bir yere gitmek düşünüldüğünde de ne 
kadar para gideceğini, yollarda kaç saat geçirileceğini balyoz gibi vurur göç eden 
insanımızın beynine. Sözde büyükşehirde yaşıyordur artık ama bu kocaman 
şehirde küçülmüş, kabına sığmayacak bir hale gelmiştir. Belki, hep mi olumsuz 
yönlerden bakacaksın be arkadaş, diye sitem ediyor olabilirsiniz fakat göç 
edenlerin çok büyük bir kısmı bu yazdıklarımdan bir gram aşağısını yaşamıyor ne 
yazık ki. Kapitalizm ve yerli sömürücüler tüm insanlarımıza art arda darbeler 
indirirken göçmen insanlar bu darbeleri bedenlerinin ve ruhlarının her 
zerresinde hissediyorlar. Ne dönebiliyorlar ne yaşayabiliyorlar. Her gün can 
verip, yörelerindeyken buralar için besledikleri umutlar yerlerini umutsuzluğa, 
bunalıma bırakıyor. 
 

Peki, tüm bunlar oluyorken devletimiz ne yapıyor? Göçen insanlarımızın çok 
küçük bir bölümüne besin yardımı yapılıyor devlet eliyle. Tabii sınırlı miktarda 
yapılan bu yardım bir insanın ihtiyacı olan besinlerin çok küçük bir kısmını 
karşılıyor. Burada da ne dolambaçlar dönüyor tahmin edebilirsiniz! Bunu 
şimdilik es geçelim... Gelelim İç Karadeniz üzerinden incelediğimiz fakat 
ülkemizin genel sorunu olan göç sorununun çözümü hakkındaki naçizane 
düşünceme. Göç sorunu ufak tefek yardımlarla, oy kotarmak için yapılan 
hamlelerle bugüne kadar çözülmedi çözülmesi de imkansız gibi duruyor. Zira göç 
sorunu göç edilen şehirde de çözülmez. Göçlerin artması sonucu göç edilen 
şehirler de bir noktadan sonra atıl duruma düşer. Bu sorunun çözümü ülkenin 
her yerinde rant için, oy için, para babalarının cebini doldurmak için çaba 
göstermek yerine halk adına yatırımlar yapmak, kurumları kamulaştırıp 3-5 
kişinin cebine giden paranın halkın ihyası için kullanılmasını sağlamaktır. 
Böylece insanlar yörelerinden bin bir zorluk ve umutlarla başka yerlere 
göçmeyecek; kendi topraklarında, yörelerinde yaşam kolaylığı içinde üretime 
katkı sağlayacaktır. Tabii ki çözümü para babalarının iktidarından beklemek, 
yezitten su beklemek gibi bir şey… Bunu sağlamanın tek yolu örgütlenmekten, 
boyun eğmemekten ve halkçı iktidardan geçer. 
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Berna Şekercioğlu 
Uluslararası İlişkiler Öğrencisi, Kastamonulu 

 

KÜLTÜREL ŞİDDETİN YANSIMALARI 

 
 

Yazının başlığından da anlaşılacağı üzere bu yazımızda şiddet 
konusunu ele alacağız. Şiddet nedir? Şiddet sözlükte yazan anlamıyla, “Bir 
kişi veya gruba yönelik; mağdurun bedensel bütünlüğüne, mallarına veya 
simgesel ve kültürel değerlerine zarar verecek şekildeki her türlü 
davranıştır.”. Pek çoğumuz şiddet deyince bunun sadece fiziksel hasarlara 
yol açtığını ve bununla sınırlı kaldığını düşünüyoruz. Halbuki şiddet 
tanımda da görüldüğü üzere içerisinde pek çok alt kolu barındırıyor. Ben 
bugün bu şiddetin alt kollarından “kültürel şiddet” konusuna değineceğim. 
Kültürel şiddet, insanın varoluşunu ve toplumsal kimliğini oluştururken 
kullandığı sembollerle ilgilidir. Din, ırk, dil, popüler kültür, sanat ve bilimin 
kullanımı doğrudan ve yapısal şiddeti meşrulaştırmaya zemin 
hazırlayabilir. Peki bizim ülkemizde şiddete zemin hazırlayan neydi? Bu 
sorunun geçmişi elbette Türkiye 
tarihinin ilk yıllarına hatta kuruluş 
öncesine dayanıyor fakat ben 
günümüzdeki şiddete zemin 
hazırlayan yakın dönem 
faktörlerinden bahsedeceğim. 
 

2002 genel seçimleri sonrası 
Türkiye’nin başına tarih boyunca Yıkılan il halk kütüphanesi 
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gelmiş olabileceklerin en kötüsünden biri daha geldi: AKP iktidarı. İktidara 
gelmeleriyle birlikte Türkiye’de mezhepsel ve siyasal kutuplaşmaların daha 
da alevlenmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çünkü bu iktidarın bir 
görevi vardı: Büyük Ortadoğu Projesi’ne ve efendilerine layık olabilmek. Ve 
bu uğurda gözlerini kırpmadan halkımıza zulmetmeye, fikirlerimizi bıçakla 
kesmeye, direnenleri hapislere göndermeye, insanlarımızı yoksulluk ve 
işsizlik batağının denizlerine atmaya, gençlerimizi kültürel yozlaşmayla 
yabancılaştırmaya canla başla uğraştılar. Ve bu görevleri bu partinin her bir 
mensubu titizlikle yerine getiriyordu. Parti ülkemizde adeta virüs gibi 
yayılıp insanları zehirlerken birer birer küçük illerimizde de bu 
çalışmalarına yardımcı olacak insanları o şehirlerin yöneticileri yaptılar. 
 

