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1970'li y›llar›n ikinci yar›s›n› Türkiye'de çevre hareketinin bafl-
lang›ç dönemi olarak nitelemek olanakl›d›r. Bu y›llarda ilk

kez, gücü ve etkisi s›n›rl› olsa da, çevre de¤erleri ad›na kimi tepkiler ortaya
konmaya bafllam›flt›r. Bir bak›ma, çevre bilincinin ve çevrecili¤in Bat›'ya
koflut biçimde geliflti¤i de¤erlendirilmesinin yap›labilmesine olanak tan›yan
bir olgudur bu. Ancak çevreye getirilerini hesaba katmadan de¤er verme,
sanayileflmenin getirdi¤i yaflam tarz›n›n insan do¤as›na ayk›r› yönleri, eko-
nomik büyümenin do¤ada yaratt›¤› olumsuz sonuçlar, 1980 öncesi çevre
ad›na ortaya konan tepkilerin dayanak noktas›n› oluflturmuyordu. Türki-
ye'de çevre hareketinin yeflil düflünce çerçevesinde geliflebilmesi, bir baflka
anlat›mla, çevre sorunlar›n›n, ekonomi ve siyasetten soyutlanamayaca¤›n›n
anlafl›labilmesi için 1980'li y›llar› beklemek gerekmifltir. Yefliller Partisi'nin
de ortaya ç›kt›¤› bu dönem bir anlamda çevrenin siyasallaflmas›n›, "yeflil
düflünce"nin yeflermesini simgelemekteydi. 
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1980'lerde Çevre Hareketinin Görünümü

Türkiye'de, çevre de¤erleri ad›na savafl›mda bulunulmas›n›n, kimi tekil
sorunlara yönelik tepkiler gösterilmesinin geçmifli, 1970'li y›llara de¤in gö-
türülebilir.1 Modern çevre hareketine daha yak›n say›labilecek örneklerse
ancak 1980'li y›llardan sonra görülmeye bafllanm›flt›r. Bu y›llarda, "koru-
mac›" ya da "yeflil" olsun, pek çok çevreci grup ortaya ç›km›fl, çevre hare-
keti, kamuoyunda hiç olmad›¤› kadar sesini duyurabilmifl, çevre sorunlar›-
n›n -o güne de¤in gözden kaç›r›lan- toplumsal yönleri vurgulan›p siyaset ile
ba¤lant›s› kurulabilmifltir. ‹flte Yefliller Partisi de, bu dönemde yaflanan, çev-
recili¤in güçlenmesi, çevrenin siyasallaflmas› sürecinin bir ürünü olarak or-
taya ç›km›flt›.

Çevre hareketinin 1980 sonras›ndaki yükseliflinde, serbest piyasa
ekonomisine geçifl sürecinin çevresel de¤erlere verdi¤i tahribat›n önemli
pay› vard›r. Y›llardan beri ülke ekonomisinde büyük bir yeri olmayan sana-
yi sektörünün güçlenmeye bafllamas›, bu yolda öncü bir rol oynamas› iste-
nen özel sektörün tamamen denetimsiz b›rak›lmas›, çevresel de¤erlerin h›z-
l› bir biçimde bozulmas›n› da beraberinde getirmifltir. Bir anlamda, sanayi-
leflme ve büyüme arzusunun plans›z, çevreyi hesaba katmadan gerçekleflti-
rilmeye çal›fl›lmas›, özel kesimin çevreyi etkileyebilecek her türlü karar›nda
serbest b›rak›larak çevrenin a¤›r bir bask› alt›nda kalmas›yla çevre hareketi-
nin güçlenmeye bafllamas› efl zamanl›d›r.

12 Eylül 1980'de gerçeklefltirilen askeri darbenin beraberinde getirdi¤i
ola¤anüstü durumun toplumdaki çevre bilincini ve çevre hareketlerinin ge-
liflimini, daha do¤rusu ortaya ç›kmas›n› olumsuz yönde etkiledi¤i söylene-
bilir. Yaflamsal önem tafl›yan pek çok geliflmenin ard› ard›na gelmesinin
çevreyi ve sorunlar›n› arka plana atmas›ndan, çevre konulu eylemleri ger-
çeklefltirecek yurttafl giriflimlerinin, di¤er kat›l›m unsurunun egemen oldu-
¤u tüm kurumlarla ayn› kaderi paylaflarak bast›r›lmas›ndan ve demokratik
hak ve özgürlükleri kullanabilecek uygun bir ortam›n bulunamamas›ndan
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1 Bu dönemde çevreye olumsuz etkileri olacak uygulamalara karfl› gösterilen tepkilere,
1975'te Murgul'da faaliyete geçen Etibank bak›r iflletmelerinin bitki örtüsüne verdi¤i
zararlar sonucunda yöre halk›nca dava aç›lmas›, buna benzer biçimde, Çarflamba Ovas›'nda
1970'lerden sonra aç›lan fabrikalar›n tazminat davalar›na konu olmas›, 1975'te Samsun'da
bak›r iflleme tesislerinin tar›m ürünlerine verdi¤i zarar› protesto etmek için yöre halk›n›n
bir yürüyüfl gerçeklefltirmesi, 1977'de Ankara'da Elmada¤l› köylülerin yöredeki barut ve
çimento fabrikalar›n›n tar›m etkinliklerine verdi¤i zarar› belediyeleri arac›l›¤›yla Ankara'ya
flikayet etmesi, yine ayn› y›l Silifke Taflucu Bal›kç›lar Kooperatifi üyelerinin, Akkuyu'da
nükleer santral yap›laca¤› söylentileri üzerine harekete geçip deniz araçlar›yla gösteri
yapmalar› örnek olarak verilebilir. (Ayr›ca Bkz. Özbek, 1986: 26, 27; Künar, 1992; Dan›fl,
1994)



dolay› bu y›llarda çevre ad›na gerçeklefltirilen eylemlerde art›fl beklemek
pek gerçekçi olmazd›. Ancak bir baflka aç›dan, tam tersine, çevre hareketi-
nin varl›¤›n›, ülkede yarat›lan bu bask›c› ortama borçlu oldu¤u, di¤erlerine
göre zarars›z, belirli bir siyasal ak›m etraf›nda geliflmeyen bir çevrecili¤in
bu dönemde, en az›ndan tehlikeli görülen ak›mlar›n u¤rad›¤› bast›r›lma
flanss›zl›¤›na u¤ramayarak, hofl karfl›land›¤› da söylenebilir. Belki de çevre-
cili¤in kamuoyunda birdenbire daha önceki y›llarda görülmeyen bir biçim-
de benimsenmesinin nedeni de buydu: 12 Eylül öncesindeki huzursuz orta-
m›n sorumlular› olarak görülen köktenci ideolojilerden, ak›mlardan biri ol-
may›fl›, tam tersine, ideolojiden ar›nm›fl bir düflünüfl ve eylem biçimi olarak
alg›lanmas›. 

