
Umuda, direnişe, özgürlük ve barış 
dolu yarınlara MERHABA

Her türlü eşitsizliğin kriz düzeyinde ya-
şandığı bir dönemden geçiyoruz. Tüm 

toplumsal alanlar, daha doğru bir ifadey-
le tüm yaşam alanları büyük tehditlerle 

karşı karşıya.
Doğal alanların tahribatı ve sonucunda vahşi yaşam alanlarıyla 
insan etkileşiminin artması nedeniyle tüm dünya iki senedir 
korkunç bir pandemi kriziyle cebelleşiyor.
Neredeyse her gün dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden 
(en az) bir felaket haberi alıyoruz; dünyanın ve ülkenin bir 
köşesi sıcaktan, kuraklıktan ve/veya yangınlarla kavrulurken, 
başka bir yer sel ve fırtınalarla karşılaşıyor.
Bunların hiçbirisi “doğal” felaket değil. Bunlar, gözü kardan 
başka bir şey görmeyen piyasa ve rekabet mekanizmasının ya-
rattığı sonuçların aslında giriş peşrevi. Zira acilen radikal bir 
yön değişikliği yaşanmadığı takdirde insanlığı ve doğayı çok 
daha büyük riskler bekliyor.
Ekolojik krizle aynı anda ve onunla iç içe geçmiş ekonomik 
ve politik krizlerle de uğraşmak zorunda bırakılıyor insanlık. 

Giderek artan yoksulluk tüm dünyada büyük bir öfke yaratı-
yor. Kapitalizmin tekil sonuçlarına karşı mücadele ve direniş 
patlamaları yaşanıyor.
Elbette bu mücadele azmi hepimizi umutlandırıyor. Yaşam 
alanlarının talan edilmesinin, emeğin sömürülmesinin, kadın-
ların, LGBTİ+’ların, azınlıkların, mültecilerin ... haklarının 
gasp edilmesinin kaynağı ortak. O yüzden bu mücadelelerin 
birleşmesi, mücadele alanlarının birbiriyle dayanışması tüm 
alanların güçlenmesini sağlayacaktır.
Ancak bu mücadele birliği ve dayanışmanın sağlanamadığı du-
rumlarda toplumsal öfkenin kendisini dışlayıcı/ırkçı aşırı sa-
ğın yükselişiyle ifade etmeye çalıştığını görüyoruz. Irkçılık ve 
ayrımcılık her daim yöneticilerin işine geliyor. Bizi bölüp güç-
süzleştirdikleri oranda kendilerinin sesi daha yüksek çıkıyor. 

“Tek adam”ın felaketi perçinlediği Türkiye
Türkiye’de de benzeri bir durum yaşanıyor. Tek adam rejimi, 
ranta ve sömürüye dayalı iktidarının devamlılığını sağlamak, 
çoklu krizi ve onun sonuçlarını daha da derinleştiren kendi 
yönetimsel bozukluklarını gözlerden saklayabilmek için ırkçı-
lığı ve ayrımcılığı körüklüyor. 
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2015’te “barış masası”nı tekmeyelen Tayyip Erdoğan, 40 yıldır 
hepimize bıkkınlık veren “terörle mücadele” adı altında Kürt 
illerini kan gölüne çevirdi. Bunun yarattığı milliyetçi havayı 
kullanarak MHP ile ortaklık kurdu. 2016’daki darbe girişimini 
bahane ederek tüm ülkeyi OHAL rejimi altına soktu. 150 bin 
kişiyi hukuksuz ve gayri meşru KHK’lar ile işinden etti, “taş 
yesinler” propagandasıyla onların önemli bir kısmının başka 
işler bulmasını engelledi. Kendisinin de bir parçası olduğu Su-
riye iç savaşından kaçan mültecileri AB ile pazarlık konusu 
etti, toplumda mülteci karşıtı milliyetçi havanın oluşmasına 
neden oldu. İstanbul Sözleşmesi’nden çıktı, her gün kadınla-
rın katledildiği bir ülkede kadınların daha da güvencesiz hale 
gelmesine neden oldu. Tüm Türkiye’yi maden ocağı alanı 
haline getirdi, kaynakları “Kanalİstanbul” gibi rant projeleri-
ne akıttı. Demokrasi ve özgürlüğün sınırlarını iyice daralttı. 
Emekçilerin haklarını ayakları altında çiğnedi...
Bunların acı sonuçlarını her gün yaşıyoruz: Yoksulluğa ve 
eşitsizliğe karşı toplumsal öfke, kendisini ırkçı/ayrımcı saldırı-
larla, linç girişimleriyle gösteriyor. Hükümetin yürüttüğü ırkçı 
politika ve söylemler, Haziran ayında HDP İzmir İl Örgütü’ne 
saldırıya ve gencecik bir yoldaşımızın katledilmesine neden 
oldu. Benzer şekilde hemen her gün ülkenin bir köşesinde 
göçmenlere/mültecilere karşı saldırılar ve linç girişimleri ya-
şanıyor.
Son orman yangınları konusu bile hükümetin sorumluluğu 
üstünden atma girişimleri ve sabotaj dedikodularıyla birleşti 
ve kendini bilmez ırkçıların “Kürtler, teröristler ormanlara 
molotof  kokteyli atıyor” çılıgınlığına sürüklenip yol kesme, 
kimlik sorma ve linç girişimlerine neden oldu. Oysa binlerce 
hektarlık ormanlık alanların küle dönmesi için 1,5 derecelik 
ortalama sıcaklık artışı, piknik alanlarının temizlenmeme-
sinden dolayı orada kalan küçük bir cam parçasının mercek 
görevi görmesi veya sönmemiş bir sigara izmaritinin atılma-
sı, THK’nın elindeki söndürme uçaklarının tamirine kaynak 
ayırmayıp onları çürümeye terk eden, yeterli teknik ekipmana 
ve personele sahip olmayan bir iktidar son derece yeterlidir. 
Kaldı ki benzeri aymazlık Yunanistan, Kıbrıs ve yangınlarla 
kavrulan Güney Avrupa’nın diğer ülkelerinin iktidarları için 
de geçerli.

