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Demokrasi ittifakı için 
harekete geçelim

İktidar gün geçtikçe güç kaybetmeye devam ediyor. Taban 
desteği zayıflayan, her açıdan yönetemez hale gelen AKP-M-
HP bloğu, gücünün gerilemesi karşısında ana ekseni sertlik 
ve daha çok baskı olan yeni politikaları devreye sokuyor. 
Bu durum sonucunda Türkiye giderek daha da sertleşen 
bir politik sürece doğru ilerliyor. Tek adam rejimi, attığı her 
adımda seçimlere doğru yaklaştıkça muhalefetin içine oyna-
yarak karşısındaki gücü zayıflatmaya ya da en azından bir-
likte hareket etme iradesinden uzaklaştırmaya çalışıyor. 
İktidarın sertlik politikasının iki ana aksı dikkat çekiyor. 
Bunlardan biri Kürt sorununa yönelik güvenlikçi ve baskıcı 
yaklaşımına hız vermesi ve bununla ilgili olarak HDP’yi bu 
politikanın merkezine oturtarak kriminalize etmek istemesi; 
diğeri de toplumsal sembol haline gelmiş kişiler üzerinden 
genel seçmen kesimlerini yıldırmaya yönelik faaliyetlere hız 
vermiş olması. Belirli kişiler üzerinden de olsa bir yönüyle 
de kadına yönelik baskı ve şiddetin bir parçası olan iktida-
rın bu sertlik politikalarını gerekçelendirmesinde dikkat çe-

ken bir başka yan da dini motiflerin öne çıkıyor olmasıdır. 
Seçimlerin iktidar için iyi sonuçlara yol açmayacağı uzun 
bir süredir birçok çevre tarafından ifade edilmektedir. 
AKP-MHP bloğunun da bu durumu gördüğüne şüp-
he yok. Bunun karşısında HDP’ye yönelik açılan kapatma 
davası başta olmak üzere rejimin attığı adımlar, HDP et-
rafında birikecek olan seçmeni ve Millet İttifakı’na oy ve-
recekleri dağıtmayı, sandığa küstürmeyi ve karşısındaki güç-
lerin oy miktarını oransal olarak düşürmeyi, diğer yanıyla 
kendisinden uzaklaşan seçmeni geri kazanmayı amaçlıyor. 
Yüksek sesle dile getirilmiyor olsa da toplumun az da olsa bazı 
kesimlerinde mevcut iktidar için “nasıl olsa gidiyorlar” bek-
lentisinin bulunduğu ve bu beklentiden oluşan rehavetin de 
etkili bir demokratik muhalefetin oluşmasını zayıflattığını söy-
lemek abartı olmayacaktır. Her ne kadar güç kaybediyor olsa 
da hiçbir baskı rejiminin kendiliğinden sona ermesini bekle-
mek akla yatkın bir durum değildir. Çoklu kriz şeklinde tanım-
ladığımız yönetememe hali derinleştikçe iktidarın eriyen gücü 
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karşısında demokratik muhalefetin ülkenin geleceğini doğru 
kurgulamak gibi bir görevle karşı karşıya olduğu gerçeği göz-
den kaçırılmamalıdır. AKP-MHP iktidarından kurtulmak ka-
dar, gelecekte nasıl bir Türkiye’nin inşa edileceğine de çaba 
harcamak gerekiyor. Bu noktada tek başına Millet İttifakı’nın 
politikalarına bel bağlayarak ilerlemenin mümkün olmadığı-
nın altını çizmek gerekir. Demokrasiden, emekten ve doğadan 
yana olan herkesin Millet İttifakı’nın ufkunu aşan bir Türkiye 
inşa etmesinin yolu ise bu çabaya katkıda bulunacak, bu uğur-
da mücadele edecek bir demokrasi ittifakını oluşturmaktan ve 
bunu güçlendirerek mümkün olan en geniş sınırlarına ulaştır-
maktan geçiyor.
Hem bugünkü baskıcı tek adam rejiminin iktidarına son ver-
mek için toplumsal muhalefetin güçlenmesine hem de gele-
cekte emekten, doğadan ve halklardan yana bir demokrasinin 
kurulmasında güçlü bir demokrasi ittifakının rolü büyük ola-
caktır.
Önümüzdeki süreçte iktidarın sertlik politikaları arttıkça bu-
nun karşısında ortaya konulacak mücadele ve siyasi çizgi, tüm 
muhalefet güçleri için bir sınav niteliğindedir. Gerek seçimlere 
gidene kadar kat edilecek süreçte gerekse seçimler sonrasında 
ortaya çıkacak durumda ülkede demokratik bir muhalefetin 
var olup olamayacağı, bu muhalefetin siyasal ve toplumsal 
iklime ne derecede etki edeceği bu sınavın nasıl verildiğiyle 
doğrudan ilgili olacaktır.
Bir yandan ülkenin politik atmosferi hızla gerilirken ve 
ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmiş bir iktisadi tablo ya-
şanırken, öte yandan doğaya karşı işlenen suçlar da tüm hı-
zıyla devam ediyor. Birçok ekoloji örgütünün bir süredir 