Özellikle 80'lerin ikinci yar›s›ndan sonra sesini giderek etkili bir biçim-
de duyuran çevre hareketince gerçeklefltirilen etkinliklere bak›ld›¤›nda, da-
ha çok, çevrenin korunmas› yönünde kamuoyu yaratmak, halk› bilinçlen-
dirmek, özellikle devletten kaynaklanan çevreyi olumsuz yönde etkileyecek
uygulamalara karfl› tepki göstermek gibi eylem türlerinin ye¤lendi¤i görü-
lecektir. Ancak, an›lan bu tepkilerin birço¤unun sanayileflmeden, afl›r› kent-
leflmenin do¤a üzerindeki y›k›c› etkilerinden, dünyan›n yok olma sürecine
girmesinden, insan›n giderek üretti¤ine, kendisine ve topluma yabanc›lafl-
mas›ndan kaynakland›¤›n› söylemek pek gerçekçi olmayacakt›r. Daha çok,
do¤a sevgisi üzerinde yükselen, belirli bir yöredeki do¤a parças›n› kurtar-
mak, kirlili¤in önüne geçmek, kentlerin daha düzenli olmas›n› sa¤lamak tü-
ründe bilinçlendirici ve e¤itici etkinliklerde yo¤unlafl›lmaktad›r. Bir görüfle
göre böyle bir ifllev, daha çok egemen ekonomik düzenin, insan-do¤a iliflki-
lerinin, de¤er yarg›lar›n›n yanl›fllar›n› göstererek, kötü yönlerini bileyerek
onun daha güçlenerek sürdürülmesine de yard›m etti. Bir baflka anlat›mla,
kapitalizm, yeflil hareketin tüm can al›c› araçlar›n› ve söylemini elinden al›p
kullanarak onu usland›rma çabas›na giriflmifltir. Hareketin egemen örgütlen-
me türlerini (dernek, vak›f gibi) kullanmas› da bu süreci h›zland›rm›flt›r
(Bora, 1990: 51). Belki de güçlü bir ak›m haline gelebilecek olan Yeflil Ha-
reket, her demokratik rejimde bulunmas› gereken renkli bir ö¤e haline dö-
nüfltürülmüfltür. Çevre sevgisinin, do¤a dostlu¤unun resmî organlarca ya da
bugünkü düzeninin sürdürücülerince benimsenmesi süreci, çevrecili¤in "asi
ruhunu, kural tan›mazl›¤›n› ve gençlik dinamizmini kaybetmesine, hareke-
tin içinin boflalt›lmas›"na da yol açm›flt›r. Çevre sorunlar›n›n kitle iletiflim
araçlar›nda büyük ölçüde yer almaya bafllamas›; Çevre Bakanl›¤›'n›n kurul-
mas›, yasal düzenlemelerle hareket s›n›rlar› çizilen, birçok çevreci derne-
¤in/vakf›n ortaya ç›kmas›, üniversitelerde çevre ile ilgili bölümlerin aç›lma-
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s›, meslek odalar›n›n çevre komisyonlar› kurmas› ve sonunda bir çevre pa-
zar›n›n oluflmaya bafllamas› hep bu sürecin bir parças› olarak belirdi (Bora,
1993: 6; Atauz, 1994: 21).2 Bir anlamda, 1980'lerden itibaren, kitle iletiflim
araçlar›n›n da deste¤iyle, çevre ile u¤raflma, çevrecilik, birdenbire "moda"
ak›mlardan biri durumuna geldi. Bu dönemde hemen herkes çevrecidir ya
da yeflili sever görünür; belki de dönemin bask›c›, tüm kimliklerin gizlen-
mek zorunda kald›¤› koflullar›nda s›¤›n›labilecek en kolay, en güvenli dal
oluflundand›r. Ancak bu dönemde yukar›da da de¤inildi¤i gibi çevrecileri
niteleyecek "yeflil" bir kimlik henüz oluflmam›flt›r. Bat› Avrupa'da çevrecili-
¤in bugüne ulaflmas›ndaki evrelerden biri olan "korumac›l›k" anlay›fl›na
benzer biçimde "do¤a sevgisi", "yeflile duyulan özlem" çevrecileri bu yolda
yürümeye iten bafll›ca güdü olmufltur. 
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2 Kimilerine göre yeflil hareketin "sulanmas›" anlam›na gelen bu geliflmelere flu örnekler ve-
rilebilir: Çevre Bakanl›¤›, çevre bilincinin toplumun her kesimine yay›lmas› amac› ile bir
"Ulusal Çevre And›" haz›rlayarak imzaya açt›. Öncelikle Belediye baflkanlar›, K‹T yöneti-
cileri, çal›flanlar›, resmî daire müdürleri, meslek odalar›, dernekler,  sendika ve okul yöne-
ticileri ile ö¤rencilerin bu metni imzalamas› beklendi (Cumhuriyet, 7 Nisan 1994); Yine
Çevre Bakanl›¤›, bas›nda çevre sorunlar›na en çok yer veren gazete ve yazarlar› seçti. Bu-
na göre 1994 y›l›nda bas›n çevre sorunlar›na bir önceki y›la göre %50 oran›nda daha çok
yer vermifltir. fiehir Tiyatrolar›'nda, insan-do¤a iliflkisini, do¤a kirlili¤ini ele alan oyunlar
gösterime girdi (Cumhuriyet, 2 Kas›m 1994); Çevreci olarak nitelenen defileler düzenlen-
di; burada mankenler sahneye gaz maskeleriyle ç›kt›lar. (Hürriyet, 31 Ekim 1994);  Çevre-
ye karfl› duyarl›l›¤› sergilemek üzere okullarca çevre piknikleri düzenlendi (Hürriyet, 5 Ha-
ziran 1994); Ortaö¤retim kurumlar›nda okutulmak üzere, programa "Çevre ve ‹nsan-1" ad-
l› bir ders kondu; ancak kitab› haz›rlanamad›¤›ndan ötürü ders ifllenemedi (Gökda¤, 1994:
46, 47); Gazeteler, do¤a ile içiçe, sanayileflmifl toplumun tüm teknolojik getirilerine s›rt çe-
virerek almafl›k bir yaflam süren çevrecilere sayfalar›nda yer vermeye (Hürriyet, 26 A¤us-
tos 1994), çocuklara çevre bilincini afl›lamak üzere çevre sayfalar› ya da köfleleri haz›rla-
maya bafllad›lar. Turizm Bakanl›¤› "Turizmde Çevreye Duyarl›l›k Kapanyas›" bünyesinde,
çevreye duyarl› konaklama tesislerine, yat limanlar›na ve yatlara "çam, çapa ve yunus"
simgesi vererek onlar› ödüllendirdi (Cumhuriyet, 29 Ocak 1994); Çevre konusunda çeflitli
yar›flmalar düzenlendi. "Do¤a Savaflç›lar›" ad›ndaki topluluk çevreye ilgi duyan, bu sorun-
lar›n çözümü için proje üreten kifli ve kurulufllara çevre ödülü verdi (Hürriyet, 7 Aral›k
1994); Çevre Bakan›, çevre bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas›nda imamlardan da yarar-
lan›labilece¤ini aç›klad› (Hürriyet, 22 Aral›k 1994).



Yefliller Partisi'ne Giden Süreç

1980'lerin sonuna do¤ru Türkiye'de çevre hareketi bir ölçüde siyasallafl-
maya bafllar;3 bu durumu, hem ortaya konan etkinliklerin4 biçimindeki ge-
liflmelerden hem de çevre hareketinin beslendi¤i düflünsel kaynaklardaki
de¤iflimden gözlemlemek olanakl›d›r.5 Bu anlamda, önceleri yaln›zca do¤a
korumac›l›¤› ve kirlili¤in önlenmesi ile ilgilenen çevre hareketi, art›k çevre
sorunlar› ile toplumsal iliflkiler/siyaset aras›ndaki güçlü ba¤› görmeye bafl-
lam›flt›r. Yefliller Partisi'nin de böyle bir yaklafl›m de¤iflikli¤inin ürünü oldu-
¤unu söylemek çok da yanl›fl olmayacakt›r.

Bu y›llarda çevre hareketinin de¤iflik yönlerinde etkinliklerini sürdüren,
ancak toplumu bilinçlendirmede, daha ötesi, kitleleri harekete geçirmede
fazla baflar›l› olamayan pek çok gönüllü kuruluflun hem güç birli¤i yapma-
lar›n› sa¤layabilecek hem de onlar›n kimi eksik yönlerini kapatabilecek bir
üst örgütlenmeye gitmenin gereklili¤i ortaya ç›km›flt›. Üstelik böyle bir ör-
gütlenme, yurt çap›nda etkin olabilecek, siyaset alan›nda etkili bir güç ko-
numuna eriflebilecekti. Bu düflüncelerle kurulmas› tasarlanan Yefliller Parti-
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3 Bu y›llarda Türkiye'de gerçeklefltirilen ilk eylem yurtd›fl› kökenliydi. 1983'de Türkiye'deki
insan haklar› ihlallerini ve bask›c› yönetimi protesto etmek üzere, Almanya'dan gelen yedi
yeflil, Ankara K›z›lay'da kendilerini birbirlerine zincirle ba¤lam›fllard›. Bu gösteri, dönemin
karmaflal› ortam›nda pek duyulmam›fl, kamuoyunu etkileyememiflti. Ancak, yeflil hareketin
salt do¤a korumac›l›k anlam›na gelmedi¤i Türkiye'de ilk kez gösterilmifl olmas› çevre ha-
reketinin ulaflt›¤› bir basamak olarak de¤erlendirilmelidir (Bora, 1989: 20).

4 1980'lerin ikinci yar›s›ndan itibaren özellikle kökten çevrecilerin öncülü¤ünde geliflen ve
bir ölçüde çevrenin siyasallaflmas›n› simgeleyen kimi geliflmeler flöyle s›ralanabilir:
1984'ten bafllayarak Gökova termik santral›n›n yap›m›na ve iflletilmesine karfl› gerçekleflti-
rilen etkinlikler; 1986'da Ankara'da Zaferpark, 1987'de Güvenpark için düzenlenen kam-
panyalar; 1987'de Dalyan'da yap›lmas› tasarlanan turistik tesis için gösterilen tepkiler;
1989'da Taflk›flla'n›n otele ve Maçka K›fllas›'n›n borsa binas›na dönüfltürülmesini, Alia¤a'da
termik santral kurulmas›n› engellemeye yönelik etkinlikler; 1990'da Pamukkale'nin kurta-
r›lmas› için bafllat›lan kampanya; 1993'de oluflturulan "Nükleer Karfl›t› Platform" ve "Nük-
leer Karfl›t› Kongre"; 1994'de "II. Nükleer Karfl›t› Hafta" kapsam›nda gerçeklefltirilen et-
kinlikler, Datça'da yap›lan I. Ütopyalar Toplant›s›, Akkuyu'da yap›lacak nükleer santral
için oluflturulan güçbirli¤i; 1990'larda bafllay›p bugüne de¤in gelen Bergama Direnifli...

