
İhtiyacımız barış, demokrasi 
ve adalet

Ne yazık ki Türkiye, kontrolsüz bir şekilde ve giderek artan 
bir hızla uçuruma doğru sürükleniyor. Devreye soktuğu bü-
tün baskı ve sindirme politikalarına karşın saray rejimi, süreci 
kontrol etmeyi bir türlü başaramıyor ve yönetim krizi giderek 
derinleşiyor. İktidar, başından beri ülkeyi güvenli bir limana 
yanaştırma niyetinde olmadığı gibi bugünden sonra bunu ger-
çekten istese bile artık başarabilecek durumda değil.
2022 bütçesinin görüşülmeye başlandığı bu günlerde yoksul-
luk giderek derinleşirken bunu değiştirmeye yönelik bir siyasal 
irade ülke yönetiminde mevcut değil. Açlık ve yoksulluk sınırı 
altında yaşamak zorunda kalanların sayısı hızla artıyor. Türk 
lirasında uzun süredir devam eden değer kaybı giderek hızlan-
makta, bu durum geniş halk kitlelerine zam ve hayat pahalılığı 
olarak yansımaktadır. Emeğiyle geçinenler daha çok yoksul-
laşırken sermaye çevreleri döviz kurlarındaki yükselişten de 
kârlı çıkıyor, servetlerini her geçen gün büyütüyorlar. Böy-
lece gelir dağılımdaki uçurum her gün daha fazla derinleşi-
yor. İktidar, bırakın yoksulların sorunlarına çare aramayı, atık 
emekçilerinin dahi ekmeğine göz koymaktan geri durmuyor. 
Sınır tanımaz bir açlıkla ve akıl almaz bir cüretle bütün yaşam 
alanlarına saldıran tek adam rejimi, akla gelebilecek her alanı 
sermayenin saldırılarına açık hale getirmeye devam ediyor.
Türkiye’nin dünya yoksulluk sıralamasındaki yeri üstlere doğ-
ru hızla ilerlerken, insanlar en temel gereksinimlerini karşıla-

makta daha çok zorlanırken, ülkenin varlıkları bir avuç serma-
ye sahibine peşkeş çekilirken, yargıya güven düzeyi yerlerde 
sürünürken bürokraside karşımıza çıkan yozlaşmanın paralel 
bir devlet yapılanması şekline dönüştüğü tüm açıklığıyla or-
taya çıktı. Kamuoyuyla paylaşılan TÜGVA belgeleri, iktidar 
tarafından koruma altına alınmış bir grubun devlet bürokrasi-
sini dizayn etme ve ele geçirme çalışmalarını gözler önüne ser-
di. Ortaya çıkan rezalet ne yazık ki buz dağının sadece görü-
nen kısmıdır. Bürokraside, yargıda, silahlı kuvvetlerde ve polis 
örgütünde gerek TÜGVA, gerekse benzeri yapılanmaların et-
kili olduğu, bu kurumların çeşitli vakıf  ve tarikatlar aracılığıyla 
dizayn edilmekte olduğu inkâr edilemez şekilde ifşa olmuştur. 
Her yanıyla çürümekte olan devlet bürokrasisi çöktükçe bu 
çöküşün yarattığı sarsıntıyla ülke de alt üst oluyor.
Bugünkü iktidar, iş başına gelme ve iktidarını sağlamlaştır-
ma sürecinde dilinden düşürmediği vesayet sistemini per-
vasızca kullanıyor, silahlı bürokrasiyi ve çeşitli paramiliter 
güçleri iktidarının hareket alanını genişletmek için devreye 
sokuyor. Radikal İslamcı gruplarla kurduğu ilişkilerle ve 
Ortadoğu’da çatışmalı bölgelerdeki varlığıyla tartışmaların 
odağı haline gelmiş olan SADAT’ın askeri okullar için yapı-
lan mülakatlarda görev almış olması iktidarın işi hangi nok-
taya vardırdığının açık göstergesidir. AKP ve MHP bloku, 
iktidarının devamını savaş odaklarını besleyip büyütme ça-
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basına bağlamıştır. İktidar bloku “beka sorunu” diye dile 
getirdiği şeyle aslında bu yozlaşmış baskıcı yönetimi devam 
ettirmeyi hedeflemekte; böylece iktidarının geleceğini ga-
ranti altına almaya ve bunu da çatışmaları tırmandırarak 
sağlamaya çalışmaktadır.
Altıncı yıl dönümünü geçtiğimiz günlerde yaşadığımız 10 
Ekim Ankara katliamı konusunda bugüne kadar kamuoyu-
nu tatmin edici bir adımın atılmamış olmasının altında yatan 
sebep, AKP ve MHP iktidarının savaş politikalarına yaptığı 
yatırımdır. Ankara katliamında da tetikçilerin isimleri kazın-
dığında altından çıkacak manzaranın ne olacağını herkes çok 
iyi biliyor. 
Tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran 
seçimlerinden sonra, ülkenin dört bir yanında gerilim ve şid-
det politikalarını tırmandırarak iktidarını ancak koruyabilen 
AKP’nin, ortağı MHP ile birlikte benzer yöntemleri yeniden 
uygulamaktan çekinmeyeceği çok açık. Çökmekte olan tek 
adam rejimini bir süre için dahi olsa ayakta tutabilmek için 
başvurabilecekleri böylesi çılgınlıkların ülkeyi kıyısına geldiği 
uçurumdan aşağı yuvarlamaktan başka bir işe yaramayacağını 
herkes iyi bilmelidir.