tartıştığı kömürlü termik santrallerin kapatılmasına dönük 
uzun vadeli, çok boyutlu, ulusal düzeyde yürütülecek müca-
deleler, yaşam alanlarımızı koruma konusundaki kararlılığın 
bir göstergesidir. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki 
dönemde de ekoloji mücadelesini genel demokrasi müca-
delesinin önemli bir ayağı olarak inşa etmek kaçınılmazdır. 
25 Mart tarihindeki 2022’nin ilk “İklim Grevi”ne hazırlanan 
ekoloji örgütlerinin ve iklim aktivistlerinin iklim adaleti ve İk-
lim Tazminatı için yaptıkları çağrı, gezegenimiz için yaşamsal 
değerdedir. İklim krizinde gelinen nokta, dünya liderlerinin 
“göz boyamalı” yeşil görüşmeleri noktasını çoktan geçmiş du-
rumdadır. İklim krizine sebep olan baskı ve zulüm sistemle-
rinin tümünün göbeğinde kapitalizm yer alıyor. Kapitalizmin 
dünyayı getirdiği nokta, zengin ülkelerin küresel emisyonla-
rın %92’sinden, dünya nüfusunun en zengin %1’inin de en 
yoksul %50’sinin ürettiği kirliliğin iki kat fazlasından sorumlu 
olduğu bir sistem oldu. En zengin kapitalistlerin oluşturduğu 
%1, gerçekleştirdiği bütün eylemlerinden sorumlu tutulmalı-
dır. Çünkü en zengin % 1’in kârı, yoksul milyonların ölümü 
demektir.
Önümüzdeki süreçte bütün demokratik muhalefet örgütleri 
gibi partimiz Yeşil Sol Parti’ye de büyük sorumluluklar düş-
mektedir. Ülkenin politik ikliminden toplumsal iklimine, do-
ğasından halkların hak talebine kadar bütün sorun alanlarında 
adaleti sağlamayı savunan Yeşil Sol Parti, bütün bu amaçlar 
doğrultusunda demokrasi ittifakının kurulup geliştirilmesinde 
üzerine düşecek sorumluluğu tereddütsüz yerine getirmeye 
kararlıdır.

