
Kayyum rejimine karşı demokratik, 
özerk, katılımcı, şeffaf yerel yönetimler

Tek adam rejimi ile birlikte demokratik siyaset kanalları da-
raltıldı, yargı, adalet sağlama fonksiyonu bir kenara itilerek 
baskı aracına dönüştürüldü. Demokratik hakları için sokağa 
çıkanlar kolluk kuvvetleri tarafından zor kullanılarak gözaltına 
alınmakta, tutuklanmakta, haklarında soruşturma açılmakta-
dır. Ülke adeta açık cezaevi haline getirilmiştir. 
Pandemi ile ağırlaşan ekonomik krizin yarattığı pahalılık, yok-
sulluk, işsizlik altında ezilen halk kesimleri AKP-MHP ikti-
darından uzaklaştıkça saray rejimi iktidarda kalmak için her 
türlü baskıya ve zora başvurmaktadır. Kendisinden olmayan 
herkesi “terörist” ilan eden, farklılıklara tahammül edemeyen, 
en demokratik talepleri bile “zor” kullanarak engellemeye kal-
kışan saray rejimi baskı ve şiddeti genel politika haline getir-
mektedir.
Başta HDP ve Kürtler olmak üzere bütün muhaliflere yönelik 
ayrımcı, ötekileştirici uygulamalar, gözaltılar ve tutuklamalar 
sıradanlaştırılmış, Kürt siyasetçilere ve yerel yöneticilere yö-
nelik siyasi soykırım operasyonları artarak devam etmiştir. 
Sürmekte olan kapatma davası ve onunla paralel yürütülen 
Kobani davası bunun son örnekleridir.
Temeli “Şark Islahat Planı”na dayanan Kürtler’e yönelik 
özel savaş sisteminin son yıllarda yerellerdeki yönetim ayağı-
nı “kayyum rejimi” oluşturdu. AKP-MHP iktidarı HDP’nin 
kazandığı belediyelere kayyum atayarak bu uygulamayı genel 
yönetim rejimi haline getirdi. Atanan kayyumlar eliyle asimi-
lasyon ve inkâr politikaları hız kazandı. İlk iş olarak kayyum-
lar, belediyelerde asılı olan Kürtçe tabelaları indirirken, parkla-

rın, caddelerin, bulvarların isimlerini değiştirdi. Yine Roboski 
Anıtı’nın ve Tahir Elçi Parkı’nın isimleri değiştirildi, kadın ve 
kültür merkezleri kapatıldı.  
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 
tarihinde ilan edilen sivil darbeyle ülkeyi OHAL rejimiyle 
yöneten, çıkardığı hukuksuz KHK’larla on binlerce kamu 
emekçisini işten atan AKP-MHP iktidarı, kayyum politikasını 
yaşamın her alanına yayarak demokrasi ve hukuka dair ne var-
sa ortadan kaldırmaya, toplumsal yaşamı ve her türlü özgür-
lük, özerklik alanını yok etmeye devam ediyor.
Öteden beri bu ülkedeki merkezi iktidar, yerel yönetimler 
üzerinde vesayet rejimi uyguladı. Merkezin atadığı vali ve kay-
makamların yerel yönetimler üzerinde “denetleyici” yetkileri 
var; aynı şekilde merkezi iktidarın seçimlerle iş başına gelen 
yerel yönetim organlarını görevden alma, onların bütçelerine 
onay vermeme gibi geniş vesayet yetkileri bulunuyor. Üstelik 
tüm bu uygulamalar 1993’te yürürlüğe giren “Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı”yla yan yana yer alıyor. Gerçi Tür-
kiye, şarta imza atarken yerel yönetimlerin idari ve mali özerk-
lik haklarına vurgu yapan maddelerine çekinceler koymuştu. 
Ama devletin bu “çekinceler”i bile onun vesayet sopasından 
kolay kolay vazgeçmeyeceğinin işaretiydi.
AKP, göreve geldiği ilk yıllarda “kamu yönetimi reformu” gibi 
çeşitli adlar altında değişikliklere giderek yerel yönetimlerin 
yetkilerini kısmi olarak genişletmişti. Fakat devletin Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na koyduğu çekinceler hiçbir 
zaman yürürlükten kaldırılmadı.
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Partimizin 3. Kongresi’nden sonra yapılan üçüncü Parti Mec-
lisi toplantısı, Ankara’daki SES Genel Merkezi toplantı sa-
lonunda 12 Eylül pazar günü yapıldı. Bazı PM üyelerimizin 
pandemi koşulları nedeniyle internet üzerinden bağlandığı 
toplantıya toplam 48 PM üyemiz iştirak etti.
Toplantıda partinin basın-yayın faaliyetleri yanında aktif  ola-
rak katıldığımız Demokrasi Konferansı’nın yerel ayaklarının 
oluşturulması ve Akbelen direnişi konusundaki son gelişmeler 
konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Toplantıda partimizin meclis, çalışma grubu ve diğer organ-
larının yönetmelikleri tartışıldı ve Kadın Meclisi’nin belirle-
yeceği temsilcilerin yönetmelik metnini redakte etmesi karara 
bağlandı.
Toplantının partinin son dönemde içinde bulunduğu aktif  
örgütlenme faaliyetinin ele alındığı kısımda PM üyelerimizin 
örgütlenme faaliyetine daha aktif  katılması ve Danışma Mec-

