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Uzun süreden beri Türkiye’de gündem hep büyük bir hızla de-
ğişiyor. Gündemden düşmüş gibi görünen olgular varlığını sür-
dürse de her yeni günle karşımıza çıkan başka olaylar karşısında 
kamuoyu hızlıca bu yeni şeyleri konuşmaya ve onlarla ilgili aklı 
yürütmeye başlıyor.
Kuşkusuz bu, siyasal kaosun ve çoklu krizin kıskacında kıvranan 
Türkiye gibi ülkeler için kaçınılmaz bir durum. Bunun olumsuz 
sonuçlarından en önemlisi ise geçmişte yaşanmış veya bugün ger-
çekleşmekte olan toplumsal, siyasal ve ekolojik travmalarla toplu-
mun bir türlü gereği gibi yüzleşememesidir.
ABD’nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan’da Taliban’ın 
birkaç gün içinde ülkenin tamamında kontrolü ele geçirmesiy-
le birlikte Türkiye’de hem iktidarın hem de muhalefetin gün-
demini yoğun biçimde işgal eden konulardan biri hiç kuşkusuz 
sığınmacılarla ilgili tartışmalar olmuştu. Bu konu bugün de halâ 
güncelliğini koruyor. Daha düne kadar sığınmacıları koruyormuş 
gibi davranan ve bu konuda ileri sürdüğü samimiyetsiz argüman-
larla muhalefeti yabancı düşmanlığıyla suçlayan iktidar, bugün 
milliyetçi muhalefetin ırkçılığa varan söylemini ondan daha çok 
kullanır hale gelmiş durumda. İktidara muhalif  olan cenahta yer 
alanların önemlice bir kısmının milliyetçi-ırkçı tutumu ise zaten 
bildiğimiz gibi. İktidarı ve muhalefetiyle birlikte her iki kanat da 
insanlık dramına dönüşmekte olan sığınmacı krizini araçsallaş-
tırmaya ve sığınmacıların mağduriyetini kullanarak ele geçirdiği 
sopayla karşısındaki dövmeye çalışıyor. Kullandıkları dilin ve 
yükselttikleri seslerin tonu zaman zaman değişse de her iki ce-
nahın ortak yanı, genlerinde taşıdıkları ırkçılık kodudur. Irkçılık 
ve düşmanlaştırma dili iktidarı MHP, muhalefeti İYİP eliyle esir 
almış durumda. Yabancı düşmanlığında birbiriyle yarışan iktidar 
ve muhalefetin bu düşmanlaştırıcı dili toplumu zehirlemeye ve 
ayrıştırmaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Afganistanlı ve Suriyeli sığınma-
cılara karşı yapılan, sıklıkla da ülkenin farklı bölgelerinde özel-
likle Kürtler’e karşı gerçekleştirilen saldırılar, 66 yıl önce 6-7 
Eylül günlerinde Rumlar’a karşı gerçekleştirilen İstanbul Pogro-
mu’nun değişik boyutlarda birer kopyası gibiydi. Bugün de varlı-
ğını koruyan o ırkçı zihniyetin 1955’te gerçekleştirdiği 6-7 Eylül 
Pogromu’yla gereği gibi yüzleşilebilseydi Türkiye toplumu bugün 
birçok insanın zihnini teslim alan yabancı düşmanlığından belki 
arınmış olabilirdi. Ne yazık ki Türkiye’deki derin yapıların organi-
ze ettiği, birçok devlet kurumunun da icrasında aktif  rol oynadığı 
6-7 Eylül olaylarının benzerleri bu ülkede değişik aralıklarla hep 

yeniden sahnelendi. Çünkü hakikatli bir yüzleşme gerçekleşmedi-
ği gibi devletin derinliklerinden beslenen ve neredeyse artık dev-
letin kendisi haline gelmiş olan o çekirdek yapı ırkçılıkla beslendi, 
her seferinde kendini yeniden üreterek varlığını korudu. 
Bu ülkenin yakın tarihinde toplumun başına gelmiş olan en ağır 
travmalardan birinin mimarı olarak tarihe geçen 12 Eylül cuntası 
da aynı derin çekirdeğin devamıydı. O dönem Türkiye’de yüksel-
mekte olan toplumsal muhalefete, kitlelerin demokrasi taleple-
rine ve büyüme eğilimi gösteren devrimci dalgaya karşı devletin 
derin kuytularında hazır bekleyen çete, en iyi bildiği şeyi bir kez 
daha yapma yoluna gitti ve yakın tarihimizin en baskıcı dönemi-
ne imza atan 12 Eylül darbesini gerçekleştirdi. O günden beri iş 
başına gelmiş iktidarlar da 12 Eylül mirasını koruyarak baskıcı, 
ötekileştirici, düşmanlaştırıcı, ayrıştırıcı zihniyetin büyümesine 
çanak tuttu. Türkiye toplumu ve siyaset, 6-7 Eylül Pogromu’yla 
yüzleşmediği gibi 12 Eylül’le de bir yüzleşme ne yazık ki gerçek-
leşmedi. O nedenledir ki ne 6-7 Eylül ne de 12 Eylül bitmiş ve 
tarihte kalmış olgular haline dönüşemedi. Türkiye toplumu bu-
güne kadar zaman zaman 6-7 Eylül’ü, zaman zaman 12 Eylül’ü 
hep yeniden yaşamak zorunda bırakıldı. Öyle ki bu düşmanlaş-
tırıcı zihniyet, insanlar ve halklar arasında uyguladığı ayrımcılığı 
doğaya ve ormana karşı da uygulamaktan çekinmedi: Geçtiğimiz 
günlerde Dersim kırsalında günlerce devam eden orman yangın-
larına müdahale edilmediği gibi yerel halkın söndürme çabaları 
da engellendi. En son örneğini Dersim’deki orman yangınları 
konusunda gördüğümüz duyarsızlık, uzun yıllardan beri sürdü-
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Her yıl Karaburun’da yapılan Karaburun Bilim Kongre-
si’nin 15.si bu sene 1-4 Eylül tarihlerinde İzmir Tarihi Ha-
vagazı Fabrikası’nda “Kapitalizmin Salgınları ve Bitmeyen 
Kavga” başlığıyla gerçekleşti. 
Eşsözcümüz Ayşe Erdem, kongrenin kapanış oturumu olan  
“Mülksüzler: Ne yapmalı” başlıklı oturumda “Toplumsal 
Mücadele Alanlarının Ortak Zemini: Sınırlar, Olanaklar” 
üzerine bir sunum yaptı. 
Erdem, sunumunda Türkiye’de ve dünyada yaşanan çoklu 
kriz ortamının Covid19 salgınının etkisiyle derinleştiğini, bu 
ortamda iklim krizinin bir bütün olarak hayatlarımızı tehdit 
ettiğini belirtti.
Tüm yetkileri elinde toplayan, tek adamın keyfi iradesine 
dayanan ve neo-faşist özellikler göstermekte olan rejime 
karşı hak mücadelesi alanları üzerine vurgu yapan Erdem; 
emek, kadın, barış, demokrasi, hukuk ve gençlik mücade-
lelerinin bir tarihi ve geleneğinin olmasına rağmen zaman 
içinde değişen rejimler ve hak gaspları karşısında bunların 
biçim değiştirmekte olduğunu, yeni hak gasplarına, saldırı 
ve hukuksuzluklara karşı yeni mücadele alanlarının ortaya 
çıktığını, siyasi alan dışında, tabandan toplumsal mücadele 
dinamiklerinin kendilerini örgütlediğini, mücadele alanı-
nın niteliğine göre geçici ya da kalıcı yapıların oluştuğunu 
ifade etti. Eşsözcümüz, bu alanları haziran ayında yapılan 
Demokrasi Konferansı’nın tespit etmiş olduğu 21 mücadele 
alanı üzerinden aktardı.
Konferanstaki basın özgürlüğü, bilim/akademi, çocuk, 
eğitim, ekoloji, ekonomide demokrasi, emek, engelliler, 
esnaf, halklar-inançlar, hukuk/adalet, insan hakları, kadın, 
KHK’lılar, LGBTİ+, mülteci/göçmen, öğrenci/gençlik, 
sağlık, sanat, tarım, yerel demokrasi başlıklı alanların birbir-
leri ile kesişme noktalarını öne çıkaran Erdem, bu kesim-
lerin aynı tehditle karşı karşıya olmalarına ve aynı amaçla 
mücadele vermelerine karşın güçlerini birleştiremedikleri 
tespitini yaptı.
Bugün en çok ihtiyacımız olan şeyin tüm toplumsal müca-
delelerin birbirini gördüğü, sözünü ortaklaştırdığı zeminler 
ve siyaset üstü toplumsal bir ittifak olduğunu söyledi. Politik 
fikirlerle mücadele etmeden de tüm bunları başaramayaca-
ğımızı, milliyetçilik, ırkçılık ve kapitalizmle mücadelenin her 
zaman ortak mücadele zemini olarak önümüzde durduğunu 
söyleyen eşsözcümüz, sunumunu Müslüm Baba’nın “yakar-
sa dünyayı garipler yakar” sözü ile bitirdi.