Yeşil Sol Parti 5. dönem 4. Parti Meclisi sonuç bildirgesi

Adalet bakanının değiştiği gece bir de sansür genelgesi yayın-
landı. Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “Ba-
sın ve Yayım Faaliyetleri” konulu genelge ile iktidar, basın 
ve medya organları üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor.
İktidar bloku, dijital kitle iletişim araçlarını kullanan alternatif  
medya kanallarına, sosyal medyaya ve yurttaş gazeteciliğine 
yönelik sansür uygulamaları ve yasal düzenlemelerle bu alanı 
da kontrolü altına alıp tamamen susturmayı amaçlıyor. 
Genelgenin dikkat çeken bir başka yanı da basın üzerinde ar-
tırılacak baskıya ve sanzsüre gerekçe olarak “manevi değer-
ler” kavramına yapılan vurgudur. İktidar böylece bir yandan 
muhalif  sesleri tamamen susturmayı amaçlarken, öte yandan 
dinsel motiflerle şekillendirmeye çalıştığı toplumsal dokuyu 
mevzuat düzenlemeleriyle güvence altına almak, korumak ve 
genişletmek istemektedir.
Hiçbir meşru hukuk kuralıyla kendini bağlı hissetmeyen ik-
tidar, genelgenin gerek içerik ve biçim bakımından gerekse 
normlar hiyerarşisi bakımından anayasaya uygun olup olma-
dığını dahi dikkate almıyor.
Basın ve Yayım Faaliyetleri konulu genelgede neyin amaç-
landığını anlamak isteyenler geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu 
ve Sedef  Kabaş’a yapılanları hatırlayabilirler. Demokratik 
hakların kırıntı düzeyinde bile olsa mevcut olduğu ülkelerde 
her iki kadının suçlandığı sözler, düşünce ve ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilebilecekken, tek adam rejiminde bu 

kadınlardan biri cezaevine gönderildi, diğeri de bizzat cum-
hurbaşkanının bir İslam Halifesi gibi hareket ederek camide 
yaptığı konuşmayla dilinin kopartılacağı tehdidi ile susturul-
maya çalışıldı. 
İktidar bloku sertleşmenin ve baskının dozunu attığı her 
adımda artırıyor. Taban desteği azaldıkça baskı ve zor araç-
larına daha fazla sarılan AKP-MHP iktidarı belli ki bundan 
sonraki süreçte benzer uygulamalara devam edecek.
Bütün bunlara karşılık söyleyecek sözümüz şudur: Madem ik-
tidar her koldan ve akla gelebilecek her yoldan baskıyı ve zoru 
artırmayı hedefliyor, onların bu uygulamalarına karşı en geniş 
demokratik muhalefet cephesiyle birlikte direnci ve mücade-
leyi yükseltmek de bizim boynumuzun borcudur.

İktidardan sansür genelgesi
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Geçtiğimiz ay içinde Aysel Tuğluk’un sağlık durumuna dik-
kat çeken ve salıverilmesini talep eden eylemler hız kazandı. 
“Aysel Tuğluk’a Özgürlük İçin 1000 Kadından Çağrı” baş-
lıklı kampanyaya binlerce kadın imza vermişti. 14 Ocak’taki 
Twitter etkinliğinde #AyselİçinGeçOlmadan etiketiyle adalet 
talep etmiştik. 17 Ocak Pazartesi gününden itibaren de Aysel 
Tuğluk için 1000 kart eylemi başladı. Birçok il ve ilçede ka-
dın platformları öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, basın 
açıklamaları yaparak Tuğluk’a dayanışma kartları gönderdiler. 
Bu eylemlere yerellerde Yeşil Sol Kadınlar da katılım sağladı. 
23 Ocak günü 20 baro, ortak bir açıklama yaparak 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu’nun barolara sorumluluk olarak yüklediği 
“insan haklarını korumak ve savunmak” görevi kapsamında 
Av. Aysel Tuğluk’un cezasının infazının hastalığın iyileşmesine 
kadar geri bırakılması çağrısında bulundu. 
Cezaevi koşulları, kronik bir hastalığı olmayan kişiler için bile 
yeterince zor; tecrit, işkence, cinsel taciz, kötü muamele, keyfi 
yasaklar, yetersiz beslenme, açık görüşlerin engellenmesi, spor 
olanaklarının kısıtlılığı, sağlık ve tedavi alanında ihlaller, dışarı-
dan yeterli haber alamama/yaşadıklarını dışarıya duyuramama 
vb. Hasta mahpusların durumunda ise sorunlar katmerleniyor. 
Hele demans gibi ilerleyici bir hastalıkta kişinin derdini ifade 
edebilmesi, ihtiyaçlarını tek başına giderebilmesi mümkün ola-
mıyor. Biz “dışarıdakiler”, içeridekilerin duyulmayan sesi ol-
mak durumundayız. Aysel Tuğluk’tan ve hasta mahpuslardan 
sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bağlamda Yeşil Sol 
Kadın Meclisi olarak 25 Ocak’taki toplantımızda ortak bir me-
tin ile yerellerde basın açıklaması yapılması ve bu açıklamanın 
kayda alınarak eş zamanlı olarak sosyal medyada paylaşılması 
kararı aldık. Çeşitli illerde kadın meclislerimizce yapılan basın 

