Yeşiller bülteni – Sayı: 11 – 16 Mayıs 2005

Yeşiller Meydanlarda
Kadıköy meydanı
geçtiğimiz dönemde geniş
çaplı katılımlı iki gösteriye
sahne oldu.
Gerek 19 Mart’ta Irak’ın
işgalinin ikinci
yıldönümünde düzenlenen
savaş karşıtı mitinge,
gerekse 1 Mayıs
gösterilerine katılan
arkadaşlarımızla,
meydanlardaki yerimizi de
almış olduk.
Böylece Yeşiller, savaş
karşıtlığının yanı sıra,
emekten yana duruşlarını
da, meydanlara yansıtacak
şekilde ortaya koymuş oldu.
Dostlarımızla gelecekte
daha geniş birlikteliklerle
politik alanın vazgeçilmez
mekanı meydanlarda
buluşmaya devam edeceğiz.

Yeşil Düşünce ve Ekoloji Seminerleri başladı
Yeşil düşünceye giriş yapmak, katılımcılara ekolojik sorunların, bunların nedenleri ve çözüm önerileri ile ilgili tartışmaların temellerinin anlaşılmasını
sağlayacak temel donanımı kazandırmak, Dünyanın toplumsal,
çevresel ve zihinsel açıdan karşı karşıya kaldığı sorunlara yeşil
SEMİNER PROGRAMI
bakış açısıyla yaklaşma yollarını tartışan düşünür ve yazarların
1. Seminer – 13 Mayıs 2005
dünyasına genel bir bakış ve bu alanda yapılacak ileri okumalar
- Tanışma, beklentilerin konuşulması. - Seminer programının tanıtılması. - Yeşil düşünceye
için ipuçları sağlamak; ve yeşil düşünce ve politika alanının farklı giriş, temel kavramlar. - Doğa düşüncesi, yeşil düşüncenin gelişimi, belli başlı yazarlar,
akımlar.
ideolojik ve politik alanlarla karşılaşma noktalarını bulmak ve
2. Seminer- 20 Mayıs 2005
tartışmak amacıyla geçen sene ilk kez düzenlenen yeşil düşünce
- Bir bilim olarak ekolojiye giriş, ekolojik yaklaşımın düşünsel etkileri. - Ekolojik kriz. ve ekoloji seminerlerini bu yıl da tekrarlanıyor.
Çevreciliğin doğuşu ve gelişimi, doğa korumacı ve çevreci hareketler. - Resmi çevrecilik,
Ümit Şahin’in yürüteceği ve 13 Mayıs ile 24 Haziran tarihleri
sürdürülebilir kalkınma. - Yeşiller, ekolojistler ve çevre hareketi arasındaki ilişkiler,
arasında, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde,
gerilimler.
19.00-21.30 saatlerinde düzenlenen seminerler, yedi hafta
3. Seminer – 27 Mayıs 2005
sürecek. Seminerlerin İstanbul dışında da, hafta sonuna
- Ivan Illich’in düşüncesine giriş: Endüstriyalist kurumlar, karşı üretkenlik ve radikal tekel.
4. Seminer – 3 Haziran 2005
sıkıştırılarak verilmesi planlanıyor. İlk olarak 11-12 Haziran
- İhtiyacın yaratılması, tüketim toplumu, - Endüstriyalizm ve ilgili teoriler.- Teknoloji
tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan hafta sonu seminerleri
eleştirileri
hakkında, diğer kentlerde organizasyon için Yeşil Oda ile
5. Seminer – 10 Haziran 2005
irtibata geçilmesi gerekmektedir.
- Çevre etiği: İnsan merkezcilik, doğa merkezcilik, toprak etiği. - Sürdürülebilirlik, nüfus
sorunu ve ekonomide alternatifler.

6. Seminer – 17 Haziran 2005
- Başlıca ekolojik teoriler: derin ekoloji, sosyal ekoloji, ekofeminizm, ekososyalizm, Marksist
ekoloji vb.
- Yeşillerin değişim stratejileri: yeşil partiler, yeşil toplum projeleri, yeşil yaşam biçimleri.

7. Seminer – 24 Haziran 2005
- Yeşil hareketlerin dünyada ve Türkiye’de tarihi. - Yeşillerin temel ilkeleri ve politik tezleri.Genel değerlendirme

Yeşil Oda: İstiklâl Cd., Kurabiye Sk., No: 13, Kat: 3 (Parsifal'in üstü), Tarlabaşı-Beyoğlu/İstanbul (Hafta içi her gün 16:30-19:30 arası açıktır)
Tel/Faks: (212) 243 83 33 E-Posta: yesillerinfo@yesiller.org Web-URL: www.yesiller.org