lisi’nin toplanması kararlaştırıldı.
Toplantıdan sonra kaleme alınan sonuç metninde PM toplan-
tısının tesadüf  ettiği 12 Eylül Darbesi’nin yıl dönümüne atıf  
yapılarak 12 Eylül’ün AKP’nin tek adam rejimi eliyle devam 
ettirildiği vurgulandı. Metinde dünyadaki savaş ve şiddet olay-
larının mültecilerin sayısını hızla artırdığı, bunun ırkçı politi-
kalara alet edildiğine dikkat çekildi. Son dönemde İkizköy’den 
İkizdere’ye yükselen yaşam alanı mücadelelerinin öneminin 
altının çizildiği belgede “Türkiye’de ve dünyada yeni arayışlar 
devam ederken Yeşil Sol parti kriz alanlarının her birinde yer 
almakta ve bu süreci geliştirmek için aktif  rol almaya devam 
edecektir” denildi.

Parti Meclisi toplantımızın yapıldığı gün Ankara’da Dev-
rimci 78’liler Federasyonu 12 Eylül Darbesi’nin 41. yıl 
dönümünde siyah çelenk bırakma eylemi düzenledi. Ey-
leme eşsözcümüz İbrahim Akın ve MYK üyemiz Arif  Ali 
Cangı da katıldı.

Üstelik bu kısmi iyileşmeden özellikle 2016’dan itibaren ta-
mamen vazgeçildi. Bir yandan HDP ve iktidara muhalif  diğer 
kesimler üzerindeki baskıları artırmak, öte yandan Kanal İs-
tanbul ve benzeri rant projelerinin önünü açmak için beledi-
yelerin zaten az olan yetkilerinin daha kısıtlanması söz konusu 
oldu.
Halkın seçme ve seçilme hakkının gaspı anlamına gelen be-
lediyelerdeki kayyum uygulaması, yasa çıkarılarak toplumun 
her türlü öz örgütlenmesini hedef  alacak şekilde genişletildi. 
Başta yerel yönetimler olmak üzere üniversiteler, dernekler, 
sivil toplum örgütleri hatta özel şirketler bile kayyumlar eliyle 
yönetilmektedir. Bugün uygulanmakta olan “kayyum rejimi” 
sadece yerel yönetimlerin sorunu değil üniversitelerden sivil 
toplum örgütlerine kadar hepimizin sorunu haline gelmiştir.   
12 Eylül’den bu yana akademik özerkliği yok edilen, seçimle 
gelenler yerine cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörlerle 
yönetilen üniversiteler son yıllarda kayyumlar eliyle yönetil-
mekte iken Boğaziçi Üniversitesi’ne bir gece yarısı çıkarılan 
KHK ile atanan rektöre karşı üniversitenin akademisyenleri-
nin ve öğrencilerinin başlattığı direniş, toplumun önemli bir 
kesimi tarafından sahiplenildi ve akademik özerklik tartışma-
ları yeniden gündeme geldi. 
Bugün başta Boğaziçili öğrenciler olmak üzere üniversite 
gençliği geleceksizliği ve güvencesizliği kabul etmediğini ilan 

ederek örgütlenme hakkı, ifade özgürlüğü ve akademik özerk-
lik için örgütleniyor, üniversitelere kayyum olarak atanan değil 
seçimle gelen rektörler istiyorlar. Bunun için de anayasal hak-
larını kullanarak protesto eylemleri düzenliyorlar. 

Yeşil Sol Parti olarak öncelikle yerel yönetimlerin merkezi 
iktidarın vesayetinden kurtularak yerinden/yerel demokrasi-
nin uygulandığı, belediye meclislerinin işlevli hale getirildiği 
ve en önemlisi halkın kararlara katılımının sağlandığı, söz ve 
karar sahibi olduğu bir yapıya dönüştürülmesini savunuyoruz. 
Irkçılık ve cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığına karşı etkin 
mücadele yürüten, demokratik, katılımcı, şeffaf, ekolojist bir 
yerel yönetim anlayışı benimsiyoruz.

Halkın yerelde söz ve karar sahibi olması ve tüm farklılıkların 
kendini özgürce ifade edebileceği demokratik yerel yönetim 
anlayışının ülkenin bütününde işlerlik kazanması, demokrasi-
nin vazgeçilmez ön koşulları arasındadır. 
Sadece yerel yönetimler değil, üniversiteler, sendikalar, meslek 
örgütleri ve sivil toplum örgütleri demokratik, özerk, şeffaf  
bir yapıya kavuşmadan gerçek anlamda demokrasiden söz 
edilemez.
Kayyumlara dayalı tek adam rejimi, iktidarın aşırı merkezileş-
tirilerek demokrasinin yok edilmesi demektir; bunun panzehi-
ri söz, yetki ve kararın tabana yayılmasıdır.

