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2021 krizlerle geçti

Çoklu kriz sarmalında bir yılı daha geride bıraktık. Covid-19 
salgını yaklaşık 2 yıldır dünyayı tehdit etmeye devam ederken, 
salgını durdurmak için gerekli olan aşı patentlerinin insanlığın 
ortak kullanımına açılmaması nedeniyle yoksul ülkeler pande-
mi sürecini daha ağır koşullar altında yaşamak zorunda kaldı. 
Birleşmiş Milletler verilerine göre gelişmiş ülkelerde yaşayan 
insanların yaklaşık yüzde 65’ine en az bir doz Covid-19 aşı-
sı uygulanırken, yoksul ülkelerde bu oran yüzde 8’in altında 
kaldı. Dünya genelinde 5,4 milyondan fazla insan, Covid ne-
deniyle yaşamını yitirdi. Pandemi, birçok ülkede mevcut re-
jimlerin daha faza otoriterleşmesine zemin oluştururken Latin 
Amerika’dan güzel haberler geldi. Peru, Honduras ve Şili’de 
seçimler, solun başarısı ile sonuçlandı.
Dünya 2021’de iklim krizinin etkilerine daha çok maruz kal-
maya başladı. Kuzey Kutbu’ndan Çin’e kadar krizin etkisi 
dünyanın her bölgesinde daha yoğun hissedildi. Tüm dünya-
da yangınlar, seller, aşırı sıcaklar, şiddetli fırtınalar ve bunların 
yıkıcı sonuçlarının yaşanmasına yol açtı. Covid-19 salgınının 
başından beri iklim krizi kaynaklı felaketlerin 139,2 milyon 
kişiyi etkilediği, 17 bin 242 kişinin ise hayatını kaybetmesine 
neden olduğu açıklandı. İklim krizinin etkilerinin azaltılması 
amacıyla toplanan iklim zirvesinden yine bolca vaat çıktı. Ül-
keler yıllardır iklim krizinin en büyük tetikleyicisi emisyonlar 

konusunda verdikleri sözleri 2021 yılında da   yerine getirme-
di. Pandeminin ilk döneminde kapanmalar nedeniyle azalan 
sera gazı emisyonları, pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasın-
dan sonra tekrar rekor düzeyde arttı. .
2021 yılının diğer önemli bir sorunu göç dalgası oldu. İç sa-
vaşların, otoriter rejimlerin ya da ciddi ekonomik zorlukların 
neden olduğu göçlerin ve sığınmacıların yanı sıra iklim göçleri 
2021 yılında da artarak devam etti.  Binlerce göçmen, botlar-
la ve teknelerle çıktıkları yolculuklarda boğularak yaşamlarını 
yitirdiler. 
Başta gelişmiş kapitalist ülkeler olmak üzere pandeminin ya-
rattığı ekonomik sorunlara tedarik zincirlerinde yaşanan so-
runlar eklendi. Yine 2021 yılında dünya genelinde gıda ürün-
leri fiyatlarında ve enflasyon oranlarında yükseliş yaşandı. 
2021 yılı başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok bölge-
sinde savaşların ve çatışmaların devam ettiği yıl olmaya devam 
etti. ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sonrası ülkeden kaç-
mak isteyenlerin görüntüleri hafızalara kazındı. 

Hukuksuzluk ve ayrımcılık arttı

Türkiye’de ise 2021 yılı AKP-MHP iktidarının yarattığı eko-
nomik, siyasal, ekolojik, toplumsal, sosyal krizlerin artarak 
devam ettiği, aynı zamanda hukuksuzluğun, adaletsizliğin, 
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ayrımcılığın, talanın, yolsuzluğun tavan yaptığı bir yıl oldu. 
AKP-MHP iktidarı 2021 yılında da başta Kürtler olmak üzere 
kadınlara, gençlere, emekçilere, yaşam alanlarını savunanlara; 
kısacası tüm toplumsal kesimlere yönelik saldırılarını 2021 yı-
lında da sürdürdü.