açıklamaları bazı TV kanalları ve yazılı basında yankı buldu 
(https://m.bianet.org/bianet/nefret-soylemi/255448-ye-
sil-sol-kadin-meclisi-nden-aysel-tugluk-aciklamasi)
31 Ocak Cumartesi günü Aysel Tuğluk’un Adli Tıp Kuru-
mu’na sevk edilerek 3 haftaya kadar gözlem altında tutulması 
ve kesin teşhis için rapor verilmesi kararı alındı. Bu dönemde 
de kadınların Aysel Tuğluk için adalet talebiyle yaptığı etkin-
likler devam edecek. 5 Şubat Cumartesi günü saat 12.00’da 
“Aysel Tuğluk’a Özgürlük için 1000 Kadın” kampanyasında 
toplanan 6000’i aşkın imza ve “Aysel Tuğluk’a Özgürlük” çağ-
rı metni İstanbul Kadıköy Merkez Postanesi’nden Adli Tıp 
Kurumu ve Adalet Bakanlığı’na postalanacak. 
Aysel Tuğluk ve tüm hasta mahpuslar için özgürlük talebimizi 
dile getirmeye devam edeceğiz; Tuğluk’un Adli Tıp Kurumu 
sürecinin de takipçisi olacağız.

Yeşil Sol Kadın Meclisi'nden notlar
2022 yılının ilk Kadın Meclisi toplantısı 25 Ocak Salı günü 
çevrimiçi gerçekleştirildi. 30’dan fazla kadının katıldığı top-
lantı, eşsözcümüz Ayşe Erdem’in bilgilendirmesiyle başladı. 
Erdem, 22 Ocak’ta İzmir’de yapılan HDP bileşenleri eşbaş-
kanlar toplantısı ve Deniz Poyraz davası hakkında bilgi verdi. 
Siyasal durum kısaca değerlendirildi. İktidarın saldırı cephe-
sini kadınlar üzerinden genişleterek toplumu şekillendirme-
ye çalıştığı belirtildi ve bu konuda yapılabilecekler üzerinde 
tartışıldı. Yeni yaşamı kurma noktasında kadınların söz alması 
ve politika üretmesinin önemi vurgulandı. Aysel Tuğluk’un 
durumu gündeme getirilerek yerellerdeki kart gönderme ey-
lemleri konusunda bilgi verildi. 
Örgütlenme noktasında geldiğimiz son durum aktarılarak 
tüm kadın üyelerimizin telefon, e-posta ve ikamet yerlerinin 
çıkarıldığı bir liste hazırlandığı, sonrasında kadınların sayı ve 
dağılımının netleşeceği anlatıldı. İstanbul ve İzmir dışındaki 
illerde de kadın meclislerinin kurulması ve aktif  çalışması için 
örgütlenme odaklı, ayrı bir toplantı planlanması gündeme gel-
di. 
8 Mart haftasında yapılacak söyleşi için “Demokrasi İttifakı ve 
Kadınların Talepleri” üst başlığı önerildi. Son dönemde kadın 
yoksulluğunun arttığı vurgulanarak emeği de ihmal etmeyen 
bir yaklaşımın uygun olacağı belirtildi. Gelecek odaklı bir “bir-