Parti Meclisi toplantısı Ankara'da yapıldı
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Barınamıyoruz Hareketi

Hayat kendi kendini örgütlüyor

Bunu en belirgin olarak Gezi Direnişi döneminde görmüştük. 
Tarihi daha önceye dayanmakla birlikte Gezi’nin hepimize öğ-
rettiği en çarpıcı şeylerden biri, o güne kadar toplumsal mu-
halefet yürütme mücadelesini tekelinde tuttuğunu iddia eden 
siyasal öznelerin pek de alışık olmadığı türden yeni örgütlen-
me tarzlarının ve farklı bir muhalefet etme biçiminin hayata 
geçirilmiş olmasıydı.
Her yaştan, her cinsiyetten ve toplumun her katmanından ge-
len kesimlerin hızlı bir şekilde organize olmasına ve otoriteye 
karşı esaslı bir direniş göstermelerine tanık olmuştuk. Dev bir 
dalga gibi ilerledikçe büyüyen bu hareketler, on yıllardan beri 
toplumsal muhalefetin lokomotifi iddiasında olan siyasal öz-
neleri bir anda geride bırakmış ve adeta kendi kendini örgütle-
yen, kendini sistemin hem içinde hem de dışında tanımlayan, 
farklılıkların birbirine yatay ilişkilerle bağlanarak oluşturuldu-
ğu yeni bir aktör/özne inşa etmişlerdi.
Sorun odaklı olarak kısa sürede oluşan ve teknolojinin sağ-
ladığı olanakları da kullanarak hızla büyüyen bu hareketler, 
her tür hiyerarşiden uzak, komünal tarzdaki karar alma sü-
reçleriyle organize oluyorlar. Özellikle geçmiş dönemlerin ör-
gütlenme alışkanlıklarıyla varlığını sürdürmeye çalışan siyasal 
özneler, bu yeni dalga karşısında zaman zaman şaşkın bir mu-
hafazakârlık içine düşüyor ve oluşan bu dalgayı hemen bir çatı 
altına almaya çalışıyorlar. Fakat bu durum, o dalgayı ortaya çı-
karan dinamiklerin doğasına aykırı olduğu için şimdiye kadar 
hiçbir siyasal özne bunu başaramadı. Geleneksel siyasal özne-
ler bu dalgaları içine alamadıkları gibi hepsi ancak o dalganın 

içinde ortaklaşa yer alarak varlıklarını sürdürmeye çalıştılar.
Doğa hakları, ekoloji, emek, gençlik, kadın ve toplumsal cin-
siyet alanlarında görmeye alıştığımız bu yeni toplumsal mu-
halefet dalgası, şimdi de kiraları ve yurt ücretlerini ödemekte 
zorlanan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu “Barınamıyo-
ruz Hareketi” şeklinde karşımıza çıktı. Ekonomik krizin tetik-
lediği pahalılık karşısında hayatın kendi kendini örgütlemesine 
en güzel örneklerden birini veren Barınamıyoruz Hareketi, 
sosyal medyada adını duyurduğu 2 Eylül’den bu yana Twit-
ter’da 30 binden fazla takipçi sayısına erişti. 
Barınamıyoruz Hareketi kendini, “Biz evlerde, yurtlarda, 
apartlarda kötü koşullarda inanılmaz fiyatlar ödeyerek ba-
rınmaya çalışan milyonlarca genciz” şeklinde tanıtıyor. Ne 
istediklerini açıklarken de şunları söylüyorlar: “Barınamayan-
ların talebi çok net. Zenginler için her gün yeni düzenlemeler 
yapan, milyonlarca lira vergi borcunu silen, milyonlarca lira 
teşvik veren iktidara sesleniyoruz. KYK yurtlarında ücretleri 
düşürün, özel yurtları ve apartların ücretlerini denetleyin, öğ-
renci evlerinde kiraları düşürecek uygulamalar yapın, öğrenci-
leri destekleyin.”
Barınamayanlar, başta İstanbul olmak üzere büyük kentler-
deki parklarda topluca sabahlıyorlar. Polisin müdahalesine ve 
engellemelerine maruz kalmalarına karşın sayıları hızla çoğa-
lıyor. Hiçbir siyasal öznenin bu kadar kısa süre içinde başara-
mayacağı bir şeyi büyük bir ustalıkla yapıyorlar. 
Sonuçta hayat kendi kendini örgütlüyor ve böylece siyasal öz-
nelere alan açıyor.
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DİB, “Göç ve Mülteciler Tutum Belgesi”ni açıkladı

Demokrasi İçin Birlik, 15 Eylül’de aynı zamanda geri gönder-
me merkezinin de bulunduğu İstanbul Göç İdaresi Müdürlü-
ğü önünde bir basın açıklaması düzenleyerek hazırladığı “Göç 
ve Mülteciler Tutum Belgesi”ni kamuoyuyla paylaştı.
Tutum  belgesinde mülteci sorununa ırkçı yaklaşımları red-
deden DİB, Türkiye’deki mülteci işçilerin çalışma haklarının 
tam olarak kabul edilmesine ve dezavantajlı toplumsal kesim-
lerin haklarına vurgu yaptı (tutum belgesine şu adresten ula-
şabilirsiniz: https://demokrasiicinbirlik.com/2021/09/15/
dib-goc-multeciler-tutum-belgesi)