rülmekte olan savaş politikalarının başka bir yansımasıdır. Siyasal 
iktidar hızla sonuna yaklaştığı ömrünü uzatmak için içeride ve 
dışarıda savaş da dâhil olmak üzere her türlü çılgınlığı yapmaktan 
geri durmayacak ölçüde gözünü karartmış durumdadır. Savaş ve 
savaşçılık üzerinden yürütülen hamasetle toplum militaristleşti-
rilmek isteniyor. Siyasal iktidar, sürdürdüğü savaş politikaları için 
her gün yeni gerekçeler üreterek kitleleri bitmeyen bir savaş psi-
kolojisine yöneltiyor. Dünya barış güçlerinin 1 Eylül vesilesiyle 
tüm dünyada barışın önemine yaptıkları vurgu oldukça değerlidir. 
Tarihçi ve filozof  Heredot’un 2 bin 500 yıl önce söylediği “kimse 
barış yerine savaşı tercih edecek kadar akılsız olamaz” sözü, başta 
iktidar partileri olmak üzere savaşları alkışlayan herkesin kulağına 
küpe olmalıdır.
Geçmişte ne yaşamışsa hiç biriyle yüzleşemeyen Türkiye toplu-
munda bugün bir yandan ekonomik çöküntü yaşanırken, diğer 
yandan ırkçılık ve milliyetçilik zehrinin etkisiyle insanlık değer-
leri sürekli erozyona uğruyor. Geniş halk kitleleri yolsuzluklara 
ve yoksulluğa mahkûm durumda. Eski bakanlardan Erdoğan 
Bayraktar’ın son açıklamaları, ülkenin saplandığı bataklığı göz-
ler önüne seren bir itiraf  niteliğindedir. Bunlar da 17-25 Aralık 
süreciyle yüzleşememenin sancıları olarak geçtiğimiz hafta gün-
demimize düştü.
Bütün bunlar yaşanırken yanına yüksek yargıçları alarak yeni yar-
gı yılının açılışını Diyanet İşleri Başkanı’nın dualarıyla yaptıran 
Erdoğan, böylece kendilerinin temsil ettiği dinsel anlayışa sahip 
olmayan insanlara da dağıtılacak hukukun hangi teraziyle tartıla-
cağının açık mesajını veriyor. 
Ana hatlarıyla çerçevesini çizdiğimiz gündemin iç açıcı olmadı-
ğının elbette farkındayız. Fakat Yeşil Sol Parti olarak siyasal ikti-
darın ve ayrıştırıcı zihniyetin yarattığı ve bir kısır döngüye dönüş-
türdüğü bu gündeme mahkûm olmadığımızın da altını çizmek 
isteriz. 
Demokrasiden, barıştan, doğadan yana olan bütün güçlerle bir-
likte toplumsal yüzleşmeyi her alanda gerçekleştireceğimize, bu 
ülkede özgür ve demokratik bir gelecek inşa edeceğimize, insa-
nın, emeğin ve doğanın haklarını koruyup güvence altına alacağı-
mıza olan inancımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

Ayşe Erdem: “Mücadele 
alanları ortaklaşmalı”

Eski PM ve Kırşehir ili üyemiz Ahmet Çiçek geçtiğimiz ay 
vefat etti. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine ve sevdiklerine 
sabırlar diliyoruz.

Her şey için teşekkürler, 
Ahmet Çiçek
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KHK’lar gidecek, biz kalacağız!

15 Temmuz darbe girişimini takiben başlayan Kanun Hük-
münde Kararname (KHK) sürecinin ilk anından itibaren 
KESK, tüm KHK’lara ve KHK’larla emekçilerin ihraç edil-
mesine karşı olduğunu deklere etmiş ve bir mücadele hattı 
oluşturmuştu.
Uzun bir süre Türkiye’nin pek çok kentinde KHK’ların yol 
açtığı hukuksuzluklar, alanlarda teşhir edildi. Biz KESK üye-
si ihraçlar olarak bu eylemlere aktif  olarak katıldık. Çeşitli 
eksikliklerine rağmen konfederasyonumuzun üyelerine sahip 
çıkması bizim için çok anlamlıydı.
Daha ilk gençliğimizden beri toplumsal muhalefetin içinde 
yer alanlardan olduğumuz için bu tür bir durumla her zaman 
karşılaşabileceğimizin farkındaydık. Aynı zamanda sendika-
mızın ve ailelerimizin maddi-manevi desteği de yanımızdaydı. 
Bu yüzden aslında biz bu süreci biraz daha rahat atlattık.
Ama bu noktada başka bir gerçekle yüz yüze geldik: İhraç 
edilen 152 bin emekçiden sadece 4500’ü KESK üyesiydi. Ge-
riye kalan 147 bin 500 ise cemaat üyeliği/taraftarlığı gerekçesi 
ile haksız yere ihraç edilen kamu emekçisiydi ve bu insanlara 
hem sosyal çevreleri hem de aileleri tam bir vebalı muamelesi 
yapıyordu. Bazı arkadaşlarımızın evlerinden atıldığına şahit 
olduk. Bu süreçte 100 kişi intihar etti, 30 kişi kaçarak yeni 
bir hayat kurmaya çalışırken Ege Denizi’nde can verdi, 800 
civarında insan ise hastalanarak hayatını kaybetti. Yine ihraç 
edilenler arasında boşanma süreci yaşayanların oranı Türkiye 
ortalamasının 30 katına ulaştı.
Adana’daki ihraç edilen kamu emekçileri olarak KESK’in 
öncelikle kendi üyelerini temel alan bir mücadele yürütme-
sinin yeterli olmayacağını gördük. Bu yüzden tüm ihraçları 
kapsayacak bir mücadele hattı oluşturulması için harekete 
geçtik. Yaşadıklarımızın insan haklarının ihlal edilmesi oldu-
ğundan hareketle öncelikle İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) 
başvurduk. Derneğin Adana şubesi, bu sorunu sahip çıktı ve 
böylece Eylül 2018’de Adana KHK Platformu, bir İHD ko-
misyonu olarak kurulmuş oldu. Platformun sosyal medyada 
duyulması ile bir çok ilde kendiliğinden yerel platformlar ku-
rulmaya başlandı. Bu platformların bir çoğu tıpkı Adana’da 
olduğu gibi İHD komisyonu olarak oluşturuldu.
Aralık 2018’de Adana’da düzenlediğimiz panele 700 kişinin 
katılması bize cesaretin bulaşıcı olduğunu fiili olarak göster-
di. Hemen diğer illerden de panel talepleri geldi. İstanbul, 
İzmir, Bursa, Maraş, Antep, Diyarbakır, Adıyaman, Mersin 
ve daha birçok ilde paneller düzenledik. KHK platformları 
tüm KHK’lılar için bir umut ışığı haline dönüştü. Tüm iller-
den platform kurma istekleri gelmeye başladı. Şu an 46 ilde 
platformumuz var. Arkadaşlarımız, bulundukları illerde bu 
sorunun siyaseten çözüleceği bilinciyle yoğun ziyaretler dü-
zenliyor, her zeminde KHK zulmünü anlatmaya çalışıyor ve 
zaman zaman sokak etkinlikleri düzenliyorlar. Bunun yanında 
platformlar birçok ilde yerel emek demokrasi platformlarının 
bileşeni olarak onların düzenledikleri faaliyetlere katılıyorlar.
4-5 ekim 2019’da Ankara’da büyük bir KHK buluşması plan-
lamıştık. Ancak Ankara valiliği eylemin yapılmasına saatler 