30 Mart 2014 Mahalli 
İdare Seçimlerinin ardından 
Kastamonu’da belediye 
başkanı olarak seçilen 
Tahsin Babaş aradan çok 
fazla vakit geçmeden Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın 
değerlendirme sonuçlarının 
ardından binanın depreme 
dayanıksızlığından dolayı 
can güvenliğini tehdit 
etmesi sebebiyle 07/12/2015 
tarihli rapora dayanarak 

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi’ni yıktı. Şehrin göbeğinde bulunan halk 
kütüphanesinin çevresinde biri özel ikisi devlet olmak üzere üç tane okul 
bulunuyordu. Sadece okul öğrencileri değil elbette ilimizde öğrenim gören 
yüksekokul öğrencileri de kütüphanenin en üst katında bulunan okuma 
salonunda sabah gelip kütüphane kapanana kadar ders çalışıyorlardı. 
Kütüphanenin orta katında bilgisayarlar ve binlerce kitap bulunuyordu. 
Yine kütüphanenin en alt katı ise çocuklar için ayrılmıştı. Çocuklar için 
dergi bölümleri ve kitap raflarının hemen yanlarında da pek çok masa 
vardı. Kütüphaneye ders çalışmak için gelen lise ve üniversite öğrencileri 
ilimizdeki kütüphane yetersizliğinden dolayı çocuk bölümünde boş bulunan 
masalarda ders çalışıyorlardı. Dolayısıyla kütüphane açık olduğu zamanlar 
daima tıklım tıklım olurdu. Fakat Tahsin Babaş, Kastamonu Merkez’de 
bulunan tek ilk halk kütüphanesini “depreme dayanıklı değil.” gerekçesiyle 
yıktı ve belediye başkanlığını sürdürdüğü 31 Mart 2019 tarihine kadar yeni 
bir kütüphane inşa etmedi ki kendisi kütüphane inşasına başlamadı bile. 

Yıkılan halk kütüphanesinden geriye kalan 
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Onun yerine şehrin arka sokaklarında bulunan eski kütüphaneye halk 
kütüphanesinin kitaplarını taşıdı. (Bu kütüphaneyi bir sonraki paragrafta 
detaylı bir şekilde anlatacağım.). Halk kütüphanesinin bütün kitapları 
koliler içerisinde o iki katlı binaya taşındı. Kitaplar karmaşa içindeydi. 
Sorulan kitapları kütüphane memurları sistemde aratıyor, sistemde var 
görünen kitaplar için, ”Şuradaki raflarda bir yerlerdedir. Eğer orada yoksa 
kolilerin içindedir. Kolilerin hepsini açamadık, düzenleyemedik.”, diyordu 
ve aradığımız kaynaklara ulaşamıyorduk. Üstelik o binada oturup kitap 
okumak, ders çalışmak yahut araştırma yapmak için bir masa bile yoktu. 
Binanın üst katına çıkmak yasaktı ve raflardaki kitap sayısı çok ama çok 
azdı. İşte bu görmüş olduğunuz benim ilk paragrafta da bahsetmiş olduğun 
kültürel şiddete en uygun örneklerden biridir. Bir ilin kütüphanesi yoksa ve 
bu kütüphaneyi yıkıp yerine yenisini inşa etmiyorsanız ve bu şehirde 
383.373 kişi yaşıyorsa bu büyük bir kültürel şiddettir. Çünkü kitap 
kültürdür, tarihtir, değerdir, eğitimdir, bilimdir, aydınlıktır, sanattır. Kitap 
her şeydir. Siz halkın bu ihtiyaçlarını elinden alıyorsunuz. Öğrenme 
ihtiyaçlarını elinden alıyorsunuz halkımızın. Halkımız okumasın, görmesin, 
duymasın, konuşmasın, sussun, yaptığımız sahtekarlıkları anlamasın diye 
bütün çabanız. Fakat siz bu halkı yine de bunlardan alıkoyamazsınız. Çünkü 
bu halkın bir Mustafa Kemal’i var ve her ne kadar AKP iktidarı onun bütün 
miraslarına var gücüyle zarar vermeye çalışsa da bunu başaramayacak. 

Bir sonraki paragrafta 
kütüphaneden 
bahsedeceğimi söylemiştim. 
Bu yüzden önceki paragrafı 
Mustafa Kemalle bitirdim. 
Gazi Mustafa Kemal’in 
Kastamonu’da kurdurduğu 
ilk kütüphaneye taşınmıştı 
kitaplar. Onlar eski binayı 
yıkıp yerine çok güzel bir 
kütüphane yapabilecekleri 
halde yapmadılar çünkü bu 
binayı tekrar oluşturmamaları bilinçli bir harekete dayanıyordu. Bu hareket 
esasında kültürel şiddetteki faşizm yansımasının temeliydi. Kitaplara kaç 
kişi ulaşmış? İnsanlar aradıkları bilgiyi bulabiliyorlar mı? Bunların hiçbiri 
umurlarında değil, o yıkılan kütüphanenin üstünde onlarca cami inşa edildi 
Kastamonu’da ama tek bir kütüphane bile yapmadılar. Ve biz yine Mustafa 
Kemal’in miraslarından biri olan o kütüphaneyi kullandık bu süre boyunca. 
 

