
Yok saymadan, ertelemeden! Hemen şimdi !

İyi niyetler ve Başka Bir Dünya Mümkün umuduyla Refikler-Zeytinli ile ilişkisi olanlara açık
bilgilendirmedir!

Geçtiğimiz Mart ayında bizlere Refiklerde yaşanılan bir cinsel şiddet beyanı iletilmişti. Bu beyan,
aynı ortamda başka cinsel şiddet vakalarının da yaşandığını açığa çıkardı. Art arda yaşanan bu
vakalar, Refikler’in cinsel şiddet eylemlerine karşı gerekli tutum, tepki ve kararlılığı göstermediğini
açıkça ortaya koymuştur. Bu bakımdan Refikler’in yaşanan olaylardan artık doğrudan doğruya
sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Buna ek olarak Refikler ilişki kurduğu kişi ve kurumlara herhangi bir
bilgilendirmede bulunmamış, aksine bu yöndeki soru ve talepleri görmezden gelmiştir. Bunun cinsel
şiddet olaylarını gizleme ve örtbas etme anlamına geldiği açıktır; üstelik bu tutumuyla Refikler cinsel
şiddete uğrayan kişileri değil faili koruyup kollama yoluna gitmiştir.

Refikler’in faili değil, aksine cinsel şiddete maruz kalan kişileri çeşitli yöntemlerle (sosyal
baskı-itham-gizleme-maruz kalanı bir şekilde gayri meşrulaştırma vb.) topluluktan uzaklaştırma
yaklaşımında olduğu anlaşılmıştır. Refikler-Zeytinli’de kalmaya devam eden faile ve çiftlikte
yaşananlara karşı ise gereken önlemlerin alınmadığının anlaşılması ile Antalya Gıda Toplulukları
olarak Ek-2'de yer alan maili 5 Nisan 2021 tarihinde Refikler-Zeytinliye ilettik. O tarihten bu yana
Refikler alışılagelen tutumuna paralel olarak tarafımıza herhangi bir açıklama yapmaya ya da cevap
vermeye tenezzül etmemiştir. Ayrıca üzülerek, çiftlikte mailimizin herkesle paylaşılmadığını da
öğrenmiş bulunmaktayız. Daha da önemlisi, göstermiş olduğumuz tepki de Refikler tarafından gerekli
önlemlerin alınmasını sağlayamamış olacak ki, maalesef mail atıldıktan sonra Refikler-Zeytinli’de
aynı fail tarafından bir kadının daha cinsel şiddete maruz kaldığı haberini aldık. Bu yaşanan en son
cinsel şiddet olayından sonra, failin Refikler’den göstermelik bir şekilde uzaklaştırıldığı söylentileri
mevcuttur.

Ekoloji mücadelesinde önemli bir yeri olduğu düşüncesiyle, Refikler’in zarar görmemesi adına,
yalnızlaştırma, manipülasyon ve cinsel şiddete maruz kalmış pek çok insanın sessizliği tercih ettiği,
bu olayları yalnızca dost meclislerinde dile getirdiği anlaşılmaktadır. Toplumda yaşanan cinsel şiddet
olaylarından bilindiği üzere, cinsel şiddete maruz kalanın, karşısına ekoloji mücadelesinde önemli bir
konumu olan topluluğu alarak yaşadıklarını dile getirmesi ve sonraki süreçleri göze alması hiçbir
şekilde kolay değildir. Yaşananlar bizlere, Refikler-Zeytinli’nin bu durumdan yararlanarak sistematik
cinsel şiddet olaylarının üstünü örterek, yeni cinsel şiddet vakalarının yaşanmasına sebebiyet verdiğini
düşündürmektedir.

Ekolojik duyarlılıklar her kim tarafından olursa olsun sömürülmemelidir ve yaşam alanlarında
bireylerin hiçbir şiddet türüne maruz bırakılmayacağı koşullar oluşturulmak zorundadır!