5 Çevreci hareketin toplumsal-siyasal boyutunun kuramsal düzeyde ele al›nd›¤› bilimsel ça-
l›flmalar bir yana b›rak›lacak olursa, bu alanda verilebilecek geçerli örnek Eylül 1992'de
S.O.S Akdeniz'in giriflimiyle yay›mlanmaya bafllayan A¤açkakan Dergisi olacakt›r. Bu der-
gide, S.O.S. Akdeniz'de etkin bir biçimde çal›flan toplulu¤un yan›s›ra, türlü yeflil gruplar,
eko-sosyalistler, eko-feministler, derin ekolojistler, anarflistler düflüncelerini ka¤›da dökme
olana¤› buluyorlar: Dergi, çevre sorunlar›n› irdelerken, bunun, ekonomik, siyasal düzenle,
egemen düflünce kal›plar›yla, emek-sermaye çeliflkisiyle olan ilintilerini ön plana ç›kart›-
yor. Kapitalizm, milliyetçilik, yeni dünya düzeni, e¤itim, din, toplumsal cinsiyet gibi konu-
larda yo¤unlaflan bu köktenci tutum Dergiyi ve izleyicilerini di¤er çevre korumac› gruplar-
dan ay›r›yor. Yaln›zca S.O.S. Akdeniz de¤il, Çevre Duyarl›l›¤›n› Yayma Grubu, Yefliller, ‹s-
kenderun Çevre Koruma Derne¤i ve di¤er S.O.S. gruplar› da dergiye destek vermektedir.
(Ayr›ca Bkz. Bjedu¤, 1994: 7).  



si, di¤er yerleflik partilerin oluflumunda izlenen yoldan ayr›larak kendine
göre bir yöntem gelifltirdi. Söz konusu yap›n›n parti mi yoksa dernek mi
olaca¤›n› saptamak için pek çok toplant› yap›ld›. Ayr›ca, ne tür bir örgütlen-
menin gerçeklefltirilece¤inin belirlenmesi için bir anket ka¤›d› haz›rland›.
Bu metinle, çevrecilerin bir dernek mi, yoksa bir siyasal parti çat›s› alt›nda
m› toplanmay› ye¤leyecekleri, hareket d›fl›ndaki kalm›fl kesimlerin bu süre-
ce kat›l›p kat›lmayacaklar› ö¤renilmek istendi (Ergen, 1994: 22,23). Sonuç-
ta, anketlerden al›nan yan›tlar›n etkisi de olsa gerek, partileflmeye karar ve-
rildi. Neden partileflmeye gidildi¤i, dernek türünde bir bask› grubu olufltu-
rulmad›¤› sorusuna, en doyurucu yan›t›, partinin kurucular›ndan almak ola-
nakl›: Yefliller Partisi'nin ‹zmir Grubu'ndan Melih Ergen, partinin kurulu-
flundan yaklafl›k bir ay önce kaleme ald›¤› yaz›da, bu tür bir örgütlenmenin
di¤er örgütlenmelere göre üstün yanlar›n› özetle flöyle s›ralam›fl: Mali kay-
nak sa¤lama kolayl›¤›, yerel yönetimlerde iktidar› ele geçirebilme olana¤›,
Türkiye'de dernek kurma gelene¤i oluflmad›¤›ndan, partinin derne¤e göre
daha etkili bir bask› unsuru olmas›, bürokratik engelleri aflma yolunda parti
olman›n sa¤layaca¤› yararlar (Ergen, 1887: 38, 39). Partinin kurucu üyele-
rinden Nil Gün de, Türkiye'de bask› gruplar›n›n ifllevinin olmad›¤›n› bu
yüzden zorunlu olarak partileflmeye gittiklerini belirtmifltir (Çelik, 1988:
31). Parti biçiminde örgütlenmenin yararlar›n›, ilk genel baflkan ise flu ör-
nekle aç›klam›fl: "Bir Ak Çimento protestosu yapabilmek için Türkiye Hava
Kirlili¤iyle Mücadele Derne¤i'nin hükmi flahsiyetinden yararlanarak izin
alabildik. Binbir müflkülatla karfl›laflt›k. Parti olunca iletiflim araçlar›na ko-
lay ulaflabilme, yerel seçimde ba¤›ms›z bir aday› desteklemek veya kat›l-
mak suretiyle kamuoyunda bir yans›ma uyand›rma flans› var." (Tempo: 33).
Yukar›da belirtilen, Parti kurucular›n›n dile getirdi¤i bu gerekçelere, Türki-
ye'de, dernekler üzerinde  partilerinkine oranla daha a¤›r bir denetimin uy-
gulanmas›, daha aç›k bir anlat›mla, partilerin kapat›lmas›n›n derneklerin
kapat›lmas›na oranla daha zor olmas› (fiimflek, 1993: 38), derneklerin siya-
setle u¤raflmalar›n›n yasaklanmas› da eklenebilir (Abac›o¤lu, 1993).

Kurulufl Aflamas›

"Parti mi yoksa baflka tür bir örgütlenme mi?" tart›flmalar›ndan bir parti
kurulmas›n›n gerekli oldu¤u sonucunun ç›kmas›n›n ard›ndan, Yefliller Parti-
si ‹zmir Grubu'nun önde gelenlerinden Melih Ergen, kurulmas› tasarlanan
partinin daha  genifl bir kitle taraf›ndan desteklenmesi için, o y›llarda kamu-
oyunda kendisine yer bulmufl, tan›nm›fl kimi gruplara da ça¤r›da bulundu.
Bu amaçla, Mart 1988'de, ‹brahim Eren ve arkadafllar›n›n oluflturdu¤u, "Ra-

mülkiye • Cilt: XXVI • Say›: 236184



dikal Parti" olarak an›lan toplulu¤a, bir mektupla, parti çal›flmalar›nda iflbir-
li¤i içinde beraber hareket etme önerisini yapt› (Ergen, 1994: 76). Eflcinsel-
leri, savaflkarfl›tlar›n›, feministleri, tanr›tan›mazlar› kapsayan bir baflka parti
kurmak için uzun dönemden beri çal›flan bu topluluk ça¤r›ya olumlu yan›t
vermedi (Tempo, 1988: 32, 33). Mektubun bir benzeri de, "Yeflil Dayan›fl-
ma Grubu"na yollanarak yine parti çal›flmalar›na kat›l›m için ça¤r›da bulu-
nuldu. Bu mektupta, "Radikal Parti", "Yeflil Dayan›flma Grubu" ve "Ankara
Çevre Duyarl›l›¤›n› Yayma Grubu"na parti çal›flmalar›na katk› için bir top-
lant› önerisi getirildi (Ergen, 1994: 77). Ancak, daha sonra da yinelenen bu
ça¤r›lara olumlu yan›tlar al›namad›. Parti genel baflkan› Celal Ertu¤'un, Do-
¤al Hayat› Koruma Derne¤i, Yeflil Çevreyi Koruma Derne¤i, Türkiye Çevre
Sorunlar› Vakf›, Türkiye Tabiat›n› Koruma Derne¤i ve di¤er ilgili örgütlere
yapt›¤› ça¤r›lar da sonuçsuz kald› (Ertu¤, 1995: 16). Türkiye'de etkinlikleri-
ni sürdüren çevreci oluflumlar aras›nda önemli bir yere sahip olan bu grup-
lar›n partileflme sürecinde yer alamamalar›, yola ç›k›lan noktada belirlenen
hedeflere ulafl›lamad›¤›n› gösteriyordu (Çelik, 1988: 31). Böylece, daha ön-
ce, Dalyan ve Gökova'daki ç›k›fllar›yla kamuoyunda seslerini duyuran Ye-
fliller'in, 6 Haziran 1988'de6 tek bir çat› alt›nda bir araya gelmeleriyle Türki-
ye'de ilk kez çevreyi odak noktas› olarak alan parti kurulmufl oldu: Yefliller
Partisi.7 Parti'nin ilk genel baflkanl›¤›na Celal Ertu¤ getirildi.8 Parti kurul-
duktan sonra, olas› bir seçime kat›labilme iste¤inin de bir sonucu olarak,
h›zla örgütlenmeye gidilmesi tasas›na düflüldü. Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir
d›fl›nda da örgütlenmenin bir an önce gerçeklefltirilmesi istendi;9 bu amaçla
da dileyen herkese ilçe örgütü oluflturma yetkisi verildi (Abac›o¤lu, 1993:
6). Bu dönemde bas›n›n yeflillere büyük ilgi gösterdi¤ini belirtmek gere-
kir;10 ancak bu ilginin Parti'nin gücünü yitirmesi sürecine koflut olarak bir
azal›fl seyrine girdi¤i de eklenmelidir (Öz, 1989: 33; Soysal, 1993: 17).
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6 Parti, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kurulmak istenir, ancak bu tarih Pazar gününe
rastlad›¤›ndan ertesi gün olan 6 Haziran seçilir. 

7 Parti amblemindeki ayçiçe¤i dünya yeflillerini, deniz kaplumba¤as› ise Türk yeflillerini an-
latmak üzere seçilmiflti (Apaçe, 2000).

8 Ertu¤ AP ve CHP Senatörlü¤ü, Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› görevlerinde bulunmufl-
tu; siyasette yeni bir isim de¤ildi. Üstelik Hava Kirlili¤iyle Mücadele Derne¤i'nin de bafl-
kanl›¤›n› yapm›flt›.

9 Yefliller Partisi'nin örgütlenme konusunda pek baflar›l› oldu¤u söylenemez. 1993 y›l›na de-
¤in toplam olarak yaln›zca 50 il ve ilçede örgütlenmeye gidilebilmifltir. Böylece, 34 ilde
örgütlenme koflulu yerine getirilemedi¤i için seçimlere kat›lma olana¤›ndan da yoksun ka-
l›nm›flt›r. 

10 ‹lhan ‹rem, Ali Kocatepe gibi ünlü sanatç›lar›n da kurucular aras›nda yer almas›, Parti'nin
sesinin kitle iletiflim araçlar›nda etkili bir biçimde duyulmas›n› kolaylaflt›rm›flt›.