Ekmek-hak-doğa iç içe
24 Haziran’da İstanbul’da Demokrasi Konferansı gerçekleşti-
rildi. Uzun bir aradan sonra büyük bir salonda siyasi partilerin, 
platformların, sendikaların pankartları ile yan yana dizildiği 
değil, tüm hak mücadelesi verenlerin, bu ülkede demokrasi ol-
madığı için kendi alanlarında mağduriyet yaşayanların kendile-
rini ifade ettiği ve en önemlisi birbirlerini duyduğu bir zemin-
de bir araya gelindi. Arpanın, buğdayın derdinde olan çiftçi, 
bu ülkede kaç çocuk işçi olduğunu, İstanbul Sözleşmesi’nden 
çıkılmaması için aylardır sokakta olan bir kadın, yıllardır evde 
tutulan bir otizmli kadının koşullarını, basın kartı elinden alı-
nan bir gazeteci, LGBTİ+ bir bireyin eşit yurttaşlık talebini, 
yaşam alanı elinden alınan bir köylüyü, başına kayyum rektör 
atanan bir üniversiteli, bir KHK’lının elinden alınan hakları-
nı, anadilinde eğitim göremeyen bir Çerkes’i duydu. Hepimiz, 
Şenyaşar annenin, barış annesinin, harbiyeli çocuğun anne-
sinin çığlığını da duyduk. Yani sadece birbirimizi duymakla 
kalmadık, birbirimizin acılarına da dokunduk.

Çoklu kriz demek aynı kaynaktan beslenen, birbiriyle iç içe 
geçmiş ve birbirini besleyen çoklu saldırı demek. Dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de kadınların, azınlıkların, LGBTİ+’ların 
haklarıyla emeğin hakları ve genel olarak yaşam hakkının sa-
vunulması demek olan ekoloji mücadelesi birlikte yürütülmek 
zorunda. Krizler nasıl ki birbirini tetikliyor ve besliyorsa mü-
cadele alanları da aynı şekilde davranmalı. Bunu başarabildi-
ğimiz oranda ormanlarımızın kesilmesini de engelleyebiliriz, 
haklarımızı elde etmeyi de başarabiliriz.
Demokrasi Konferansı, hepimizin önüne konferansın ye-
rel ayaklarının inşa edilmesi görevi koydu. Türkiye’de hak 
talebinde bulunan tüm kesimler ile beraber sürdürülecek 
bir mücadele, demokrasi güçleri ile birlik, ittifak, eylem ve 
etkinlik birliği ile siyasetin toplumsallaşması, siyaset alanı-
nın genişletilmesi sorumluluğu omuzlarımızda. Bu birliği 
sağlamak, gerçek bir demokrasi ittifakı kurmak demek. 
Biz, gerek kurucu öğelerimiz ve barındırdığımız politik gele-
nekler, gerekse yol alırken yeni katılımlar ile öğrendiğimiz yeni 
siyaset yapma biçimleri ile bu görevi yerine getirecek akıl ve 
inanca sahibiz. Yeşil Sol Parti’nin “4 Adalet” şiarı, mücadele 
azmini ve alanlarını birleştirmek ve karşılıklı dayanışmayı güç-
lendirmek konusunda yol gösterici vazifesi görüyor.
İşte bu kara tablo karşısında; tüm eşitsizliklerin krize dönüştü-
ğü, yaşamın bir bütün olarak tehdit altında olduğu, tek adam 
rejiminin ülkeyi hızla karanlığa sürüklediği bu günlerde her 
şeye rağmen umut dolu bir MERHABA diyoruz. Çünkü bi-
liyoruz ki zorbalığın, sömürünün, baskının olduğu yerde di-
renişler de, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya hayali kuran 
güzel insanlar da olacak, oluyor.  Öfkeliyiz, ama aynı zamanda 
umutluyuz.

Yeşil Sol Parti Eşsözcüleri
Ayşe Erdem – İbrahim Akın

Amerika Birleşik Devletleri’nin 2 Dünya Savaşı sıra-
sında Japonya’nın Hiroşima şehrine atom bombası 
atmasının 76’ıncı yıl dönümü nedeniyle NÜKLE-
ERSİZ BİR DÜNYA MÜMKÜN başlıklı bir bildiri 
yayınladık.  
6 Ağustos 1945’te ABD’ye ait “Enola Gay” adlı bir 
bombardıman uçağından Hiroşima’ya atılan atom 
bombasıyla ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmiş, rad-
yasyona bağlı hastalıklar sebebiyle ölenlerle birlikte 
bu sayı 140 bini geçmişti.  
Atom bombasının, insan hayatı için son derece 
tehlikeli olan nükleer silahların ortadan kaldırılması 
gerektiği belirtilen bildiride tüm bunlara rağmen tüm 
doğal yaşamı tehdit eden nükleer silah denemelerinin 
ve yeni nükleer santral kurulumlarının devam ettiği 
ifade edildi ve yaşanılabilir bir dünya için nükleersiz 
bir yaşam çağrısı yapıldı.
Açıklamanın tamamı için: https://yesilsolparti.org/
nukleersiz-bir-dunya-mumkun

Hiroşima: Bir daha asla!

https://yesilsolparti.org/nukleersiz-bir-dunya-mumkun
https://yesilsolparti.org/nukleersiz-bir-dunya-mumkun
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İkizköy direniyor: “Her ağacı tek tek 
savunacağız”

Son yangın dalgasında tek başına 60 bin hektar ormanını 
kaybeden Muğla’nın neredeyse son kalan ormanlık alanı 
olan Akbelen’i savunmak için direniyor İkizköylüler. İki 
yıldır bir yandan ellerindeki testerelerle ağaçları kesmeye 
çalışanları durdurmaya çalışıyorlar, bir yandan da devletin 
hukuk sisteminin ve idaresinin ayak oyunlarına direniyor-
lar, jandarmanın baskısına, şiddetine göğüs geriyorlar. Üs-
telik son iki haftadır yangın belasıyla da uğraşmak zorunda 
kaldılar.