likte yol alma” sürecinin işlenmesi gereği anlatıldı. Diğer ka-
dın platformlarını da bu ittifaka yönlendirmenin sınıf, laiklik 
veya kimlik üzerinden ayrışmaları bir kenara bıkarak kadınla-
rın yaşamsal taleplerde ortaklaşmaları için öncülük etmenin 
önemi vurgulandı. 8 Mart haftasında partimizin bülteninin 
“Yeşil Mor Bülten” adıyla tamamen kadınların editörlüğünde 
çıkarılması konusunda ortaklaşıldı.
Adalet bakanlığına faks yollama ve Aysel Tuğluk’a kart gön-
derme eylemlerinin tüm yerellerde gerçekleştirilmesi ve bu fa-
aliyetlerin raporlanması kararlaştırıldı. Pazar yerlerinde ‘Aysel 
Tuğluk ve Hasta Tutsaklara Özgürlük’ yazılı önlüklerle dola-
şılması, parklarda stand açılması, maskelerle eylem yapılması 
önerileri dile getirildi. Aysel Tuğluk ile ilgili bir basın metninin 
hazırlanması, tüm yerellerde bu metnin okunduğu basın açık-
lamalarının videoya çekilerek eş zamanlı olarak sosyal medya-
da paylaşılması kararlaştırıldı.
Politik çalışmalara katılmak isteyen, ancak çeşitli nedenlerle 
evinden çıkamayan kadınlara ulaşmak için kadın dayanışma 
ağları kurulması, çocuklu kadınlar için uygun ortamların oluş-
turulması, maddi yardımlaşma için illere sorumluluk verilmesi 
konuları tartışıldı. Ayrıca Akbelen’de nöbet tutan kadınlara 
destek için Kadın Meclisi’nin tüm üyelerine bir çağrı yapılma-
sına karar verildi.

Aysel Tuğluk'tan sorumluyuz

https://m.bianet.org/bianet/nefret-soylemi/255448-yesil-sol-kadin-meclisi-nden-aysel-tugluk-aciklama
https://m.bianet.org/bianet/nefret-soylemi/255448-yesil-sol-kadin-meclisi-nden-aysel-tugluk-aciklama
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Sağlık çalışanları Ekim ayından bu yana özlük haklarının iyi-
leştirilmesi için eylem sürecinde. 23-27 Kasım tarihlerinde İs-
tanbul’dan Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş”te, 27 Kasım’da An-
kara’da “Beyaz Forum”da taleplerini dile getirdiler. Talepleri 
tam olarak karşılamamakla birlikte hekimlerin ücretlerinde 
iyileştirme getiren bir teklif, bütün siyasi partilerin desteğiyle 
Aralık ayı başında meclisten geçti. Cumhurbaşkanı ve sağlık 
bakanı da kameraların önünde hekim ücretlerinin arttırılaca-
ğını açıkladılar. Düzenleme önce komisyona sevk edildi, sonra 
da tamamen geri çekildi. Sağlıkçılar 15 Aralık’ta bütün Tür-
kiye’de, bütün sağlık kurumlarında G(Ö)REV ile tepkilerini 
gösterdi.
“Ocak ayının ikinci haftasında yeni bir düzenleme getireceğiz” 
sözü verildi, ancak bu söz de tutulmadı. Bunun üzerine Türk 
Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrim-
ci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ile Tüm Radyoloji 
Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD-DER), 
sağlık çalışanlarının gelirlerinin ve özlük haklarının iyileştiril-
mesi amacıyla düzenlenecek yeni eylem programını 20 Ocak 
2022 tarihinde bir basın toplantısı ile duyurdu. TTB “hakkımız 
olanı alana kadar mücadeleye devam” diyerek 26 Ocak 2022 
Çarşamba günü TTB önünde ve tüm illerde eş zamanlı basın 
açıklamasıyla “Beyaz Nöbet” eylemini başlattı. Çeşitli illerde 
yapılan basın açıklamalarına Yeşil Sol Parti üyeleri de katılım 
sağladı. Eylem, meclisin açık olduğu tüm günler devam edecek. 