Partinin Düflünsel Yap›s›

Yefliller Partisi'nin tüzük ve program› incelendi¤inde, buralarda dile ge-
tirilen dünya görüflünün, dönemin egemen siyasal partileri ve yerleflik çev-
reci örgütlerinden oldukça uzakta oldu¤u görülecektir. Bu durum, çevre so-
runlar›n›n toplumsal ve siyasal boyutunun vurgulanmas›ndan,11 insan hakla-
r›na, toplumsal cinsiyete,12 sivil topluma,13 yurttafl giriflimlerine,14 savafl kar-
fl›tl›¤›na, nükleer gücün y›k›c› sonuçlar›na,15 ölüm cezas›na16 verilen önem-
den de anlafl›labilir. Bir anlamda parti kendini yaln›zca çevre sorunlar› ile
s›n›rlamam›fl, çevrenin içinde bulundu¤u durumu, di¤er toplumsal sorunla-
r›n bir parças› olarak de¤erlendirmifltir. Yefliller Partisi'nin iktidar olma gibi
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11 "Yefliller Partisi, insanlar aras›ndaki iliflkinin insan-do¤a iliflkisinden ba¤›ms›z düflünüle-
meyece¤inden hareketle, demokratik bir toplumu amaçlayan siyasal bir kurulufltur." (Parti
Tüzü¤ü, m.1) "Demokratik bir toplumu amaçlayan Yefliller Partisi, insanlar aras›ndaki ilifl-
kinin, insan-do¤a iliflkisinden ba¤›ms›z düflünülemeyece¤i anlay›fl›n› siyasal mücadelenin
temel ilkesi olarak kabul eder. (Parti Program›, s.18)

12 "Yefliller Partisi, yaln›z do¤ay›, ekolojik sistemi koruma amac›n› güden tek konulu bir par-
ti de¤ildir. Yefliller bütün kalk›nma, ilerleme modellerinde teknolojiyi kullanmada, öncelik-
le ekolojiyi, do¤al-kültürel varl›klar›, insan hak ve özgürlü¤ünü, bar›flç›l›¤› koruma a¤›rl›k-
l› bir partidir. Ancak bunun yan›nda, cinsel sorunlar›, kad›n haklar› gibi insan ve insanl›k
sorunlar›n›, çocuklar›n e¤itimi, ekonomide tüketim-üretim kavramlar›, sanayileflme, tüm
geliflme at›l›mlar›nda kendine özgü yaklafl›mlar› vard›r... Yefliller Partisi, günümüz uygarl›-
¤›n›n hiçbir çeliflkisini temel çeliflki, hiçbir problemini as›l problem olarak de¤erlendirip,
di¤erlerini bunlara ba¤›ml› konular olarak görmez. Eme¤in sömürüsü sorunu, kad›n soru-
nu, çocuk haklar› sorunu, cinsellik sorunu, (...) hepsi insan haklar›yla ilgili sorunlar olmak
bak›m›ndan özgül fakat eflde¤erli sorunlard›r. Bu nedenle Yefliller Partisi bu konudaki mü-
cadelelerin ve onlar›n örgütlerinin birbirleriyle dayan›flma içinde olmakla birlikte, otonom
birer hareket olarak geliflmelerini de destekler... (kendini) kad›n hareketleri ile do¤al bir
dayan›flma içinde görür" (Parti Program›, s.18, 21) Bu konuda programda benimsenen ilke-
lerin büyük ölçüde yaflama geçirildi¤i görülmektedir. Örne¤in Parti içinde kad›nlar›n oran›
di¤er siyasal partilerinkinden daha büyüktür; bütün yönetim organlar›nda da kad›n ve er-
kekler ayn› oranda temsil edilmifllerdir. (Öz, 1989: 33; Ertu¤, 1996: 30).

13 "Yefliller Partisi siyaseti devletçi terimlerle de¤il, otonom, etkin ve yarat›c› bir toplum dü-
flüncesinden hareketle kavrar. Bu bak›mdan Yefliller Partisi için siyasetin as›l alan› sivil
toplum ve onun de¤iflik oluflumlar›d›r. Bu çerçevede Yefliller Partisi konut, kültür, e¤itim,
sa¤l›k, tüketim, ulafl›m, iletiflim gibi gereksinimlerin karfl›lanmas›na yönelik siyasetlerin
seçim ve gerçeklefltirilme süreçlerinde as›l rolün sivil toplum örgütlerine ait oldu¤unu ka-
bul eder ve bu yoldaki giriflimleri siyasal planda destekler." (Parti Program›, s.18)

14 "Yefliller Partisi, 1. Demokratik bir topluma ulaflmay› ve bu çevrede yurttafllar›n toplu ya-
flam›n de¤iflik alanlar›nda inisiyatiflerin oluflmas›n› ... amaç bilir." (Parti Tüzü¤ü, m.2)

15 "Temiz enerji kaynaklar›n›n kullan›lmas›ndan yana olan Yefliller Partisi, teknolojik ve top-
lumsal aç›lardan insanlar için büyük bir tehlike olarak gördü¤ü nükleer santrallar›n kurul-
mas›n› engellemeye çal›fl›r." (Parti Program›, s.18, 19)

16 "... Yefliller Partisi genelde, her alanda bar›fltan yanad›r. Yefliller Partisi bu anlay›fl içinde,
ölüm veya insan onurunu zedeleyici ve yok edici her tür cezaya ve iflleme karfl›d›r." (Parti
Program›, s.19)



bir arzusu da yoktu;17 Celal Ertu¤ bu tutumu, "hükümet olmay› de¤il, taban-
da iktidar olmay› amaçlayan bir düflünce" (Tempo, 1988: 32) olarak dile
getirmifltir. Ertu¤ bir yaz›s›nda da partisinin temel ilkelerini flöyle aç›kla-
m›flt›r: "(Yefliller Partisi'nde) Amaçlanan yön, insanc›l, uygar, bar›flç›, seve-
cen ve taban demokrasisine oturan bir siyasal yap›laflmaya dönüflmektir."
(Ertu¤, 1988: 4). Bu ilkelerin do¤al bir sonucu olarak yerel yönetimlere
a¤›rl›k verilecekti, böyle bir anlay›fl halk›n kendili¤inden gönüllü olarak
Parti'ye gelmesini kolaylaflt›r›p, merkezcili¤i önleyebilirdi (Çelik, 1988:
31). Kurucular›n›n a¤z›ndan da, Yefliller Partisi'nin, yerel yönetimlere önem
verece¤i, "makro" sorunlarla de¤il, "t›rnak içindeki, küçük" sorunlarla ilgi-
lenece¤i pek çok kez yinelenmifltir (Tempo, 1988: 33). Parti içerisinde te-
mel olarak iki dünya görüflünün yer ald›¤› söylenebilir: Kendilerini "yeflil-
ler" olarak adland›ran, geride kalanlara ise "çevreciler" yak›flt›rmas›nda bu-
lunan kökten çevrecilerle, genel merkezi temsil eden Celal Ertu¤'un çevre-
sinde toplanan ›l›ml› grup. Parti içerisindeki anlaflmazl›klar›n belirginlefl-
meye bafllad›¤› s›rada, bir baflka deyiflle, Celal Ertu¤ dönemindeki Yefliller
Partisi'nde, insan-çevre iliflkisi üzerine  egemen olan düflünceler flöyle özet-
lenebilir: Yaln›zca çevre sorunlar› üzerinde durulacak, bu tür konulara belli
bir ideolojinin penceresinden bak›lmayacakt›r. Parti'nin amac› iktidara gel-
mek de¤ildir; muhalefet partisi olarak kal›nacakt›r. Ekolojiye zarar verme-
yecek bir ekonomi politikas› izlenecektir. Çevre sorunlar› kadar, insan hak
ve özgürlükleri, bar›fl› sürdürme konular›ndan kaynaklanan sorunlar da Ye-
fliller Partisi'nin ilgi alan›na girecektir. Merkezileflmek yerine yaflam›n her
alan›nda, ekonomide, siyasette, yönetimde "yerel" birimler oluflturulmaya
çal›fl›lacakt›r (Kelefl/Hamamc›, 1993: 207, 208).18

Gerçeklefltirilen Etkinlikler

Yefliller Partisi üyelerinden kimileri, Parti kurulufl aflamas›nda iken, bafl-
ka bir anlat›mla, daha yap› tam belirlenmeden, parti-içi dengeler kurulma-
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17 "Yefliller Partisi, tabanda iktidar oluflturmadan, hükümet ya da koalisyon orta¤› olma amac›
gütmeyen, devlet ve kurumlar›n› elefltirmeyi, temel muhalefeti esas görev edinen bir parti
olacakt›r. Çünkü hükümet olmaya yar›flan partiler oyunun kurallar›na uymak zorundad›rlar.
Oysa temel muhalefet yapabilmek için hükümet olma hesaplar›ndan, nimetler u¤runa ödün
vermekten kaç›nmak gerekmektedir. Böylece parlamenter demokrasinin kiflili¤ine kavufl-
mas› sa¤lanm›fl olacakt›r." (Parti Program›, s.17)