Ekonomik krizin faturası yine yoksullara çıkarıldı

2021 yılında Türkiye’ye damgasını vuran başat gelişme eko-
nomik kriz oldu. Bir yıl içerisinde iğneden ipliğe her şeye 
zam yapıldı. Halkın enflasyonu yüzde 100’lere doğru ilerler-
ken TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklayarak 
rakamlarda sahtecilik suçunu işlemeye devam etti. Ülkedeki 
yoksullaşma 2021 yılında artarak devam etti. Kur oranların-
daki oyunlarla yine yandaşlara para kazandırıldı. “Beşli çe-
te”ye rant garantisi sağlayan saray rejimi, halkı sefalete mah-
kum etti. 

Kürt sorununda savaş ve çözümsüzlük politikası

AKP-MHP iktidarının Kürt halkına karşı açtığı savaş 2021 
yılında da tüm yoğunluğuyla sürdü; gözaltılar, tutuklamalar, 
cezaevlerinde işlenen insanlık suçları, kumpas davaları, de-
mokratik siyaseti engelleme çabaları, tecrit, göçmenlere kadar 
uzanan ırkçı linç devam etti. 
Yıllar sonra açılan Kobani davası ve kapatma davası devam 
ederken, iktidarın cezasızlık politikaları HDP’lilere ve HDP 
binalarına saldırılarılara zemin oluşturması sonucu HDP İz-
mir İl Örgütü’ne ve İstanbul Bahçelievler İlçe Örgütü’ne sal-
dırı yapıldı. İzmir’de Deniz Poyraz katledildi. 

Ekolojik talan hız kesmedi

Geçen yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da maden, inşaat ve 
enerji şirketleri AKP iktidarı eliyle dağları, ormanları, dereleri 
meraları, tarım alanlarını talan ettiler. 

Baskı varsa direniş de var

Tüm bu yaşananlara rağmen 2021 yılı aynı zamanda mücade-
lenin ve direnişin sürdüğü bir yıl da oldu. Tek adam rejimine 
karşı demokrasi, özgürlük, eşitlik mücadelesi veren toplumsal 
kesimlerin direnişi vardı. Kazdağları’nda, Milas İkizköy’de, Rize 
İkizdere’de ve ülkenin birçok yerinde doğayı ve yaşam alanla-
rını yok eden maden, inşaat ve enerji şirketlerine karşı ülkenin 
dört bir yanında havasını, suyunu, toprağını korumak için hal-
kın direnişi vardı. Kayyum rektöre karşı 2021 yılı boyunca di-
renen Boğaziçi Üniversitesi ve öğretim üyelerinin direnişi vardı. 
Emine Şenyaşar’da simgeleşen adalet arayışı vardı. İktidarın ha-
pishanelerde rehin tuttuğu siyasi tutsakların hak gasplarına ve 
iktidarın tecrit politikalarına karşı direnişleri vardı. 
2021 yılına asıl damgasını vuran kadınların giderek büyüttüğü 
hak ve eşitlik mücadelesi oldu. Kadın hareketi kitlesel örgüt-
lülükle İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması ve kadın cinayet-
lerine karşı alanlarda oldu.
İktidar sahiplerinin yarattığı çoklu kriz hem Türkiye’de hem 
de dünyada 2022’de de sürecek. Ancak bu krizlerin faturasını 
ödemek toplumun çoğunluğunun kaderi değil. Krizlere kim-
ler neden oluyorsa ceremesini de onlar çekmeli.
2022’yi demokrasinin, emeğin, doğanın yılı haline dönüştür-
mek hepimizin elinde.

Arabulucumuz, yoldaşımız 
Saffet Uygur’u kaybettik.

Her şey için teşekkürler, Saffet Abi..
Cezaevleri güncel ve yakıcı bir gündem olmaya 
devam etmektedir. Özellikle ağır hasta tutsak-
lar, ağır hastalıkları ve “cezaevinde kalamaz” 
raporlarına rağmen işkenceli bir ölüm sürecine 
terk edilmektedir. Bu yüzden sadece Aralık ayı 
içerisinde 6 tutsak yaşamını yitirdi. Yine ceza-
evlerinde keyfi aramalar, görüş yasakları, darp, 
işkence ve tacizin yansı sıra tahliyelerin keyfi 
disiplin cezalarıyla engellenmesi yaygın bir uy-
gulama halini geldi.
Cezaevlerini ve tüm ülkeyi, toplumu, kurumları, 
siyaseti ve yaşamın her alanını kuşatma altına 
almak isteyen kapsamlı bir tecrit politikasıyla 
karşı karşıyayız. Cezaevlerini toplama kampla-
rına çeviren bu iktidar, haksız ve hukuksuz tu-
tuklamalarla tüm ülkeyi de yarı açık cezaevine 
dönüştürmüştür.
Cezaevlerindeki insanlık dışı uygulamalara der-
hal son verilmeli, çok geç olmadan başta Aysel 
Tuğluk olmak üzere tüm hasta tutsaklar acilen 
tahliye edilmelidir. Bu bir insanlık ve vicdan so-
runudur.