kala eylemi yasakladı. Tüm engellemelere rağmen Ankara’ya 
girdik. Ancak Ankara’da toplantı yapacak salon bulamadık. 
HDP’nin genel merkezini bize açması ile yüzlerce kişinin 
katıldığı buluşmamızı burada gerçekleştirdik. Yine HDP’nin 
düzenlediği ihraçlar kurultayına katıldık. Saadet Partisi, Gele-
cek Partisi, Yeşil Sol Parti ve CHP ile Zoom üzerinden onli-
ne toplantılar düzenledik. Şu sıralar, platformumuzun olduğu 
bütün illerde CHP ile birlikte ortak KHK buluşmaları dü-
zenliyoruz. Yine Demokrasi Konferansı’nın 300 bileşenin-
den birisi de biziz ve konferansın her türlü çalışmasına aktif  
olarak katıldık.
Haftada 2 gün Twitter’da geniş katılımlı gündem kampanya-
ları düzenliyoruz. Bu kampanyalarda ülkede yaşanan tüm hu-
kuksuzlukları gündeme taşıyoruz (KHK’lı Platformları Bir-
liği’nin Twitter adresi: https://twitter.com/Turkiye_KHK).
Yine 2 yıl önce Yotube üzerinden yayın yapan ve 45 bin abo-
neye ulaşan KHK TV’yi kurduk. Bu kanala gönüllü emek 
veren arkadaşlarımızın katkısı sayesinde Türkiye’nin her ye-
rindeki KHK’lılara ulaşarak tarihi belge niteliğinde röportaj-
lar yaptık. Kanalımız tam bir insan hakları kanalı formatında 
faaliyetine devam ediyor (KHK TV’nin Youtube adresi: ht-
tps://www.youtube.com/channel/UCuVsfLTddZhecI9kG-
VA9jpA).
Ayrıca her hafta çok değişik konuların ele alındığı ve çok 
yoğun katılımın olduğu KHK Akademisi faaliyetlerimize de-
vam ediyoruz (Prof. Dr. Haluk Savaş KHK Akademisi’nin 
Youtube adresi: https://www.youtube.com/channel/UCiR-
65T6AfQOdpu8TQi_O33Q).
Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen 152 bin kişinin işinden, 
aşından edilmesi hukuksuzluğunun ortadan kaldırılması için 
her türlü meşru yol ve yöntemi kullanarak mücadele ediyo-
ruz. Vicdan sahibi herkesin bu mücadeleye destek vermesini, 
güç katmasını talep ediyoruz.

Münir Korkmaz

https://twitter.com/Turkiye_KHK
https://www.youtube.com/channel/UCuVsfLTddZhecI9kGVA9jpA
https://www.youtube.com/channel/UCuVsfLTddZhecI9kGVA9jpA
https://www.youtube.com/channel/UCuVsfLTddZhecI9kGVA9jpA
https://www.youtube.com/channel/UCiR65T6AfQOdpu8TQi_O33Q
https://www.youtube.com/channel/UCiR65T6AfQOdpu8TQi_O33Q
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DİB, “Mülteciler ve Acil Çözüm Önerileri” paneli düzenledi

Demokrasi İçin Birlik (DİB), Türkiye’de son dönemde toplumsal 
ayrışmaya, ırkçılığın yükselmesine ve Altındağ örneğinde olduğu 
gibi ırkçı saldırılara neden olan düzensiz göç üzerine 30 Ağus-
tos’ta konunun uzmanlarını ve ilgililerini bir araya getiren online 
bir panel düzenledi.
Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Dr. Zakira Hakmet, Suriyeli Mülteciler Derneği Başkanı Muham-
med Salih Ali, akademisyenler Dr. Sibel Karadağ, Prof. Dr. Murat 
Erdoğan ve Prof. Dr. Ayhan Kaya, EMEP Genel Başkanı Ercü-
ment Akdeniz ve gazeteci Ruşen Takva’nın söz aldığı toplantının 
moderatörlüğünü partimizin MYK üyesi Çiğdem Özbaş yaptı.
Mülteci akınını yakından takip eden isimlerden olan gazeteci Ru-
şen Takva, özellikle İran üzerinden gelen Afganistanlı mültecile-
rin yaşadıkları insanlık dışı trajedinin bir fotoğrafını sundu.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ayhan Kaya, batı ülke-
lerinin mülteci hareketlerini yönetme tarzının komşu ülkelerde 
kamp açma şeklinde olduğunu, bazı mülteci kamplarının 40-50 
yıldır var olduğunu, Türkiye’deki özellikle kırsal kesimlere yakın 
yerlerde yaşayan sığınmacıların tarım sektöründe istihdam edile-
bileceklerini belirtti.
Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nde çalışan Dr. Si-

bel Karadağ, Suriyeliler’in aksine Afganistanlı göçmenlerin “mi-
safir” olarak bile kabul edilmediğini, böyle olunca en ağır beden-
sel işlerde çok düşük ücretlerle çalışmak ve 30-35 kişilik evlerde 
yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.
EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ise Türkiye’de iktida-
rın göçmenleri bir pazarlık aracı olarak kullandığını söyleyerek 
Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu kısıtlamayı 
derhal kaldırması ve tüm sığınmacılara göçmenlik haklarını tanı-
ması gerektiğini ifade etti.
Sığınmacılar konusunda Türkiye’de büyük bir bilgi kirliliğinin var 
olduğunun altını çizen Dr. Zakira Hakmet ise Türkiye’ye gelenle-
rin kayıt altına alınmasının ve temel hizmetlere ve haklara erişme-
lerinin gerekliliğini ifade etti.
Göç uzmanı Prof. Dr. Murat Erdoğan, göçün bir güvenlik soru-
nu olarak ele alınmasının Avrupa’da neonazi örgütleri güçlendir-
diğini belirterek göç konusunda uluslararası dayanışmanın öne-
mini vurguladı.
Panelde son sözü kullanan Muhammed Salih Ali ise Suriyeli göç-
menlerin 10 yıldır Türkiye’de olduklarını, içlerinden bazılarının 
kötü davranışlarının veya işledikleri suçların tüm bir toplumun 
kabahati olarak gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak Tür-
kiye’de göçmenlik haklarının kurumsallaşması gerekliliğini dile 
getirdi.
DİB, bu panelde ele alınan konular ve çıkan sonuçlar üzerinden 
siyasi partilere ve STK’lara sunulmak üzere bir “siyasi tutum 
belgesi” hazırlıyor. Önümüzdeki günlerde son haline getirilip 
kamuoyuyla paylaşılacak olan belgede öne çıkan talepler şunlar: 
Tüm sığınmacılara göçmenlik hakkının tanınması, AB ile Türki-
ye arasında uygulanan “Geri Kabul Anlaşması”nın iptal edilmesi, 
Türkiye’de kalmak isteyen göçmenlerle ilgili uyum ve entegras-
yon politikalarının hayata geçirilmesi, göçmen işçilere çalışma ve 
oturma izni verilmesi ve bu emekçileri kayıt dışı ve asgari ücretin 
aşağısında çalıştıran patronlara ceza kesilmesi, göçmen işçilerin 
sendikalaşmasının önünün açılması ve göçmen kadınların hakla-
rının hızla iyileştirilmesi.
DİB’in düzenlediği paneli şu adresten izleyebilirsiniz: https://
www.youtube.com/watch?v=cdVBI1GA8b4

Geri dönüşüm emekçileri: “Yoksulun halinden yoksul anlar”
İstanbul valiliğinin son dönem artan baskılarına ve ekmek tek-
nelerinin el konmasına karşı 4 Eylül’de bir araya gelen geri 
dönüşüm emekçileri bir basın açıklaması yaptı.
Aralarında sığınmacıların da bulunduğu geri dönüşüm emek-
çilerine dönük saldırıların ırkçı bir boyutu da söz konusu.
Tüm bunları protesto eden grup, düzenledikleri basın açık-
lamasında kendilerine uygulanan baskıları sıraladılar. Açıkla-
mada geri dönüşüm emekçilerinin çöplere bırakılan atıkların 
yeniden kullanımının sağlanması konusundaki işlevleri hatırla-
tıldı. Açıklamada valiliğin kendilerine dönük baskıların nedeni 
olarak gösterdiği göçmen emekçilere sahip çıkıldı, “biz yoksul 
insanlarız, göçmenler de bizim gibi yoksul insanlar. Yoksulun 
halinden en iyi yoksul anlar” denildi.
Açıklama “Geri dönüşüm işçileri olarak ama her şeyden önce 
insan ve yurttaş olarak sorunlarımızın çözümü için görüşmek 
üzere İstanbul Valiliği ve Belediyeler ile randevu talep edi-

yoruz. Bizim insan olduğumuzu kabul ediyorsanız sesimize 
kulak verin. Ama bizi insan yerine koymaz ve bu çağrımıza 
kulak vermezseniz siz hakkımızda ne düşünürseniz düşünün 
biz insanız. İnsan olduğumuz içinde ne ekmeğimizden ne de 
onurumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadeleriyle son buldu.
Emekçilerin açıklamasına partimizin üyeleri de destek verdi.

https://www.youtube.com/watch?v=cdVBI1GA8b4
https://www.youtube.com/watch?v=cdVBI1GA8b4
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#AkbelenOrmanınıVermeyeceğiz