Direniş, Kurban Bayramı’ndan beri ormanın hemen yanın-
da kurulan çadır nöbetleriyle devam ediyor. Köylüler ve 
onlara destek olmak için gelen ekoloji savunucuları, du-
rumdan istifade oldu-bittiyle ağaç kesmeye gelenlere karşı 
7/24 nöbette bekliyor.

Bölgede bulunan iki termik santralin sahipleri ormanlık 
alanda açılacak yeni kömür madenlerini aç kurtlar gibi bek-
liyor. Jandarma geçen hafta köye gelerek yangın nedeniyle 
köyün boşaltılmasını “emretti”. Köylülere hemen bir km 
ötedeki başka bir köye gitmeleri söylendi. Üstelik hiçbir ta-
şıma araç-gereci tahsis etmeden.

Bunun üstüne bir de yangına karşı tedbir diye ağaçları 
kesmeye gelenler oldu. Köylüler ve yaşam savunucuları 
bu faaliyeti durdurdular, ama karşılarında yine jandarmayı 
(üstelik bu sefer sert bir “müdahale”yle birlikte) buldular. 
Jandarma, direniş alanlarındaki çadırları kaldırdı.

İkizköylüler ve yaşam savunucuları çadır nöbetlerine de-
vam ediyor (çadırlar, ormanın hemen yanındaki özel bir 
mülke kurulmuş durumda).

“Tek bir ağacı bile” maden şirketlerinin, termik santral 
sahiplerinin kar hırsına kurban vermemekte kararlı olan 
İkizköylüler’in mücadelesi en sonunda ilk hukuki meyvesi-
ni verdi: 11 Ağustos’ta bölge idare mahkemesi, hükümetin 
verdiği maden ruhsatı hakkında yürütmeyi durdurma kara-
rı verdi. İkizköylüler, direnişleriyle hepimize umut veriyor 
ve örnek oluyor.

2014’te özelleştirilerek Limak-İC İçtaş ortaklığına verilen termik 
santral bölgedeki ormanları yuttu. İkizköylüler geriye kalan 740 
dekarlık son ormanlık alanın da termik santral uğruna yok edil-
mesine karşı çıkıyor. Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine 
yakıt sağlamak için bu bölgede 1979 yılından bu yana linyit made-
ni (kömür) çıkarılıyor. Bölgede yıllardır giderek genişleyen toplam 
5 ruhsat sahası var ve 1979-2014 yılları arasında Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından taşeron firmalar aracılığı 
ile işletilen kömür sahalarının işletme hakkı da termik santrallerin 
özelleştirilmesinin ardından Aralık 2014’te Yeniköy Kemerköy 
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’ye devredildi. Bunun ardından ise 
ruhsat birleştirme yoluna gidilerek İkizköy’deki Akbelen sahasını 
da kapsayan bölgede 23 bin hektarlık yeni kömür madeni sahası 
açılmak isteniyor. ÇED’den muaf  tutularak çalıştırılmak istenen 
yeni maden sahasında İkizköy Akbelen Mevkii’ndeki 740 bin 
metrekarelik ormanlık alan da yer alıyor. Yerel halkın verdiği bil-
gilere göre Akbelen mevkiindeki 740 dönümlük doğal ormanlık 
alanda Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye 
maden işletme izni verilirken, alanın tamamen ağaçsızlandırılmak 
istendiği belirtiliyor. Aynı şekilde ormanlık alanı çevreleyen ve 
İkizköy, Çamköy ve Karacahisar mahalleleri sınırları içinde kalan 
3000 dönümlük zeytinlik ve tarım alanı da aynı şirket tarafından 
satın alınmak isteniyor. Son günlerde orman yangınlarıyla boğu-
şan bölgede termik santral yıkımına karşı ormanlarını koruma 
mücadelesi vermeleriyle gündeme gelen İkizköy halkı aslında 2 
yıldır konuyla ilgili mücadele yürütüyor. 1979’dan beri Muğla’daki 
termik santrallere yakıt sağlayan ve neredeyse kesintisiz 15 km 
boyunca uzanan açık ocak linyit madeninin, çevresel etki değer-
lendirme sürecinden (ÇED) muaf  tutulmasına yerel halk tepki 
gösteriyor. Kömür sahası olarak ayrılan Akbelen ormanındaki 
ağaçların kesilmesi amacıyla Kasım 2019’da harekete geçen Milas 
Orman İşletme Müdürlüğünün çalışması, İkizköylülerin müda-
halesi ile durdurulmuştu... YK Enerji görevlileri ile Milas Orman 
İşletme Müdürlüğü çalışanlarının birlikte 31 Mart 2021 tarihinde 
Akbelen orman alanına girdiğini gören İkizköylüler, kısa sürede 
toplanarak sahaya gittiler ve İdare’nin araçlarının önünü keserek 
çalışmayı engellediler. (Kaynak: https://gazeteciyazaryusufya-
vuzblog.wordpress.com/2021/08/10/ikizkoyluler-aylardir-ne-
den-orman-nobeti-tutuyor)

