
Ezgi: Öncelikle neden veganlık? Bize bunu anlatabilir misiniz?

 

Buse Üçer: Ben zaten hayvan hakları aktivistliğinden, mücadelesinden önce yıllardır hak 
mücadeleleri içerisinde kendimi var eden bir bireydim. Üniversitedeyken öğrenci hakları 
mücadelesi içerisinde aktif olarak yer alıyordum. Daha sonra halk mücadeleleri içerisinde aktif 
olarak yer aldım. Tüm bunlarla beraber, yani bu adalet mücadeleleriyle beraber ortak olarak 
hayvanlar için de bir adaletin gerektiği düşüncesine kapıldım. Zaten ben bunların birlikte yer 
aldığını düşünüyorum. Veganlık bir adalet mücadelesidir ama odak noktası hayvanlar olan bir 
adalet mücadelesidir. Yıllar boyunca politikalar insan odaklı hareket etmeye yönlendirdi bizleri. 
Bütün siyasi düşünceler, bunun içerisinde ekoloji de var, hatta bugün bir ekoloji söyleşisi olacak, 
film gösterimi. Ekoloji de insan odaklı düşünmeye yönledirdi bizi. Çünkü sermaye bu şekilde 
yönlendiriyor dünyayı. Ama ben doğa odaklı dünyaya bakan bir kişiydim. Doğa odaklı bu bakış 
açısı beni hayvan odaklı bakmaya da yönlendirdi. Bu yüzden vegan olmayı tercih ettim. Bu yüzden 
veganlık benim kişisel tercihim oldu. Ama ben hep şey diyorum, veganlık bir tercih değil 
yönelimdir. Çünkü veganlık bence zorunluluk. Vegan olmak zorunda artık insanlar. Eğer kendilerine 
özgürlükçü diyorlarsa eğer haklı olanın yanında olmaksa, eğer kölelik karşıtısıylar, vegan olmak 
zorundalar. Aslında bu bir tercih değil o yüzden. Çünkü insan öldürmek bir tercih değilse hayvan 
öldürmek de bir tercih olamaz. 


Ezgi: Topluluğunuzdan biraz bahseden misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl işliyor? Neler 
yapıyorsunuz?


Buse Üçer: 2017 haziran- mayıs aylarında bir atölye yapmaya karar verdik birkaç arkadaş. Daha 
öncesinden ben bir kahvaltı düzenlemiştim. Ankara’da veganları toplamak için. Kendi hesabımdan 
açmıştım bu kahvaltı gönderisini. 


Ezgi: Nerede yapmıştınız?


Buse Üçer: Halk evleri genel merkezinde. Ben beklemiyordum en fazla 5-6 kişi oluruz diye 
düşünmüştüm. Ama 20 kadar vegan geldi. Böyle bir katılım olduğunu görünce bir sürü vegan 
bulabileceğimi fark ettim. Ve sonra vegan olan arkadaşımla beraber atölyeler dizisi başlatmaya 
karar verdik. Şu an turuncu sanat diye bir mekandayız o zaman başka bi yerdeydik.orda ilk 
atölyemizi gerçekleştirdik. Atölyemiz feminizm ile ilgiliydi.diğer arkadaşım da zaten feminist bir 
arkadaşım. Feminizmle veganlığın ilişkisi üzerine sunum yaptık. Ayni zamanda sunumun ardından 
da mutlaka bir üretim yapaya dikkat ediyorduk. O gün de sanırım ben süt yapmıştım. Çünkü bu 
ineklerin sütü, tecavüz meselesi, ineklerin suni döllenme yoluyla hamile bırakılması mevzusu, 
bunlardan bahsetmiştik. Vegan süt yapmayı öğrettim orda insanlara. Ardından bu atölyeler devam 
etti bir sürece yayıldı. Daha sonra bu atölyeler de başka aktivistlerin söyledi yapmak istemesiyle 
büyüdü. Istanbuldan aktivistler geldi. Onları davet ettik söyledi yaptılar. Bambaşka konularda 
söyleşi yaptık. Queer teoriyle veganlığın kesişimi, türcülük konusunda, vegan aktivizmin nasıl 
olacağı konusunda, bütünleşik özgürlük mücadelesinin nasıl gerçekleşeceği konusunda pek çok 
söyleşi yaptık. Ardından da önceden bir araya gelmiş bir WhatsApp grubu oluştu. Gruptaki 
arkadaşlarla beraber atölyeler içerisinden, aslında orası biraz karışık oldu. Atölyeler devam 
ederken bir anda bir olay patlak verdi. Duyulmuştur, NataVega’da bir hayvan tutsaktı, bir serval 
kedisi. Serval kedisi üzerinden olay çok büyümüştü, aslında bir sürü hayvan orada tutsak 
tutuluyordu. Ve atölye olarak bir çağrı yaptık, Ankaradaki hayvan hakları aktivistlerine. Bir toplantı 
almak için. Ve pek çok üniversiteden, pek çok yerden insanlar geldiler ve bir toplantı alıp orada bir 
eylem örgütledik. Bu eylemi örgütledikten sonra, hem atölyedeki arkadaşlarla hem de diğer 
örgütlenen insanlarla ortaklaşa daha da büyüttüğümüz pratik eylem yapmaya dönük bir platform 
sürecine girmiş olduk. Daha sonra burdaki arkadaşlarla ortak toplantılar almaya başladık. Sayımız 
biraz azdı. Atölyedeki arkadaşlarla gelen arkadaşlarla sayımız büyümüştü ama baktık ki etkinliklere 
katılan herkes vegan. Diğer insanlar gelmiyordu toplantılara. Demek ki bu işi gerçekten 
örgütleyebilecek, yürütebilecek insanlar veganlar. Hayvan özgürlüğü aktivizminin de veganlar 
tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündük. Ve bir platform kurmaya karar verdik. 
Ankaradaki bütün veganların düşüncelerinin veya veganlığı nasıl yaymaya karar verdiklerini 
önemsemeden ortak fikirlerini ifade edebilecekleri etkinlik yapabilecekleri bir platform oluşturalım, 
bu platform eylem de örgütleyebilir, bu platform etkinlik de açabilir, piknik de yapabilir, kamp da 
düzenleyebilir. En sonunda da platform fikri gerçekleşti. Bir platform kurduk.