Mustafa Kemal’in Kastamonu’da yaptırmış olduğu kütüphane 
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Tahsin Babaş 
okulumun “kariyer 
söyleşileri” adı altında 
yaptığı etkinliğin ilk 
konuğuydu. 23 Ekim 
2018’de yapılan bu söyleşiye 
bütün okul zorunlu bir 
şekilde götürüldü. Zorunlu 
diyorum çünkü diğerlerinde 
gitmemek için okulda 
saklanmak zorunda 
kalmıştım. Tahsin Babaş 
söyleşisini bitirip sorulara geçtiği vakit, “Yılları aşkın bir süredir bu şehrin 
bir kütüphanesi yok ve bir saattir hatta bir buçuk saattir de eğitimin ve 
kendimizi geliştirmenin öneminden bahsediyorsunuz. Eğitim ve kendimizi 
geliştirmenin en güzel kitapla olacağı konusunda hemfikir olduğumuzu 
düşünüyorum . Ama kütüphanenin yapım süreci nasıl ilerleyecek?”, diye 
sorduğumda “Üniversitenin kütüphanesi var. Hiç giden var mı aranızda?”, 
diye karşılık verdi ilk olarak. Ben gittiğimi söyledim fakat üniversitenin 
öğrencisi olmayan bir vatandaşımız zaten o kütüphaneden kitap alamıyor.  

 
İkincisi bu bahsedilen üniversite kütüphanesi, Kastamonu’nun bir 

ucunda. Oraya şehir merkezinden ulaşım sağlayabilmeniz için merkezden 
otobüse binmeniz ve bir saat yol gitmeniz gerekiyor. Kütüphaneye en kısa 
sürede çalışmaya uğraşan biz öğrenciler için vakit kaybına yol açıyor. Daha 
sonra Tahsin Babaş: “Uçak kafemiz var bildiğiniz gibi oralarda 
çalışabilirsiniz.”, dedi. Tahsin Babaş’ın bahsetmiş olduğu uçak kafe bir 
“millet kıraathanesi”. Uçak kafeye ulaşabilmek için ciddi bir yokuş 
tırmanmanız gerekiyor ve oraya otobüs çıkmıyor yani kısacası Kastamonu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi durağında iniyorsunuz ve size geriye yine bir 
saatlik tırmanmanız gereken bir yokuş kalıyor. O yokuşu tırmandığınızda 
sizi bir uçak karşılıyor ve gerçekten de uçağın içindeki masalar bir 
kıraathane masası. Okey, tavla gibi oyunlar oynayan amcalarla 
karşılaşıyorsunuz ve sizi tepelerinde AKP’li başkan Tayyip Erdoğan’ın 
sözünün yazılı olduğu, dini kitaplar dışında rafların arasında iki üç tane 
edebi kitabı olan ufak üç tane kitaplık karşılıyor. Haliyle kaynak 
bakımından yetersiz ve oturup çalışmak ya da kitap okumak için oldukça 
dar , gürültülü ve verimsiz bir ortam . Son olarak Tahsin Babaş: 
“Belediyenin üst katına gel orda çalış.”, dedi. Ki bence en rezil cevabı da 
buydu. Gülünçlüğü görebiliyor musunuz? Bir lise öğrencisi kalkıp sizden 

Tahsin Babaş’ın bahsetmiş olduğu Uçak Kafe ve onun zengin 

kütüphanesi (!) 
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şehrinde olmayan kütüphanesinin yerine yenisini yapmanızı talep ediyor ve 
siz onunla adeta dalga geçer gibi yanıtlıyorsunuz söylemiş olduğu şeyi. 
Fakat bu cevaplar sonunda sadece kendinizi rezil etmiş oluyorsunuz çünkü 
bu çocukları, insanları kitaplardan uzak tutan sizler¸ öğrenmelerini 
istemeyen yine sizlersiniz. Videonun tamamı buradadır demek isterdim 
fakat videonun büyük bir çoğunluğunu kesmişler fakat yazmış olduğum 
cümlelerin çok az bir kısmı videoda mevcuttur. [1] 
 

Gelelim 31 Mart 2019 seçimlerine, bu seçimlerde Tahsin Babaş yine 
belediye başkanlığına adaylığını koydu fakat bu sefer karşısında dişli bir 
rakibi vardı ki seçimlerden önce de çoğu kişinin tahmin ettiği gibi seçim 
sonrasında da bu isim kazandı. Faşist MHP’nin adayı Dr. Rahmi Galip 
Vidinlioğlu’ydu. Diğer partilerin başkan adaylarının çok fazla bir oy 
potansiyeli yoktu. Bu yüzden seçim süreci iki faşistin birbiriyle savaşı 
şeklinde ilerledi. Seçim sürecinde MHP’nin yalan vaatlerini inceledim. Bu 
yalan projeler arasında bir tanesi [2] gözüme çarptı. 
 

Gerçek olmayacağını 
biliyordum çünkü Galip 
Vidinlioğlu seçimi kazandıktan 
neredeyse bir yıl sonra 
kütüphaneyi belediye 
meclisinde gündeme anca 
getirebilmişti. Fotoğrafta 
görmüş olduğunuz projenin 
inşaatına başlanmadı. Hatta bu 
halkımıza unutturulup yine 
Mustafa Kemal’in ziyaret etmiş 
olduğu bir binaya kütüphaneyi 

taşıdılar sadece. Çok acı değil mi? Öğrendiğimiz her şeyi bize öğreten 
kitaplardan bu denli insanların bizi uzaklaştırma çabaları, bu kadar çok 
nefret duyuyor olmaları. İnsani olan her şeye düşmanlar. İnsanların 
öğrenmesine, okumasına, yazmasına düşmanlar. Biz cami değil, kütüphane 
istiyoruz, okul istiyoruz, müze, tiyatro, sinema, kitap istiyoruz. Biz sanat ve 
bilim istiyoruz. Ve bizim bunlara olan aşkımıza karşın sizin faşizminizin 
karanlığı hiçbir zaman galip gelemeyecek. Üzerimizdeki baskıyı, şiddeti, 
nefreti arzu ettiğiniz kadar arttırın çünkü her daim aydınlık kazanır. 