Hasta tutsaklara özgürlük
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“Kayyım”ın gölgesi İstanbul'un üstünde
Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı’nın İBB’deki bazı ça-
lışanlar hakkında yaptığı suçlayıcı açıklamalar ülke gündemin-
deki yerini korumaya devam ediyor.
Bakanlığın açıklamaları ve Bahçeli’nin MHP grup toplantısın-
da yapmış olduğu konuşmalar, tek adam rejiminin bir yönet-
me tarzı olarak kullandığı kayyım uygulamasını bir kez daha 
gündeme taşıdı.
7 Haziran seçimlerinden sonra iktidar, kayyım uygulamasını 
özellikle ve öncelikle Kürt illerinde bir rutin haline getirmiş, 
böylece İçişleri Bakanlığı’nın sözde denetim yetkisi yerel yö-
netimler üzerinde bir Demokles’in Kılıcı gibi kullanılmıştı. 
İçişleri Bakanlığı uzun süredir başta Kürt illerindeki seçilmiş 
yerel yönetimlere, ilerleyen dönemde de diğer muhalif  parti-
lerin belediyelerinden istediklerine soruşturmalar açıyor, hu-
kuki dayanağı olmayan suçlamalarla yerel yönetimleri işlevsiz 
kılmaya çalışıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanıp atanmayaca-
ğı, bütün bu süreç içinde artık sadece teknik bir ayrıntıdan iba-
ret hale gelmiştir. Çünkü iktidar, çıkardığı yasalarla ve atadığı 
mülki idare amirleri aracılığıyla kayyım atamasa bile muhalif  
belediyelerin birçok yetkisini ellerinden almış durumdadır. 
Resmi olarak atanmamış olsa da muhalif  belediyelerin bulun-
duğu yerlerde valiler ve kaymakamlar zaten birer kayyım gibi 
hareket etmekte, kayyımın yetkilerini kullanmaktalar.
Resmi ya da fiili olarak hayata geçirilen kayyım uygulaması 
ile amaçlanan şeyin bir yolsuzluğu veya hukuksuzluğu soruş-
turmak değil, her alanda yönetemez hale gelen iktidarın hileli 
hukukla ve devlet zoruyla bütün yönetim kademelerini ele ge-
çirmeye çalışma hamlesidir. 
Tek adam rejiminin İstanbul’a karşı hassasiyetinin arkasında 
yatan bir başka nedenin de İBB’nin AKP elinde bulunduğu 25 
yıl boyunca kamu kaynaklarının yandaş vakıf, dernek ve şahıs-
lara aktarılmasının yolunun kapanma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmış olmasıdır. İktidar blokunun giderek hırçınlaşmasında 
bu kamu kaynağını artık kontrol edemiyor olmasının payı da 