Konu Artı Tv’de de ele alındı

Basın açıklamasından önce Artı Tv’de yayımlanan “Gün Baş-
lıyor” programına katılan DİB Meclisi ve partimizin MYK 
üyesi Çiğdem Özbaş, mülteci sorununu ve bu sorun üzerine 
DİB’in hazırladığı “siyasi tutum belgesi”ni ele aldı.
Yaz başında düzenlenen Demokrasi Konferansı’nda belirle-
nen 21 alandan bir tanesinin mülteci alanı olduğunu hatırlatan 
Özbaş, DİB’in mülteci sorunu üzerine 30 Ağustos’ta bir on-
line panel düzenlediğini ve bu panelde çıkan sonuçlar üzerine 
DİB’in bir siyasi tutum belgesi hazırladığını belirtti.
Dünyada göçe zorlanan 80 milyon insan olduğunu söyleyen 
Özbaş, bu sayının her geçen gün arttığını söyledi. Türkiye’ye 
gelen göçmen akınının en önemli sebeplerinden birisinin 
Türk hükümetinin “osmanlıcılık” hayalleri doğrultusunda yü-
rüttüğü savaşa politikaları olduğunu ekledi.
Özbaş, Türkiye’nin sadece batıdan gelenleri resmi olarak 
“mülteci” olarak tanıdığını, bunun da Türkiye’ye gelenlerin 
pek çok mülteci hakkından istifade edemediğini belirtti.
Programın tamamı için: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=2_UJKgzc4Hw

14 Eylül’de TV35 kanalından yayımlanan Gözlemci prog-
ramına çevre ve iklim politikaları uzmanı ve çevre mühen-
disi Deniz Gümüşel ile birlikte katılan partimizin MYK, 
EGEÇEP’in YK üyesi avukat Arif  Ali Cangı, yıllardır 
Gökova termik santralinin atıklarıyla zehirlenen ve şimdi 
de onun kömür ihtiyacı için tamamen yok edilmek istenen 
Akbelen Ormanı’nı savunma mücadelesinde gelinen son 
durumu ele aldı.
Deniz Gümüşel, 2014’te özelleştirilen termik santralin 25 
yıl daha çalıştırılmasının planlandığını ve kömür ihtiyacının 
karşılanabilmesi için ormanlık arazinin yavaş yavaş “kamu 
yararı adına” yok edildiğini, 2019’da şirketin köylülere ara-
zilerini satmaları için ihtarnameler yollaması üzerine köy-
lülerin MUÇEP aracılığıyla yaşam savunucularına ulaştığı-
nı ve zeytinliklerini satmamaya karar veren köylülerle bir 

araya gelip mücadeleye başladıklarını anlattı. Bu anlamıyla 
mücadelenin hem köylülerin kendi tarımsal arazilerini hem 
de bölgede kesile kesile 760 dönüm kalan ormanlık alanı 
koruma mücadelesi olduğunu belirtti.
Programda mücadelenin hukuksal tarafına odaklanan Arif  
Ali Cangı, Aydın İdare Mahkemesi’nin  1996’da bölgede yer 
alan üç termik santralin çevreye verdikleri zarar nedeniyle 
bazılarının tamamen, bazılarının ise kısmen kapatılması 
kararını verdiğini, ama bakanlar kurulu kararıyla bunların 
çalışmaya devam ettiklerini, konunun AİHM’e kadar git-
tiğini ve AİHM’in devleti mahkum ettiğini söyledi. “Eğer 
bu mahkeme kararı uygulanmış olsaydı, bu santral zaten 
kapanmış olacaktı” diyen Cangı, bahse konu olan santralin 
ihtiyaç duyduğu kömürü çıkarmak için ormanlık arazileri 
yok etmesinin arkasında “ÇED’e gerek yok” kararlarının 
olduğunu belirtti.
Programın kaydını izlemek için: https://www.youtube.
com/watch?v=kPt70EDqweE

Akbelen Ormanı ve İkizköy direnişine dair

https://demokrasiicinbirlik.com/2021/09/15/dib-goc-multeciler-tutum-belgesi
https://demokrasiicinbirlik.com/2021/09/15/dib-goc-multeciler-tutum-belgesi
https://www.youtube.com/watch?v=2_UJKgzc4Hw
https://www.youtube.com/watch?v=2_UJKgzc4Hw
https://www.youtube.com/watch?v=kPt70EDqweE
https://www.youtube.com/watch?v=kPt70EDqweE
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Milyar dolarlık fırsatlardan bahseden BM raporu

Daha sağlıklı, sürdürülebilir ve adil gıda sistemlerine daya-
nan adımlara ilişkin kararlar alınması beklenen, 23 Eylül’deki 
“2021 Gıda Sistemleri Zirvesi” öncesi, tavsiye niteliğinde ya-
yınlanan Birleşmiş Milletler ve FAO ortak imzalı rapor, “ta-
rımsal destekleri yeniden şekillendirmeyi” gıda sistemlerimizi 
dönüştürmek için milyon dolarlık bir fırsat olarak tanımlıyor-
sa, nihayet o hep bahsedilen paradigma değişimleri ile karşı 
karşıyayız diyebiliriz.

Öncelikle, neredeyiz?