Ülkenin dört bir yanından tabip odası yöneticileri Türk Tabip-
leri Birliği’ne gelerek nöbet eylemini dönüşümlü olarak devam 
ettirecek. Tüm hekimler/sağlık emekçileri, tıp öğrencileri kendi 
sağlık meclislerini kurarak tartışacak ve sözünü kuracak. 4 Şu-
bat’a kadar tasarının meclise gelmemesi ve taleplerin karşılan-
maması halinde 8 Şubat Salı günü G(Ö)REV’e gidilecek. 
Sosyal medya üzerinden de nöbete katkı vermek mümkün: 
TTB resmi sitesindeki (https://www.ttb.org.tr) “BEYAZ 
G(Ö)REVE” linkine tıklayarak sağlık çalışanlarının “ben de 
G(ö)revdeyim” deme imkanı var. Linke tıklayınca nöbete katı-
lan kaçıncı kişi olduğunuz otomatik olarak beliriyor; bu sayıy-
la birlikte g(ö)reve katılım desteği Twitter’da paylaşılabiliyor. 
Sağlık çalışanları öncelikli/acil talepler başta olmak üzere tüm 
haklarını alana kadar her alanda mücadeleye ve G(Ö)REV ey-
lemlerine devam edecekler.

Emekçiler umudu yeşertiyor

Sağlık çalışanlarının "Beyaz Nöbet"i 

Ekonomik krizin yarattığı yoksullaşmaya ve işverenlerin 
dayattığı sefalet ücretlerine karşı emekçilerin direnişi ülke-
nin dört bir yanında dalga dalga büyüyor.   
Trendyol, Farplas, Yemeksepeti, Yurtiçi Kargo, Çimsataş, 
Oppo, BBC, Türk Metal, Kayı İnşaat, Uğur Tekstil, Özak 
Tekstil, Mitsuba, Carrefour, A101, Şok Migros Uzel, Tüv-
türk, Lila Kağıt Çınartaş, Şişli Belediyesi İGA, İstanbul Fi-
nans Merkezi, Bakırköy Belediyesi, Flomak, Sinbo, Akkuyu 
Nükleer Santrali, Aras Kargo, Sürat Kargo, Aksa Jenaratör, 
Şimşek Çorap, Erdal Çorap ve Digitürk çalışanları, işveren-
lerce verilen düşük zamlara karşı taleplerinin karşılanması 
için mücadele ettiler ve/veya mücadelelerini sürdürüyorlar.
TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının altında zam alan 
emekçilerin direnişleri Bakırköy Belediyesi’nde, BBC  ve 
Trendyol’da kazanımla sonuçlanırken diğer işyerlerinde di-
reniş devam ediyor.   
Bir kez daha görülüyor ki mücadele edenler her zaman ka-
zanamayabilir, ama kazananlar her zaman mücadele eden-
lerdir. 
Yeşil Sol Parti olarak kriz ortamında ücretli kölelik koşulla-
rına karşı direnen emekçileri selamlıyoruz.

https://www.ttb.org.tr
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Yerel kongrelerimizde sona doğru