 
Bu benim verdiğim sadece çok ama çok ufak bir örneği bunun. Faşizm 

her koldan saldırırken bize düşen direnmek ve daima itiraz etmektir.  

Kastamonu’nun şimdiki halk kütüphanesi 

https://m.facebook.com/watch/?v=1718762198233342
https://galipvidinlioglu.com.tr/2019-Projeler.pdf
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Özgür Gülsoy 
İşlem Yetkilisi, Giresunlu 

 

KARADENİZ: KURTARILACAK BÖLGE 
 
Karadenizimiz… Onun güzelliğinin şarkılarıyla, türküleri ile büyüdük. 

İnadına o güzelliğin ezgilerini savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Seviyoruz 
Karadeniz’i… 

 
Öyleyse, Karadeniz’in içinde bulunduğu duruma göz yummak mümkün mü? 

Bir bakalım hele neymiş durum… 
 
Fındık: Yabancı elinde 
 
Tütün: Yabancının 

ürününe karşı yenik 
 
Mısır: O da öyle… 
 
Çay: Varlık fonu elinde 

oyuncak 
 
Şeker pancarı: Kamunun 

elinden (ç)alındı 
 
Karadeniz toprakları: Arabistan’dan kopup gelen, arsız Tefeci-Bezirgan 

kırmalarının elinde 
 
Karadeniz’in dereleri: HES ile hiç edildi 
 
Karadeniz’in dağları: Türk halkına küfredenler tarafından delik deşik edildi 
 
Teknoloji: Yabancının ağır sanayisine yan sanayilik etmekte 
 
Karadeniz gençliği: İşsizlik yüzünden Karadeniz’den akın akın kaçmakta 
 
Soruyorum size, bu hal ve durumda Karadeniz’e “bağımsız” diyecek, aklı 

başında bir insan görebilir miyiz? 
 
Vaziyet bu ise, tüm Türkiye’de olduğu gibi Karadeniz’imizi gerçek bir 

bağımsızlığa kavuşturacak bir gidişe ihtiyacımız vardır. 
 

Rize’de kuruyan bir dereden… 
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KARADENİZ’İ KURTARACAK OLAN, HALKIN KENDİ 
KOLLARIDIR 

 
Karadeniz’imizi böyle bir çıkmaz ile teslim alan güç kimdir peki? Bunu 

cevaplarken çelişki içinde bir durumu ortaya koymalıyız, Karadeniz’i bu duruma 
sokan, ABD emperyalizmi yapımı ve onların sadık hizmetçisi, ve aynı zamanda 
Karadeniz’de en çok oyu alan AKP-MHP iktidarıdır. 

 
Karadeniz halkının “denize düşerken yılana sarılması” anlamına gelen bu 

durum üzerine söyleyecek çok söz var, tam da bu yüzden Karadeniz Direniyor var 
ve gelecekte bundan genişçe bahsedeceğiz. Konuyu dağıtmadan, kısaca değinmek 
gerekirse, bu durumun başlıca nedeninin bir “darda bırakma” işlemi ile 
gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 

 
Bir memleket düşünün, en kötü, en verimsiz koşullarda toprağından bereket 

fışkırıyor. Ağır sanayi kurma olanakları dar olmakla birlikte, çağımız koşullarında 
kullanılabilecek teknolojinin son sözü, bölgeye uğramıyor bile. Halkın büyük 
kısmı, yasal ya da yasal olmayan tefecilerin icra dosyaları ile kuşatılmış. En 
verimli sanayi kuruluşları kamunun elinden alınarak işçiler işten çıkarılmış. 
Yaşamı kolaylaştıracak gelişmeler için, iktidar sizi oy rüşveti ile avucu içinde 
tutmakta. Tüm dünyanın hayranlıkla baktığı muhteşem doğası, yerini 
kuraklaşmaya bırakmakta. 

 
Karadeniz’in bu durumuna tutsaklıktan başka ad verilebilir mi? 
 
Bu tutsaklıktan kurtulacak olan da yine halkın kendi deneyimleridir. Çok 

sayıda deneyim göstermiştir ki, en lümpen, en gerici hale getirilmiş halk 
tabakaları bile, en meşru mücadelenin taraftarı olabilmekte. Doğanın katledildiği 
yüzlerce girişim sırasında yaşanan budur. İnsanlarımız, yalnızca kendi pratikleri 
içinde kavrayabilmekte bu işgali. 

 
Yalnız bu yetmez ve yetmiyor da… Karadeniz halkının böyle bir tutsaklıktan 

kurtulması için, bir programının olması gerekiyor. Yarın kendi başının çaresine 
bakınca, ne yapacağını bileceği bir yol haritası gerekiyor. Artık ortaya çıkan 
tepkiyi, somut işlere dönüştürmek gerekiyor. İşte bizim için söz, tam da bu 
noktada başlıyor. 