Açlıkla mücadele, verimlilik, yeşil devrim diye diye uygulanan 
bu desteklerin neticesi, pek de umulduğu gibi olmadı. Aksine, 
tarımsal üretimin son yüzyıldaki uygulanış biçimi, toprakları 
verimsizleştirip, gıdaların besin değerini düşürürken, eşitsiz-
likleri de artık kimsenin başını çeviremeyeceği ölçüde derin-
leştirdi. Öyle ki, bugün ekonomileri ve yaşam biçimleri top-
rağa dayalı ülkelerde başlayan göç hareketleri ve gıda krizleri, 
tüm dünya için gerçek -ve bazen de gerçek ötesi- bir soruna 
dönüştü.  
Et, süt ve pirinç gibi emisyon yoğun ürünlerin eldesi için yapı-
lan uygulamalar, ormansızlaştırma, susuzluk, yaygın kimyasal 
ve gübre kullanımı, toprak yapısının bozulması gibi etkileriyle 
gezegenimize damgasını vururken, en yoksul kesimlerin bes-
leyici gıdaya erişimini de engelleyebilme potansiyeline sahip. 
İklim krizinin aşırı kuraklık veya yağışlar, yükselen deniz se-
viyeleri veya çekirge istilası gibi etkilerine karşı en dayanıksız 
grupların başında gelen küçük aile çiftçilerinin, tarımsal des-
tek adı altında uyumlandırıldıkları hibrit tohum veya yaygın 
pestisit kullanımı, yerel olmayan türlerin besiciliği veya geniş 
arazilerde monokültür üretim yapmak ise bu savunmasız hal-
lerini sadece daha fazla pekiştirdi. Kadınlar ise küresel ölçekte 
bu kayıplardan en fazla etkilenen dezavantajlı grup olma özel-
liğini taşıyor. 
Sürdürülebilir olmayan üretim yöntemlerine ve sağlıksız gıda 
ürünlerine sağlanan finansal desteklerin, eş zamanlı olarak 
sıhhi, ekonomik ve çevresel krizler yarattığı artık bilinen bir 
gerçek. Bu desteklerin tamamen kesilmesi sera gazı emis-
yonlarında belirgin bir düşüş sağlayacak olsa da, raporda da 
belirtildiği gibi; bu durumda da çiftçilerin ekonomik krizleri 
ve sonuçta küresel gıdaya erişim sıkıntısı ile karşı karşıya kala-
biliriz. Tüm bileşenlerin işbirliği ile eşzamanlı bir süreç içinde 
atacakları adımlar ancak bu riskleri minimalize edebilir. 
Dolayısıyla bir uyarı niteliğindeki rapor, köprüden önceki 
son çıkışı tarif  etmek için elinden geleni yapmış diyebiliriz. 
Pek çok çalışmaya atıfta bulunup, ülke pratiklerinden süreç-
lerin nasıl ilerlediğini etraflıca ortaya koyarken, devletlerin bu 
dönüşümü gerçekleştirmesi için 6 adımdan oluşan detaylı bir 
yönerge de önerilmiş. Bu desteklerin küresel bir işbirliği ile ye-
niden yapılandırılması ve yönünün çevrilme mecburiyeti tüm 
gerekçeleriyle aktarılmış. Öyle ki yoksul ve zengin ülkelerdeki 
uygulama zamanlaması ve içeriklerindeki uyumsuzluk, farklı 

reflekslere ve sonuçlara sebep olma riski taşımakta. Tam bir 
küresel işbirliği hedeflenmeli. 
Her ne kadar, bu tip raporlarda sıkça karşımıza çıkan “sürdü-
rülebilir kalkınma hedefleri” ve ekonomik fayda beklentileri 
ile dolu cümlelerle bezenmiş olsa da, tarımsal desteklerin yö-
nünün iklim krizini beslediği, halk sağlığını kötüleştirdiği ve 
eşitsizlikleri derinleştirdiğini bu kadar net ifade ediyor olması 
büyük bir kazanım. Bunu milyon dolarlık bir fırsat olarak gör-
mesi ise konunun tüm muhataplarının dikkatini farklı açılar-
dan da olsa çekme beklentisiyle kaleme alınmış olsa gerek. 
Zira raporda da belirtildiği üzere, çiftçilere her yıl verilen 540 
milyar dolarlık küresel sübvansiyonların yaklaşık yüzde 90’ı 
gezegenimize ve neticede üzerindeki her bir canlıya zarar veri-
yor. 2030’a kadar 1,8 trilyon dolara ulaşması beklenen tarımsal 
desteklerin dönüşümü gerçekleşmezse, iklim krizinin derin-
leştirdiği tarımsal krizler ve tarımsal desteklerin derinleştirdiği 
iklim krizi sarmalının içinde kaybolup gideceğiz. Birbirine bu 
kadar bağlı iki değişkeni kontrol altına alabilmenin yolu ise, 
her zamanki gibi seçimlerimizin sonuçlarını bilecek olgunluk-
ta kararlar alabilmekte. 
Zirveden tam da bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
Türkiye’nin imzacılarından biri olmakla beraber henüz onay-
lamadığı Paris İklim Anlaşması’nı ekim ayı içinde meclise ge-
tireceği haberi ise detaylarına dair pek de fikrimizin olmadığı 
bu çıkışa karşı, soru işaretleri yaratmadı dersek yalan olur. Bir 
önceki ABD başkanının anlaşmadan çıkmasından yüz bulup, 
şimdikinin dâhil olma kararıyla aynı yoldan gitme çabası mıdır 
bilemeyiz ama toplumsal farkındalığın artışıyla beklentilerin 
de artmış olması bu açıklamayı getirmiş olabilir. Bekleyip gö-
receğiz. 
Bazen olmasını istediğimiz şeyler, olmasını istediğimiz hızda 
gerçekleşmeyebiliyor ama söz konusu olan iklim krizi iken, 
zamanla yarıştığımız bu gidişatı tersine çevirmek için her bi-
rimizin incelikli çabalarına, dayanışmasına, aklına ve fikrine 
ihtiyaç var. 
O yüzden bir arada mücadeleye, örgütlenmeye, Yeşil Sol Par-
ti’ye; şairin dediği gibi “Bu davet, bizim!”