Sınır ötesi için meclis gündemine getirilmiş olan savaş tez-
keresinin iki yıl daha uzatılması önerisinin kabul edilmesi, 
AKP ve MHP blokunun savaş politikalarına destek vermek 
anlamına gelecektir. Muhalefetin parlamentoda savaş politi-
kalarına geçit verip vermeyeceği, kendilerinin demokrasiye 
geçiş konusundaki samimiyetlerinin de göstergesi sayılacak-
tır. 
Yeşil Sol Parti olarak AKP-MHP blokunun savaş politikala-
rını boşa çıkarmak ve çökmekte olan tek adam rejimine can 
simidi olmamak için demokrasiden yana olduğunu söyleyen 
bütün siyasi partilere ve bütün muhalefet örgütlerine savaş 
tezkeresini reddetme çağrısı yapıyoruz.
Yönetememe, artan anti demokratik uygulamalar, devlet bü-
rokrasisindeki yozlaşma, yolsuzluklar ve ortaya çıkan bütün 
bu kötü manzara, ülkeyi her türlü manipülasyona ve antide-
mokratik müdahaleye açık hale getirmektedir. Yapılacak en 
acil şey, demokrasiden yana olan güçlerin birlikte hareket 
ederek ülkeyi kıyısına geldiği uçurumdan kurtarmak için adım 
atmalarıdır. En geniş ve en güçlü payda demokrasi fikridir. 
Bunun için de bu ülkenin savaş politikalarına değil, demokra-
siye, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var.

Kuşadası kongresine eşsözcümüz İbrahim Akın da katılarak bir konuşma 
yaptı

Partimizin örgütlenme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 
Seçim yeterliliğini kazanabilmek için gerek iller gerekse ilçe-
ler düzeyinde yürüttüğümüz örgütlenme faaliyeti neticesin-
de her gün yeni il ve ilçe örgütlerimiz kuruluyor.
Kendi kongrelerini yapabilecek güçte olan il ve ilçe örgütle-
rimiz, aramıza katılan yeni üyelerimizle birlikte örgütlenir-
lerken daha önce yeterli üyeye/bağlantıya sahip olmadığımız 
yerlerde atama yöntemiyle yeni örgütlerimizi kuruyoruz.
Ekim ayı boyunca yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde:
• Mersin il örgütümüz, il düzeyinde seçime girme yeterli-

liğine sahip olacak düzeyde ilçe atamalarını tamamladı.
• Manisa’da Merkez, Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, 

Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçe örgütlerimiz ku-
ruldu.

• Muğla’da önceden var olan Bodrum ilçe örgütümüzün 
yanına Marmaris, Milas, Köyceğiz ve Datça ilçe örgüt-
lerimiz eklendi.

• Ankara’da Yenimahalle, Keçiören ve Mamak ilçe örgüt-
lerimizi kurduk.

• Aydın’da Efeler ve Söke’de örgütlerimiz kurulma aşa-
masında. Kuşadası ve Didim ise kendi kongrelerini ya-
parak kuruldular.

• Dersim il örgütümüzle birlikte Merkez, Ovacık, Mazgirt 
ve Pertek ilçe örgütlerimizin atamalarını tamamladık.