 
KARADENİZ’İN REÇETESİ 
 
Karadeniz dediğimizde, sadece Türkiye’deki coğrafya komisyonunun 

“Karadeniz Bölgesi” olarak adlandırdığı bir bölge değil, Kırklareli’den Batum’a 
kadar, farklı halklardan insanlarımızın akrabalık bağlarıyla, göçlerle, 
mübadelelerle birbirine bağlı olduğu, koca bir Türkiye aklımıza geliyor. 
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Karadeniz’in bu durumu hakkında tartışmalar, burjuva siyasetinde bile sık sık 
gündem olmakta, Karadenizli seçmen üzerine çeşitli değerlendirmeler 
yapılmakta. Yine yapılan kamuoyu yoklamalarında, Karadenizli halkın tümü ile 
nasıl kuşatılmaya çalışıldığı, onların memleket ilişkilerine bakışları, diğer bir 
konu başlığı olmakta. Dolayısıyla çözüm önerisi dillendirirken, bugün 
büyüklerinin memleketlerinden uzakta olan milyonlarca insanı düşünerek söz 
söylemek önemli hale gelmekte. 

 
Her şeyden önce, Karadeniz’de her ne kadar az görülse de yılların getirdiği 

bir demokratik ortamın çekirdekleri hala mevcut. Bunu ilk sıraya koymamızın 
nedeni, kendini yönetecek olan halkın, tüm Türkiye’deki gibi kendi sorununu 
önceden çözme yetisine sahip olması gereğidir. ANAP ve ondan sonra selefi AKP 
iktidarı da bunu görerek, ilk saldırısını halkın bu yeteneğine yönelik uyguladı. 
Karadeniz aydınını yaşatacak ortamlar daraltıldı. Üniversitenin sayıca 
genişlemesinden bile korku duyuldu, çaresi Karadeniz’deki başlıca üniversitelerin 
niteliksiz hale getirilmesi ile sağlandı. Yine kamusal ihtiyaçları olan halk, tehditle 
ve rüşvetle AKP’nin belediyelerine ve çalışmalarına razı edildi. Dolayısıyla, 
Karadeniz’deki her direniş, her karşı çıkış, bir programla buluştuğu an bir okul 
haline gelmekte.   

 
Karadeniz’de bahsettiğimiz örgütlenmeyi tekrardan var edecek olan 

etkenlerden biri, gençliğimizin memleketinde kalabilmesi olarak gözükmekte. 
Fakat bunun için pek uygun ortam yok. “Etine göre budu”, kaliteli okulların 
tümünün özü ile oynanmış, eğitim kalitesi tekelci şirketlerin insan kaynakları 
politikalarına ve palavralarına göre belirlenmiş durumda. Yine şirketlerin var 
olan istihdam niteliği oldukça düşük, gençler asgari ücrete ya da yoksulluk 
sınırının çok altında bir ücrete, yüksek kaliteli iş yapmaya mecbur sayılmakta. 
Sadece mevcut iktidar yapısından kaynaklı değil, dünyayı etkisine alan ekonomik 
sömürü düzeninin gidişinin de bunda payı var. Burjuvazi, pandemi sürecinde 
açık biçimde niyetini belli etti: Modern üretimi emekgücünden arındırmak ve 
düşük nitelikli hizmet sektörüne sürüklemek… Böyle bir saldırı dolayısıyla şunu 
diyebiliriz ki, Karadeniz gençliğinin büyük şehir yaşamında sıkışıp gitmesi yerine 
kendi memleketinde mutlu bir yaşam sürmesi önündeki engellerin en büyüğü, 
emperyalizmin varlığıdır. Nitelikli eğitimin çekirdeği olacak eğitim seferberliği 
yığın örgütleri yaratmak, onlara ortam sağlamak (dernekler, kulüpler, birlikler 
kurmak), yine çeşitli örgütler aracılığı ile (mesela sendikalar eliyle) iş şartlarının 
nitelikli bir biçimde olmasını sağlamayı talep etmek olacaktır. 

 
Karadeniz’in kanayan bir başka yarası da, emperyalizm yaratığı bir 

sorundur; plansız şehirleşme ve Karadeniz’in eşi bulunmaz doğasının 
katledilmesi… Tekniğin bir tık daha geride olduğu süreçlerde, coğrafyanın 
engellerinden bahsetmek mümkündü. Özellikle Doğu Karadeniz, şehirleşmeye ve 
tarıma uygun olmayan, dar sahil kıyısına sıkışmış şehir merkezlerine sahipti. 
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Günümüz tekniğinde, planlı bir şehirleşme ile değerlendirilebilecek o alanların 
tümü, başta Arap Tefeci-Bezirganları olmak üzere ranta açıldı. Yağma Hasan’ın 
böreği kapış kapış paylaşıldı. Geriye, Türkiye’de en çok Karadenizli’nin yaşadığı 
yerlerden biri olan günümüz İstanbul’una benzeyen şehirler çıktı. Çözüm için - 
evrim konağı sürecinde – eylem belli, en azından elde kalanı korumak amacıyla, 
T.C. kimlik numaramız ile itiraz etmeye devam etmek, buna yönelik kitle 
örgütleri ile baskı yaratmaya devam etmek. Buna yönelik çok güzel örneklere 
sahip Karadeniz, yığın örgütlerinin çok özverili çalışmaları mevcut, bunları 
genişletmek çözüme giden yolda önemli adım olacaktır. 