Muğla’nın Milas İlçesine bağlı İkizköy sakinleri, havaları-
nı, sularını, ovalarını kirleten, köylerini yutan, kamulaştır-
malarla topraksızlaştıran, göçe zorlayan Yeniköy ve Ke-
merköy termik santraline bu kez HAYIR dediler.
40 yıla varan süredir çalışan termik santraller 2014 yılın-
da özelleştirildi. Devralan şirketler tanıdık, “5’li çete”de 
yer alan İÇ İÇTAŞ Enerji ve LİMAK Enerji. Yeniköy ve 
Kemerköy termik santralleri 23 Aralık 2014 tarihinden 
bu yana bu iki yandaş şirketin ortak oldukları Yeniköy 
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ tarafından iş-
letiliyor.
İşletenler paraya, termik santraller de kömüre doymadık-
ları için bölge, kömür sahası haline gelmiş durumda. Bu 
süreçte İkizköylüler de en eski mahalleri olan Işıkdere 
köylerinden olmuşlar. Işıkdere’yi ve çevresini yutan kö-
mür ocakları, İkizköy’ün ovasına ve yaşam kaynağı Akbe-
len Ormanı’na dayanmış.
Hiç bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan, İkiz-
köylüler’e sorulmadan toplam 780 bin dönümlük bölge-
nin akciğeri olan Akbelen Ormanı tıraşlanıp maden ocağı 
haline getirilmek, çıkan kömürlerin taşınması için konve-
yör bant yapılmak isteniyor. İkizköylüler yaklaşık 2 yıldan 
bu yana bu projelere karşı direniyorlar.
Bu bölgeyi yaşanmaz hale getirecek projelerin ÇED’den 
muaf  olmasını, Akbelen Ormanı’nda maden ocağı açıl-
masına karşı açtılar. Davanın yanı sıra yaşam alanlarını 
koruyacak direnişi örgütlediler. Fiili meşru müdahale ile 
iki kez orman kesimini durdurdular. Destek veren doğa 
ve yaşam savunucuları ile birlikte 17 Temmuz’dan bu 
yana jandarmanın gece yarısı baskınlarına rağmen çadır 
nöbetini sürdürüyorlar. Direniş sayesinde her iki davadan 
da mahkemelerden yürütmeyi durdurma kararı aldılar.
Geçtiğimiz 7 Eylül’de Akbelen Ormanı’nda keşif  vardı. 
Yok sayılmak istendiler, ülkenin dört bir yanından gelen 
dostlarıyla birlikte direndiler, avukatları hakarete uğradı; 
ama bilirkişi heyetine için için yanan, zehirli su çukurları 
oluşan, doğanın altını üstüne getiren, kapkara cehenneme 
dönüşen maden sahasını ve aynı şekilde yapılmak istenen 
bölgenin ekosisteminin can damarı olan Akbelen Orma-
nı’nı gösterdiler, kendilerinin ve  ormandaki canlıların 
çığlığını duyurdular.
Keşif  sonunda nasıl bir rapor çıkar, mahkeme neye ka-
rar verir bilinmez, ama bilinen bir şey var: İkizköylüler 
direniyorlar ve direnmeye etmekte kararlılar, #Akbele-
nOrmanınıVermeyeceğiz sloganları yükselmeye devam 
ediyor.
Yeşil Sol Parti olarak İkizköylüler’e hukuksal ve diğer her 
türlü desteğimizi devam ettireceğiz.
Dayanışma ile büyüyoruz.

Bilirkişi heyetinin keşif süreci
Uzun zamandır termik santrallerin yol açtığı sosyal ve eko-
lojik yıkımlara karşı mücadele eden İkizköy halkının çığlığı 
17.07.2021’de kıyılarımız yangınlarla kavrulurken Akbelen 
ormanında ağaç kesimine başlanmasıyla tüm ülkede duyul-
du. Nihayet 11.08.2021’de orman sahasında YK Enerji adına 
açık maden işletme izni verilmesine ilişkin yürütmeyi dur-
durma kararı alındı. İşletme izninin iptali için açılan davada 
07.09.2021 günü bilirkişi keşfi yapıldı. Yeşil Sol Parti olarak 
dayanışma amacıyla o gün de İkizköy’lülerle birlikteydik. Nö-
bet alanında köy sakinleriyle konuştuk. Yıllardır sürdürdük-
leri mücadeleyi ayrıntılarıyla anlattılar. Daha sonra ellerinde 
döviz ve pankartlarla Milas-Ören Karayolu kenarında sıra-
lanan yurttaşlar “Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz” sloganı 
eşliğinde bilirkişi heyetini karşıladı.     
Heyetin incelemeleri sürerken nöbet alanında yapılan forum-
da yöre halkı, ekoloji aktivistleri, hukukçular, mühendisler, 
sivil toplum kuruluşları ve parti temsilcileri söz aldı. İkiz-
köylüler’in mücadelesi ilk ağızdan dillendirilirken maden ve 
enerji politikaları ile hukuki süreçler tartışıldı. Bağlama eş-
liğinde türküler söylendi, sloganlar atıldı, oyunlar oynandı. 
Gün boyu coşku, neşe ve umut dolu bir hava hakimdi. Et-
kinlikte eşsözcümüz İbrahim Akın da kısa bir konuşma yapa-
rak başta kadınlar olmak üzere Akbelen mücadelesine emek 
verenleri kutladı. Yaşamın içinde gerçekleşen öğrenmelerin 
çok etkili olduğunu, ortak aklın ‘zor’ karşısındaki başarısının 
İkizköy örneğinde görüldüğünü ifade etti. Çoğu ülkede fosil 
yakıtlardan vazgeçildiğini belirterek toprağımızı, suyumuzu, 
ormanlarımızı korumak durumunda olduğumuzu vurguladı.  
Keşif  sürecinin başında davacı avukatlar buluşma yerinden 
alınmadı, keşfe diğer gözlemci avukatlar da uzun süre dahil 
edilmedi, davacı tarafın belirlediği uzmanlar maden sahasına 
sokulmadı. Keşif  süresince hakim Murat Yüksel’in avukat-
lara hakaretlerde bulunması, usule aykırı ve taraflı davran-
ması sonucu davacı avukatlar reddi hakim talebinde bulun-
du, keşif  tutanağını kabul etmediklerini beyan ederek keşfin 
yenilenmesini istediler. Tüm bu olumsuzluklara karşın yöre 
halkının özverili, samimi ve umut dolu direnişi sürecek, Yeşil 
Sol Parti olarak bizler de İkizköylüler’le dayanışmaya devam 
edeceğiz.

Arif Ali Cangı
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Yeşil Sol Parti 1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla “Doğayla 
Uyumlu, Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Barış Hemen Şimdi” 
başlığıyla bir açıklama yayınladı.
İki dünya savaşının getirdiği büyük yıkımlar ardından 1 Ey-
lül’ün kutlanmaya başladığının belirtildiği açıklamada dünyayı 
yöneten kapitalist güçlerin geleceği savaşla inşa etmekten vaz-
geçmedikleri belirtildi.
Açıklamada öne çıkan ifadeler şunlar:
“Başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada silahlar konuştuk-
ça insanlık ve doğa ağır bedeller ödüyor. Sadece savaşanlar 
değil, kadınlar, çocuklar, gençler ölüyor, sakat kalıyor, salgın 
hastalıklar, evsizler, sığınmacılar çoğalıyor. Dünya halklarını 
mutlu biçimde yaşatabilecek kaynaklar savaş için harcanıyor. 
(...) Türkiye uzun süredir, sorunlarını diyalog ve müzakere yo-
luyla çözmek yerine savaş ve çatışma yöntemlerini kullanmayı 
tercih eden bir politika izlemektedir. İktidarın içeride ve dı-

şarıda benimsediği savaş politikaları ülkeyi sonu görünmeyen 
bir karanlığa doğru sürüklüyor. (...) Kürt sorununun çözüm-
süz kalması nedeniyle, çatışma ve savaşın kapsadığı alan gide-
rek büyümektedir. Sürdürülen bu savaş politikaları, yaşamın 
bütün alanlarını olumsuz etkilemektedir. (...) Türkiye halkları-
nın yıllardır özlem duyduğu, silahların susup barış ve kardeş-
lik duygularının güçlendiği bir ortamın yaratılması demokrasi 
güçlerinin önünde önemli bir görev olarak durmaktadır. (...) 
Baskı ve şiddetin yoğunlaştığı, halkların birbirine karşı kışkır-
tılmaya çalışıldığı, ırkçılığın körüklendiği bugünlerde bizlere 
düşen barış ve demokrasi mücadelesini güçlendirmek, savaş, 
baskı ve şiddet politikalarına karşı çıkmaktır. Silahların ve sa-
vaşın konuştuğu yerde ne barış, ne demokrasi, ne de özgür-
lükten söz edilebilir. Bu nedenle savaşa ve ölümlere karşı 1 
Eylül Dünya Barış Günü’nde sesimizi daha gür çıkarmalıyız”.
Açıklamanın tamamı için: https://yesilsolparti.org/baris-he-
men-simdi