oldukça fazladır.
Bütün bu hamlelerin iktidar için işe yarayabileceğini söylemek 
çok zor. Unutmamak gerekir ki İstanbul’daki 31 Mart yerel se-
çimlerini 13 bin oy farkla kaybeden iktidar bloku, kendi oyla-
rının çalındığı ve seçimlerde hukuksuzluk yaşandığı iddiasıyla 
önce çok sayıda sandık kurulunu suçlamış, onları kriminalize 
etmeye çalışmış, ardından da YSK üzerinden seçimlerin ye-
nilenmesi kararını çıkarmıştı. İktidar o dönemdeki akıl almaz 
hamlelerden sonra yenilenen İstanbul seçimlerini ikinci defa, 
fakat bu kez 800 bin oy farkla kaybetmişti. Rejimin “son çare” 
olarak başvurduğu her yol, onu kurtulmak istediği sona doğru 
daha çok yaklaştırıyor. Ancak unutmamak gerekir ki tarih bo-
yunca hiçbir baskı rejimi demokrasi mücadelesi verilmeden, 
kendi isteğiyle ya da kendiliğinden çekip gitmemiştir. Bu ne-
denle bugünkü baskı rejimine karşı da demokrasi mücadelesi 
verilmesi gerektiği kaçınılmazdır.
İBB ve “iltisak” suçlamasında görünmez kılınan bir diğer şey 
ise asıl suçun suçlanan çalışanlara karşı işleniyor olmasıdır. 
Haklarında çeşitli iddialar ileri sürülen kişiler hakkında yasal 
olmayan ve çeşitli “istihbari” bilgilere dayandığı ileri sürülen 
bilgiler, kamuoyuna ve yandaş basına servis ediliyor. Ortalığa 
faş edilen bu bilgiler, adı geçen kişiler hakkında devlet kayıtla-
rında bir fişleme yapılmış olduğunun da kanıtı. Belli ki iktidar, 
kendinden olmadığını düşündüğü her kesimden insanı fişliyor 
ve hukuki dayanağı olmayan bu “istihbari” bilgileri her türlü 
yasayı çiğneyerek kullanmaktan da çekinmiyor. Hukuki daya-
naktan yoksun şekilde bu bilgilerin tutulması, kaydedilmesi, 
çeşitli adreslere servis edilmesi, bu insanların hedef  haline ge-
tirilmesi açık bir anayasa suçudur.
Kaybedeceğini her gün daha iyi gören iktidar, bunu gördükçe 
hırçınlaşıp daha çok saldırganlaşıyor. Önümüzdeki günlerde 
buna benzer başka adımların atılabileceği, iktidarın bu konuda 
gözünü karartmış olduğu açıktır. Çökmekte olan rejim, iler-
leyen süreçte HDP’ye yönelik kapatma davasıyla ve HDP’li 
siyasetçilere karşı atılacak hukuksuz ve demokrasi dışı adım-
larla ömrünü uzatmaya çalışacaktır.  AKP-MHP blokunun bu 
oyununu boşa çıkarmanın yolu, bütün muhaliflerin ve demok-
ratların, iktidarın kendi ömrünü uzatmak için saldırdığı kesim-
lere kararlıkla sahip çıkmasından ve demokrasi mücadelesini 
yükseltmesinden geçiyor.

Bundan 10 yıl önce Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı 
Roboski Köyü’ne F-16’ların düzenlediği bombalı sal-
dırı sonucu 34 sivil hayatını kaybetti. Bölgede yıllarca 
süren kirli iç savaşın yarattığı ekonomik göçük, bölge 
insanlarının bir kısmını sınır ticaretine mahkum etmiş-
ti (ve oradaki askeri personel bunu çok iyi biliyordu). 
Fakat “sınırdan içeri terörist sızma” bahanesiyle ma-
sum insanlar katledildi. Bugüne kadar başta dönemin 
hükümet ve ordu yöneticileri dahil olmak üzere gerçek 
sorumluları hakkında hiçbir tahkikat yapıldı, konunun 
üstü örtülmeye çalışıldı. Roboski, bu ülkede yaşanan 
acılı felaketler zincirinin bir halkası olarak hala gün-
demde. Birleşik bir barış ve demokrasi mücadelesiyle 
Roboski’nin faillerinden hesap sorabilir ve yeni fela-
ketlerin önüne geçebiliriz ancak.

Roboski felaketinin 10. yılı
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Geçtiğimiz yaz döneminde kurulan COP26 Türkiye Koalis-
yonu’nun bileşenleri, Kasım ayında Glasgow’da gerçekleşen 
BM İklim Zirvesi’ne alternatif  eylemler ve halkların zirve-
sinden sonra Türkiye’de kapsamlı ve uzun vadeli bir ekoloji 
mücadelesinin yolunu açmak amacıyla geçtiğimiz ay ismini 
“İklim Adaleti Koalisyonu” olarak değiştirdi. 25 Aralık’ta 
düzenlenen basın toplantısıyla yapmak istediklerini kamuo-
yuyla paylaştı.
Basın açıklamasında öne çıkan ifadeler şunlar:

İklim değişikliğinin sonuçlarından en fazla etkilenenler, ekolojik yı-
kıma ve iklim değişikliğine etkisi ihmal edilebilir olanlardır. İklim 
adaleti talebimiz, dünya iklim sisteminin farklı coğrafyalarda farklı 
şekillerde değişmesi; yanı sıra diğer doğa tahribatlarının sömürü iliş-
kilerindeki eşitsiz ilişkiler sonucu eşitsiz dağılımı ile ülkeler arasın-
daki sorumluluk, etkilenme ve uyum sağlama kapasitesi üzerinden 
yaşanan adaletsizliklerle ilgilidir. İklim değişikliğinin etkileri sınıf-
sal, cinsel, etnik eşitsizliklerle ve tür ayrımcılığıyla iç içe geçerek gün 
geçtikçe derinleşiyor...
İnsan emeği dahil doğanın her parçasını metalaştıran kapitalist üre-
tim ilişkileri, ekolojik krizi derinleştiriyor. Ekolojik suçların üstünü 
örtmeye çalışan hükümetler, iklim krizine karşı da sorumsuzca dav-
ranmaya devam ediyorlar...
Türkiye’de de ekolojik yıkım, etkisini gündelik hayatta daha fazla 
hissettiriyor. Madencilik faaliyetleri, tüm bölgeleri kapsayacak şe-
kilde çoğalıyor. Tüm coğrafya, yerli ya da uluslararası sermayenin 
yatırım alanları olarak görülüyor. İktisadi fayda temelli anlayış-
larla tarım arazileri imara açılıyor, yeraltı ve yerüstü suları doğal 
yaşamı ihmal ederek tasarruf  ediliyor, evimiz olan doğa ve içindeki 
yaşam tehdit ediliyor. Göller ve nehirler kuruyor, henüz kurumamış 
olanlar da inşaat projelerinin hedefine konuyor. Her av mevsiminde 
açıklanan rakamlar ve kaçak avcılık nedeniyle Türkiye’nin yaban 
hayatı bitiriliyor. Sonuna geldiğimiz 2021’deki yangınlar, uzun za-
mandır süren kuraklık ve seller, yaşam alanlarımızın, suların, or-
manların ve yaban hayatının yaşadığı tehlikeler iklim krizine karşı 
verilecek mücadele için yarının çok geç olacağını, yakıcı bir şekilde 
bize söylüyor...
Bizi bekleyen; bir yokoluş senaryosu değil, iklimi değiştiren sisteme 
karşı mücadeleyle kurtulmuş olan bir gezegendir. İklim Adaleti Ko-
alisyonu, devletlerin ve şirketlerin mantığıyla gerçekleşen her müdaha-
lenin ekosistemler üzerinde iyileştirici olmaktan çok ekolojik kırım 
olduğundan hareketle, bu kırımı yaratan tüm faaliyetlerin suç oldu-
ğunu savunur.
Bu bağlamda koalisyonumuz;
• Ekokırım suçlarının tanınması ve uluslararası sözleşmelerle 

bağıtlanması, hesap sorabilirlik, verebilirlik mekanizmaları ya-
ratılması, ekokırım suçlarının tüm gezegene karşı işlenen suçlar 
olarak hafızalaştırılması, suçların ve bu suçlara karşı mücadele 
deneyiminin bilgisiyle geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağ ku-
rulması için, 

• Mevcut ekonomik ve toplumsal gelişmişlik derecelerini başka ül-
kelerin, yerlilerin ve işçilerin ekolojik yıkımı sonucunda elde eden 
devletlerin ve egemenlerin yaşattıkları “kayıplar ve zararlar” 
için ve iklim krizindeki tarihsel ve güncel sorumluluklarından 
doğan “iklim borcu”nun ödetilmesi için,

• İklim krizi ya da savaş kaynaklı yaşanan/yaşanabilecek olan 
göçlerde göçmen/mülteci/sığınmacılara yönelik yaşam hakkı da 
dahil olmak üzere tüm hak gasplarının sona ermesi, sınır gü-
venlik politikalarına karşı politikaların üretilmesi ve göçmen 
düşmanlığının son bulması için,

• Yaban hayatı koruma ve geliştirme alanları ile en önemli karbon 
yutak alanlar olan ormanların tümünü devletler ile şirketlerin 
enerji, maden, turizm ve benzeri projelerinden korumak için,