Refikler-Zeytinli uzun yıllardır kendi sürecini devam ettiren ve manifestolarından anlaşılacağı üzere,
Başka Bir Dünya Mümkün söylemi ile ekonomik ve sosyal ilişkilerin komünal bir dayanışma
“iddiasıyla” sürdürülmeye çalışıldığı bir yapı olarak bilinmektedir. Refikler komünü ekolojik ve
toplumsal duyarlılığı olan pek çok insanın emek verdiği, önemsediği, yönlendirildiği bir ekolojik
mücadele alanı olduğundan, burada yaşanılan ve gözardı edilen mağduriyetlerin paylaşılması elzem
olmuştur. Topyekun yıkımın ve baskının olduğu böylesi zamanlarda, kol kırılsın yen içinde kalsın
düsturu ile hareket etmek, sorunları ertelemek; duyarlılıkları ve değişim umudunu yok etmekten başka
bir işe yaramamaktadır. Bu nedenle, bu seferki çağrımız bu dayanışma ağı içerisinde yer alan tüm
paydaşlaradır. Her nedense, Refiklerle iletişim kuran pek çok kişinin ortak görüşü olarak Refikler-
Zeytinli’ye dair;

● manipülasyon
● yalnızlaştırma
● sorunu konuşmak yerine sorunu ortaya çıkaranları hedef alma
● sosyal çevre ve bilinir olmanın getirdiği güçle, birey üzerinde tahakküm kurma



● görmezden gelme
gibi ortak kaygılar dillendirilmektedir.

Sonuç olarak Refikler-Zeytinli’de cinsel şiddet olayları yaşanmış ve bunlar bilinmesine rağmen
gereken önlemler alınmamıştır. Refikler-Zeytinli eğer yazılı metinlerindeki kadar pratiklerinde de
samimi ise bu konuyu  samimi ve duyarlı bir şekilde ele almakla yükümlüdür.

Farklı alanlarda baskılara maruz kalıyor olmaları, Refikler-Zeytinli’nin kendi komünlerinin üyeleri
olan kadınların cinsel şiddete maruz kaldığı bir alan olduğuna ilişkin ardı ardına gelen duyumları
görmezden gelmemize ve duyarsız kalmamıza asla neden olmayacaktır!

Şiddetin ve sömürünün her türlüsünün karşısındayız !

Ek-1 Yazılı Taciz Beyanı
Ek-2   Antalya Gıda Topluluğu’nun 5 Nisan 2021’de Refikler’e yolladığı e-mail