Barış Hemen Şimdi

Amed
1 Eylül dolayısıyla Amed’de 4 Eylül’de yapılması planlanan 
“Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi” valilik engeline takıldı. 
Bunun üzerine mitingi tertip edenler basın açıklaması yapmak 
istediler. Polis, sendika ve parti binalarının önüne barikatlar 
kurarak basın açıklamasını da yaptırmamaya çalıştı. Uzun 
uğraşlardan sonra içinde eşsözcümüz İbrahim Akın ve bazı 
HDP milletvekillerinin de yer aldığı grup, basın açıklamasını 
gerçekleştirdi.
Yasakların protesto edildiği açıklamada barış anneleri de söz 
aldı.
HDP adına konuşan meclis grup başkan vekili Saruhan Oluç 
“Bu iktidar, barış talebi için yapılmak istenen bütün miting 
başvurularını yasakladı. Neden barıştan korkuyor bu iktidar? 
Korkuyor, çünkü savaş siyaseti ile varlığını sürdürüyor ve sa-
vaş siyaseti yürütmezse ayakta kalmasının mümkün olmadığı-
nı biliyor. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da savaş politikaları yürü-
tüyor. Ama biz bütün engellemelere rağmen barış talebimizi 
haykırmaya devam ediyoruz” dedi.
Bu arada asılsız suçlamalarla görevden alınan ve hapse atılan 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı 1 
Eylül için bir mesaj gönderdi:
Merhaba onurun ve cesaretin şehri Amed.
Merhaba başları dik, yılmaz, cesur yürekler. Kısadan söyleye-
yim, özledim sizleri. Gülümseyen gözlerinizi, akıl ve bilgelik 
dolu sözlerinizi, tertemiz yüreklerinizi ve merhaba derken sı-
kıca tutan ellerinizi özledim. Hiç kimse için kötülük, zulüm 
ve acizlik istemeyen ama eğer kendisine yönelen bir zulüm 
ve kötülük varsa merhamet dilemeyen, cesurca direnen in-
sanların diyarını, pınarını, sizleri özledim. 12 Eylül’de faşizme 
teslim olmayan, 90’larda kontraları kovalayan ne Rojava’da ne 
Rojhelat’ta, ne Başur’da ne de Bakur’da karanlığın çetelerine 
aman vermeyen kadınları, erkekleri özledim. Asimilasyona, 

irade gaspına, hapis ve ölüm tehditlerine rağmen daha kararlı, 
daha örgütlü ve daha mücadeleci olan Gülistan’ı, yıkılamayan 
aşılamayan bedenleri ile Amed’i özledim. Bir gün değil her 
gün barışı seslendirmek ama her gün barışı ve özgürlüğü yaşa-
mak her halk gibi bizim de hakkımız. Barışı hem içimizde ya-
ratmak hem de birlikte yaşadığımız halklarla yaşatmak bizlerin 
de talebi ve hakkıdır. Yan yana duralım, omuz omuza verelim, 
zalimlere kök söktürelim. Hewalno, kazanacağız ama mutla-
ka Yılmaz’ın dediği gibi “Bir gün onurlu barışı kazanacağız”. 
Serkeftin ji were.

İstanbul
1 Eylül barış mitingini yasaklayan İstanbul valiliği, bunun için 
basın açıklaması yapmak isteyen ve aralarında HDP milletve-
killerinin de olduğu bir grubu da engellemeye çalıştı. Polis, İs-
tiklal Caddesi’ni hıncahınç doldurdu, grubun çevresini sardı.
İktidar, barışın dillendirilmesinden bile korkuyor. Ancak bu 
baskılar, barış talebini bastırmaya yetmeyecek.

İktidar, 1 Eylül barış mitinglerini yasakladı

https://yesilsolparti.org/baris-hemen-simdi
https://yesilsolparti.org/baris-hemen-simdi
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Kazma Bırak’ın 1 Eylül ortak açıklaması

Kazma Bırak Kampanyası Uluslararası Koordinasyonu 1 
Eylül nedeniyle “Savaşa, Irkçılığa, Ekolojik Yıkıma Karşı 
Barışı Savunuyoruz!” başlığıyla ortak bir açıklama yayın-
ladı. Yunanca, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan me-

tinde “Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan kardeş halklarının 
Dünya Barış Günü’nü kutluyor, haklarımız arasında nef-
reti değil dayanışmayı yükselten ekolojik barış hareketimi-
zi selamlıyoruz” denildi.
Açıklamada yöneticilerin savaş politikaları yüzünden ye-
rinden edilmiş mültecilerin, gittikleri ülkelerde ırkçılık ko-
nusu yapılması protesto edildi.
Aynı savaş politikalarının bölgede yaşanan son orman 
yangınları üzerinden doğaya etkilerinin de ele alındığı 
açıklamada “Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs devletleri her 
sene silahlanma için milyarlarca dolar ayırabilirken, sıra 
yangın söndürme ekipmanlarına ve personeline gelince 
kaynak yok diyorlar. Savaş, rant ve kardan başka gözleri 
bir şey görmeyen zombi hükümetler ve şirketlere karşı; 
insanlığın da doğanın da ortak çıkarları, bu yıkıcı politika-
ları, yani kapitalizmi durdurmaktan, artık yeter demekten 
geçiyor” ifadeleri yer aldı.
Açıklamanın tamamı için: https://www.kazmabirak.org/
makale/48

COP26 Türkiye Koalisyonu çalışmalarına başladı

Geçtiğimiz ay Kazma Bırak Kampanyası’nın öncü-
lüğünde düzenlenen toplantı sonucunda 7-10 Ka-
sım’da İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenecek 
BM Hükümetlerarası COP29 toplantısına alternatif  
bir eylem ve halk toplantıları düzenlenmesine dönük 
çalışmaların ve başından beri işlevsiz kalan 2015 Paris 
Anlaşması’na alternatif  “Halkların Glasgow Anlaş-
ması” sürecinin Türkiye ayağını organize etmek üzere 
COP26 Türkiye Koalisyonu kuruldu.
Koalisyon katılımcıları, Türkiye’deki tüm yaşam savu-
nucusu inisiyatifleri ve bireyleri koalisyona katılmaya 
davet etmek amacıyla bir tanıtım ve çağrı metni oluş-
turdular.
Ayrıca bir web sitesi oluşturulmaya başlandı: https://
www.cop26trkoalisyonu.org. Sitede şu anda tanıtım 
ve çağrı metni yer alıyor sadece, ama en yakın zaman-
da içeriği zenginleştirilecek.
Tanıtım ve çağrı metnine şu linkten de ulaşabilirsiniz: 
https://docs.google.com/document/d/1zZ7QwZj-
gjcCsyh8OpVmcZmBCny0wp_AVsQvTeGZjuY8/
edit?q=glasgow
COP26 Türkiye Koalisyonu’nun tanıtım ve çağrı met-
ninin yerel/genel tüm yaşam savunucusu inisiyatiflere 
ve konuyla ilgili bireylere ulaştırılması ve koalisyonun 
genişletilmesi konularında tüm üyelerimizi sorumlu-
luk almaya çağırıyoruz.

https://www.kazmabirak.org/makale/48
https://www.kazmabirak.org/makale/48
https://www.cop26trkoalisyonu.org
https://www.cop26trkoalisyonu.org
https://docs.google.com/document/d/1zZ7QwZjgjcCsyh8OpVmcZmBCny0wp_AVsQvTeGZjuY8/edit?q=glasgow
https://docs.google.com/document/d/1zZ7QwZjgjcCsyh8OpVmcZmBCny0wp_AVsQvTeGZjuY8/edit?q=glasgow
https://docs.google.com/document/d/1zZ7QwZjgjcCsyh8OpVmcZmBCny0wp_AVsQvTeGZjuY8/edit?q=glasgow
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Fotoğraf: Can Candan

Yeşil Sol Kadın Meclisi kongre sonrası üçüncü toplantısını 29 
Ağustos 2021 Pazar günü gerçekleştirdi. Tek gündemli top-
lantıda örgütlenme konusu tartışıldı. Öncelikle yeni üyelerimiz 
kendini tanıttı, diğer üyelerimizin de bir bölümü kendilerin-
den ve sorumluluk alanlarından söz ettiler. Ardından Merkezi 
Örgütlenme Komisyonu çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme ya-
pıldı. Bir kriz sarmalı içerisinde bulunduğumuz anımsatılarak 
kadınlara ve kazanılmış haklarına saldırıların alabildiğine art-
tığı böylesi bir dönemde kadın kotasını garantileyen Balıkesir, 
Manisa, Uşak ve Artvin il yürütmelerinde görev alan tüm ka-
dınlara dayanışma duygularımızla başarı dilekleri iletildi. 
Parti kapatma davaları, siyasetçileri hedef  alan hukuksal ve 
ekonomik tehditler ile siyaset alanına yönelik ciddi kısıtlama-

ların söz konusu olduğu belirtilerek iktidarın bazı prosedür 
değişiklikleri yaptığı ve baskın bir seçimin gündeme gelebile-
ceği anlatıldı. Olası bir seçim durumunda demokrasi ittifakı-
nın gereksinimlerini karşılayabilecek bir seçenek olarak Yeşil 
Sol Parti’nin Aralık ayına dek örgütlenmesini tamamlayarak 
Yargıtay listesinde seçime girmeye hak kazanmasının aciliyeti 
konusunda ortaklaşıldı. Örgütlenmenin hızlanmasının hepi-
mizin motivasyonunu artıracağı, kadın örgütlenmesi anlamın-
da da olumlu gelişmelere yol açacağı inancı dile getirildi. Bu 
konuda Kadın Meclisi olarak yoğun çaba göstermeye devam 
edeceğimiz belirtildi. Eylül ayı içinde Kadın Meclisi bölge 
toplantılarının organize edilmesi kararıyla toplantı sona erdi.