18 Her ne kadar bu ilkeler, söylem düzeyinde her iki gruba yak›n duruyorsa da, çok zaman
geçmeden, parti içi iliflkiler ve d›flar›da gerçeklefltirilen etkinlikler s›ras›nda, çevre sorunla-
r›n› alg›lay›fl biçimi ve siyasal görüfl aç›s›ndan iki grup aras›nda büyük ayr›mlar›n oldu¤u
anlafl›lmaya baflland›; parti içindeki k›r›lman›n en büyük nedeni de bu olacakt›. Celal Ertu¤
yönetimindeki Parti'nin, bizzat üyeler taraf›ndan "resmî çevrecilik" yapmak, siyasal-top-
lumsal sorunlara yeterince ilgi göstermemek, kendini di¤er partilerden ayr› bir yere koy-
madan kurulu düzen içinde varl›¤›n› sürdürmekle suçlanmas› da bundan kaynaklan›yordu.



dan, ortaya ç›kan kimi çevre sorunlar›na karfl› tepki eylemlerinde bulun-
mufllard›: 1988'de, TEKEL'in, ‹zmir Çamalt› Tuzlas›'nda, tuz üretimi s›ra-
s›nda tatl› su dolafl›m›n› engelleyip do¤al dengeyi bozan menfezleri açma-
makta direnmesi üzerine yörede Yefliller Partisi öncülü¤ünde bir gösteri dü-
zenlendi; aç›lan imza kampanyas›yla da 3199 kiflinin TEKEL'in bu tutumu-
na yönelik olumsuz görüflü belgelendi. Kampanyan›n baflar›l› oldu¤u söyle-
nebilirdi; söz konusu arazinin Orman Bakanl›¤›'na devredilmesi; sorunun
çözümünde bir ad›m›n at›lm›fl oldu¤unu gösteriyordu (Ergen, 1994: 28).
Kufladas›'n› Selçuk'a ba¤layan yoldaki as›rl›k a¤açlar›n yol yap›m› nedeniy-
le kesilmesi üzerine düzenlenen gösterinin Yefliller Partisi'nin ilk resmî ey-
lemi oldu¤u söylenebilir (Abac›o¤lu, 1993: 6). Bunun d›fl›nda yine ‹zmir'de
Bas›n Sitesi'nde ve Çamalt› Tuzlas›'nda da çeflitli eylemler düzenlendi.
A¤ustos 1989'da, Yefliller Partisi Ankara ‹l Baflkanl›¤›, o y›llarda, cezaevle-
rinde mahkûmlara getirilen tek tip elbise kural›n› protesto etmek için tek tip
elbise giyme kampanyas› bafllatt› (Sokak, 1989: 27). Yine Ankaral› partili-
ler, düzenlenen Uluslararas› Silah Fuar›'na karfl› protesto gösterisinde bu-
lundu. Bu ikinci eylem nedeniyle haklar›nda dava aç›ld› (Bora, 1989: 20).
Yefliller Partisi'nin öncülü¤ünde bafllat›lan en büyük ve etkili eylem, 6 Ma-
y›s 1990'da Alia¤a'ya Termik Santral kurulmas›n› önlemek amac›yla binler-
ce kiflinin kat›ld›¤› "insan zinciri" oldu (Anadol, 1991; Abac›o¤lu, 1993: 6).
Bunlar›n d›fl›nda, Yefliller Partisi'nin gerçeklefltirdi¤i etkinlikler genel ola-
rak flöyle kümelendirilebilir: Ortaya ç›kan kimi çevre sorunlar› için yerel
halkla beraber gösteriler, kampanyalar düzenlemek; çevre örgütleriyle iflbir-
li¤inde içinde olmak, dayan›flmaya girmek;19 seminer, konferans, toplant›
düzenleme gibi e¤itsel etkinlikler gerçeklefltirmek; imza toplama kampan-
yalar› düzenlemek; uluslararas› ya da yabanc› çevre örgütleri ve yeflil parti-
lerle iliflki kurmak; kimi merkezi ve yerel yönetim birimlerine uyar›larda
bulunmak; çevreye zararl› faaliyetlerde bulunan kifli ve kurulufllar için suç
duyurusunda bulunmak (fiimflek, 1993: 63-68). Etkinlik türlerinden de an-
lafl›laca¤› gibi, Yefliller Partisi, siyasal partiden daha çok, bir dernek, bir
bask› grubu ifllevine sahipti; seçmen taban›n› geniflletmeye yönelik bir poli-
tika gelifltirmifl de¤ildi. Örne¤in, Eylül 1990'da Yefliller Partisi'nden bir
grup -özellikle de merkez karfl›tlar›n›n bafl› çekti¤i ‹zmir Grubu- Amasra'da
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19 Yefliller Partisi'nin di¤er çevreci örgütlerle iflbirli¤inde bulunmas›n› sa¤layacak olanaklar›
yaratmak üzere 1990'da aç›lan SOS Akdeniz Bürosu'nu da burada anmak gerekecektir. Söz
konusu birim, 1991 y›l›nda Yefliller Partisi'nin araflt›rma-eflgüdüm kurma bürosuna dönüfl-
türülür; 1994'te de dernek olarak örgütlenir. Türkiye çevre hareketinde önemli bir yeri olan
"A¤açkakan" dergisi de yine bu örgütün öncülü¤ünde ç›kar›lmaktad›r (A¤açkakan, 1995:
34, 35). 



termik santral kurulaca¤› haberlerinin ç›kmas› üzerine bir karfl› ç›kma eyle-
mi düzenlemek üzere Amasra'ya gider. Burada yöre halk›ndan da kat›l›mc›-
larla bir protesto gösterisi düzenlenir. Ancak yörede parti kimli¤i ön plana
ç›kar›lmadan, klasik particilik anlay›fl› ortaya konulmadan, yerel halkla be-
raber bir gösteri yap›l›r. Daha sonradan, muhalif kanattan baflkan yard›mc›-
s› Melih Ergen bu davran›fl› Yefliller Partisi'nin di¤er yerleflik partilerden
ay›rdedici niteli¤i olarak tan›mlayacakt›r.20

Parti ‹çi Geliflmeler

Yefliller Partisi, kuruluflundan bir y›l sonra, içindeki muhalif grubun par-
ti politikas›n› be¤enmeyip sesini yükseltmesi üzerine bölünmenin efli¤ine
geldi. Parti içerisinde belli bafll› iki görüflün çarp›flt›¤›n› söylenebilir: Kuru-
lu düzen içerisinde gerçeklefltirilecek düzeltimlerle çevre sorunlar›n›n üste-
sinden gelinebilece¤ini savunanlarla, bu tür sorunlar›n çözüm yolunun an-
cak gündelik yaflamda, toplum ve yönetim biçiminde kökten de¤ifliklikler-
den geçti¤ine inananlar. Yönetimdekiler -gerçekçi, do¤al olarak da uzlafl-
mac› tutumlar›n› yans›tan bir deyiflle "realos" olarak an›lanlar- "fundiler"
olarak adland›r›lan hizip taraf›ndan, düzen partilerinden farkl› davranma-
makla, yaln›zca çevreci politikalar üretmekle suçland›. ‹zmir kökenli Yeflil-
lerin öncülü¤ünde geliflen bu "ayk›r›" sesler, daha köktenci politikalar üre-
tilmesini, insan haklar›, Kürt sorunu, feminizm, savafl karfl›tl›¤› gibi konu-
larda daha etkin bir tutum tak›n›lmas›n› istiyordu. Ekonomik görüfllerde de
farkl›l›klar göze çarp›yordu. Yönetimdeki Celal Ertu¤ grubu, "sürdürülebi-
lir kalk›nma" sözünde anlat›m›n› bulan büyüme modelini savunuyordu:
"Çevreyi, insan› sömürmeyen, ekolojik dengeyi bozmayan bir büyüme po-
litikas›". Buna karfl›l›k, ikinci grup ise ekonomik anlamda ilerlemeye ve
sürdürülebilir kalk›nmaya daha elefltirel yaklafl›yordu. Ortaya ç›kan bir çev-
re sorununa karfl› gösterilecek tepkinin biçimi ya da gerçeklefltirilen eylem-
lerin türü konusunda en kökten öneriler hep bu grubun üyelerinden ç›k›yor-
du. Bu köktenci grubun önde gelenleri, ordusuz, hapishanesiz, okulsuz,
devletsiz bir toplum düflünü çeflitli yaz›lar›nda dile getirirlerken, ilk grupta-
kilerin bürokrasi ile yak›n iliflki içinde bulunmalar› yine ideolojik farkl›l›k-

mülkiye • Cilt: XXVI • Say›: 236 189

20 Melih Ergen bu durumu flöyle aç›klamaktad›r: "fiimdiye de¤in, mevcut tüm partiler (hakl›
olarak) kendilerine biçmifl olduklar› "öncülük" misyonu gere¤i, sahip olduklar› çal›flma tar-
z› ile;  a) Etkinlik yapt›klar› yerde insanlar› bilinçlendirmek, b) Onlar› kendi önderliklerin-
de harekete geçirmek, c) Dolayl› olarak partilerinin propagandas›n› yapmak ve kendileri
için güç toplamak amac›na yönelmifllerdir. Oysa Amasra'ya giden Yefliller'de bu üç amaç
da yoktu." (Ergen, 1994: 60).



lar›n sonucuydu. Parti'ye bir flirketten koflullu yard›m al›nmas›n›n yaratt›¤›
gerginlik de bu ideolojik ayr›mdan kaynaklanm›flt› (Demira¤, 1989: 29).