17 Haziran 2021’de HDP İzmir il binasında Deniz Poyraz’ın 
katledilmesi üzerine açılan davanın ilk celsesi 29 Aralık’ta İzmir 
Adliyesi’nde görülmüştü. Davaya katilin rahat tavırları ve mağ-
durun ailesine sataşmaları damgasını vurmuştu. İkinci celse gene 
İzmir Adliyesi’nde 24 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi. 
Dava öncesi HDP ve çeşitli demokratik kitle örgütleri tarafından 
basın açıklamaları yapıldı. Katliamın planlı, sistematik, gözdağı 
verme ve yıldırma amaçlı bir saldırı olduğu belirtildi. Adliyeye 
girmek isteyen kurum temsilcilerine ve yurttaşlara çeşitli zorluk-
lar çıkarıldı. 09.00’da başlaması gereken duruşma ancak 12.30’da 
başlayabildi. 
Duruşma öncesinde siyasi partiler, kadın örgütleri, çeşitli dernek 
ve sivil toplum kuruluşları, barolar söz alarak müdahillik talebinde 
bulundu. Bu saldırının münferit bir olay değil, insanlığa karşı işlen-
miş bir suç niteliği taşıdığının, politik, ırkçı ve kadına karşı işlenmiş 
bir cinayet olduğunun altı çizildi. Yeşil Sol Parti adına konuşan eş-
sözcümüz İbrahim Akın da katliam günü programda bir aksama 
gerçekleşmeseydi birçok HDP yöneticisi ile birlikte kendisinin de 
HDP il binasına gideceğini, bu takdirde kendisinin ve diğer kişi-
lerin şu an mahkemede bulunamayacaklarını aktardı. Hem birey-
sel olarak hem de Yeşil Sol Parti adına müdahil olmak istediğini 
belirtti. Mahkeme heyeti, Deniz Poyraz’ın ailesi ve HDP yetkili-
leri dışında tüm kişi ve kurumların müdahillik taleplerini reddetti. 
Dava avukatları, katliamın örgütlü olduğuna dair kanıtların bulun-

duğunu, olay yeri incelemesinin yetersiz, bazı tanık ifadelerinin de 
çelişkili olduğunu, yargılamanın derinleştirilmesi gerektiğini beyan 
ettiler. Katil Onur Gencer’in pişman olmadığını, hatta biraz geç 
gitse “bol kanlı, bol leşli” bir ortamı yaratma “zevkini” yaşayacağını 
söylemesi salondakilerin tepkisini çekti. Gerilimli geçen duruşma-
nın bir sonraki celsesi 29 Nisan’da görülecek. 
Duruşmadan birkaç gün sonra katil Onur Gencer’in can güvenli-
ği olmadığını iddia ederek davanın İzmir’den Kayseri’ye taşınması 
talebinde bulunduğu, bu talebi İzmir’deki yetkili makamları atla-
yarak doğrudan CİMER’e ilettiği, Adalet Bakanlığı’nın da hareke-
te geçerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve valilikten bu konuda 
görüş istediği ortaya çıktı. Bunun davanın siyasi yönünü gizlemek 
ve gerçeğin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla aile, avukatlar ve 
STK temsilcilerinin başka bir ilde görülmesi durumunda davayı 
takip edemeyecekleri düşüncesiyle yapılmış bir kaçırma girişimi 
olduğu açıktır. Davanın İzmir’den kaçırılmasını önlemek için hu-
kuki girişimler ve toplumsal çabalar devam ediyor.
Bu dava sadece HDP’nin değil hepimizin davası. İnsan hakla-
rından, hukuktan, demokratik siyasetten yana olan herkesin tüm 
gücüyle sahiplenmesi gereken bir dava. Deniz için adalet istemek 
aynı zamanda baskılara, tehditlere, yıldırma çabalarına karşı ya-
şam hakkımıza ve demokratik siyasete sahip çıkıyoruz demek.  
Yeşil Sol Parti, her koşulda Deniz Poyraz davasının takipçisi ol-
maya devam edecek.

Deniz Poyraz davası hepimizindir