Rapora şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.unep.org/resources/
repurposing-agricultural-support-transform-food-systems

(*) Yeşil Sol Tarım Politikaları Çalışma Grubu üyesi

Özlem Özgür Arıkan (*)

https://www.unep.org/resources/repurposing-agricultural-support-transform-food-systems 
https://www.unep.org/resources/repurposing-agricultural-support-transform-food-systems 
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Dersim’de ormanların uzun süre yanması ve devletin bunu söndürme çabasına 
girişmek bir yana yangına kendiliğinden müdahale etmek isteyenleri bile engelle-
mesi üzerine ekoloji ve yaşam mücadelesi verenler, Dersim halkıya dayanışmak 
için bölgeyi ziyaret etti. Kazdağları İstanbul Dayanışması eşsözcüsü ve parti-
mizin MYK üyesi Nesrin Aslan’ın 14-16 Eylül arasında gerçekleşen ziyarete 
dair izlenimlerini aşağıda aktarıyoruz:

Orman yangınlarının her an, her yerden artarak yükseldiği, 
devletin de her birini fatura edecek yer göstermek dışında 
dibe vurduğu, kaybolduğu günlerdi. Doğallıkla kimimiz zo-
runlu, kimimiz gönüllü olarak sıcağı sıcağına içindeydik. He-
men her yaz olduğu gibi Dersim de yanıyordu. Kamuoyu açı-
sından kanıksanmış olacak ki ilgi de görmüyordu. Devletin 
var olan imkanlarını biraz da olsa o coğrafyaya yetiştirmemesi, 
ulaşmaya çalışan gönüllülere engel olması gibi bir ayrımcılık 
da sezilir hal alınca bu konu daha çok konuşulur oldu. Sorun, 
ülkenin her yerinde ve aynıydı ama Dersim sanki ilgilenme-
mek zorunluymuş gibi günlerce hiç ilgi görmeden yanmaya 
devam etti.
Bu göz önündeki, vicdanları rahatsız eden durumun ve ka-

yıtsızlığın da motive ettiği iyiler, yaşam savunucuları, ekoloji 
dünyasının aktivistleri, teknolojinin yarattığı imkanlarla her 
yerde ve neredeyse sürekli toplantı halinde olanlar Dersim’e 
gitmeye karar verdiler. Bu sadece bir dayanışma değil aynı za-
manda hakim zihniyet karşısında bir irade beyanı olacaktı. Ne 
yapmaya gittiğimizi kimse unutmadı ve öyle de oldu. Artık 
bilinecek ki; konu ağacıyla, böceğiyle, kurduyla, kuşuyla, insa-
nıyla yaşam hakkı olunca coğrafi farklılıkları hiç önemseme-
yenler de var ve her an çoğalacaklar.
Yaptığımız iş gereği devlet ve tüm yerel kurumlarıyla da ge-
rektiği gibi ve gerektiği kadar iletişimimiz oldu. Birçok açıdan 
önyargılarını değiştirecek, alışageldiklerinden farklı bir müca-
dele anlayışıyla da tanışmalarına yol açmış olundu. 
Yangının sürdüğü yerlere değil ama bir hafta önce sönmüş 
yerlere bir ekibimiz saatlerce tırmandı ve inceledi. Aramızda 
eski bir dağcı olması da iyi oldu. Tabii ki askerler de koruma 
adına tırmanmış oldu. Bu arada askerlerden ilginç bilgiler de 
toplandı ve şimdi tamamıyla ilgili bir rapor hazırlığındayız. 
Bize benzeyen ilgililer ve yerel örgütler var ve iletişim halinde 
olacağız. -Hoş bir tesadüf  diyelim- yangın söndürme eğitimi 
konusunda İstanbul’da bir girişimimiz var. Orada da bunun 
olduğunu gördük ve araç gereç konusu dahil esaslı bir daya-
nışmayı konumuz haline getirdik. Geri kalanı rapora bıraka-
lım.
Çok politik, çok devrimci bir deneyim olduğu için uzun za-
man akıllarda kalacağını düşünüyorum. Çünkü toplumsal zih-
niyeti değiştirme inadıyla iş yapan için bence kendi zihniyeti 
de masadadır. O iş boyunca da sürer. Böyle çıkan ortak akıl da 
denenmeyi hak eder sanki.
Şimdi son olarak orada en çok söylediğim ve ortak akıl liste-
sindeki bir maddeyi tekrarlamak istiyorum: “Ekoloji hareke-
tinin çok görevi var ama özellikle biri de hemen her konuda 
toplumun vicdanı olmak. Bu deneyim de bunun sadece bir 
örneğidir”.