Kadın hareketinin barış etkinlikleri
26 Ağustos Perşembe günü HDP İzmir Kadın Meclisi’nin dü-
zenlediği “Kadınlar Barışı Savunuyor” buluşması Kültürpark 
Gençlik Tiyatrosu’nda gerçekleşti. HDP Muş Milletvekili 
Gülistan Kılıç Koçyiğit’in konuşmacı olduğu etkinlikte sava-
şa, ırkçılığa, talana karşı kadınların barış talebi dile getirildi. 
Etkinliğe İzmirli Yeşil Sol Kadınları temsilen İl Eş Sözcümüz 
Yeşim Arslan katıldı.
29 Ağustos Pazar günü İstanbul Yeşil Sol Kadın Meclisi tem-
silcilerimiz HDP Kadın Meclisi’nin çağrıcı olduğu savaşa, 
talana, tecride, ırkçılığa karşı “Kadınlar Barışı Konuşuyor” 
buluşmasına katıldı. Yeşil Sol Kadınlar adına üyemiz Çiğdem 
Özbaş’ın da söz aldığı toplantıda iktidarın yürüttüğü savaş ve 
inkar politikalarının kadınlara yönelik etkileri, kadınların ba-
rış için mücadele deneyimleri, insan hakları temelli mülteci ve 
göç politikalarının barış hareketi açısından önemi konuşuldu. 
Kadın buluşmalarının genişletilerek devamı konusunda ortak-
laşıldı.

Afganistanlı kadınlarla dayanışma
Afganistanlı Kadınlar İçin Küresel Kadın Dayanış-
ma Ağı tarafından 1 Eylül Çarşamba günü Twitter, 
Instagram ve Facebook’ta eş zamanlı küresel sosyal 
medya eylemi başlatıldı. #StandWithWomenofAfg-
hanistan, #No2TalibanYes2WomensRights etiketle-
riyle tüm dünyada Taliban protesto edildi. İngilizce, 
Kürtçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde afiş-
lerin kullanıldığı çalışmaya Yeşil Sol Kadınlar da ka-
tılım sağladı. BM Güvenlik Konseyi’ne ve bölgesel 
kuruluşlara yapılan çağrılarda Taliban’ın tanınma-
ması; mali, teknik destek ile silah verilmesinin dur-
durulması; Afganistanlı kadınların haklı direnişinin 
desteklenmesi; ülkeyi terk etmek isteyenlerler için 
güvenli geçiş sağlanması; mültecilerin diledikleri ül-
keye yerleşerek insanca yaşama koşullarının oluştu-
rulması; emperyalizme, faşizme, köktendinciliğe ve 
cinsiyetçiliğe son verilmesi istendi.

Afganistanlı kadınlarla dayanışma

Yeşil Sol Kadın Meclisi toplantısı
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Partimizin meclisleri ve çalışma grupları
Partimiz, yoğun bir örgütlenme faaliyeti içinde. Her gün yeni arkadaşlarımız aramıza katılıyor. Yeşil Sol Bülten 

olarak partimizin önemli organları olan meclislerimizi ve çalışma gruplarımızı onlara tanıtmak istedik. Bu sayıda 
Kadın Meclisi ve Demokratik Emek Meclisi ile beraber Yeşil Sol Akademi, İklim Krizi, Tarım Politikaları, Sosyal 

Medya, BDS/Filistin’le Dayanışma, Mültecilerle Dayanışma ve Dış Politika ve Dış İlişkiler çalışma gruplarımızın 
üyelerinin hazırladığı tanıtım yazılarına yer veriyoruz. Bütün üyelerimizi ve parti dostlarımızı, ilgi alanlarına 

giren ve/veya kendilerine uygun meclislerde ve çalışma gruplarında yer almaya çağırıyoruz.

Kadın Meclisi Yeşil Sol Parti’nin kadın sözünü ve mücadelele-
rini oluşturma ve Yeşil Sol Parti’nin diğer politikalarının kadın 
bakış açısıyla uyumunu sağlama hedefiyle faaliyet yürütüyor. 
Meclis, toplumda ve partide kadına ve farklı cinsel yönelime 
sahip bireylere karşı cinsiyet/cinsel yönelim ayrımcılığının ve 
cinsiyetçi iş bölümünün sonlandırılmasına, kadınların söz, 
yetki ve karar sahibi olmasına, eşit katılımının ve temsiliye-
tinin tesis edilmesine, cinsler arası adil ve nitelikli eşitliğin 
sağlanmasına yönelik değişim, dönüşüm politikalarını ve mü-
cadelelerini pozitif  ayrımcı bir temelde geliştirmeyi amaçlar.
Bütün kadın üyelerimizin ve parti dostu kadınların gönüllü 
bir şekilde faaliyet yürüttüğü Merkezi Kadın Meclisi dışında 
İstanbul ve İzmir’de yerel meclisler aktiftir. Akdeniz, Ege, İç 
Anadolu, Karadeniz ve Marmara coğrafi bölgelerinde dü-
zenlenen toplantılar aracılığı ile il meclislerinin oluşumunu 
özendirme çalışmaları gerçekleştirir. Merkezi ve yerel mec-
lisler faaliyetlerini seçilmiş kadın koordinasyonları aracılığı ile 
sürdürür.
Genel ve yerel meclisler dışında aşağıda belirtilen ve aktif  olan 
çalışma grupları söz konusudur. Mart 2021’de Gerçekleştirilen 
Genel Kadın Konferansı tartışmalarında Basın-Yayın ve Gıda 
Güvenliği Çalışma Grupları’nın kurulması öngörülmüştür. 
Bunların aktifleşmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

KM Farkındalık Çalışma Grubu
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve gereklerinin kadın-erkek bütün 
Yeşil Sol Parti üyeleri tarafından benimsenmesi ve buna uy-
gun bir parti hayatının tesis edilmesini hedefleyen Farkındalık 
Çalışma Grubu hem sadece kadın üyelerimiz hem de karma 
alana yönelik toplantı, kurslar ve atölyeler düzenler. 

Kadın Akademisi
Farklı kesimlerden kadınlar arasındaki diyaloğu güçlendirmek, 
kadın alanının birikim ve stratejilerini birlikte tartışmak he-
defiyle kurulan Kadın Akademisi faaliyetlerine Şubat 2020’de 
başladı, “İstanbul Sözleşmesi”, “Çocuk İstismarı”, “Pande-
mi’de Kadın ve Adalet” konularını ele aldı.  
KM Sosyal Medya Çalışma Grubu
Yeşil Sol Kadınların söz ve eylemlerini daha görünür kılma 
hedefiyle kurulan Sosyal Medya Çalışma Grubu gerek özgün 
faaliyetler gerekse de dâhil olduğumuz, destek açıkladığımız 
kadın platformları, HDP-HDK Kadın Meclisi ile birlikte ye-
rel ve uluslararası kampanyalar yürütür, kadın alanına dair ge-

lişmeler hakkında paylaşımlarda bulunur.
Kadın Meclisi ve çalışma grupları için irtibat: yesilsolkadin@
gmail.com

