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Çalışmanın Başlığı 

BİR KÖYLÜ HAREKETİ OLARAK HES KARŞITI MÜCADELE 

 

ÖZET 

Türkiye’de tarım yıllardır bilinçli bir tercih olarak siyasal iktidarlar tarafından geri bırakıldı. 

Çiftçiler emeği ile geçinemez, yaşadığı topraklarda karnını bile doyuramaz hale getirildi.  

Buna bağlı olarak da köy yaşantısı ve köylülük değişim gösterdi. Boşalan köyler, bırakılan tarım 

arazileri herkesin kanıksadığı görüntüler haline geldi. 

Israrla ve inatla yaşadıkları yerde geçimini sağlayan, köklerinden ayrılmayan köylüler de var. 

Bunların çok önemli bölümü aile tarımı yapıyor.   

Nispeten küçük ölçekli üretim yapan köylülerin için her maliyet sonun başlangıcı olur. Bu anlamda 

tarım için mutlak gerekli olan ve maliyeti olmadan ulaşabildikleri su, onları ayakta tutan en temel 

varlık haline geliyor.  

Ürünlerini ekip-biçmede, pazarlamada ciddi sorunlar yaşayan köylülerin tarım yapmaya devam 

edebilmeleri için suya maliyetsiz ve sınırlama olmadan ulaşmaları gerekiyor.  

DOĞU KARADENİZ’DE HES OLGUSU 

Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan ve tarım yapan köylülerin neredeyse yüzde yüze yakını aile 

tarımı yapıyor. Endüstriyelleşmiş bir tarımdan bahsetmek mümkün değil. Bu bölgede üretilen her 

tarımsal ürün su kaynaklarının yanı başında ya da oraya kolaylıkla ulaşılabilecek bölgelerdedir.  

Suyun maliyetlendirilmesi ya da rahat ulaşılmasını engelleyecek her adım köylülerin hala tarım 

yapabilmesini sağlayan son dalında kesilmesi anlamına geliyor.  Bu yüzden Doğu Karadeniz 

köylüsü için HES inşaatları çevresel bir olgudan çok yaşamsal bir olgu haline gelmiştir. 

HES inşaatları, köylüler için tarım yapmalarını sağlayan suya ulaşmalarındaki koca bir duvar. 

Dikkat edilirse HES’lere karşı kitlesel karşı koyuşların yaşandığı bölgeler hala tarımın yapıldığı, 

iyi-kötü insanların ürettikleri ile geçindikleri bölgelerdir.  

Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılan HES’ler sadece ekolojik bir değişikliğe yol açmayacak aynı 

zamanda tarımsal üretim biçimlerinde, ürünlerde de değişikliklere yol açacaktır.  

Modern sulama teknikleri gerektirecek, maliyeti yüksek tarım bugün orada yaşayanların altından 

kalkabilecekleri bir durum değil. Orada yaşayanlar bunun farkında ve mücadele aslında onlar için 

bir varoluş mücadelesi haline gelmiştir. 

Doğu Karadeniz’de köylü isyanına benzer kalkışmalar Erzurum Tortum’da, Antalya’nın köylerinde 

ve Fethiye’de görülebilir. Bu bölgelerin en temel özelliği her şeye rağmen insansızlaşmamış olması 

ve tarımsal üretimin devam etmesi. Bir başka adlandırma ile köylülerin varlığı.  

Tahribatın çok daha yoğun yaşandığı ana nispeten boşalmış ve tarımın yapılamadığı Giresun’un 

dağ köylerinde aynı oranda bir itirazdan ve mücadeleden bahsedemezken, fındık üretimi yoğun 

şekilde devam eden Bulancak ilçesinde ciddi bir muhalefet hızla gelişiyor. 

İŞİN SAHİBİ KÖYLÜLER 
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Bu temelde HES karşıtı mücadele bu bölgelerde esas olarak aktivistlerin değil, köylülerin üzerinde 

yükseliyor ve gelişiyor. Köylülerin yaşam alanlarını koruma mücadelesi bugün HES karşıtı 

mücadelenin ilk dönemlerinde çokça kullanılan eko-sistemi koruma eğilimlerinin çok önüne 

geçmiştir.   

HES karşıtı mücadelenin başarısı bu bölgelerde ancak gerçek bir köylü hareketi haline gelmesi ile 

mümkündür. Mücadele bunun ipuçlarını barındırmakla birlikte, henüz tüm karakterleri oturmuş bir 

kimliğe sahip değildir. 

 