Ayrımcılık ve Dersim

Validebağ, İstanbul’un Anadolu yakasında koru olarak varlığı-
nı sürdüren ender yeşil alanlardan biri. Yerleşim alanının or-
tasında kaldığı için rant peşinde koşturanların hep gözlerinin 
üstünde olduğu bir yer. 21 Eylül sabahı da daha gün yeni ağa-
rırken Üsküdar Belediyesi’nin kamyonları koruya girip patika 
yolların üstüne moloz ve kum döktü. Alana getirilmiş polis 
ve zabıta memurlarına rağmen alanda nöbet tutan Validebağ 
Gönüllüleri ve yaşam savunucuları direnişe geçti. Kum yığın-
larının üstüne yatarak dozerlerin kumu yaymasını engellediler.
Direnen gönüllülere bir şey yapamayacağını anlayan Üsküdar 
Belediyesi, araçlarını geri çekti. Bunun üzerine yüzlerce gönül-
lü, dökülen kumları poşetlerle alan dışına taşıdı. Önce tek tek, 
sonra insan zinciri oluşturarak kumların poşetlerle taşınması 
göz yaşartan bir dayanışma örneğiydi. Direniş, saat 17’de yapı-
lan, sanatçı Leman Sam’ın da katıldığı bir forumla devam etti. 
Hem foruma hem de nöbete partimizin Kadıköy İlçe Örgütü 
üyeleri de katıldı.

Validebağ direnişi

Yaşam savunucularının Ovacık’ta düzenlediği forumdan bir kare
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Halkların Demokratik Partisi, başlattığı “HDP’liyiz, her yer-
deyiz” kampanyası dahilinde 19 Eylül’de Bursa’nın Yıldırım 
ilçesinde halk şöleni düzenledi. Etkinlik, sanatçı Deniz Es-
mer’in sahne alması ve ardından HDP Bursa eşbaşkanlarının 
selamlama konuşmalarıyla başladı.
Şölende söz alan HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar, her tür-
lü kumpas davalarına, baskıya, kara propagandaya rağmen 
HDP’nin her yerde var olmaya devam ettiğini vurguladı.
Konuşmasında Türkiye’ye demokrasinin ancak HDP ile gele-
bileceğinin altını çizen Sancar, “Savaşa karşı barışı haykıralım. 
Sağlam, onurlu bir barışı inşa edelim. Barış ancak ele ele veri-
lerek, inanarak, tabandan kurulabilecektir” dedi. Erken seçim 
tartışmalarına da değinen Sancar sözlerini “Bizim derdimiz 
bugün özgürlük ve barış için emek vermektir. Seçimlerde ne 
yapacağımızı zaten her gün açıklıyoruz. Anlamayanlara 27 Ey-
lül’de açıklayacağımız deklarasyon ile yeniden anlatmaya çalı-
şacağız” diyerek tamamladı.

“HDP’liyiz, her yerdeyiz”

Çevre gönüllüleri olarak yaptığımız çağrı üzerine Af-
yon-Dinar, Uşak, Denizli ve Aydın illerinden gelen eko-
loji ve çevre gönüllüsü kurum ve kişiler bir araya gelerek 
Büyük Menderes İnisiyatifi adını aldılar. Daha sonra her 
bileşen kendi bölgesindeki ekoloji ve çevre sorunlarına 
yoğunlaşıp diğer bileşenlerin çalışmalarına destek veren 
bir faaliyet yürüttüler.
İnisiyatif, Büyük Menderes Nehri ve havzasının ismini al-
mış olsa da bu daha çok sembolik bir duyarlılığı, tarihsel 
bir yüklenişi içermektedir. Bu nedenle inisiyatifin görev 
ve sorumluluk olarak önüne koyduğu program sadece 
nehir havzası ile sınırlı değil; sözü geçen coğrafi alanda 
var olan çevre sorunları, yaşam alanı hakkı ihlalleri, doğa 
dengesine kasteden tüm ekoloji sorunları ilgi alanımıza 
girmektedir.
İnisiyatif  çalışmalarında öğrenme, anlama, araştırma, 
belgeleme, yerelde konuya duyarlı tüm yapılarla sorunu 
ortaklaştırma, sorunlara sahip çıkma ve çözme iradesi 
öncelikle yer alır. 
Güncel olarak inisiyatifimiz aşağıdaki konularda imza 
toplama, dava açma, hukuksal zeminde hak arama ve ka-
muoyu oluşturma çalışmaları yürütmektedir.
1. Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atıklarının 

arıtılmadan Büyük Menderes Nehri’ne atılması
2. Sarayköy’de yoğunlaşan JES ihalelerini engellemeye 

yönelik çalışmalar
3. Çivril bölgesinde yaşanan su ve nehir kirlilikleri, Adı-

güzel Barajı’nda ve Işıklı Gölü’nde yaşanan yoğun 
kirlenme ve kimyasal atık problemleri

4. Çal bölgesinde Büyük Menderes Nehri kenarı ve 
havzasında yaşanan su kirlilikleri.