 
Karadeniz’in bir başka sorunu, yine ekonomi ve eğitim sorunlarıyla sıkı 

sıkıya bağlı bir kültürel gerilemedir. Karadeniz, çok önemli aydınların doğum 
yeridir. Sadece Türk ulusu açısından değil, mübadele ile Karadeniz’den ayrılan 
farklı halktan insanların da yetiştiği, kültürel üretim açısından bir fabrikadır. 
Karadeniz halkı, yoz bir futbol liginin meseleleri ve yine ucu televizyona dayanan, 
Karadeniz ile özleştirilmiş yoz bir magazin kültür(süzlüğ)ü arasında sıkıştırılmış 
durumdadır. Karadeniz, çok önemli bir turizm ve kültür bölgesi olabilecek 
durumdayken, gerek iklim şartlarıyla, gerek doğal şartlarıyla bu özelliği taşırken, 
maalesef “sıcak para” karşılığında bu kültürsüzlüğün esiri edildi. Karadeniz’de 
bugün, mevcut yerel yönetimler tarafından bu esaret desteklenmektedir. 
Karadeniz gençliğinin, kendi öz aydınları, sanatçıları ile buluşması, alternatif 
kültür kanallarından (özellikle sosyal medyadan) bilgi paylaşımında bulunması, 
bu geriliği giderecek ilk adım olabilir. 

 
Bir de “beşli çete” faciamız, yani Karadeniz’deki Tefeci-Bezirgan köklü 

sermayenin vurgunu gibi bir olgu var, ona da değinelim. Karadeniz’de HES 
kurulmadık dere, delinmedik orman, betonlaşmamış tarım alanı bırakmayan 
AKP’nin “beşli çete”si ve onun şebekesi, Karadeniz halkının baş belası. Hazır yiyici 
bir ekonominin zenginleri olan bu ekibe karşı, mevcut teknolojinin son sözü olan bir 
sanayileşmenin ilke edinilmesi olmazsa olmazdır. Sanayileşme yönünde bir çaba var 
mı? Var olduğu sanılıyor ancak nasıl? Tarımı gözden çıkararak, verimli alanlara en 
geniş üretim tesisi kurunca, bu sağlanmış olmuyor, ki özellikle Samsun’da son 
süreçte kurulan sanayi alanının başlıca özelliği de bu, sadece yan sanayiye hizmet 
etmesi ve günümüz teknolojisinin gerisinde olması... Karadeniz’de sanayi, daha az 
alan kaplayacak ve daha verimli bir teknik üzerinden gelişebilir, biliyoruz ki kârını 
düşünenler bunu yapmayacaklardır. Yine “duble yollar” ile çözüldüğü sanılan ulaşım 
sorunu, çok zayıf kalmış durumda. Demiryolu ve deniz yolu ulaşımı, ne vatandaşın 
ulaşımına, ne de ekonomiye hizmet verebilmekte, tüm Türkiye’de olduğu gibi, 
Karadeniz’de bu iki ulaşım tipi yok sayılmakta. 

 
Sözün özü, Karadenizimiz tüm bu duruma rağmen, büyük çelişkilerine rağmen, 

yaşanılacak bir yer haline tekrardan gelebilir. Birinci Anti-Emperyalist Kurtuluş 
Savaşı’nı başaran çalışkan insanların torunları, ikinci bir Kurtuluş Savaşı’nı, bu defa 
sosyal devrim ile sonuçlandırabilirler.  
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Dilara Ayas 
Lise mezunu, Düzceli 

 
ENERJİ KAZANIMI ADI ALTINDA  
DOĞA KATLİAMI VE RANT 
 

 
 

Hidroelektrik santralleri (kısa adıyla HES'ler) suyun akış enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştüren enerji santralleridir. Belirli bir yükseklikteki akarsuyun 
meydana getirdiği potansiyel enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek elektrik 
elde edilir. Türkiye'de toplam elektrik enerjisinin yaklaşık %17'si HES'ler 
tarafından üretilir. HES'ler su biriktirmeli (barajlar) ve su biriktirmesiz (nehir 
tipi) olarak ikiye ayrılır. Biz bu yazıda su biriktirmesiz (nehir tipi) HES'lere 
değineceğiz. 

 
HES'ler yenilenebilir ve ucuz enerji kaynakları arasında sayılır. Fakat doğaya 

verdiği zararlar açısından bakarsak doğaya verdikleri zararın bu avantajların 
önüne geçtiğini görürüz. Daha inşaat aşamasındayken bile kuruldukları alanın 
ekolojik dengesini bozmaya başladığını görürüz. HES'lerin su alma yapıları olan 
regülatörler suyun yeniden akarsuya verildiği alan arasında suyun çok büyük bir 
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miktarını alarak akarsuyun doğal dengesini ve akımını bozmaktadır.  Bunun yanı 
sıra özellikle eğimli yamaçlarda su iletim hatlarının yapımları sırasında ortaya 
çıkan hafriyatın dere yatağına dökülmesi ile arada kalan vejetasyonun zarar 
görmesi ve dere yatağının aşınarak yapısının bozulması gibi olumsuz etkileri de 
olabilmektedir. Ayrıca HES'lerin sel ve taşkınların bilançosunu arttırdığı da 
bilinmekte.  

 
HES projesinin uygulandığı nehirlerin son damlası bile elektrik elde etmek 

için kullanılmakta, daha doğru bir deyişle sömürülmektedir. Bu bilinçsiz 
kullanım sonunda derenin bulunduğu yöre ve çevresinde kuraklık başlıyor ve bu 
da çoğu zaman yörede ve çevrede yaşayan halkın göç etmesine sebep olmakta. 

 
Gelelim asıl soruya. Hükümet doğanın ekolojik dengesini bozan, insanların 

yaşadığı topraklardan göç etmesine sebebiyet veren HES'ler konusunda neden bu 
kadar ısrarcı? 