Direnişin öyküsü 

https://gazeteciyazaryusufyavuzblog.wordpress.com/2021/08/10/ikizkoyluler-aylardir-neden-orman-nobet
https://gazeteciyazaryusufyavuzblog.wordpress.com/2021/08/10/ikizkoyluler-aylardir-neden-orman-nobet
https://gazeteciyazaryusufyavuzblog.wordpress.com/2021/08/10/ikizkoyluler-aylardir-neden-orman-nobet
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Yeşil Sol Parti’nin 3. Kongre/Konferansı’nda alınan karar-
lar arasında partinin mümkün olan her ilde örgütlenmesi ve 
seçim yeterliliğine kavuşması yer aldı.
Kongre/konferans sürecinde seçilen yeni merkezi ve yerel 
yürütme organlarının üyeleri bu karar dahilinde harekete 
geçtiler. Amaç, il yürütmesinin olduğu ama o ilde seçime 
girmek için yeterli ilçe örgütünün olmadığı yerlerde yeni il-
çeler kurmak, il yürütme organlarının olmadığı yerlerde de 
il ve ilçe örgütleri kurarak bu organların faaliyete geçmesi 
için gerekli alt yapıyı ve dayanışma ağını oluşturmak.
Bu amaç doğrultusunda yerel örgütlerin hızla kurulması-
nın mümkün olduğu 30’un üzerinde il belirlendi. Partimi-
zin eşsözcüleri ve Merkez Yürütme Kurulu bünyesinde 
oluşturulan Örgütlenme Komisyonu üyeleri yaz başından 
itibaren parti üyeleri ve/veya dostlarının olduğu, ama yerel 
örgütlenme eksikliği yaşandığı bu illeri ziyaret etmeye baş-
ladılar. Ziyaret edilen illerde toplantılar düzenlenerek yerel 
il ve/veya ilçe örgütlerinin kurulması önündeki engeller ve 
bu engellerin nasıl aşılacağı konuları ele alındı.
Bu kapsamda Mersin, Adana, Hatay-İskenderun, Gazian-
tep, Denizli, Burdur, Uşak, Antalya, Eskişehir, Amasya, 
Tokat ve Çorum’da yerel parti üyelerimiz ve dostlarımızla 
toplantılar düzenledik.
Aslında bu illerin çoğunda ya yerel örgütlerimiz var, ama 
faaliyetleri kısıtlı ya da geçmişte var olan örgütler ülkenin 
baskıcı ortamının da etkisiyle kapanmış durumda.
Yeni ilçe örgütleri kurmaya ihtiyaç duyduğumuz kimi il-
lerde de çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin İstanbul’da 

yaklaşık 10 tane yeni ilçe örgütümüz kurulma aşamasında 
(böylece İstanbul için seçim yeterliliğine çok kısa zamanda 
ulaşabileceğiz). Elbette yeni kurulan ilçe örgütlerimiz belli 
bir süre var olan örgütlerimizle birlikte çalışmaya devam 
edecekler.
Düzenlenen örgütlenme ziyareti, toplantılar ve faaliyetler-
de kendimizi ve çevremizi doğru politik hatlar üzerinden 
motive edebildiğimizde genel veya yerel politik ortam ne 
kadar olumsuz koşullar arz etse de başarılı olabileceğimizi 
gördük.
Hedefimiz, bu sene sonuna kadar seçimlere katılma yeter-
liliğine sahip olmak. Bu doğrultuda ilerleyen aylarda çaba-
larımızı sürdüreceğiz.

Örgütlenme çalışmalarımız

Son günlerde Afganistan’da çatışmaların şiddetlenmesi ve 
Taliban güçlerinin ülkede kontrol ettiği alanların genişlemesi 
ile birlikte İran topraklarından Türkiye’ye gelen Afganlılar 
üzerinden mültecilere yönelik yeni bir nefret ve ayrımcı söy-
lemler dalgası yaşanmaya başladı.  
Bu gelişmeler üzerine Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Ku-
rulu bir açıklama yaparak son gelişmelerle ilgili partimizin 
görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.  
Yapılan açıklamada “mültecilere yönelik ayrımcı ve nefret 
söylemi içeren tutum ve yaklaşımlar asla kabul edilemez. Ye-
şil Sol Parti olarak nefret söylemi içeren, mültecileri dışlayan 
yaklaşımları kınıyoruz. Bu tartışmaları endişe ile takip ediyo-
ruz. Bu yaklaşımlar savaş, çatışma ve zulüm görme  korkusu 
ile ülkesini terk etmek zorunda kalan ve çok ağır koşullarda 
yaşam mücadelesi veren mülteci ve sığınmacıların yaşam ko-
şullarını daha da ağırlaştırmaktadır” denildi.
Türkiye’nin de imzaladığı 1951 tarihli Birleşmiş Milletler 
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, Mültecile-
rin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü ve İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesine göre sığınma 

ve mülteci olarak kabul edilmenin evrensel bir insan hakkı 
olarak tanımlandığının hatırlatıldığı açıklamada “Türkiye’de 
yaşayan tüm mülteciler uluslararası hukuka göre hakları olan 
kişiler olup bu kişilerin kabul edilmemesi, tehdit sürerken 
geri gönderilmesi ağır insan hakları ihlali ve insanlık suçu-
dur. Dışlama, ayrımcılık, hak ihlalidir. Asla ve asla kabul edi-
lemez” denildi.
Afganistan ve Suriye başta olmak üzere kitlesel mülteci ha-
reketi yaratan çatışma ve savaşların sorumlusunun küresel 
kapitalizmin temsilcilerinin olduğu belirtilen açıklamada 
“Yeşil Sol Parti olarak mağdurlarla, mülteci dostlarımızla, 
komşularımızla dayanışma halindeyiz. Mültecilerin yaşam 
haklarına yapılan saldırılara, ayrımcı ve dışlayıcı yaklaşımlara 
derhal son verilmelidir. Afgan mültecilere yönelik gönder-
meler durdurulmalı, mültecilere yönelik işlenen nefret suç-
ları cezasız kalmamalı, mültecilerin sağlık, eğitim, barınma, 
beslenme ihtiyaçları başta olmak üzere temel ihtiyaçları kar-
şılanmalıdır” ifadeleri yer aldı.
Açıklamanın tamamı için: https://yesilsolparti.org/dun-
ya-bizim-ortak-evimiz-multeciler-kardesimiz

Mültecilere yönelik nefret söylemi ve ayrımcılığı durduralım! 