5. Dinar Suçıkan Mevkii’ne termik santral kurulması 
projesine karşı mücadele

6. Tavas ilçesi Avdan bölgesinde kömürlü termik sant-
rale karşı mücadele

7. Kentsel dönüşüm, Honaz tüneli, Aydın-Antalya 
otoyolu, Dalaman Çayı, Seyir Tepesi, Zeytin Yaylası, 
Salda Gölü, yabani yaşam alanları, mermer ocakları 
vb alanlar.

Şu anda bir imza kampanyası başlattık. Bu kampanyaya 
internet üzerinden de destek olabilirsiniz: https://chng.
it/4Hhf6ZRy
Web sitemiz: https://buyukmenderesinisiyatifi.com
E-mail: buyukmenderesinisiyatifi@gmail.com

Büyük Menderes yok olmasın!

HDP’ye dönük baskıların bir aracı olan “Kobane davası” 21 
Eylül’de Ankara’da yapılan duruşmayla devam etti.
İleri bir tarihe ertelenen davanın bu duruşmasında Yeşil Sol 
Parti’nin son kongre/konferansında en çok oyu alarak Parti 
Meclisimiz’e seçilen Cihan Erdal’ın duruşmadan vareste tu-
tulması (duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılması) 
talebi kabul edildi.
Davayı aralarında HDP vekilleri, partimizin eşsözcüleri ve 
MYK üyelerinin de bulunduğu geniş bir grup katıldı.
HDP’ye yönelik her türlü baskıya rağmen HDP varlığını sür-
dürüyor ve sürdürmeye devam edecek. Bu davayı yakından 
takip etmeye ve bileşeni olduğumuz HDP’nin her zaman ya-
nında olmaya devam edeceğiz.

Kobane davası

https://buyukmenderesinisiyatifi.com 
mailto:buyukmenderesinisiyatifi%40gmail.com?subject=
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Fotoğraf: Can Candan

Yeşil Sol Parti’nin son kongre/konferansından bu yana yo-
ğun bir şekilde yürüttüğü örgütlenme faaliyeti tüm Türkiye’de 
devam ediyor. Daha önce hiç örgütümüzün olmadığı illerde 
ve/veya yerel örgütlerimizin kapandığı illerde yeni teşkilat-
lar kuruyoruz. Şu ana kadar yeni kurduğumuz il örgütlerimiz 
şunlar: 1- Amasya, 2- Balıkesir, 3- Diyarbakır, 4- Düzce, 5- 
Çanakkale, 6- Eskişehir, 7- Gaziantep , 8- Kocaeli, 9- Manisa, 
10- Samsun, 11- Uşak , 12- Van
İl yürütmelerinin yeniden oluşturduğumuz iller ise: 1- Artvin, 
2- Hatay, 3- Kırklareli
Bunun dışında örgütlü olduğumuz illerde yeni ilçe örgütleri-
mizi kuruyoruz. Yeni kurulan ilçe örgütlerimiz:

1. Çukurova (Adana), 2. Gümüşhacıköy (Amasya), 3. Efeler, 
4. Didim, 5. Kuşadası (Aydın), 6. Karesi (Balıkesir), 7. Avcı-
lar, 8. Bayrampaşa, 9. Beylikdüzü, 10. Esenyırt (İstanbul), 11. 
Bayraklı, 12. Çiğli, 13. Foça, 14. Konak, 15. Menemen, 16. 
Seferihisar, 17. Dikili, 18. Buca (İzmir)
Aramıza yeni katılan yerel örgütlerimize hoşgeldin diyoruz. 
Gerek il gerekse ilçe örgütlerimizde hem var olan hem de yeni 
katılan üyelerimiz görev alıyor. Bu zor sorumluluğu yüklenen 
tüm üyelerimizi kutluyoruz.

Yeni Üye İlişki Çalışma Grubu

Örgütlenme faaliyetimizin bir diğer ayağı aramıza yeni üyelerin 
katılmasını sağlamak ve onları parti hakkında bilgilendirmek. 
Bunun için “Yeni Üye İlişki Çalışma Grubu” oluşturuldu.
Çalışma grubu, “Harekete Geç, Üye Ol” kampanyasını 20 
Eylül 2021 Pazartesi günü sosyal medya ve web sitemiz üze-
rinden başlattı.
Kampanya boyunca programatik metinde yer alan başlıklar 
her gün bir tema olarak ele alınıyor, uygun görsel ve metinlerle 
paylaşılıyor. 
Yeni üye bilgilendirme materyalleri arasında eş sözcülerimizin 
hoşgeldiniz videoları, meclisler ve çalışma gruplarından katılı-
mı teşvik eden yazılı ve görsel paylaşımlar da yer alıyor.
Bu çalışmaların başarısı ve etkinliği için tüm arkadaşlarımızın 
desteğine ve katkısına ihtiyacımız var.
Yaşanabilir bir dünya, umutlu bir gelecek için Yeşil Sol Parti’yi 
hep birlikte büyütüyoruz.

Afganistanlı kadınlarla dayanışma

Yeşil Sol örgütlenme

Etkinlikler