 
Hükümete göre HES'ler enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için olmazsa 

olmaz enerji kaynakları. Fakat gerçek amacın enerji bağımlılığını bitirmekten 
ziyade özel şirketlere rant sağlamak olduğunu görüyoruz. HES'lerin çok büyük bir 
çoğunluğunun kamu eliye değil özel şirketler tekelinde işletilmesi bunun en 
büyük kanıtıdır.  

 
Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. 

Dr. Beyza Üstün HES projesinin bir enerji projesi olmadığını, su kaynaklarının 
şirketlere satılarak yeni rant alanları yaratılması olduğunu dile getiriyor. Yani 
doğal sun kaynaklarımız olan derelerimiz özel şirketlerin çıkarları uğruna peşkeş 
çekiliyor. Peki, çözüm ne? 

 
HES'ler kapitalizmin ne kadar canavarlaştığının, doğayı ve insanı ne denli 

sömürdüğünün somut bir örneğidir.  
 
Çözüm; HES'ler gibi ekolojik dengeyi bozan enerji sistemleri yerine, yine 

doğa ile dost biçimde rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir, doğaya 
uyumlu ve teknolojinin son sözü olan sistemler kurarak doğaya verilen zararı en 
aza indirmektir. Bunun yanı sıra enerji sistemlerinin özel şirketlerin 
denetiminden derhal çıkarılıp kamulaştırılarak ülkemizin doğal kaynaklarının 
özel şirketlere ve bir avuç şirket yöneticisine peşkeş çekilmesinin önüne 
geçilmelidir. 
 
Kaynakça: 
-  TÜRKİYE’DE HİDROELEKTRİK SANTRALLER’İN DURUMU (HES’LER) VE 
ÇEVRE POLİTİKALARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 3-2012) 
- HES: ENERJİ İÇİN Mİ RANT İÇİN Mİ? (Olay53 sitesinden aktaran, EMO)  

http://sobild.ankara.edu.tr/index.php/sobild/article/download/801/254
http://sobild.ankara.edu.tr/index.php/sobild/article/download/801/254
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=79791&tipi=5&sube=0
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Mert Ali Kurt 
Lise öğrencisi, Samsunlu 

 

ALAÇAM’DAN GÖRÜN HALİ 
 

 

 
Karadeniz’i hep duble yollarla duydunuz. Oysa hayaller duble yol, gerçekler ise 
Samsun’un bir ilçesinde kendini ele veriyor. 
 
Nedir bu Alaçam’daki vatandaşın çilesi?  “Doğalgaz getirdik” diye övünüp duranlardan 
çektiği nedir?  
 
21. yüzyıl olmuş, Karadeniz’in bir ilçesine doğalgaz getirildi denilerek övünülüyor. İyi 
hoş da, geride kalan bu hasar nasıl onarılacak? 
 
Çalışmalar yapıldığından beri çarşı içinde araba, motorsiklet, bisiklet sürmek tam bir 
işkenceye döndü. Yolun bir tarafı çamur, çukur içinde. Kirliliğe sebep olduğu gibi trafik 
sıkışıklığına da sebebiyet verebiliyor. Çukur dolu çamurlu bir yoldan gitmek zorunda 
kalabiliyor insanlar, özellikle bisiklet ve motorsiklet kullananlar yolun kenarından 
gitmek zorunda olduğu için (Alaçam trafiği sağ olsun) çukurlara girmek zorunda 
kalıyorlar. Aynı zamanda da vatandaşın üst 
başı çamur olabiliyor.  
 
Yolun yapılıp yapılmayacağı belli değil, kimseden ses soluk çıkmıyor, insanımız bunu 
hak etmiyor. Aslında kolayca çözülebilecek bir sorun bu. Ama kulaklarının üstüne 
yatıyorlar. Doğalgazı kullan(a)mayacak olan bile bunun çilesini çekiyor. Herkes çözüm 
bekliyor, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Sorun çözülür mü? Bunu erkenden 
diliyoruz ancak iktidarın usulü senelerce bekletip, sorunu çözünce onu çalgılı çengili 
duyurmak olmakta. Alaçam’ın park sorunu varken, bir de üstüne yol sorunu eklendi. Bir 
ilçe böyle ise, diğerleri ne halde? Takdirinize bırakıyorum.  
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Karadeniz’i Anlat 
 

GÜLKURUSU YEMENİLER 
(BÜYÜK GERZE YANGINI) 

 

 
 “Karadeniz’i anlat” başlığı altında, güzel Karadeniz’in tarihini anlatan kitapları 

konu alıp, o günleri en iyi yansıtan satırlardan alıntılar yapacağız. Bu sayımızda 
durağımız, ünlü filozof Diyojen’in memleketi Sinop ve onun ilçesi Gerze. 

 
Gerze yangını, 1956 yılında ilçenin tüm yapısını değiştiren bir yangın. Büyük 

maddi ve manevi hasara sebep olan yangın sonrasında, tanıkların anlatımına göre 
hiçbir şey eskisi gibi olmamış. 
 

Bora Demir, bu felaketi belgesel bir kitapla ele alarak unutulmamasını sağladı 
çabası ile. Bugün yangın felaketleri yeni nesiller için önlenebilir ve dar çaplı 
felaketler gibi algılansa da, o zamanın hayal kırıklıkları ile yaşananların ve kayıpların 
nasıl ölçülemez olduğu, kitapta ele alınmakta. 
Gelin, o günlerin acısını vurgulayan birkaç satır ile bu önemli olayı tekrardan analım. 
 