Yukar›da an›lan nedenlerden kaynaklanan görüfl ayr›l›¤›, ilk olarak ‹zmir
grubunun 1989 May›s›'nda yay›nlad›¤› bildirgede belirgin bir biçimde orta-
ya kondu. Parti'nin siyasal alanda edilgen kald›¤›; örgüt içerisinde siyasal
görüfl birli¤inin olmad›¤›; parti program›n›n yeterince elefltirilemedi¤i; ör-
güte resmî çevrecili¤in egemen oldu¤u; son olarak da, salt, seçimlere kat›-
labilmek u¤runa yapay parti örgütlerinin kurulmas›na izin verildi¤i dile ge-
tirildi. Bu bildirgenin genel merkez taraf›ndan yan›tlanmas› ve ‹zmir Gru-
bu'ndan Melih Ergen'in kaleme ald›¤› karfl›-mektubun ard›ndan partide ip-
ler koptu (Ergen, 1994: 36-47).

Bundan sonra, Parti içindeki ideolojik ayr›mlar iyice su yüzüne ç›kmaya
bafllad›. Daha muhafazakârlar›n oluflturdu¤u parti merkezine egemen olan
grubun, MYK toplant›s›n› Marmaris'te yapmak istemesi, buna karfl›l›k kök-
ten çevrecilerin ise, kurulmas› tasarlanan termik santrali protesto etmek için
ayn› tarihlerde Amasra'da toplanma düflüncesinde olmas› bu konuda barda¤›
tafl›ran son damla oldu.21 Art›k tart›flmalar daha yo¤un olarak, üstelik sesini
kamuoyunda daha etkili bir biçimde duyurarak sürecekti (Özalp, 1990:  46).

Bu arada muhalif kanattan Melih Ergen Eylül 1990'da yeni bir mektup
ile üyelere seslendi. Mektupta özetle, Yefliller Partisi içinde pek çok görü-
flün birarada rahatl›kla temsil edilebilece¤ini; bunun parti birli¤i aç›s›ndan
bir sorun yaratmayaca¤›n›, Yefliller Partisi'nin yaln›zca çevre kirlili¤inde
de¤il, di¤er toplumsal, siyasal olaylarda da etkin tav›r almas› gerekti¤ini
belirterek, tüm karfl›t gruplara dostluk ve birlik ça¤r›s›nda bulundu (Ergen,
1994: 55-59). Bu birlik ça¤r›s›n›n, parti içindeki anlaflmazl›klar› bir süre
için unutturdu¤u söylenebilir.

1991'de yap›lan ola¤anüstü kongrede ilk baflkan Celal Ertu¤'un görevi
de sona erdi; yeni baflkan Bilge Contepe oldu. Ancak Contepe yaln›zca ye-
di ay boyunca bu görevde kalabildi. Parti'nin üçüncü genel baflkanl›¤›na
Ayd›n Ayas getirildi. 19 Haziran 1993'deki kongrede, tüm üyelikler feshedi-
lip, yeni bir örgütlenme aray›fl› içine girmeleri için 15 kiflilik bir çal›flma
grubu oluflturulmas› öngörüldü. Böylelikle uygulamada partinin varl›¤›na
son verilmifl oldu. Anayasa Mahkemesi'nin sonradan verece¤i kapatma ka-
rar› da bu durumun hukuksal aç›dan ifade edilmesiydi: Anayasa Mahkeme-
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21 Celal Ertu¤'un Marmaris dönüflü geçirdi¤i trafik kazas›, daha sonra parti etkinliklerinden
uzak kalmas›na yol açacakt›r (Ertu¤, 1995: 18). 



si, Yefliller Partisi'nden "ba¤l› ilçelerini de kapsayan iller örgütü kesin hesa-
b› ile birlikte birlefltirilmifl kesin hesab›" istemiflti. Yefliller Partisi, genel
merkez hesab›n› gönderdi¤i halde taflra örgütü ile ilgili gerekli bilgileri ve
1988 y›l›na ait kesinhesap çizelgelerini -iki kez istenmesine karfl›n- gönder-
medi. Baflka bir deyiflle 2820 say›l› Siyasi Partiler Yasas›'n›n 73. ve 74.
maddelerinin öngördü¤ü yükümlülükleri yerine getirmemiflti.22 Bu gerekçe-
lerle Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'n›n Anayasa Mahkemesi'nde Yeflil-
ler Partisi'nin kapat›lmas› istemiyle açt›¤› davan›n sonuçlanmas›yla Yefliller
Partisi'nin hukuksal varl›¤› da 10 Nisan 1994'de sona ermifl oldu.

Yefliller Partisi'nin kapat›lmas›, çevre hareketinin örgütlenme biçiminin
ne olmas› gerekti¤ine yönelik tart›flmalar› da beraberinde getirdi. Ancak bu
tart›flmalar daha çok Yefliller Partisi deneyiminin de¤erlendirilmesi üzerin-
den yürütülüyordu. Örne¤in, ›l›ml› görüflleri ile elefltirileri üzerinde topla-
yan Celal Ertu¤, Yefliller Partisi deneyiminin baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›n›n
nedenlerinde parti içi kiflisel kavgalar›n (Abac›o¤lu, 1993: 7), "koltuk send-
romunun", Parti'nin Türkiye çap›nda örgütlenmesine karfl› ç›k›lmas›n›n
önemli bir yeri oldu¤unu söylerken (Ertu¤, 1995: 17); ‹zmir Grubu'nun ba-
fl›n› çekti¤i köktenci kanat, bu durumu, yaln›zca çevre sorunlar› ile ilgile-
nilmesi; eflcinselleri, feministleri, savaflkarfl›tlar›n›n bünyesinden d›fllan›p
"ahlakç›" bir tutum tak›n›lmas›;23 kurulu düzene karfl› olunamamas›; daha
da ileriye gidebilme gizilgücünü tafl›yan yeflil hareketin önünün kesilmesi
(Abac›o¤lu, 1993: 7); genel baflkanlar›n ilkesiz hareket etmesi  etmenlerine
ba¤lad› (Cumhuriyet, 8 May›s 1994). Partiye kendi içinden yöneltilen di¤er
elefltirilerse özetle flöyle: Parti'nin yaln›zca çevre sorunlar›yla ilgilenen bir
kurum haline dönüflmesi, en az onun kadar önemli olan ve kamuoyunda
tart›fl›lmas› gereken di¤er toplumsal konulara (Kürt sorunu, insan haklar›,
feminizm, tanr›tan›mazl›k vb.) ilgisiz kal›nmas› (Y›lmaz, 1989: 24); di¤er
siyasal partilerinkinden farkl› tutarl› bir program ortaya konamamas›, kitle-
lerle bütünleflilememesi (Abac›o¤lu, 1993: 6,7; Altay, 1993: 11; Emek,
1993: 13; Atauz, 1993: 16). Asl›nda bu özelefltirilerin pek ço¤u parti d›fl›n-
dan yöneltilen elefltirilerin do¤rulanmas›ndan ibaretti. Parti d›fl›ndan ya da
içinden kaynaklanan kimi elefltirilerde daha da ileri gidildi: Yefliller Partisi
üyelerinin eylemci bir topluluk haline gelememesi; birbirleriyle yak›n kifli-
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22 Resmi Gazete, 10 Nisan 1994, Say›:21901 (A.M.Karar› Esas Say›s›:1992/2, Karar Günü:
10.2.1994)

23 Celal Ertu¤ bu elefltirileri flöyle yan›tl›yordu: "Partiye; existansiyalist, bohemce yaflama
tutkunlar›, tatmin olunmam›fl solculuk at›klar›, marjinallik gibi e¤ilimler hakim k›l›nmak,
parti olmayan parti ve benzeri Fundamentalist e¤ilimler sokulmak gruplaflmak isteniyor-
du." (Ertu¤, 1995: 17).



sel iliflkileri bulunan gruplar›n, partiyi bu iliflkilerini daha da gelifltirmeleri-
ni sa¤layabilecek bir araç ya da mekân olarak kullanmas›; iflten çok konufl-
ma üretilmesi; parti ifllerinin ikinci planda kalmas› (Gönül, 1990: 28); di¤er
yerleflik partilerden farkl›l›¤›n›n vurgulanamamas›; toplumun beklentilerine
yan›t verilememesi; yeni bir yaflam biçimi kurma yolunda politikalar›n sap-
tanamamas›, bu do¤rultudaki elefltirilerin bafl›nda geliyordu (Bjedu¤, 1990:
76, 77). 