Mersin il örgütüyle yapılan toplantı

https://yesilsolparti.org/dunya-bizim-ortak-evimiz-multeciler-kardesimiz
https://yesilsolparti.org/dunya-bizim-ortak-evimiz-multeciler-kardesimiz
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Ağustos ayı kamu emekçileri için iki yıllık ücret artışlarının belir-
lendiği dönemdir. Kamu emekçilerinin toplu iş sözleşmesini kap-
sayan görüşmeler, emek hareketinin yürüttüğü tarihsel mücade-
lenin bir kazanımı olarak ortaya çıkan, fakat geldiğimiz noktada 
artık kamu işverenin emek örgütlerini cendere içinde tutma aracı-
na dönüşen 4688 sayılı yasa hükümlerine göre iki yılda bir yapılır.
Ağustos ayı boyunca süren bu görüşmelere yasa gereği üye sayısı 
en fazla olan ilk üç konfederasyonun (Sırasıyla MEMUR-SEN, 
TÜRKİYE KAMU SEN ve KESK) katılma hakkı var. Kamu 
emekçileri adına imza yetkisi ise en fazla üyeye sahip olan Me-
mur-Sen’de. Ağustos ayı boyunca süren ve adına “toplu pazarlık” 
denilen tiyatro sürecinde nihai karar ise yine aynı yasa gereği, 11 
üyesinin 7’si cumhurbaşkanı tarafından atanan Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’na ait.
Bu ay altıncısı yapılacak olan ve Memur-Sen’in imzacı olduğu 
toplu görüşmelerde şimdiye kadar kamu emekçilerinin ekono-
mik, demokratik ve özlük haklarını gereği gibi koruyan veya iyi-
leştiren hiçbir karar ne yazık ki alınmadı. Memur-Sen ve Türkiye 
Kamu-Sen, her seferinde adeta kamu işvereninin Ar-Ge birimi 
gibi hareket etti, sürecin sonunda kamu emekçileri yeniden yok-
sulluğa ve anti-demokratik çalışma koşullarına mahkûm edildi.
Ancak yine de bu süreçte emekçilerin gerçek taleplerinin görüş-
me masalarında dile getirilmesinin bu taleplerin hem emekçilerin 
hem de ülke kamuoyunun gündemine getirilmesinin büyük bir 
önemi var. KESK, toplu görüşmelerde öteden beri ısrarla bu ta-
rihsel görevi yerine getiriyor, emekçilerin gerçek taleplerini hem 
kamu işverenine hem de kendine sendika diyen, fakat emek mü-
cadelesiyle yakından uzaktan bir ilişkisi bulunmayan diğer konfe-
derasyonlara bir kez daha hatırlatıyor.

Kamu emekçileri adına iki yılda bir yapılan toplu görüşmeler 2 
Ağustos 2021’de başladı. Kamu emekçileri ve emeklilerini ilgi-
lendiren bu süreç aynı zamanda emeğin haklarının tanımlanması 
bakımından işçiler açısından da önemli. Yıllardır enflasyon olma-
dığını iddia eden hükümet artık hızlı fiyat artışlarını saklayamayıp 
enflasyonu resmen %19 olarak açıklamak zorunda kaldı. Oysa 
piyasada yaşanan gerçek enflasyon oranı %50’leri bulmuş du-
rumda. Satın alma gücü azaldıkça yoksulluk da hızla artıyor. Bu 
durum özellikle emeği ile geçinen ve emekli olan herkesi yakın-
dan ilgilendiriyor.
Toplu görüşme toplantılarının ilk günü KESK, daha önce kamu-
oyuyla paylaştığı raporunu sundu. KESK ,bu dönem TİS talep-
lerini 6 başlıkta topladı ve her başlığın altını detaylı açıklamalarla 
doldurdu. Talepler şu şekilde:
1. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret
2. Halktan yana bir kamu hizmeti
3. Temel gelir güvencesi
4. Güvenceli istihdam, güvenli gelecek
5. Demokratik, adil bir çalışma yaşamı
6. Gerçek bir toplu pazarlık

Bu başlıklar, emekçilerin ekonomik ve özlük haklarının yanında 
demokratik, barış içinde bir ülke talebini de kapsıyor. 
Ülkemizde hukukun yok sayıldığı, kurumların işlevsizleştiği, is-
tikrarsızlığın artarak devam ettiği ortamda emeğin hak taleple-
rinin yanında toplumsal siyasi talepler de öne çıkmak zorunda. 
KESK’in mücadele programı bu çerçevede kurgulandı. Toplu 
sözleşme dönemi hükümet ile memur konfederasyonları arasın-
da müzakere süreci olarak gerçekleşiyor. Memur-Sen ve hükümet 
yetkilileri arasında toplu görüşme adı altında emekçiler adına pa-
zarlık yapmaktan çok, aslında karşılıklı güzellemelerle toplantılar 
sürdürülüyor. Bu “sendikalar”, hükümeti eleştiriyormuş gibi ya-
pıyorlar ama sonunda çoğunlukla “uzlaşma” sağlanıyor. Bazen 
“anlaşamadık” diyerek topu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na 
bırakıyorlar ve son sözü bütün emekçiler adına sözde ‘‘tarafsız” 
olan bu kurul söylüyor. KESK ise bu toplantılarda her seferinde 
gerçek toplu görüşme zeminini tarif  ediyor.
Kamu emekçileri için bugün en temel taleplerden biri iş güven-
cesidir. Yaklaşık 5 yıl öncesinde KHK’larla ihraç edilen kamu 
emekçilerinin işlerine iadesi, iş güvencesi talebinin önemli bir bö-
lümüdür. KHK’lar, emekçilerin kafalarının üstünde Demokles’in 
kılıcı gibi sallandı. İş güvencesinin olmadığı bir ortamda, sömürü 
politikalarının sistematikleştiği bir durumda güvenli gelecek hak-
kı da ortadan kalkar. Bu durum tüm emekçiler açısından çalışma 
yaşamında belirsizlik yaratır. Parçalanmış istihdam, geçici, söz-
leşmeli, ücretli vb çalıştırma biçimleri, günlük-mevsimlik işçilik, 
güvencesiz çalışma, emeklilerin yaşam koşulları, işsizlik ve genç 
işsizliği gibi sorunlar ve sorunlu çalışma biçimleri devletin şirket 
anlayışı ile yönetmenin sonucu olarak karşımızda çıkmaktadır. 
Toplu görüşme süreci, kamusal hizmetler ve kamusal istihdamın 
yaygınlaşması, çalışma saatlerinin düşürülerek yeni istihdam ola-
nağının yaratılması, herkese temel gelir güvencesinin sağlanması 
ve ekolojik uyumlu bir çalışma hayatı taleplerinin kamuoyuyla 
yeniden paylaşılması açısından önemli bir süreçtir. Uzun erimli 
mücadele hattında bu sürece bir adım olarak bakmak, bu süreci 
emeğin hakları ve adil yaşam talebi için etkin kullanmak gerekir. 
Emekçiler bu rejimin çarklarında birer çakıl taşı olup dişlileri kı-
rarak bu düzeni değiştirebilir, ekolojik-demokratik bir rejim ku-
rabilir. 
Biliyoruz ki geleceğe sahip olmak geleceksiz bırakılanlara sahip 
çıkarak mümkündür.