• Bunların dışında Bursa’da Yıldırım, Düzce’de Merkez 
ve Hatay’da İskenderun ilçelerinde artık yeni örgütle-
rimiz var.

Yeni kurulan tüm il ve ilçelerde görev alan arkadaşlarımızı 
tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.

Yeşil Sol örgütlenme faaliyeti sürüyor

Didim ilçe kongremizden
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Demokrasi ittifakında buluşalım

Geçtiğimiz günlerde 9. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27 Eylül’de 11 madde-
den oluşan bir tutum belgesi açıklamıştı. Bu günlerde bu ilke-
ler çerçevesinde “Demokrasiye Çağrı” mitingleri düzenliyor. 
HDP 9 yıl önce Türkiye toplumunun, siyasetinin bir ihtiyacı-
na karşılık kuruldu, daha önce kurulmuş olan Halkların De-
mokratik Kongresi’nde bir araya gelmiş olan Kürt hareketi, 
sol parti ve çevreler, feminist hareket, LGBTİ+’lar, ekoloji 
hareketi, inanç grupları ve bireyler bir siyasi parti şemsiyesin-
de buluşarak seçimlere girmeye karar verdi.  Toplumun bu 
fikriyata ihtiyacı vardı, hazırdı, o yüzden çok kısa sürede karşı-
lığını buldu ve “kendimizi biz yöneteceğiz”, “Biz’ler Meclise”, 
“Büyük İnsanlık” diyerek seçimlerde büyük başarılar elde etti.
Bu yüzden de iktidar, HDP’ye karşı ciddi bir saldırıya geçti, 
kazanılan belediyelere kayyumlar atandı, başta eş başkanları 
olmak üzere bir çok milletvekili, yöneticileri ve çalışanları tu-
tuklandı, yüzlerce yöneticisi sürgünde yaşamak zorunda kaldı. 
HDP bu saldırılar karşısında bileşenleri, seçmenleri, ittifakları 
ile kararlı demokratik bir direniş gösterdi. HDP’yi bugün hala 
ayakta ve güçlü tutan en önemli şey inşa edici, kurucu bir fik-
riyata sahip olmasıdır.

27 Eylül’de kamuoyu ile paylaşılan deklarasyonda işte bu fikri-
yatı gördük bir kez daha. Bu açıklamada ortaya koyulan ilkeler 
ve bu ilkeler etrafında ittifak, müzakere ve mutabakata yapılan 
çağrı, aslında HDP’nin 3. Olağan Kongresi’nde aldığı toplum-
sal mutabakat zeminlerini var etmek ve toplumu Demokrasi 
İttifakı ve demokratik çözüm ekseninde örgütleme kararı ile 
uyumludur ve onun bir parçasıdır. Kongrede HDP, bu iktida-
rın demokratik bir dönüşümle sonlandırılması adımlarının or-
taklaştırılmasının zamanının geldiği tespiti ile demokrasi güç-
lerinin yeni dönemde bir alternatif  olabilmesi için inisiyatif  
alma ve kurucu bir rol üstlenme konusunda kararlılığını ifade 
etmiş, tüm toplumsal ve siyasal muhalif  kesimlere; emek, ba-
rış ve demokrasi güçlerine, aydınlara, sanatçılara, demokrat 
ve vicdan sahibi yurttaşlara Demokrasi İttifakında buluşma 
çağrısı yapmıştı. Kamuoyu ile paylaşılan ilkeleri bu ittifakın 
ilkeleri olarak okuyabiliriz. 
HDP bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştir-
mek, çoğulcu demokratik sistemin kurulmasını sağlamak için 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde isimler yerine ilkelerin ve yön-
temlerin tartışılması için ilkesel buluşmalar önerisi yapıyor. 