• Kapitalist kentleşme ve megakent planlamalarıyla yaşanmaz 
hale gelen kentlerde kent hakkı savunusu dahil olmak üzere 
kar ve rant odaklı çözümlere karşı olmak için, 

• Fosil yakıt kaynaklı olan tüm enerji projelerini, doğalgaz ara-
malarını, boru hattı ve tesis inşaatlarını, termik santral yatırım-
larını durdurmak, faaliyette olanları orta vadede kapattırmak 
için, 

• Kuş göç yollarını, tarım arazilerini, ormanlık alanları, yaşam 
alanlarını tehdit eden ve ‘yenilenebilir’ alternatifler olarak su-
nulan JES, RES ve GES yatırımlarını durdurmak ve bunlar 
üzerinden yaratılan yeni rant alanını engellemek için, 

• Nükleer santrallerin yarattığı tüm katliam ve tahribatları ha-
tırlatmak, Akkuyu Nükleer Santrali’nin, nükleer çöplük ya-
tırımlarının ve Sinop’ta açılması planlanan yeni santralin dur-
durulması için,

• Suyun ticarileştirildiği tüm projelere karşı çıkmak; yeraltı ve ye-
rüstü sularının kirletilmesine engel olmak için,

• Endüstriyel tarım politikalarına karşı sömürü ve kar döngüsü-
nü ortadan kaldıran gıda egemenliği ile birlikte hayvan hakları-
nı gözeterek agroekolojik üretiminin sağlanması için,

• Sadece tarım değil tüm alanlarda endüstriyalizmi sorunlaştırıp 
alternatif  geliştirmek için,

• Yerelden enternasyonele, enternasyonelden yerele mücadele ağla-
rını birbirini destekler ve büyütür şekilde örmek, doğa talanını 
hızlandıran savaş stratejilerine karşı başta Akdeniz ve Orta-
doğu olmak üzere tüm coğrafyalarda barış taleplerinin sesini 
yükseltmek amacıyla emek, kadın ve diğer toplumsal hareket 
alanlarının mücadeleleriyle birlikte yaşamı savunmak için mü-
cadele edecektir.

Açıklamanın tamamı için: https://www.iklimadaletikoalis-
yonu.org/2021-12-25_iklim-adaleti-icin-harekete-geciyoruz

“İklim adaleti için harekete geçiyoruz”

Basın toplantısında HDP milletvekili Oya Ersoy da söz aldı

https://www.iklimadaletikoalisyonu.org/2021-12-25_iklim-adaleti-icin-harekete-geciyoruz
https://www.iklimadaletikoalisyonu.org/2021-12-25_iklim-adaleti-icin-harekete-geciyoruz
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İzmir İl kongremizi gerçekleştirdik
Seçime girme yeterliliği için aranan 10 ilçede örgütlenmesi-
ni ve ilçe kongrelerini geçtiğimiz Kasım ayında tamamlayan 
Yeşil Sol Parti İzmir İl Örgütü, Tepekule Kültür Merkezi’nde 
yaptığı il kongresi ile kongre sürecini tamamladı.  
Demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimizin anısına yapılan 
saygı duruşuyla başlayan kongreye Yeşil Sol Parti Eşsözcü-
leri Ayşe Erdem ve İbrahim Akın, HDP MYK üyesi Mah-
fuz Güleryüz, HDP İl Eşbaşkanı Kadir Baydur, HDK İzmir 
İl Eşsözcüleri, HDP bileşenlerinin ve sol-sosyalist partilerin 
temsilcileri ile sendikalar ve meslek örgütü temsilcilerinin yanı 
sıra çok sayıda partili ve konuk katıldı. 
Daha salona girmeden gerek partililerin kendi aralarında, ge-
rekse konuklarla çay eşliğinde samimi sohbetlerini gördüğü-
nüzde sıcak ve samimi bir ortama girdiğinizi hissediyorsunuz. 
Kongre salonuna girdiğinizde ise sizi ekrana yansıtılan çok 
dilli “hoşgeldiniz” yazısı karşılıyordu. Fonda ise savaş karşıtı, 
barış şarkıları içinizi ısıtıyordu.  
Kongrenin yapıldığı salon, parti bayrakları ve pankartlarla 
süslenmişti. Pankartlarda “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeç-
miyoruz” da “Kürt sorununda eşit, demokratik çözüm” de 
“İşsizliğe, Yoksulluğa Hayır” da “Nükleer Çöplük İstemiyo-
ruz” da vardı. Salon, Yeşil Sol Parti’nin Dört Adalet talebini 
yansıtıyordu. 
İzmir İl Eş Sözcüsü Yeşim Arslan’ın açılış konuşması ile  diğer 
eşsözcü Hüseyin Çağlar’ın İzmir özelinde yaşanan sorunlara 
ilişkin konuşması ilgi ile izlendi  
Yeşil Sol Parti Genel Eş Sözcüleri Ayşe Erdem ve İbrahim 
Akın’ın genel ve güncel sorunlara ilişkin parti politikaları, 
demokrasi ittifakı ve sol ittifak konusunda mesajlarını içeren 
konuşmalarının ardından konuklar söz alarak kongreyi selam-
ladılar. 
Kongrede partinin öncelikli görev ve sorumlulukları olarak 
değerlendirilen konulara (doğa tahribatı, emeğin hakları, işsiz-