Radikal Demokratik Birlik ve Di¤er Parti Giriflimleri

O y›llarda, Yefliller Partisi yan›nda, partileflme gizilgücünü tafl›yan bir
di¤er olufluma de¤inmekte yarar var: Radikal Demokratik Birlik. Eflcinsel-
lerin oluflturdu¤u bir grubun, kendilerine uygulanan a¤›r polis bask›s›n›
protesto etmek üzere 10 gün süren bir açl›k grevine gitmeleri, bu s›rada ki-
mi ayd›nlardan ve ‹nsan Haklar› Derne¤i'nden yard›m görmeleri gibi gelifl-
meler, toplumdan d›fllanan kesimlerin, aralar›ndaki dayan›flmay› art›rma,
birlikte hareket etme ve örgütlenme gereksinimi duymalar›nda önemli bir
etmen oldu. Bu s›rada, tanr›tan›mazlar›n ve savaflkarfl›tlar›n›n oluflturdu¤u
iki ayr› topluluk da bas›nda seslerini duyurmaya bafllad› (Bora/Kayhan,
1987: 16). Toplumun d›fl›nda kalan bu insanlar›n sözcüsü konumunda bulu-
nan ‹brahim Eren, çevrecilerin, eflcinsellerin, feministlerin, savaflkarfl›tlar›-
n›n, tanr›tan›mazlar›n dünya görüfllerini yans›tmas›n› düflündü¤ü Radikal
Demokratik Birlik'i ileride bir partiye dönüfltürme arzusundayd›. (fiimflek,
1993: 36) Haziran 1987'de ayn› topluluk taraf›ndan kurulan Yeflil Bar›fl
Çevre Derne¤i'nin partileflmeye giden yolda bir aflama olarak görüldü¤ü an-
lafl›l›yor. Zaten dernek tüzü¤ünde de yaln›zca çevre sorunlar›ndan sözedil-
memifl, egemen dünya görüflünün, ahlak sisteminin, yaflam biçiminin de¤ifl-
tirilmesinin gereklili¤ine de de¤inilmifltir (Kelefl/Hamamc›, 1993: 206). Ba-
s›ndan ve kamuoyundan büyük ilgi görülmesine karfl›n parti kurma iste¤i
gerçeklefltirilemedi. Yukar›da da belirtildi¤i gibi, Radikal Demokratik Bir-
lik, Yefliller Partisi'nin kurulufl aflamas›nda kendilerine yöneltilen iflbirli¤i
ça¤r›lar›na da olumlu yan›t vermemiflti. Sonradan, grubun sözcüsü, Yefliller
Partisi'ni, kendilerine karfl› oluflan olumlu havadan yararlan›p bir an önce
partileflmeye gitmekle suçlayacakt›r. Radikal Demokratik Birlik, partileflme
aflamas›na varamad›. Toplumda seslerini etkili bir biçimde duyurma olana-
¤›na sahip olan k›y›daki kesimlerin, belki de partinin as›l itici gücünü olufl-
turacak çevrecilerin arka planda kalmas›na yol açmalar›n›n; çevre hareketi-
ni oluflturan gönüllülerin bu marjinal gruplarla özdefllefltirilip (Bora/Kay-
han, 1987: 15) kendilerine yeni taraftar bulmada güçlük çekmelerinin, yeflil

mülkiye • Cilt: XXVI • Say›: 236192



hareketin Türkiye'de baflar›s› aç›s›ndan çok da olumlu sonuçlar do¤urdu¤u
söylenemez. Ancak, Radikal Demokratik Birlik'in, kamuoyunda çevre so-
runlar›n›n ve çevrecilerin gündeme gelmesindeki pay› da görmezden geli-
nemez. 

Yefliller Partisi'nin hem uygulamada, hem de hukuksal anlamda ifllevini
yitirmesinden sonra yine bütüncül bir örgütlenme aray›fl› bafllad›. Bu aray›fl
daha çok gönüllü kurulufllar arac›l›¤›yla sürdürülecektir. Örne¤in, Yefliller
Partisi içindeki liberal kanad› temsil eden Ayd›n Ayas, "eko-liberal" olarak
adland›rd›¤› dünya görüflünü partilefltirebilmek için bir süre "Yeflil Düflünce
Derne¤i"nde çal›flmalar›n› sürdürür (Abac›o¤lu, 1993: 6, 7); ancak parti
kurma iste¤ini yaflama geçiremez. Yukar›da an›lan liberal görüfllere oldukça
uzak bulunan çevreciler taraf›ndan ortaya konan bir parti kurma çabas›na
da de¤inmek gerekiyor: Adana Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derne¤i (ÇET-
KO) Baflkan›'n›n önerisi ve Dünya Dostlar› Derne¤i'nin öncülü¤ünde (Cum-
huriyet, 7 Nisan 1994) 9-10 Nisan 1994 tarihlerinde, Ankara'da yeflil bir
partinin kurulmas›na gerek bulunup bulunmad›¤›n› belirlemek amac›yla bir
toplant› düzenlendi. Toplant› sonunda yeflil bir partinin kurulmas›n›n yararl›
oldu¤una ve bunun bir kitle partisi olmas› gerekti¤ine karar verilmesine
karfl›n partileflme yönünde somut bir ad›m at›lamad›.24 Bu anlamda Yefliller
Partisi'nin siyasal alandaki baflar›s›zl›¤›, çevre hareketinin partileflme düflün-
cesinden uzaklaflmas›na yol açm›flt›r. Örne¤in bu aç›dan, Yefliller Partisi'nin
ilk genel baflkan› Celal Ertu¤'un, 1993 y›l›nda yay›nlanan bir yaz›s›nda Tür-
kiye'de, dönemin toplumsal, siyasal koflullar karfl›s›nda, parti biçiminde ör-
gütlenmeyi çok yararl› bulmad›¤›n› eklemek gerekir (Ertu¤, 1993: 5). Bu-
gün, Türkiye'deki çevre hareketi içerisinde bütünlefltirici bir örgütlenmenin,
yani bir siyasal partinin ya da derne¤in gereklili¤i konusunda bir oydaflma
söz konusu de¤ildir; böyle bir partinin gerekli olup olmad›¤›na konusunda-
ki karars›zl›k sürmektedir.25
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24 Toplant›ya SOS Ankara Grubu, Dünya Dostlar› Derne¤i, Türkiye Tabiat›n› Koruma Der-
ne¤i, Patika Dergisi, A¤açkakan Dergisi, Dev Maden-Sen, Yemyeflil Dergisi, Yeni Haber-
‹fl, kapat›lan Yefliller Partisi'nin ‹stanbul, Ankara ve Bodrum'dan eski üyeleri, Karga Der-
gisi, Radikal Yeflil Parti kurucular›, Pastoral Dergisi, Nükleer Santrala Karfl› ‹stanbul
Grubu, Çepeçevre Gazetesi, Nükleer Savafla Karfl› Sa¤l›kç›lar Derne¤i (NÜSED), Birleflik
Sosyalist Alternatif, Gen. Sa¤l›k-‹fl, Adana ÇETKO, T›rt›l Dergisi, Osmaniye Çevre
Koruma Derme¤i'nden temsilciler kat›lm›flt›r (Timur, 1994: 4.; Yeflil Çevre, 12 Eylül
1994).

25 Her türlü örgütlenme biçiminin merkeziyetçili¤i, s›radüzeni (hiyerarfliyi), otoriteyi de
beraberinde getirece¤i, bunun da sonul amaç için uygun olmayan araçlar›n kullan›lmas›
anlam›na gelece¤ini düflünenler de var. Bu görüfle göre çevreyi odak noktas› alan bir
siyasal parti kurmak, yaln›zca çevre ile u¤raflan, di¤er toplumsal sorunlar› d›fllayan "çev-
recilerin" giriflebilecekleri bir örgütlenme türüdür (Bjedu¤, 1993: 30; Bjedu¤, 1994: 23-24;
Bjedu¤, 1996: 16).