“1956 yılının soğuk bir Şubat gecesinde, Sinop İlinin güzel kasabası Gerze’de 
yaşanan acılardan pek azımızın haberi vardır. Şiddetli lodostun eşlik ettiği alevler, 
o günkü nüfusu dört bin civarında olan ilçenin yüzde seksen beşini küle çevirmiş, 
lakabı “Şirin” olan şehri, sadece birkaç saat içinde üzerinden dumanlar tüten bir 
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harabe halien getirmiştir. Ziraat Bankası, Tekel, Cezaevi, PTT, Adliye, Jandarma 
ve Kaymakamlık binası da dâhil olmak üzere 837 ev ve 301 dükkân yanarak yok 
olmuş, biri 4 buçuk aylık bir bebek olmak üzere, 21 kişi de bu yangında feci şekilde 
can vermiştir. 
 

Küçücük bir kıvılcımlımın yarattığı o büyük dehşeti ve o dehşetin, insanların 
kalpleriyle zihinderinde yarattığı ve yaşattığı korkuyu, onu bire bir yaşayanlar, 
yani Gerzeliler bilir sadece. 
 

O dehşetli gecenin tanıklarından birinin torunu olarak, -tüm çocukluğu o 
hikâyeyi dinleyerek geçiren- ben de bilirdim o korkuyu. Bilmekten de öte; 
hissederdim. Çocuk zihnimde, yaşayan birer canavara dönüşürdü kızıl alevler. 
Önüne gelen her şeyi yutan -yüzlerce yılık geçmişi ve geleceği, binalar, hayvanlar 
ve insanlarla birlikte küle dönüştüren- alevlerin içimde yarattığı dehşeti bugün bile 
hatırlar ve hâlâ ürperirim elimde olmadan. 
 

Bu kitabın yegâne gayesi; unutulmaya yüz tutan, kordan köze, közden ise küle 
dönüşen ve 13 Şubat gecesinin şiddetli lodosuyla bilinmezliğe doğru savrulup gien 
acıları, yurtlarından kopup başka diyarlara gitmek zorunda kalan o fakir ama 
gururlu insanları, Anadolu’nun gerçek ve çilekeş sahiplerini hatırlamak ve 
anmaktır sadece. 
 
Bu yangın, yalnızca insanları, hayvanları, evleri, dükkânları yakmamıştır… Bu 
yangın, Gerze’nin kültürünü, töresini, gelenek-göreneklerini, beş yüz yıllık 
ekonomik ve sosyolojik yapısını yakmıştır. Bu yangın, Gerze’nin tarihini 
yakmış, geçmişle gelecek arasındaki bağını koparmıştır. Bu yangın, 21 kişinin o 
gece, yüzlerce kişinin ise birkaç sene içinde kahrından ölmesine neden olmuştur. 
Bu yangın, Gerze’yi birkaç 
saat içinde ve her şeyiyle 
tepeden tırnağa değiştirmiş, 
Gerzeliler için bir milat halini 
almıştır. Ana babaların 
çocuklarına, dedelerin 
ninelerin torunlarına 
aktaracağı göstereceği ne bir 
fotoğraf kalmıştır geride, ne 
de bir belge. Bu yangın koca 
bir halkın geçmişle olan 
bağını, nasıl olduysa 
yanmadan kalmış birkaç 
siyah beyaz vesikanın insafına 
bırakmıştır.” (Bora Demir -  
Gülkurusu Yemeniler, 
sayfa 5-6) 
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Karadeniz Direniyor 
2020’nin son döneminde Karadeniz’de toplumsal mücadeleler 

 

 
Kastamonu Reysaş TÜVTÜRK 
Direnişi 
 
DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikasına üye 
oldukları için işten atılan Kastamonu Reysaş 
TÜVTÜRK işçileri, 399 gündür direnişlerine 
devam etmekte. İşçiler, işe geri alınmayı ve 
sendika tercihlerine saygı duyulmasını talep 
ediyorlar. 

 

Boğalı Dağı siyanürlü altın aramaya 
karşı direniş 
 
Tokat’ın Erbaa ve Amasya’nın Taşova 
ilçesinde halkın siyanürlü altın arama 
girişime karşı direnişi devam ediyor. 
Buradaki altın arama girişimlerinin, tarıma 
ve doğaya büyük vurgun olacağının altını 
çizmekteler. Verusa Holding firması, 
arkasına devlet desteğini alarak engelleri 
kaldırmaya devam etmekte. 

 
Bartın’da Termik Santral’e karşı zafer 
 
Haziran ayında, termik santrale karşı 
yıllardır mücadele eden Bartın Platformu bir 
davayı daha kazandı. Amasra'ya Hattat 
Holding tarafından yapılmak istenen termik 
santralin önünü açmak için değiştirilen 
plana ilişkin Bartın Platformu tarafından 
davada Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi 
durdurma kararı verdi. Planın yer aldığı 
alanın yüzde 90’ı ormanlık alanda yer 
alırken, planın gerçekleşmesi durumunda 
Amasra’da nefes almak olanaksız hale 
gelecekti.  
 

Üçpınar’da köylü direnişi 
Ekim ayında Ordu’nun Ünye ilçesinde 
maden araması için sondaj çalışması yapan 
ekiplere karşı oturma eylemi yapan Üçpınar 
Köyü sakinleri, jandarmanın saldırısına 
uğradı. Köylüler, mahkeme kararına rağmen 
devam eden sondaj çalışmalarına karşı 
makinelerin önüne yatarak direniş 
gösteriler. Köylüler direnişe devam ediyor.
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