HDP, toplumun seçimlerin bir değişim yaratacağı, yeni bir 
başlangıç olacağı umudunu gören bir yerden demokratik bir 
başlangıç için kurucu bir siyasi aktör olduğunu söylüyor. 
Gerçekten de seçimlerde HDP seçmeninin önemli bir be-
lirleyici güç olması sebebiyle önerilen bu ilkesel buluşmalar, 
demokratik siyasetin önünün açılması için gereklidir. Bunun 
için ortaya koyulan ilkeler ise hakikaten HDP’nin yıllardır sür-
dürdüğü özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesinin verdiği 
tecrübe ve Kürt hareketinin müzakere gücünü yansıtıyor. 
Tarafsız ve bağımsız yargı, yerel yönetimlerde halk iradesi, 
Kürt sorununda demokratik çözüm, barışçıl dış politika, ka-
dına özgürlük ve eşitlik, ekonomik adalet, kamu yönetiminde 
liyakat, doğaya saygı, gençler için özgür yaşam, demokratik 
anayasa ve en önemlisi (diğerlerini de içinde barındıran) “güç-
lü demokrasi” öneriyor HDP. 
Katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı, ev-
rensel temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde sağlandığı, 
yerinden ve yerelden yönetim anlayışı ile güçlü bir demok-
rasi bugün Türkiye’nin en temel ihtiyacı olarak önümüzde 
duruyor. Demokrasi sorununun çözümü de Kürt sorunu-
nun demokratik çözümünden ve onurlu bir barıştan geçiyor. 
Halkların Demokratik Partisi, tüm bunların inşası için top-
lumsal taraflar ve siyasi aktörler ile görüşmeye ve müzakere 
etmeye, birlikte yürümeye, ortak mücadeleye ve ortak yöneti-
me hazır olduğunu açıkça ifade ediyor. 
Toplumun büyük bir kesiminin ortaklaşabileceği bu 11 ilkenin 
geniş bir demokrasi ittifakına zemin hazırladığını, muhalefetin 
ve demokrasi güçlerinin görmesi, önümüzdeki süreç için de-
ğerli bir kazanım olacaktır.

(*) Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü

Ayşe Erdem (*)

HDP bugün cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemini değiştirmek, çoğulcu 
demokratik sistemin kurulmasını 

sağlamak için cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde isimler yerine ilkelerin ve 
yöntemlerin tartışılması için ilkesel 