De¤erlendirme

Siyasal yaflam›n› 1988-1994 y›llar› aras›na s›¤d›ran Yefliller Partisi, Tür-
kiye çevrecili¤inde önemli bir dönemeci simgelemektedir. Kimi yönleriyle
Bat›'daki yeflil hareketin yans›mas› olarak da de¤erlendirilebilecek olan, si-
yasal alana ilk kez çevreci bir partinin girmesi, Türkiye'de çevre hareketi-
nin geliflim sürecinde yeni bir aflamaya gelindi¤ini gösteriyordu. Yefliller
Partisi, her ne kadar, kitlelerle bütünleflememifl, siyasal yaflamda kal›c› bir
yer edinememifl olsa da, deneyimin Türkiye'deki çevre hareketi üzerinde,
bugüne de¤in yans›yan etkileri görmezden gelinemez. Öncelikle, bu girifli-
min, çevre sorunlar›n›n gündeme gelmesinde, çevreci ak›mlar›n güçlenme-
sinde önemli pay›n›n bulundu¤u belirtilmelidir. ‹kinci etkisi, çevrecili¤in
bir siyasal parti içinde örgütlenmesinin yarataca¤› s›k›nt›lar› sergilemesinde
görülebilir. Bir baflka anlat›mla, çevre hareketi bugüne de¤in s›namad›¤› bir
örgütlenme biçiminin art› ve eksilerinin neler olabilece¤i anlafl›lm›flt›r. 12
Eylül 1980'den sonraki bask›c› dönemde, siyasetin yeniden gündelik yafla-
ma girmeye bafllamas›nda Yefliller Partisi deneyiminin de pay›n›n bulundu-
¤u söylenebilir. Dönemin ola¤anüstü koflullar›nda kendisini en rahat anlat-
ma olana¤›na kavuflmufl hareket olmas›n›n da belki bunda pay› vard›. Son
olarak, belki de en önemlisi, bu hareket, "korumac›l›k" ile "yeflil düflünce"
ya da "geleneksel çevrecilik" ile "kökten çevrecilik" aras›ndaki ayr›m›n so-
mut olarak yaflanmas›n› sa¤lam›fl, bir baflka deyiflle, çevrecili¤in, toplum-
sal-siyasal koflullardan soyutlanamayan bir dünya görüflü ve yaflam biçimi
oldu¤unun anlafl›lmas›na önemli katk›larda bulunmufltur. Ancak, bütün bu
olumlu de¤erlendirmelerin yan›nda, deneyiminin elefltiriye aç›k yönlerin-
den de söz etmek gerekiyor. Türkiye'de 1980 sonras›nda kamuoyunda gide-
rek artan biçimde yer edinen çevre sorunlar›n›n ve çevre hareketinin gide-
rek güç kazanmaya bafllamas›n›n, yurttafllar›n toplumsal olaylar karfl›s›nda-
ki tutumlar›na ve siyasal e¤ilimlerindeki de¤iflmelere son derece duyarl›
olan di¤er partileri etkilemesi kaç›n›lmazd›. Bu y›llarda, siyasal partileri-
mizde birdenbire çevreye karfl› bir ilgi gözlendi. Yefliller Partisi'nin de tam
bu dönemde ortaya ç›kmas›, yerleflik partilerin çevreye e¤ilmesi sürecinin
h›z kazanmas›n› sa¤lad›. Ancak bu durum Yefliller Partisi için bir tehlikeyi
de beraberinde getirmiflti; art›k tüm partiler çevreye önem veriyor gösteri-
yorlard› kendilerini. Böyle bir ortamda Yefliller Partisi'nin, almafl›k bir
program üretemeyip kendisini di¤er partilerden ayr› bir yere koyamamas›
belki de gücünün artmas›na olanak vermeyen en büyük engeldi. Zaten, par-
ti içi muhalefetin ortak olarak dile getirdi¤i konulardan birisiydi bu (Ergen,
1991). 
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Yefliller Partisi'nin, kurulufl döneminde bas›ndan gördü¤ü deste¤i yete-
rince de¤erlendirdi¤i söylenemez. Hareket, s›n›rl› say›da ayd›n›n biraraya
gelerek oluflturdu¤u bir düflünce kulübü ya da bir sivil toplum örgütü olma-
n›n ötesine geçememifltir. Alia¤a'da sürdürülen direniflinin örgütlenmesi d›-
fl›nda, yurt çap›nda etkili olabilecek türden eylemlere giriflme, ya da sesleri-
ni daha çok say›da yurttafla etkili bir biçimde duyurma çabas›na girilme-
mifltir. Bu durum, bilinçli bir seçimin yans›mas› olarak da de¤erlendirilebi-
lir. Bir baflka anlat›mla Yefliller Partisi, di¤er siyasal partiler gibi, kitlelerin
isteklerinin peflinden koflup daha çok taraftar bulma türünde etkinliklere yö-
nelmemifltir. Parti propagandas›n›n yap›lmamas› anlam›na da gelen bu bi-
linçli seçim bir kenara b›rak›lacak olursa, Partinin genel olarak siyaset sah-
nesinden çabukça silinmesinin ana nedenleri olarak flunlar s›ralanabilir:
Parti içindeki derin görüfl ayr›l›klar›n›n getirdi¤i çat›flma; tutarl›, almafl›k
bir siyasal çizgi bulunamamas›; di¤er siyasal partilerin de giderek artan
oranlarda çevre ile ilgili konulara yak›n durmalar› ve programlar›nda çevre-
ye yer vermeleri, bunun sonucunda di¤er siyasal partilerle Yefliller Partisi
aras›nda belirgin bir farkl›l›¤›n kalmamas›; örgütlenmede gösterilen baflar›-
s›zl›k sonucu seçimlere kat›lamay›fl.

Yefliller Partisi, klasik siyasal partilerin belirgin özelliklerini bünyesinde
tafl›m›yordu. Görünüflte siyasal parti biçiminde örgütlenilmesine karfl›n,
gerçeklefltirilen eylemler, toplumsal, ekonomik, siyasal sorunlar karfl›s›nda
ortaya konan tepkiler daha çok bir bask› grubunu ak›llara getiriyordu. Bu
düflünceden yola ç›karak, "çevrenin de¤iflik alanlar›nda etkinliklerini sürdü-
ren topluluklardan gelen gönüllüler, birlefltirici bir üst örgüt kurma amac›
ile, salt, partileflmenin çevre hareketi aç›s›ndan getirece¤i kimi kazan›mlar›
yitirmemek u¤runa parti  türü örgütlenmeye gitmifllerdir" de¤erlendirmesi
yap›labilir 

Türkiye'de Yefliller Partisi çevreci kurulufllar›n ya da sivil toplum örgüt-
lerinin bir uzlafl›m› sonucunda m› ortaya ç›kt›? Yefliller partisi ilk bak›flta,
çevreci sivil örgütlenmelerden gelen kat›l›mc›lar›n çabalar›yla do¤mufl gibi
gözüküyor. Yanl›fl olmayan ancak eksik noktalar› bulunan bir de¤erlendir-
medir bu. Gerçekten de ilk parti baflkan›n›n ve çevresinin Hava Kirlili¤i ile
Mücadele Derne¤i'nden gelmeleri, Parti içerisinde büyük etkisi olan ‹zmir
Örgütü'nün, kendi yerel topluluklar›ndan ortaya ç›kmas› bu de¤erlendirme-
yi bir yönüyle hakl› ç›kart›yor. Ancak, Parti yap›s› incelendi¤inde üyeleri-
nin büyük bölümünün geçmiflte herhangi bir sivil çevreci oluflumla ba¤lar›-
n›n bulunmad›¤› da anlafl›l›yor (Ergen, 1994: 68). Üstelik Yefliller Parti-
si'nin kurulma aflamas›nda, Türkiye'de çevre hareketi içinde önemli yerleri
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olan pek çok sivil örgütün bu partileflme sürecinden bilinçli olarak kendile-
rini uzak tuttuklar› da bir gerçek. Yefliller Partisi için, birkaç çevreci grubun
bir araya gelip kendi çabalar›yla oluflturduklar›, ancak geride kalan, büyük
ço¤unluktaki çevreci grubun deste¤ini alamad›¤› bir siyasal giriflim nitele-
mesinde bulunmak yanl›fl olmayacakt›r. Bundan ötürü Yefliller Partisi dene-
yimi için, tabandan gelen bir hareket nitelemesi yap›lamaz. Bat›daki yeflil
harekette görüldü¤ü gibi, önce yerel çapta gösterilen tepkilerin, tabandan
gelen istemin, parti türü örgütlenmeye yöneltilmesi sürecine tan›k olmuyo-
ruz. Dar bir çevrede bafllayan hareket, daha sonra görüfllerinin toplumda
yank› bulmas›n› beklemifl; bunda da pek baflar›l› olamam›flt›r.  

Türkiye'de çevre hareketi Bat›l› örneklerinde görüldü¤ü gibi güçlü, yeflil
bir muhalefet yaratmay› baflaramam›flt›r. Son dönemde yöresel düzeyde el-
de edilen birçok baflar›n›n çevre bilincinin yükseltilmesinde, çevrenin siya-
sallaflmas›nda önemli katk›lar› oldu¤u yads›namaz bir gerçek. Ancak ayn›
baflar›n›n hareketin kendisine yeni yandafl ya da destekçi bulmas›nda, güçlü
bir toplumsal muhalefet oluflturmada gösterdi¤ini söyleyemiyoruz. Bunda
ülkenin toplumsal, siyasal ve ekonomik durumunun oynad›¤› rol gözard›
edilemez. Türkiye'de çevre hareketinin Bat›'n›n düzeyine eriflmesini, henüz
yeterli yaflam standartlar›n› yakalayamam›fl bir ülkede, sanayileflmenin h›-
z›n› kesip çevre kalitesini yükseltmeyi savunan düflüncelerin destek bulma-
s›n› ummak fazla iyimser bir tutum olacakt›r. Toplumsal yap›m›za, kat›l›m,
örgütlenme geleneklerinin yabanc› olmas› da hareketin bizde geç bafllama-
s›na yol açan etmenlerden say›labilir. Gönüllü örgütlenmeler aras›ndaki gö-
rüfl farkl›l›klar›n›n, iletiflimsizli¤in, tüm bunlar›n Yefliller Partisi deneyimi-
ne yans›mas›n›n ve sonuçta partileflmenin de baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›-
n›n, çevreci muhalefetin oluflturulamamas›ndaki pay›n›n büyük oldu¤u gö-
rülmektedir. Bat›da yeflil hareketin güçlenmesinde büyük etkisi bulunan
afl›r› sanayileflmenin, insan› kendisine, üretti¤ine ve çevresine yabanc›laflt›-
ran olumsuz sonuçlar›n›n, Türkiye'de, geliflmifl ülkelerde oldu¤u kadar etki-
sini göstermemesinin de, çevre hareketinin geliflimini s›n›rlad›¤› düflünüle-
bilir. Aile ba¤lar›n›n güçlülü¤ü, toplumsal yaflamda birincil iliflkilerin hala
çok önemli bir yer tutmas›, belki de bu tür sorunlar›n bizde Bat›'dakinden
daha az duyumsanmas›n› sa¤lam›flt›r. Yine bu durumun bir sonucu olarak
örgütlenme gelene¤inin bulunmamas›, siyasal sistemin bu tür gönüllü ör-
gütlenmelerin geliflmelerine olanak tan›mayan yasal düzenlemelere yer ver-
mesi de çevre hareketinin güçlenmesinin önündeki engellerdendi. Çevreci
hareketin bir parças› durumundaki Yefliller Partisi deneyiminin baflar›s›z ol-
mas›n›n ard›nda da bu etmenler bulunmakta.
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