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Atı üzerinde Fatih Ormanı’na doğru tam gaz ilerleyen Ağaoğlu’nun dahiyane projesini alaşağı eden Yeşilist, “Türkiye’nin tek kapsamlı yeşil rehberi”
olarak, çevreci bir bakış açısıyla gündemi önümüze taşıyor. Ekibin çalışmalarının bizde yarattığı merakla birlikte yayın yönetmeni Deniz Aytekin’e
sorularımızı yönelttik.

yesilist.com sitesinin gündemini neler belirliyor? İçeriği belirlerken neler dikkatinizi çekiyor?

Yeşilist genel olarak gün içinde koşuşturma halinde olan; çevreyle barışık yaşamayı, örneğin geri dönüşüm yapmayı, doğa dostu ürünler kullanmayı,
kaliteli beslenmeyi biraz angarya olarak gören kentli insana dünyayı değiştirmek için kendilerini ağaca zincirlemek zorunda olmadıklarını göstermeyi
hedefliyor. Bir dahaki sefere enerji tasarruflu ampul almak, haftada bir gün et yememek, patates kızarttıktan sonra yağı lavaboya dökmemek,
nemlendirici alırken bir zahmet etiketine bakıvermek gibi ufacık şeyler tahmin edildiğinden daha fazla yardımcı oluyor gezegene ve kişinin yaşam
kalitesinin artmasına. Ciddi bir kesim ‘çevre’ deyince aşırı sıkıcı ve zor bir meseleye giriş yaptığını sanıyor ama öyle değil işte. Azıcık durup düşününce
akıllı seçimler yapmak baya kolay. Sonuç olarak süpermarketlerde gıda adı altında paketlenmiş zehir satılan, para için seri olarak doğa ve canlının
katledildiği bir çağda yaşıyoruz. Sorgulamadan yaşamak ve tüketmek hem ayıp hem de biraz enayilik oluyor.

Son dönemlerin en gerçek üstü karakterlerinden Ağaoğlu’na karşı büyük bir kampanyanın başlangıcını üstlendiniz. Nasıl oldu bu, ne
şekilde sonuçlandı kampanya? Sonrasında ne gibi tepkiler aldınız?

Şöyle oldu: Bir sabah ofiste oturuyorduk, konusu açıldı. Reklamı gördünüz mü, alenen ‘ormana gireceğiz’ diyorlar, bir şey yapmamız lazım diye
konuşurken iyiden iyiye sinirlerimiz bozuldu ve kampanyayı başlatmaya karar verdik. Zaten son yıllarda artık iyice saçmalayan ve modernleşme,
metropol olma, kentsel dönüşüm gibi çeşitli isimlerle şehri iyiden iyiye betona boğan projelerden gına gelmişti. Ağaoğlu Holding tabii ki tek suçlu değil,
yanlış olan onlarca proje var ama Fatih Ormanları şehrin merkezinde kalan tek orman, herkesin gitmeyi sevdiği, zaman geçirdiği bir alan. Göstere
göstere ‘biz buraya giriyoruz’ tavrı takınılması tepkinin bu kadar büyümesine neden oldu sanırım. Birkaç gün içerisinde imza sayısı 50.000′e ulaştı,
yüzlerce mesaj ve e-posta geldi bize, katılan herkes çok üzgün ve kızgındı. Nitekim akabinde projede usülsüzlük olduğu ortaya çıktı ve ormanın
kullanım hakları Ağaoğlu Holding’ten geri alındı. Sonrasında aldığımız mesajlarda da genel olarak bir zafer havası vardı, bizim de yüzümüz güldü. Bir de
Ali Ağaoğlu’ndan kamusal bir mesaj geldi hatırlarsanız. ‘Ben orayı Hyde Park yapacaktım, alsın Bakanlık yapsın’ dedi o da…
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Ağaoğlu ve devasa projeleri dışında, şu ara sinirlerinizi hoplatan ve sizi yeniden harekete geçirmek için dürten başka neler var?