buluşmalar önerisi yapıyor. 
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Günlük yaşantımızda etkilerini yakından hissettiğimiz iklim 
değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri de kuraklık ve 
buna bağlı olarak yaklaşmakta olan gıda krizidir. 
2010’lu yıllarla birlikte dünya nüfusunun yarıdan fazlası şehir-
lerde yaşamaya başladı. Azalan kırsal nüfus, hepimizi besleme 
görevini üstlenirken çeşitli nedenlerle azalan tarımsal alanlar 
ve buna bağlı olarak azalan gıda üretimi nedeniyle hem gıda 
fiyatları artmaya hem de gıdaya ulaşım konusunda zorluklar 
yaşanmaya başlanmıştır.
Uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan “Küresel Gıda 
Krizi” raporu, geçen yıl 55 ülkede 155 milyon kişinin akut 
gıda kıtlığı çektiğini ortaya koydu. Avrupa Birliği, BM Gıda ve 
Tarım Örgütü ve Dünya Gıda Programı tarafından ortaklaşa 
hazırlanan rapor, 2019 yılına oranla geçen yıl dünyada gıda 
kıtlığı çekenlerin sayısının 20 milyon arttığını gösterdi. Savaş-
lar, Covid-19 salgınıyla bağlantılı ekonomik krizler ve küresel 
ısınmayla ilişkili gelişmeler, 20 milyon insanın daha akut gıda 
güvensizliği yaşamasındaki en önemli nedenler olarak göste-
rildi.
2020’de şiddetli gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan yak-
laşık 98 milyon insan Afrika’da yaşıyor. Gıda krizi yaşayan 
ülkelerde çocukların da kötü beslenme ile karşı karşıya oldu-
ğu belirtilen raporda gıda krizindeki 55 ülke veya bölgede 5 
yaş altı 15,8 milyon çocuğun kötü beslenme sebebiyle zayıf  
düştüğü kaydedildi. Yine bu 55 ülkede 5 yaş altındaki 75,2 
milyon çocuğun da kötü beslenme sebebiyle büyüyemediği ve 
kısa kaldığı da aktarıldı. Diğer taraftan 2 milyardan fazla insan 
obezite veya fazla kiloya bağlı sağlık sorunları ile uğraşıyor. Bu 
durum gıda paylaşımındaki küresel adaletsizliği de tüm açıklı-
ğıyla gözler önüne seriyor.
Bugün tüm dünyada yaklaşık 1 milyar insan açlık çekmekte. 
Her yıl 10 milyon çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını 
kaybediyor.
AKP’nin tarım politikalarına eşlik eden ekonomik kriz, pan-
demi ve döviz kurlarındaki artışın üzerine bir de kuraklık ek-
lenince çiftçiler artık üretim yapamaz hale geldi. Bu durum 
önümüzdeki yıllarda gıdaya erişimde ciddi sorunlar yaşayaca-
ğımız anlamına gelmekte.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerine 
göre ise Türkiye’de 2020 yılında gıda fiyatları yaklaşık yüzde 
20 artış gösterdi, mayıs ayında ise yıllık bazda yüzde 17,04 
artış oldu. Her ne kadar TÜİK rakamları böyle gösterse de 
gerçek artışın çok daha fazla olduğu biliniyor.
Bir yandan kuraklık ve çölleşme nedeniyle tarım alanları aza-
lırken diğer yandan iktidarın uyguladığı politikalar sonucu 
küçük ölçekli çiftçilik tasfiye edilmektedir. Girdilerdeki artış 
nedeniyle ürününü değeri altında satmak zorunda kalan yüz 
binlerce çiftçi, toprağını terk etti ya da çiftçilik yapmaktan 
vazgeçti.
TÜİK ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine 
göre Türkiye’de çiftçi sayısı son 12 yılda yüzde 48 azaldı. 
Özellikle son 10 yılda düzenli ve ciddi bir düşüş söz ko-
nusu. 2008’de 1 milyon 127 bin olan çiftçi sayısı 2019’de 
600 bine kadar düştü. Düşüşün özellikle 2011’den sonra 
hızlandığı görülüyor. 2018’den bu yılın şubat ayına kadar 
çiftçi sayısında 111 binlik bir azalma meydana geldi. Yine 
TÜİK verilerine göre tarım sektöründe istihdam edilen kişi 
sayısının AKP iktidarı döneminde yaklaşık yüzde 50 azal-
dığı görülüyor. 
İkinci önemli gösterge ise tarım alanlarının azalması. Tarım 
alanları son 18 senede yüzde 12,3 düştü. 2002’de 26 milyon 
579 bin hektar olan tarım arazisi 2019’de 23 milyon 94 bin 
hektara kadar geriledi.
Gıda yetersizliğinin nedeni üretim azlığı değil; ekolojik olma-
yan üretim biçimlerinden tüketim alışkanlıklarına, tarım alan-
larının yağmalanmasından israfa pek çok etken söz konusu. 
Sağlıklı ve yeterli gıdaya erişim ve adil paylaşım için dünya öl-
çeğinde adımlar atılması gerekiyor.   
Sonuç olarak kuraklıkla beraber bir gıda krizi ile karşı karşı-
yayız. Bu krizden çıkış için çiftçilerin desteklenmesi, yer üstü 
ve yeraltı su alanlarının korunması ve en önemlisi de tarım 
arazileri ile ormanlık alanları yok eden maden ve enerji şirket-
leri ile taş ve mermer ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması 
gerekmektedir. 
Yeşil Sol Parti olarak diyoruz ki; sağlıklı, güvenilir ve yeterli 
gıdaya erişim tüm canlıların temel hakkıdır. Bunun için: 
Tarımsal üretim desteklenmeli, ekolojik tarım teşvik edil-
melidir. Tarım toprakları, yer üstü ve yeraltı suları korun-
malıdır. Ekilebilir alanlarda tarım dışı faaliyetlere son veril-
melidir. Endüstriyel tarım ve hayvancılık bırakılmalı, yerel 
üretim biçimlerine geçilmelidir. Küçük çiftçilik özendiril-
meli, gıda ile organik bağlar yeniden kurulmalıdır. GDO’lu 
ürünlerin üretim ve tüketimi dünya ölçeğinde ortadan kal-
dırılmalıdır. Tarımsal zehirlerin kullanımı yasaklanmalı bu 
konuda sıkı denetimler yapılmalıdır. Toprağı, suyu, havayı 
kirleten kurumların faaliyetlerine son verilmelidir. Kırdan 
kente göçü tersine çevirecek önlemler alınmalıdır. Tarım 
birlikleri, kooperatifler, çiftçi örgütleri teşvik edilmelidir. 
Çiftçiye düzenli asgari gelir ve sosyal güvence sağlanma-
lıdır. İsrafın önlenmesi ve gıdanın adil bölüşümü için bü-
tünlüklü politikalar geliştirilmelidir. Eğitim, sağlık, enerji, 
çevre ve tarım politikaları bütünlüklü bir anlayışla düzen-
lenmeli ve uygulanmalıdır.