Kamuda toplu sözleşme süreci
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Yeşil Sol Kadın Meclisi kongre sonrası ikinci toplantısını 5 
Ağustos 2021 Perşembe akşamı gerçekleştirdi. Gündem; si-
yasal ve örgütsel durum ve örgütlenme konusunda kadın 
meclisinin yapabilecekleri olarak belirlenmişti. Pandeminin 
yoksullaştırıcı ve yalnızlaştırıcı etkilerine, ırkçı saldırılara, hız 
kesmeden süren kadın cinayetlerine ek olarak ekolojik yıkı-
mın yol açtığı “ekolojik anksiyete” fenomeninden söz edildi. 
Artık bir kırılma noktasına gelindiği, köşeye sıkışmışlık halinin 
öfkeye dönüştüğü, iktidarın da buna saldırganlığını artırarak 
tepki verdiği değerlendirmesi yapıldı. Yangınlarla birlikte ik-
tidara oy verenlerin bile algılarının değiştiği, adeta bir bilinç 
sıçraması yaşandığı gözleniyor. Gündelik hayattaki bu farkın-
dalığı hızlandıracak ve politik eylemliliğe evrilmesini sağlaya-
cak adımlar atılması gerekiyor. Emek ve zaman harcayarak 
insanlara politik olmanın, politika yapmanın korkulacak değil 
tersine istenir bir durum olduğunu anlatmak durumundayız. 
Genel durumla ilgili saptamalar sonrasında kadınlar il-ilçe ba-
zında somut olarak yaptıkları örgütlenme çalışmalarını, yeni 
üye kazanımlarını ve karşılaştıkları güçlükleri aktardılar. Özel-
likle gençlerin ekolojik duyarlılığının yüksek olduğu, örgütlen-
me çalışmalarının buradan hareketle yapılabileceği, gençleri 
özne olarak gören ve hiyerarşiden uzak bir yaklaşımın gerek-

liliği vurgulandı. Sanal ortamda buluşmaların değil yüz yüze 
görüşmelerin etkili olduğu belirtildi. Üniversiteler, LGBTİ’ler 
ve vegan gruplar ile temas etmek; kadın ve gençlere dönük 
sosyal medya kampanyaları düzenlemek, bu çalışmalarda il-
gili platformları etiketlemek; farklı illerdeki Yeşil Sol görüşe 
yatkın tanıdıklarımız konusunda birbirimize bilgi iletip yön-
lendirme yapmak; üye kampanyaları öncesi atölye çalışmaları 
yapıp  slogan üretmek vb. öneriler ortaya kondu. 
Örgütlenme çalışmalarında kadın kotasından asla taviz ve-
rilmeyeceği, kotayı gözetmenin yalnız kadınların değil erkek 
üyelerin de görevi olduğu anımsatıldı. Yangınlar sonrası özel-
likle Muğla’nın köylerinde uzun dönemde ciddi bir dayanış-
maya ihtiyaç olduğu dile getirilerek bu konuda hazırlık yapıl-
ması kararı ile toplantı sona erdi.

Kadın Akademisi Çalışma Grubu 6 Ağustos 2021’de ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. İlk toplantımızda kadınların gündelik yaşamlarında 
karşılaştıkları eril şiddeti ya da şiddet riskini fark edememeleri üzeri-
ne birlikte düşünme kararı aldık. Medyaya yansıyan bazı haberlerde 
de gördüğümüz üzere eril şiddet, kadına nefreti bazen kendi çocuğu 
ile intihar ederek kadını suçlu hissettirme, yaşam gücünden yoksun 
bırakarak cezalandırma aşamasına kadar götürülebiliyor. Kadınlar 
ise bu şekilde adım adım ve sinsice kendilerine yönelen şiddetin far-
kına varamadığı gibi ayrılmak istiyor olsa bile tanıdıkları, eş oldukları, 
sevdikleri insanlara karşı güven duygusunu kolaylıkla kaybedemiyor. 
Eril şiddettin bin bir türlü halleri konusunda biz kadınlar neden bu 
kadar savunmasızız? Bunun mutlaka eril kültürle, toplumsal cinsiyet 
rolleriyle, çocukluktan gelen yaşam tarzıyla, öğrenilmiş çaresizlikle 
ilgisi vardır. Eril şiddeti tanımak ve buna hazırlıklı olmak için bu ko-
nuda çalışan uzmanların eserlerini okuyarak işe başlama düşüncesi 
Kadın Akademisi’nin gündemine böylelikle girdi. 
Kadın Akademisi Çalışma Grubu olarak önümüzdeki günlerde 
psikoloji ve hukuk alanlarından uzmanların eserlerini okuyup bir 
düşünce üretme ve paylaşma çalışması yapacağız. Okuma süreci 
sonunda yürüteceğimiz sohbet ve tartışmalara okuduğumuz eserin 
yazarını da davet edeceğiz. Bu kapsamda ilk olarak Nihan Kaya’nın 
“İyi Aile Yoktur” ve “İyi Toplum Yoktur” kitapları üzerinde dura-
cağız. Kolektif  okuma ve tartışma sürecinin kadın politikası üzerine 
ufkumuzu  genişletebileceğini ve buradan çıkan fikirleri kendi dili-
mizce yeniden üretip yaygınlaştırabilme olanağı sağlayacağını umut 
ediyoruz. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kadınlarını birlikte düşün-
mek ve bir sonraki eser ve uzmanı belirlemek için Kadın Akademisi 
Çalışma Grubumuz’a katılmaya davet ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu’nun 
çağrısıyla 6 Ağustos Cuma günü Kadıköy Rıhtım’da bir 
araya gelen kadınlar “hayatlarımız için isyandayız; bir kişi 
daha eksilmeye tahammülümüz yok” diye haykırdı. Yeşil 
Sol Kadınlar’ın da katıldığı eylemde “Her gün erkek şiddeti 
ile karşılaşırken, her gün öldürülürken bir gecede İstanbul 
Sözleşmesi’ni feshederek tecavüzcüleri, katilleri cesaretlen-
diren devlet de kadına yönelik şiddeti ‘tolere edilebilir’ bu-
lan zihniyet de en az failler kadar suçlu” diyen kadınlar bir 
kez daha kadın cinayetlerinin politik olduğunu vurguladı. 
“Azra Gülendam Haytaoğlu, Emine Gökkız, Esra Hankulu 
ve katledilen tüm kadınlar için, haklarımız için, hayatlarımız 
için sokaklarda olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz” 
diyerek tepkilerini dile getiren kadınların yürüyüşü, polis ta-
rafından engellenmek istendi. Geri adım atmayan kadınlar, 
barikatı aşarak Kalkedon Meydanı’na dek yürüdü.