Antalya Gıda Toplulukları

Ek-1 Yazılı Taciz Beyanı

“Refikler de 2019 yılının yaz aylarında tacize uğradım. aynı süreçte başka bir kadının tacize
uğradığına da şahitlik ettim. iki kadın konuyu refikler (zeytinli) ile paylaştık, ilk olarak tepki verildi.
fail H.Y arazinin bir köşesine tecrit edildi, araziden çıkarılmadı.diğer kadın arkadaş işleri dolayısı ile
İstanbul'a döndü benim ise oraya gidiş amacım başka bir dünya mümkünü görebilmek. komune
katılmak yada epey bir süre kalmaktı. taciz olayından sonra olayın çözüleceği ve benim orada kalıp
süreçte durumu hem görmem hem kendimle yüzleşmem (ne için yüzleşeceksem) ikna edildim. çünkü
oraya güvenim vardı ve birşeyler yapılıcağina inanıyordum. akabinde fail iftira ve yanlış anlamaya
kurban gittiğini belirtti o süreçte sert bir tartışma yaşandı komunde yaşayan bir erkeğin (ani bir öfke
patlamisiyla) kendi ağzindan failin daha oncede başka kadınları defalarca taciz ettiğini bunun ilk
olmadığını öğrendim komundeki herkes bunun doğruluğunu onayladı. kız arkadaşı ve fail iftiracı ve
ortalığı karıştırmak için orada bulunduğum düşüncesindeydiler ve bu fikir komune iyice yansıdı
mobinge maruz kaldım manipüle edildim yalnizlastirildim. insanlar benimle konuşmaktan kaçınıyor,
kimse benimle iletişim kurmak istemiyordu. komün de bulunan herkes… bir erkek konunun
konuşulup tartışıldığını bak H.’yi tecrit ettiklerini daha fazla konuyu uzatmamam gerektiğini belirtti.
oradaki ağır sessizlik ve mobinge daha fazla dayanamayıp ayrıldım. ayrılirken hala birşeyler
yapacaklarina inanıyordum. ancak ben oradan ayrılır ayrılmaz birkaç gün sonra H.Y’nin bayramicte
yapılan tohum takas şenliğinde (kırkent ağı) komune tekrar geri döndüğünü boy gösterdiğini
resimlerde gördüm ve o şenliğe katılan herkeste H.Y’yi görmüştür.konu hasır altı edildi benimle
tekbir kişi bile iletişime gecmedi. Oradan ayrıldıktan sonra güvenim sarsılmış incinmiş ve konuyu
deşifre etme gücünden mahrum bırakılmıştim gerek ailevi sebepler ile gerek yine aynı manipulayona
maruz kalmaktan ve psikolojimin daha da kötüye gitmesinden endişe duydum. guvenip de konuyu
birkac yakın arkadaş dışında kimseyle paylasamadim.ve bir yanimda hala oranın zarar gormesini
istemiyordu sisteme karşı güvendiğimiz yapıların elbet daha adil, vicdanlı ve duyarlı olacağını
sistemle benzeşmeyeceğini düşünup bu pisliği temizleyeceğine inanıyordum. bu sebeple
arkadaşlardan kimseye anlatmamalirini rica ettim. ancak bu inanç boşunaymiş. epey bir süre sonra
konuyu Antalya gıda topluluguğu ile paylaştım topluluk tepkisiz kalmadi Refiklere mail attı ancak
refikler tenezzül edip maile bir cevap bile vermedi.Refikler aynı döngüyü devam ettirdi. bu beyanı
yazmak benim için oldukça zor oldu zira bu tarz süreçlerin ne kadar yıpratıcı olduğunu bilenler bilir.



yaşadığım süreçte beni tacizden çok insanların mobingi duyarsızlığı ve konuyu hasır altı edişi yıprattı.
Maalesef içinde yaşadığımız feodal ve erk düzende taciz ve tecavuzlerde hep kadın suçlanmıştır.
Ancak politik ideolojisi ve manifestosuyla sert bir duruşu olan yapılarda da aynı baskıyı ve zihniyeti
görmek inanılmaz bir hayal kırıklığı ve güven sarsıntısı... bu döngünün tekrar etmemesi için yazdım.”

Ek-2   Antalya Gıda Topluluğu’nun 5 Nisan 2021’de Refikler’e yolladığı e-mail ;

ZEYTİNLİ EKOLOJİ TOPLULUĞU VE REFİKLER ÇİFTLİĞİ'NE

Antalya Doğu ve Batı Gıda Toplulukları olarak, Kollektif içinde yaşanan tacize karşı gerekli
duyarlılığı göstermediğiniz anlaşıldığından, iletişimimizi fiilen kesme yönünde karar almış
bulunuyoruz.

Tacizin ortaya çıkması ile birlikte derhal etkin, koruyucu ve önleyici tedbirler alınmadığı için
eylemin tekrarlandığı anlaşılmaktadır. Genel olarak, taciz eyleminin tekrar edeceği ve yeni mağdurlar
da yaratabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, faili aynı ortamda barındırmaya devam etmek, örtülü bir
iştirak eylemi mahiyetindedir. Faile yol vermeyerek, tacizin devamına yol açtığınızdan, kurumunuzla
yollarımızı ayırdığımızı bildiririz.