Ezgi: Peki etkinliklerinizin hepsi vegan olmayan insanlara da açık mı? 




Evet toplantılarımız dahil bütün etkinliklerimiz vegan olmayan insanlara da açık. Ama inisiyatif 
veganlarda sadece.


Aybüke: Vegan olmayanlara ne söylemek istiyorsunuz? 


Birincisi vegan olun , tabii ki. İlk mesajım bu olur. Şöyle bir şey söylemek isterim, son dönemde de 
gündemde de olduğu için daha çok dikkatlerini çeker. Bu konuda yazım var link ekle. Kuzular 
köpekler ve vicdanlarımız diye. Biliyorsunuz bir köpeğin bacakları kesildiği için türkiye bir 
ayaklandı. Aslında bu çok fazla dile getiren insan oldu. Beni gördüklerinde insanların dile 
getirdikleri şey şu oldu, o köpeğe üzüldük ama kuzuları yiyoruz. Bence sizi, vegan arkadaşlarını 
gördükleri zaman, sadece o köpeği düşünmesinler o kuzuyu da düşünsünler.  Çünkü her gün bir 
sürü kuzu, koyun öldürülüyor. Onlar da hissedebilen varlıklar, aynı acıyı hissedebiliyorlar 
özgürlüklerini arıyorlar ve tarifsiz acılara, işkenceye maruz kalıyorlar. Sadece öldürülmekle de 
kalmıyorlar, sistematik bir şekilde işkence ediliyor. Ve bunun sürdürülebilir bir tarafı yok, 
sürdürülebilir hayvancılık diye bir şey yok. Her türlü acı çekiyorlar. Ölümün sürdürülebilir bir tarafı 
olamaz.  Sonunda öldürüleceklerini bilerek mutlu gülen ineklerin olduğu çiftlikler yalan. Sonuçta 
yine ölüme gidiyor bu hayvanlar bunu bilmeleri lazım. Gerçekten toplumsal adaletin gelmesini 
istiyorlarsa mutlaka kendilerileri de adil davranmak zorundalar.  Bu adaleti kendi hayatlarına vegan 
olarak bir şekilde getirmek zorundalar çünkü veganlık müdahil bir politikadır, doğrudan feminizm 
gibidir. Yani kendi hayatına müdahale edersin bu politikayla, kendi hayatını dönüştürürsün ve 
doğrudan gündelik hayatını dönüştürürsün ve insanların gündelik hayatını dönüştürürsün ve ben 
de bunu okuyacak olan insanlara sesleniyorum doğrudan gündelik hayatınızı dönüştürün. 
Doğrudan gündelik hayatınıza adaleti taşıyın.önce kendi hayatınıza adaleti, özgürlüğü taşıyan daha 
sonra bütün dünyayı özgürleştirmeye, adaleti getirmeye başlarsınız kendiniz olmadan başkalarına 
adalet götürmeyi bekleyemezsiniz zaten. 