“Hayatlarımız için isyandayız”
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Milas İkizköy’de Akbelen ormanının madenciliğe 
açılmasına karşı haftalardır direnen, ağaç kesimlerini 
engellemek için nöbet tutan köylülerle dayanışmak 
amacıyla heyet olarak 30 Haziran’da direniş alanını 
ziyaret etmiştik. 11 Ağustos’ta ikinci defa oraday-
dık. Yeşil Sol Parti üyelerinin yanısıra HDP Muğla İl 
Eşbaşkanı Nihat Gençosman, EGEÇEP,  TURÇEP, 
Büyük Menderes İnisiyatifi ve Halkevleri temsilcileri 
ve ekoloji aktivistleri de direnişi selamladı. Eşsözcü-
müz İbrahim Akın ve Muğla İl Eşsözcümüz Murat 
Sütçüoğlu da kısa birer konuşma yaparak İkizköy 
halkının yanında olmaya devam edeceğimizi ilettiler. 
Ekoloji Birliği Eşsözcüsü Süheyla Doğan ve Halkevleri 
ve Büyük Menderes İnisiyatifi’nden birer genç kadın 
aktivist de köylülere seslenerek ekoloji direnişinin ön 
saflarında kadınların yer almasının tesadüf  olmadığını 
vurguladılar. Köylüler de Akbelen direnişinin artık tüm 
ülkeye mal olduğunu, her yerdeki ekoloji hareketlerinin 
birbirini desteklemesi gerektiğini belirttiler. “Mermeri 
delen suyun büyüklüğü değil sürekliliğidir” diyerek bu 
buluşmaların devamını talep ettiler.

Haziran ayında yaptığımız kongremizde 9 no’lu önerge ile 
kurulan Tarım Politikaları Çalışma Grubumuz’un bir araya 
geldiği ilk birkaç toplantıdaki tespiti ve hedefi, öncelikle parti 
içine dönük, Türkiye’de tarım ve gıdaya dair farkındalığa katkı 
sunmak, bu alanda genel bir bilgi düzeyi sağlayarak bir yol ha-
ritası çıkarmaktı. Bu vesileyle 13 temmuz 2021’de “Gıda Hak-
kımızı Savunurken Yol Haritamız” konulu genel bilgilendirme 
toplantısı ile grubumuzu ve amaçlarını anlatma fırsatı bulduk. 
Kısa süre sonrasında Tuz Gölü’nde yaşanan flamingo ölümle-
ri faciası bizlere tarım politikalarının yanlış yapılandırılmasının 
veya eksikliğinin nelere mal olabileceğini çok acı bir şekilde 
göstermiş oldu. Kapalı bir su havzası olan bölgenin tarım-
sal uygulamalar sebebiyle yaşadığı ekolojik dönüşümü, Tür-
kiye’nin güncel durumuyla birlikte değerlendirmek niyetiyle 
Doğa Derneği başkanı Dicle Tuba Kılıç ile 3 Ağustos 2021’de 
“Tarım Politikalarının Ekolojik Etkileri” konulu söyleşiyi ger-
çekleştirdik. 
Aynı zamanlar içinde Türkiye’nin dört bir yanında çıkan or-
man yangınları yüz binlerce hektar ormanlık araziyi içindeki 
canlılıkla beraber küle çevirdi.
Çalışma grubumuz belirlediğimiz yönde faaliyetlerine önü-
müzdeki dönemde devam edecek.

İkizköy’deydik Tarım Politikaları Çalışma Grubu

1999’da birinci derece SİT alanı ilan edilen, ama gelip geçen yö-
netimlerin rant alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yap-
tığı İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nun doğal yapısını 
korumak isteyen Validebağ Gönüllüeri 50 günü aşkındır koruda 
nöbet tutuyor. Bulundukları alanda imza kampanyası yürüten gö-
nüllüler, mahkemenin iki defa verdiği yapılaşmaya dönük yürüt-
meyi durdurma kararının uygulanmasını ve korunun rant kapısı-
na dönüşmemesini istiyor. Beyoğlu üyemiz Haluk Kaya, nöbetin 
52. günü olan 11 Ağustos’ta Validebağ Korusu’na dayanışma zi-
yaretinde bulundu.
Validebağ’ı korumak tüm İstanbullular’ın sorumluluğunda. Vali-
debağ’ın doğal güzelliğine sahip çıkmak isteyen herkesi bu direni-
şin bir parçası olmaya çağırıyoruz.