Tükenmeden tüketim…
Bursa’da tüketim konulu atölye çalışması yapıldı. Yeşiller
Bursa Girişimi Temsilcisi Sevgi Mutlu’nun organizasyonu ile
7 Mayıs 2005 tarihinde Fomora meydanındaki Kimyon
Cafe’de yapılan atölye çalışmasında Nilüfer Belediyesi Yerel
Gündem 21 Sekreteri Mehmet Kartal ve Ekoder Başkanı
İbrahim Ak kolaylaştırıcılık yaptılar. Atölye katılımcıları ve
sonuç bölümünde dile getirilen öneriler aşağıda.
Katılımcılar:
Asuman AYDIN, Bahar ERYONAR, Çetin ÖZBAYRAM,
Gülşen BEDEL, Doğan ARIKBAŞ, Ender KARAELLİ,
İbrahim AK, Kadir DADAN, Kasım YETER, Mehmet
KARTAL, Müberra YENİŞAR, Sevgi MUTLU, Tuğba EFE
Öneriler;
Bireysel olarak,
Bireylerin tüketim sisteminin yol açtığı sonuçları konusunda farkındalıklarının artırılması, Tüketim tercihlerinin ve yaratılmış gereksinimlerin
sorgulanması,
Toplumsal olarak,
Sürdürülebilirlik ilkesinin tüketim politikasının temelini oluşturması, Sosyal adaletin bir parçası olarak, gelirin yeniden dağıtımı temelinde herkesin temel
gereksinimlerini karşılayacak bir tüketim kapasitesine sahip olmasının sağlanması, Yerel ölçekte ortak üretim ve ortak tüketim uygulamalarının teşvik
edilmesi, Üretici ile tüketicinin doğrudan temasını sağlayan pazarların teşvik edilmesi, Temel gereksinimler üzerine mahalle/köy düzeyinde tüketim
örgütlenmesinin teşvik edilmesi, Geri kazanım ve yeniden üretim uygulamalarının, sivil toplum işbirliği ile seçili bölgeler oluşturularak yaygınlaştırılması,
Kent ve kır arasında tüketim temelinde kültürel ve ekonomik işbirliğinin artırılması, Tek kullanımlık ürünler başta olmak üzere çevresel maliyetlerin
fiyatlara yansıtılması, Alternatif tüketim olanakları hakkında özellikle elektronik ortamın olanaklarından yararlanılarak bilgi ve deneyim paylaşımının
artırılması, Enerjinin etkin kullanımı uygulamalarında olduğu gibi, üretimden tüketime kadar geçen aşamalarda yaşanan kayıpların azaltılması ve kaynak
koruyucu önlemlerin yaygınlaştırılması, Yanlış bilgilendirme ve yönlendirmelere dayalı, reklam ve promosyonların önlenmesi ve cezalandırılması.

İSTANBUL'UN TARİHSEL DOKUSU YİNE TEHDİT ALTINDA!
Yeşiller-İstanbul grubu İstanbul'un tarihi mimarisinin, kentsel
değişiminin ve İstanbul'da gerçekleştirilmek istenen gündemdeki
son projelerin ele alındığı "İstanbul'un Tarihsel Silüeti ve Kentsel
Dönüşümü" konulu bir sohbet düzenledi... Bilgi Üniversitesi'nden
Tarihçi Ass.Prof.Dr. Christoph NEUMANN, İ.T.Ü. Mimarlık
Bölümü Mimarlık Tarihi'nden Yard.Doç.Dr. Zeynep KUBAN ve
Yeşiller'den Dilaver Demirağ'ın katıldığı sohbet Gülhane
Parkı'ndaki setüstü çay bahçesinde yapıldı. Toplantıda
Haydarpaşa'da yapılmak istenen gökdelen bölgesi de ele alınarak
İstanbul'un tarihsel dokusunun yine tehdit altında olduğu
vurgulandı.
Toplantıda tarihçi Christoph Neumann İstanbul'un siluetinin
gelişimi konusunda Osmanlı'dan günümüze tarihsel bir
değerlendirme yaparken, Zeynep Kuban İstanbul'un kentsel
gelişimini, Dilaver Demirağ ise mevcut projeleri değerlendirdiler.
Haydarpaşa'da yapılması planlanan gökdelen bölgesinin bölgeyi
tamamen küresel sermayeyi açmayı ve halka kapatmaya planlayan
bir proje olduğu vurgulanan toplantıda İstanbul halkının kentin
tarihsel dokusunu ve siluetini korumak için mücadele etmesi
gerektiği belirtildi.
Konuyla ilgili çalışmalarda yer almak isteyenler yesiller-istanbul@yesiller.org adresinden Yeşiller İstanbul Grubu ile bağlantıya geçebilir.

Avrupalı Yeşiller’den de
nükleer enerji karşıtı ve iklim
değişikliği üzerine kampanya

Yaklaşan Etkinlikler
4-5 Haziran 2005 Yeşiller Türkiye Koordinasyon Toplantısı / İstanbul
11-12 Haziran 2005 Yeşil Düşünce ve ekoloji Seminerleri /Ankara
17-19 Haziran 2005 Akdeniz Yeşilleri Toplantısı / Atina
27-30 Ağustos 2005 5. Bozcaada Yeşiller Buluşması

Yeşiller Türkiye Koordinasyonundan Uluslararası çalışma grubu
koordinatörü Dilek Özkan’ın da katıldığı Avrupa Yeşil Parti (AYP)Konsey Toplantısı Riga’da yapıldı. Toplantıda gözlemci üyelik başvurusu hakkında
Türkiye Yeşiller Koordinasyonunca hazırlanan dosyayı, AYP yetkililerine sunan Özkan, ayrıca Kıbrıs Yeşilleri ile birlikte nükleersiz bir Doğu Akdeniz
için karar önerisi hazırladı. Gelecek Ekim ayında Kiev’de değerlendirilecek olan öneri, Avrupa Yeşillerinin nükleer santral planlarını desteklemeyeceğini
vurgularken,Türkiye hükümetine nükleer santral planlarından vazgeçmesi için bir çağrı yapıyor. Öneriyi Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Hollanda,
Fransa, Almanya, Malta, Ukrayna ve Macaristan’dan gelen delegeler imzaladı.