lik ve yoksulluk, Kürtler, kadınlar, Aleviler ve diğer ötekileşti-
rilenler vb) vurgu yapıldı. 
Kongrenin en önemli vurgusunu oluşturan görüş ve öneri-
ler ise HDP’nin “tutum belgesi” ve üçüncü yol fikriyatıydı. 
Topluma umut veren en geniş toplumsal muhalefetin gerçek-
leşmesi için “Demokrasi İttifakı”nın önemi üzerinde durul-
du.”Demokrasi İttifakı”nın oluşması için Yeşil Sol Parti’nin 
üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceği dile ge-
tirildi.
Toplumsal muhalefetin oluşumunda HDP karşıtlığı üzerin-
den sol, komünist eleştirel ve mesafeli duruşun sorunlu ve 
kabul edilemez olduğu belirtildi.
Asıl önemli olanın tüm toplumsal katmanları, sendikaları, 
inanç gruplarını, muhalefeti amasız, fakatsız Demokrasi İtti-
fakı’nda buluşturmak olduğu vurgulandı.
Kongrenin ikinci bölümde faaliyet ve mali raporlar okunup 
görüşülerek onaylandı. Daha önce seçim yapmasına izin veril-
meyen İzmir İl Yürütme ve Disiplin Kurulları seçilerek kong-
re tamamlanmış oldu.
“Eşit Özgür Demokratik, Ekolojik Bir Türkiye İçin Bir Adım 
İleri” şiarıyla başlatılan kongre umuda yapılan vurgularla sona 
erdi.

Gaziantep’te bir köpeğin 4 yaşındaki bir kız çocuğuna sal-
dırdığı haberinin ardından AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 
“sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır” açıkla-
masından sonra birçok belediyenin sokak hayvanlarını işken-
ceyle toplamaya başladığı, birçoğunun öldürüldüğü, ölüme 
terk edildiği haberleri gelmeye başladı.
Partimizin eşsözcüleri sokak hayvanlarına yapılan bu işken-
ceyi protesto eden bir açıklama yayınladı. Hayvanların yaşam 
alanlarının barınaklar değil doğa olduğu belirtilen açıklamada 
“ 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca; sahipsiz 
veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yöne-
timlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine gö-
türülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu 
merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması 
sağlanmalı, müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve 
rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle 
alındıkları ortama bırakılmalıdır. Hayvanların yaşam alanlarına 
yemek ve su odaklarının kurulması, kısırlaştırma merkezleri-

nin artırılması, görevini yapmayan belediyelerin denetlenmesi 
sağlanmalıdır” ifadeleri yer aldı.
Açıklamanın tamamı için: https://yesilsolparti.org/sokakla-
ri-degil-icinizdeki-kotulugu-temizleyin

Sokakları değil içinizdeki kötülüğü temizleyin

https://yesilsolparti.org/sokaklari-degil-icinizdeki-kotulugu-temizleyin
https://yesilsolparti.org/sokaklari-degil-icinizdeki-kotulugu-temizleyin