Validebağ nöbeti
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Kazma Bırak Kampanyası uluslararası koordinasyonu Yuna-
nistan, Kıbrıs ve Türkiye’yi saran ve binlerce hektar ormanın 
küle dönmesine neden olan yangınlar üzerine bir açıklama 
yaptı. Açıklamada her sene orduya ve güvenlik teşkilatına mil-
yarlarca dolar kaynak ayıran, ama küresel ısınmadan en çok 
etkilenen bölgelerden birinde yer almalarına rağmen orman 
ve itfaiye teşkilatlarına yeterli yatırım yapmayan, yangınlarda 
ihtiyaç duyulan uluslararası yardımlaşma konusunu milliyetçi 
diplomatik ayak oyunlarına kurban eden her üç ülkenin ikti-
darları eleştirildi. Açıklamada her üç ülkede de itfaiye hizmet-
lerinde son yıllarda yapılan kesintilere dikkat çekildi: “Bunun en 
tipik örneği, 8 yangın söndürme uçağı olmasına rağmen, yeterli yatırım, 
bakım, onarım ve personel eksikliği nedeniyle hiçbirinin şu anda aktif  
ve uçuşa hazır olmadığı Türkiye’dir! Yunanistan’da ... itfaiye teşkilatı 
büyük oranda araç filosunu yenilemek için özel bağışlara bağımlı hale 
getirildi, bu büyük tükeniş sırasında gerçek kalıcı işe alımlar yerine söz-
leşmeli işçiler çalıştırıldı. Kıbrıs’ta hükümet, bütçe harcamalarının %42 
oranında artırıldığını söylese de harekete geçirilen kuvvetler, Temmuz 
ayı başlarında çıkan yangının büyüklüğüne göre hem araç sayısı hem 
de personel olarak çok küçüktü ve hükümetin 2016 yılına kadar satın 
almaya söz verdiği iki itfaiye uçağı halen satın alınmadı”.

Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma çağrısında bulunan ko-
ordinasyon, polis ve orduya değil itfaiye ve orman teşkilatı-
na yatırım yapılması ve ormanlık alanların korunarak yanmış 
bölgelerde yapılaşmaya izin verilmemesi çağrısında bulundu.
Açıklamanın tamamı için: https://www.kazmabirak.org/
makale/46

Kazma Bırak Kampanyası

Polis ve ordu değil orman ve itfaiye

30 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’nın Glasgow 
kentinde düzenlenecek COP26 zirvesinde ülke temsilcileri 
küresel ısınma konusunda gelinen durum ve atılan adımları 
değerlendirecek. Ne yazık ki yapılan çok sayıda zirve ve an-
laşmaya rağmen hükümetlerin iklim değişikliği konusunda 
şimdiye kadar yaptıkları, bilim insanlarının kritik eşik olarak 
gösterdikleri ısınmayı 1,5oC’nin altında tutma hedefinden çok 
uzak. Daha yaşanılabilir bir dünya için tek şansımız küresel 
düzeyde güçlü bir iklim hareketi. COP26 zirvesi sırasına hü-
kümetler üzerinde basınç yaratabilmek için küresel düzeyde 
eylem ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Yeşil Sol Parti İklim 
Krizi Çalışma Grubu olarak sürecin Türkiye ayağını oluştur-
mak hedefiyle aşağıdaki çalışmaları yapmayı planlıyoruz:
• İklim aktivistleri ve ekoloji örgütlerini bir araya getirecek 

COP26 Türkiye Koalisyonu’nun oluşturulması dönük gi-
rişimlerde bulunulması

• Pandemi koşullarının el verdiği ölçüde Glasgow’a gidişin 
örgütlenmesi, alternatif  olarak zirve boyunca yerel eylem 
ve etkinliklerin düzenlenmesi

• İklim değişikliği ve Türkiye’de yapılması gerekenler üze-
rine iklim aktivistleri ve ekoloji örgütlerinin ortak sözü-
nü oluşturmak hedefiyle bir konferans düzenlenmesi ve 
konferans neticesinde bir acil eylem planı oluşturularak 
bunun deklere edilmesi.

Bu sürecin bir parçası olmak isteyen herkesi çalışma grubu-
muzun bir parçası olmaya çağırıyoruz.

Kadın meclisimizin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dik-
kat çekmek ve buralardan tartışma alanları geliştirmek 
amaçlı, partimizin karma alanına dönük çalışmalar yürü-
ten çalışma grubumuz, son dönemlerde “somut delil” vb 
ifadelerle aşındırılan istismar ve taciz vakalarından en ağır 
şekilde etkilenen çocukların içinde bulunduğu durumu, İs-
tanbul Sözleşmesi perspektifinden de değerlendirmek ama-
cıyla 4 Ağustos 2021 tarihinde sosyal hizmet uzmanı, aile 
danışmanı, adli görüşmeci ve eğitimci Seher Dere Ülgen ile 
karma alana dönük toplantı ve söyleşi gerçekleştirdi. 

Halihazırda yürütülen piyasa odaklı bakış açısının maale-
sef  istismar vakalarının önlenmesi konusunda da yaygın 
olduğunu vurgulayan hocamız, bu alana dair yapılacak yatı-
rımların birer harcama kalemine indirgenmiş olduğunu ve 
uzun soluklu toplumsal sonuçların görmezden gelindiğini 
ifade etti.

Kişileri istismara uğradıktan sonra savunan destekleyici 
mekanizmaların toplumsal ve hukuksal yapımızda olmadığı 
gerçeğinin, İstanbul Sözleşmesi’nin cinsiyet eşitliğine dair 
toplumsal dönüşümü gerçek kılmak için incelikle dokun-
muş yapısını işaret eden söyleşimiz, sorunun sadece ceza 
mantığıyla değil, önleyici, savunucu ve destekleyici yapılar 
inşa etmekle aşılabileceğini bir daha göstermiş oldu.

Kasım ayında İskoçya’nın 
Glasgow kentinde yapıla-
cak olan COP26 buluşma-
sının Türkiye ayağını hep 
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