Gıda krizi tehdidi gittikçe artıyor
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7-10 Kasım’da BM COP26 Zirvesi’nde hükümet temsilcileri Paris 
Anlaşması’nın gözden geçirilmesini ele alacaklar. Herhangi bir yaptı-
rım mekanizmasına sahip olmaması ve hükümetlerin almayı vaat et-
tikleri tedbirlerle anlaşmanın hedefinin (2100’de küresel ortalama sı-
caklık artışını 2oC’de ve hatta altında tutmak) tutturulma ihtimalinin 
çok düşük olması nedeniyle 2016’da devreye giren Paris Anlaşması 
en başından beri pek çok eleştirinin hedefi oldu. Bu sene Glasgow’da 
yapılacak zirvede hükümetlerin atacakları adımları ifade ettikleri “ni-
yet edilen ulusal katkı beyanları”nı gözden geçirmeleri de söz konusu 
olabilir. Buna karşın birbirleriyle sürekli rekabet eden “düşman kar-
deşler”in toplantısından çıkacak olası sonuçların insanlığın genelini 
ve doğayı kurtarmayacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok.
Gerçek çözüm olasılığı, Glasgow’da toplanacak veya temsil edilecek 
küresel muhalif  güçlerin (sendikalar, sivil inisiyatifler ve bireyler) kü-
resel protesto eylemleri ile birlikte düzenleyeceği alternatif  zirve ve 
Halkların İklim Anlaşması (“Glasgow Anlaşması”) hareketinin bü-
yütülmesi ile mümkün. COP26 Türkiye Koalisyonu, bu iki sürecin 
Türkiye ayağını oluşturmak üzere bir araya geldi.
Türkiye, iklim krizinden en çok etkilenen (ve bundan sonra da etki-
lenecek olan) bölgelerden birinde yer alıyor. Buna karşın diğer pek 
çok devlet yetersiz de olsa karbon emisyonlarını azaltma sözü ver-
mişken Erdoğan hükümeti Paris Anlaşması’na taraf  olmak için ver-
diği “ niyet edilen ulusal katkı beyanı”nda azaltmak bir yana 2030’da 
2012’nin iki katından fazla karbon emisyonu yapma “sözü verdi”. 
Üstelik hükümetin “niyet”lerinden bir tanesi en az bir nükleer sant-
rali devreye sokmak!
Türkiye’de mevcut otoriter rejim koşulları ve toplumsal muhalefetin 
şu anki zayıflığının hem nedeni hem de sonucu olan politik kafa ka-
rışıklığı, Erdoğan hükümetinin doğa ve insanlık düşmanı yönelimine 
alan açıyor. Dağınık yerel yaşam savunusu mücadelelerinin birleşti-
rilmesinden ve ulusal ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmekten 
başka bir çaremiz yok. Elbette bunun için ortaklaştığımız noktalar 
üzerinden birlikte hareket etmeye başlamak zorundayız.
Bu şiarla geçtiğimiz ay oluşturulan COP26 Türkiye Koalisyonu ça-
lışmalarına hızla devam ediyor. 14 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ve iklimhaber.org sitesi yayın 
yönetmeni Barış Doğru’nun sunum yaptığı “Paris Anlaşması, IPCC 
Değerlendirme Raporları ve COP26 Glasgow” bilgilendirme atöl-
yesi yapıldı – atölyenin Youtube kaydı: https://www.youtube.com/
watch?v=qBwhrvfN8DQ
18-19 Ekim’de ise koalisyonun ortak bir yönelim belgesini oluştur-
mak için yine çevrimiçi bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya iştirak eden 
yaklaşık 70 kurum temsilcisi ve birey, yönelim belgesi için çeşitli öne-
rilerde bulundu (belgenin son hali önümüzdeki günlerde netleşecek).
Koalisyonun gündemine aldığı ilk konulardan bir tanesi 6 Kasım’da 
çağrılan küresel iklim eyleminin Türkiye ayağını oluşturmak. Buna 
göre yapılabilen her ilde eylemler ve basın açıklaması düzenlenmesi 
kararlaştırıldı.
Bu arada hem Glasgow’daki alternatif  zirve ve eylemlere katılacak 
koalisyon temsilcilerinin yol ve konaklama ihtiyaçlarını hem de bun-
dan sonra düzenlenecek etkinliklerin finansmanına katkı sağlanması 
için Fongogo sitesinde bir mali kampanya başlatıldı (mali kampan-
yanın sayfası: https://fongogo.com/project/cop26tr-dayanismasi, 
kampanyanın tanıtım videosu: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=t8DqHcsn7MQ&t=16s)
Türkiye’deki tüm yaşam savunucularını bu koalisyonun bir parçası 
olmaya davet ediyoruz.