Dediğim gibi bu kentsel dönüşüm hadisesi oldukça sinir bozucu. Tarihe tanıklık etmiş, bu kadar güzel bir şehri oyuncaklarıyla oynayan bir çocuk
edasıyla eğip bükmek, sürdürülebilir olmayan projelere durmaksızın onay vermek çok yanlış. Rant ve başka çıkarlar uğruna her gün yeni projeler
imzalanıyor. Çevre mühendisleri, mimarlar, şehir planlamacılar elleri kolları bağlı, hayretler içinde olan biteni izliyorlar. Konuyu bilenlere, uzmanlara
danışan yok, herkes kafasına göre iş yapıyor. İhmalkârlık desen gırla. Son iki üç yılda kaç tane tarihî bina yandı. Sizin aklınız alıyor mu bunu, böyle bir
şey dünyanın başka neresinde oluyor? İnsan gerçekten hayret ediyor. Bir de Greenpeace’in yıllardır anlatmaktan dilinde tüy bırakmayan Kuzey Kutbu
hadisesi var. Petrol arama şirketleri, endüstriyel balıkçılık ve yok yere yaratılan savaşlar kutupların sonunu getirecek. Bu konuya acil müdahale
edilmesi gerekiyor, iklimin dengelenmesinde, tarımda çok büyük rolü olan bir bölge Kuzey Kutbu, binlerce canlının da doğal yaşam alanı. Biz bireyler
olarak tepki vermezsek kimse kurtarmayacak o bölgeyi.

Biraz da güzel şeylerden bahsedelim, son zamanlarda karşınıza çıkan ve sizi heyecanlandıran ya da yesilist.com içeriğinden bizlere
tavsiye edebileceğiniz neler var?

Son zamanlarda Türkçe çevre literatürü oldukça hareketlendi. Birçok yayınevi çevre ile ilgili kitapları kataloglarına dahil etmeye başladı, bu beni çok
mutlu ediyor. Vandana Shiva’nın Türkçe’ye çevrilen ve Sinek Sekiz’den çıkan İyilerin Yanında kitabı baya güzel. !f’in Sev&Değiştir kategorisindeki filmler
de süper bu yıl. F*ck For Forest diye bir belgesel var örneğin geçtiğimiz yıl Warsaw FF’de en iyi belgesel seçilmişti. Amatör porno çekip kazandıkları
parayla Amazon’dan orman satın alan ve bu alanları yerlilere iade eden bir grubu konu alıyor. Uus Maailm (Yeni Dünya) de bir bisiklet aktivisti ile bir
mimarlık öğrencisinin dünyayı değiştirme öyküsünü anlatıyor. Heyecanla bekliyoruz. Yeşilist’in de özellikle ‘Yeşilist 101′ bölümü basit tüyo ve önerilerle
dünyayla daha barışık yaşamak isteyenleri hedef alıyor, göz atmakta fayda var.  Ülkede neler oluyor derseniz geçen gün İzmir Karşıyaka Belediyesi
bizce çok önemli olan bir uygulama başlattı, şehrin farklı noktalarına bisiklet istasyonları açtılar. Bu noktalardan herkes bisiklet kiralayabilecek bundan
böyle. İzmir’i bisiklet şehri yapmaya çalışıyorlar, muhteşem girişim.

Yakın geleceğe dair oluşmaya başlayan planlarınız neler? Nelerle takipçilerinizin karşısında olacaksınız?

Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve yakın gelecekte hayata geçecek birkaç offline projemiz var. Önümüzdeki aylarda ekibi yalnızca internet
sitesinde değil, sahalarda da göreceğinizi söyleyebilirim 

Dünyanın geleceği için ufak da olsa bir fark yaratmak isteyenlere, tam da şu anda kalkıp yapabilecekleri önerileriniz nelerdir?

Bu akşam dışarı çıkarken beş dakika ayırıp dolapta kalmış yemekleri sokağın köşesine bırakırlarsa süper olur. Malum bu havalar sokak hayvanlarını
biraz zor durumda bırakıyor. Bir de yeni bir kampanya var, çocuk felcinin halen hüküm sürmeyi başardığı üç ülke olan Nijerya, Afganistan ve
Pakistan’daki tüm çocukları aşılayarak çocuk felcini dünya üzerinden yok etmeyi hedefliyor. Para vermeden yalnızca bir fotoğraf yükleyerek
katılabiliyorsunuz kampanyaya. Her fotoğraf için bir aşı bağışlanıyor (yesilist.com/sukadar). Basit ve etkili bir kampanya.
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