Siyasi yelpazede Yeşil Sol anlayışa sahip emekçilerin örgütlü 
bulunduğu yapı, kendini Demokratik Emek Meclisi (DEM) 
olarak adlandırıyor.
Yeşil Sol Parti ile ilişkiye sahip her emekçi DEM içinde ör-
gütlü olmasına karşın her DEM üyesinin, Yeşil Sol Parti ile 
organik ilişkisi bulunmayabiliyor. Bu yapısı ile DEM emek 
alanında özerk bir yapılanma olarak faaliyet yürütüyor.
DEM, Türkiye’nin hemen her bölgesinde örgütlü bulunan ve 
meclisler şeklinde organize olan bir yapıya sahiptir. DEM’in 
bulunduğu her ilde il meclisi örgütlenmiştir. Bunun dışında 
ülke genelindeki çalışmaların ortaklaşa kararlaştırıldığı DEM 
Türkiye Meclisi bu yapının en üst karar organıdır. DEM için-
de alınan bütün kararlarda meclis işleyişi esas alınmaktadır.
DEM, özellikle kamu emekçilerinin örgütlü olduğu KESK’e 
bağlı sendikalarda varlık göstermekte, üyeleri birçok sendika-
nın şube yürütmelerinde görev almaktadır. Bunların yanı sıra 
DEM, zaman zaman KESK’te ve başta Eğitim Sen olmak 
üzere çeşitli sendikaların Merkez Yürütme Kurulları’nda da 
temsil edilmektedir. Halen DEM üyesi bir arkadaşımız Eğitim 
Sen Merkez Yürütme Kurulu’nda görev almış durumdadır. 
DEM, başta HDK ve KESK olmak üzere bulunduğu her 
platformda özellikle çağın koşullarına göre emek hareketinin 
yeniden yapılandırılması tartışmalarını sürdürmekte, bu alan-
daki düşünsel birikime katkıda bulunmaktadır.

Nisan 2016’da faaliyete geçen Yeşil Sol Akademi, çalışmala-
rına merkezi olarak illerde yürüttüğümüz atölye ve seminer 
çalışmaları ile başladı. 
Cihan Erdal’ın koordinatörlüğünde 26-28 Mayıs 2017 tari-
hinde Yeşil Sol Akademi Konferansı düzenledik. Video ka-
yıtlarına bu linkten ulaşabilirsiniz: https://yesilsolparti.org/
yesil-sol-akademi-istanbul-konferansi-video-kayitlari

mailto:yesilsolkadin%40gmail.com?subject=
mailto:yesilsolkadin%40gmail.com?subject=
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23 Nisan 2020’den bu yana yaptığımız toplantı, söyleşi ve 
sunumlar için Yeşil Sol Akademi YouTube kanalımızı (ht-
tps://www.youtube.com/channel/UCPUqmqkhanl2jhL-
37VQ0xJw)ziyaret edebilirsiniz. 
Yeni dönemde koordinatörümüz Erol Köroğlu. Siyasal açı-
dan zorlu ve özel koşulların yanı sıra pandeminin getirdiği bir 
belirsizlik dönemini de tecrübe ediyoruz. Yüz yüze olmanın 
yerini hiçbir şey tutamaz, ama pandemi boyunca gelişen ve 
yaygınlaşan online imkânlar, Yeşil Sol Akademi’nin gelişmesi 
ve yaygınlaşması için bir süre daha kullanılabilir. 
Pandemi koşulları içerisinde pek çok kamu ve sivil toplum 
kuruluşu çeşitli konferans ve tartışma programları da düzen-
liyorlar. Aynı anda çakışan birden fazla etkinlik söz konusu 
olabiliyor. Bu durumda Yeşil Sol Akademi olarak farklı yön-
temler izleyecek ama her durumda düzenleme ve yürütmesi 
daha kolay ve gerçekleştirilebilir etkinlikler düşünmenin yerin-
de olacağını düşünüyoruz. 
Bu konudaki önerilerimiz şu yönde:
1. Belirli aralıklarla gerçekleşecek ve partiye olduğu kadar, 

parti dostlarına da açık olacak iki-üç saatlik buluşmalar. 
Belirli bir konu veya yeni yayımlanan bir çalışma etrafın-
da bir ya da birkaç davetli ile yürütülecek bir sunum ve 
ardından gelecek tartışma, partililerin farkındalık düze-
yini artırırken çok yararlı olacak bir birliktelik ve forum 
havası da oluşturabilir. Bu toplantılara geniş katılım teş-
vik edilirse iyi olur. Şu anda kesinleşen bir program olma-
makla birlikte toplantılarımız sadece kayıtlı katılıma açık 
tutulabileceği gibi, canlı ve/veya banttan yayın yoluyla 
kamuya da açılabilir.

2. Temelde parti içine dönük olmakla birlikte parti dostla-
rının da katılabileceği daha uzun soluklu ama tercihen 
somut gereksinimlere dönük, pratik atölye/kurslar. Bu 
konuda ilk öneri Erol Köroğlu’dan geldi. 6 ya da 8 haf-
talık bir eleştirel iletişim becerileri atölyesini düzenleyip 
online olarak yürütebileceğini belirtiyor. Böyle bir atölye; 
okuma, yazma, konuşma ve dinlemeye dönük eleştirel ve 
pratik bir bilinç geliştirmeyi hedefleyecek. Temel amaç, 
her birimizin doğal olarak edindiği ve kullandığı iletişim 
becerilerini belirli teknikler doğrultusunda geliştirmek ve 
keskinleştirmek olacak. Böyle bir atölyeyle sadece içeri-
ğe, bilgiye ulaşmak değil, bunun nasıl meydana geldiği de 
fark edilir olacaktır. İletişime “söylenen ve yapılan ne?” 
soruları eşliğinde yaklaşıldığında daha etkili bir süreç yü-
rütmek mümkün olacaktır. 

Böyle bir açılışın ardından partinin ekoloji, emek ve başka ko-
nulardaki yönelimlerine kuramsal destek verecek başka kısa ve 
uzun soluklu çalışmalar da düzenlenebilir. Ayrıca farklı mec-
ra ve yöntemlerin kullanımı konusunda da arayışlar olacaktır. 
Amatör ama etkili spot videolar üretmek için farklı oluşum-
ların yöntemlerinin incelenmesi ve çeşitli uzmanlarla atölye 
çalışmaları yapılması Yeşil Sol Akademi üzerinden partiye bir 
katkı olacaktır.

Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu, Aralık 2018’de gerçek-
leştirdiğimiz kongre kararıyla iklim değişikliği ve iklim adeleti 

üzerine çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu.
Çok sayıda ülkede öğrencilerin öncülüğünde gerçekleşen ik-
lim grevleri sürecinde “İklim İçin Cumalar” söyleşilerini ger-
çekleştirdik.
Hem fosil yakıta dayalı enerji üretiminin iklim değişikliğinin 
en büyük sorumlusu olması hem de fosil yakıt arama girişim-
lerinin bölgesel çatışmalara yol açma riski nedeniyle fosil yakıt 
arama faaliyetlerine karşı kurulan ve uluslararası boyuta ulaşan 
“Kazma Bırak” kampanyasının bileşeniyiz.
Aynı zamanda Kasım ayında gerçekleştirilecek COP26 İklim 
Zirvesi sırasında Türkiye’de alternatif  eylem ve etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi ve Glasgow Anlaşması sürecinin Türkiye 
ayağının inşa edilmesi amacıyla oluşturulan COP26 Türkiye 
Koalisyonu’nun da aktif  bir parçasıyız.

Haziran ayında yaptığımız kongremizde, 9 no’lu önerge ile 
kurulan Tarım Politikaları Çalışma Grubumuz, bütün canlı-
lar için “adil” bir üretim ve paylaşım düzeninin gerekliliği ile 
tarım politikalarının hayati değerini savunmak ve bu konuda 
partimizin yaklaşımını ifade etmek amacıyla yola çıktı.
Bir araya geldiğimiz ilk birkaç toplantıda öncelikle parti içi-
ne dönük olarak Türkiye’de tarım ve gıdaya dair farkındalığa 
katkı sunma amacında ortaklaştık ve bu alanda genel bir bilgi 
düzeyi sağlama hedefiyle 13 Temmuz 2021 tarihinde “Gıda 
Hakkımızı Savunurken Yol Haritamız” konulu genel bilgilen-
dirme toplantısını gerçekleştirdik.
Kısa süre sonrasında Tuz Gölü’nde yaşanan flamingo faciası 
bizlere tarım politikalarının yanlış yapılandırılmasının, nelere 
mal olabileceğini çok acı bir şekilde göstermiş oldu. Kapalı 
bir su havzası olan bölgenin tarımsal uygulamalar sebebiyle 
yaşadığı ekolojik dönüşümü, Türkiye’nin güncel durumuyla 
birlikte değerlendirmek niyetiyle Doğa Derneği Başkanı Dicle 
Tuba Kılıç ile 3 Ağustos 2021’de “Tarım Politikalarının Eko-
lojik Etkileri” konulu söyleşiyi gerçekleştirdik. 
Küresel boyutta yaz boyu devam eden orman yangınları, sel 
ve kuraklık gibi afetler, kapitalizmin kar hırsının büyüttüğü 
iklim krizinin, tarımsal üretim özelinde gıda krizlerini ve be-
raberinde göçleri de tetiklediğini tüm dünya için bir daha gö-
rünür kıldı. 
Çalışma grubumuz, bu alanda gelişen farkındalığı güçlendir-
mek ve birlikte politik yanıtlar da üretebilmek amacıyla ulusal 
ve küresel boyutta verilen mücadelelere destek vermekte ve 
çalışmalarına devam etmektedir.