10 Ekim katliamının yıl dönümü dolayısıyla Yeşil Sol Parti, “Kana-
yan Yaralarımızın İlacı Adalet, Barış ve Demokrasidir” başlıklı bir 
açıklama yayınladı.
“Topluma ve insanlığa karşı işlenmiş diğer bütün suçlar gibi 10 Ekim 
katliamı davasında da adaletin sağlanmasında bugüne kadar kayda değer 
bir adım ne yazık ki atılabilmiş değil” denen açıklamada “Türkiye’nin 
sağalmayan yaralarıyla yüzleşmeme hali ne yazık ki 10 Ekim katliamı için 
de geçerli... Bugün daha yüksek sesle ‘barış’ diyor, daha güçlü bir şekilde 
demokrasi istiyoruz. Eşitlik, demokrasi ve barış isteyen kardeşlerimizin 
mücadelesi en büyük emanetimizdir” ifadeleri yer aldı.
Açıklamanın tamamı için: https://yesilsolparti.org/kanayan-yarala-
rimizin-ilaci-adalet-baris-ve-demokrasidir

10 Ekim Barış Anıtı
10 Ekim Ankara Gar katliamının 6. yıldönümünde İzmir Emek ve De-
mokrasi Güçleri öncülüğündeki anma etkinliğinde, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırılan Barış Anıtı’nın açılışı da gerçekleştirildi. 
Alsancak Garı karşısındaki parkta yer alan anıt ve anma yeri “Yaşam 
Çemberi” adını taşıyor. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, barış haykırışını susturmak isteyenlere karşı ba-
rışın ve kardeşliğin kenti İzmir’de yapılan bu eserin barışın yıkılmaz 
simgesi olacağını söyledi. Törene Emek ve Demokrasi Güçleri bile-

şenlerinin yanı sıra ilçe belediye başkanları, CHP ve HDP İzmir mil-
letvekilleri ile il ve ilçe yöneticileri, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim 
Akın, il ve ilçe eş sözcülerimiz ve üyelerimiz, sendika temsilcileri, sivil 
toplum örgütleri, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği temsilcileri 
ve yaşamını kaybedenlerin yakınları katıldı. Katliamın gerçekleştirildiği 
saat olan 10.04’te yapılan saygı duruşu sonrası basın açıklaması okun-
du; “10 Ekim katliamı siyasi bir cinayettir” denilerek gerçek azmet-
tiricilerin siyasi iktidar ve devlet güçleri olduğu vurgulandı. 10 Ekim 
Barış ve Dayanışma Derneği temsilcileri, katliamdan yaralı kurtulanlar 
ve yaşamını kaybedenlerin yakınları da söz aldı. Barış, özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesini sürdüreceklerini ve adaleti sağlamak için çabala-
maktan asla vazgeçmeyeceklerini belirttiler. Etkinlik sonunda yaşamını 
yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı anıta karanfiller bırakıldı. 
Anıt, bir merkez etrafında yer alan ve yaşam döngüsünü simgele-
yen çemberlerden oluşuyor. Çemberleri meydana getiren birimler ise 
katledilen 103 yurttaşı temsil eden, farklı şekil ve boyutta, dönüşen 
ve yaşayan bir malzemeden yapılmış formlar. Zaman içinde rengi 
değişerek kızıla dönen ve direncini koruyan bu formlar 103 yurttaşın 
sembolik olarak bu mekanda yaşamaya devam ettiği duygusunu güç-
lendiriyor. 10 Ekim Anıtı, barış uğruna yaşamını yitirenlerin anısını 
onurlandıran bir anımsama ve anımsatma mekanı olarak insanlığa 
karşı işlenmiş bu suçu toplumsal bellekte canlı tutarken barış ve ada-
let çağrısının da merkezi olacak.

10 Ekim katliamının üstünden 6 yıl geçti

Alternatif için “beklediğimiz biziz”
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