Sosyal Medya Çalışma Grubu
Sosyal Medya Çalışma Grubu Ağustos 2020’de partimizin 
sosyal medyada görünürlülüğünü artırmak amacıyla kurul-
du. Çok kısa sürede 38 resmi il Twitter hesabı açtık. Ekoloji 
örgütlerinin, KHK Platformu’nun ve HDP’nin düzenlediği 
Twitter kampanyalarına yoğun katılım sağladık.
Bu seneden itibaren “Yeşil Pazartesiler” etiketiyle her pazar-
tesi kampanyalar yürütmeye başladık. Bu kampanyalara üyele-
rimizin katılımı beklenen düzeyde olmasa da partimizin görü-
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nürlülüğü açısından başarılı oldu.
Sosyal medya kullanımı üzerine şimdiye kadar dört defa eği-
tim çalışması düzenledik.
Bundan sonraki süreçte de pazartesi kampanyalarına devam 
etmeyi ve daha iyi sonuçlara ulaşmayı amaçlıyoruz.

BDS/Filistin’le Dayanışma
BDS/Filistin’le Dayanışma Çalışma Grubu üçüncü kongre-
mizde alınan bir karar doğrultusunda kuruldu.
BDS (İsrail’e Boykot, Yatırım Çekmek, Yaptırım) politikası 
dünya çapında önem ve destek kazanıyor. İsrail devletini kor-
kutuyor, başka ülkelerde sağı tedirgin ediyor.
Özellikle gençler arasında İsrail artık çoğunluk tarafından ırk-
çı, apartheid sistem uygulayan bir devlet olarak tanınıyor.
Filistin dayanışması politik bir turnusol kağıdı. Sözde Filistin’i 
destekleyen Arap rejimlerini tehdit ediyor. Geleneksel “sol” 
ve gerçek sol arasında fark sık sık Filistin konusunda ortaya 
çıkıyor. ABD’deki Demokrat Parti içinde sağ/sol farkları Fi-
listin ile görünüyor. Avrupa’da bir dizi yerde aynı fark ortaya 
çıkıyor. Bunun en açık örneği İngiltere İşçi Partisi. İngiltere 
İşçi Partisi’nin sağ kanadı Corbyn solunu Filistin politikası 
üzerinde tasfiye etmekle meşgul.  
Türkiye’de 1970’lerde Filistin dayanışması solun işiydi. Son 
dönemde bu alan çoğunlukla islamcılara terk edilmiş durum-
da. Bu politik alanı yeniden sola kazandırmak gerek.
Anti-semitizim (Musevi düşmanlığı) dünyada tekrar yükselen 
bir tehdit. Ancak Filistin dayanışması Musevi düşmanlığı de-
ğil ve Filistin dayanışma faaliyetleri anti-semitizme hiç ama 
hiç mahal vermemeli. Avrupa ve ABD’de yükselen aşırı sağı 
anti-semitizm ve İsrail devletine destek birleştiriyor. Aynı ül-
kelerde Museviler ve özellikle genç Museviler gitgide İsrail’e 
karşı daha eleştirel tavırlar alıyor. Artık genç Musevilerin çoğu 
İsrail’i ırkçı bir devlet olarak tanımlıyor.
Filistin meselesi ekoloji alanında bile önemli. Kazma Bırak 
Kampanyası’nın başlarında İsrail devletinin bölgedeki fosil 
yakıt girişimleri, özellikle Doğu Akdeniz’de kurmak istediği 
doğal gaz boru hatları önemli bir konu haline geldi. Filistinli 
aktivistlerle iletişim kuruldu.   
Türkiye’de Filistin dayanışması bu dönemde partimizin en 
merkezi faaliyet alanı olmayabilir. Yine de solun yenilenmesi-
nin bir parçası olarak Filistin politikamızı geliştirmek önemli. 
Şu ana kadar BDS/Filistin’le Dayanışma Çalışma Grubu 4 
defa toplandı. Türkiye BDS Komitesi’yle de ortak bir toplantı 
düzenledik. Bu sonbaharda düzenli sosyal medya faaliyetimi-
zi başlatıyoruz. En az iki açık toplantı yapmaya karar verdik. 
Amacımız bilgilendirmek, politika geliştirmek ve yeni aktivist-
ler kazanmak.

Mültecilerin karşı karşıya kaldığı yoksulluk, işsizlik ve barın-
ma sorunlarına çözüm üretecek; iktidarlar eliyle yükseltilen 
ırkçı saldırıları geri püskürtecek dayanışma ağlarını oluştur-

mak üzere Yeşil Sol Parti içinde uzun vadeli bir çalışma gru-
bu oluşturulmasına duyduğumuz ihtiyaçtan dolayı 2020 yılı-
nın Mayıs ayında Yeşil Sol Mültecilerle Dayanışma Çalışma 
Grubu’nu oluşturduk ve ardından partimizin 3. Kongresi’ne 
mücadele ve dayanışma hedeflerimizin görüşülmesi için bir 
önergeyle sunduk.
Amaçladığımız politik mücadele alanlarımız şunlardır:
• Mültecilerin; sosyal ve siyasal taleplere sahip, etkin si-

yasal özneler olarak görülmesi, karşı karşıya kaldıkları 
açlık, yoksulluk, işsizlik ve barınma sorunlarına karşı 
çözümler üretecek parti politikalarının geliştirilmesi.

• Türkiye’nin Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu sınırlama-
nın kaldırılması.

• Avrupa’nın mültecileri Türkiye’ye hapseden AB-Türki-
ye arasındaki geri kabul anlaşmasının iptali ve mülteci-
lerin pazarlık aracı olarak kullanılmasına son verilmesi.

Bunların yanında küresel ısıtmanın yol açtığı iklim değişik-
liğinin en önemli sonuçlarından birisi büyük ölçekli nüfus 
hareketlerine yol açmasıdır. Milyonlarca insan yaşamak için 
daha güvenli yollar bulmak üzere yaşadıkları yerleri terk et-
mek zorunda kalıyor/kalacak.
Önümüzdeki dönemlerde de göçmen karşıtlığı ve ırkçılığın 
giderek yükseleceğini tahmin etmek zor değil.
Bu yüzden doğayı ve insanı koruyan dayanışma ağlarını ye-
rellerimizde ve ulus ötesi tüm bileşenlerimizle kurmanın 
önemini vurguluyoruz.
Şu ana kadar amaç edindiğimiz mülteciler ile dayanışma ve 
onların haklarına yönelik taleplerimizi bulunduğumuz her 
yerde dile getiriyoruz. Bu alanda faaliyet yürüten inisiyatifler 
ve bireyle ortak mücadele ağları kurma ve bu ağlar üzerinde 
mücadeleyi büyütmek önümüzdeki dönem yoğunlaşacağı-
mız alanlardan bir tanesi.
Bizi Twitter üzerinden takip edebilirsiniz: https://twitter.
com/SolGrubu

Dış Politika ve Dış İlişkiler
Partinin uluslararası mücadeleleri takip etmesini sağlamak, 
gelişmeleri raporlamak, ülkedeki gelişmeler ve parti poli-
tikaları hakkında üyesi olunan kuruluşlara bilgilendirme 
yapmak, uluslararası ilişkiler grubu ile birlikte uluslararası 
çalışmaları takip etmek ve toplantılara katılmak, MYK top-
lantıları için aylık faaliyet raporlarını hazırlamak amacıyla 
kurulmuştur. 
Faaliyetleri sırasında sondaj aleyhinde kampanya düzenlen-
mesi için Akdeniz ülkelerinin partileri ile ilişki kurulmuş, bu 
konuda basın açıklamaları yapılması sağlanmıştır.
Akdeniz ülkeleri ağına dahil olan grup, bu ağ tarafından ya-
pılan çalışmalara aktif  olarak katılmaktadır.
Avrupa Yeşiller Partisi ile ilişkilerin sürdürülmesi ve karşılık-
lı bilgi alışverişinin sağlanması bu sayede gerçekleştirilmek-
tedir.
Yeni dönemde eş sözcülerimizin katılacağı bir heyetle Av-
rupa Yeşiller Partisi’ne ve ülke paritlerine ziyaretler yapmayı 
planlıyoruz.
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