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EKOLOJİ ÇADIRININ SOSYAL ASAMBLEYE SUNDUĞU SONUÇ DEKLARASYONU 

Mezopotamya Sosyal Forumu'nun ekoloji çadırında 4 gün boyunca yürütülen tartşmalarda 
ekolojik soykırım, su kaynakları, baraj-Hes-sulama, enerji, özerk ekolojik kent ve topluluklar 
ve gıda güvenliği konuları dokuz oturumla düzenlenmiştr. 

Son yıllarda artan ekolojik sömürü ve yıkımın arkasında AKP gibi neoliberal iktdarların kritk 
rolü olduğu ve Mezopotamya, Anadolu ve tüm Ortadoğu coğrafyasında buna karşı yerellerde 
karşı duruş ve hareketlerin ortaya çıktğı görülmüştür. 

Yıkıcı ve neoliberal enerji, tarım ve kalkınma politkalarından dolayı, şirketlerin ekonomik 
rant ve devletlerin siyasi çıkarları doğrultusunda coğrafyamızın her yerinde baraj ve HES’ler, 
büyük ölçekli sulama sistemleri ve endüstriyel ile GDO ürünlerine dayalı tarım, maden 
ocakları, nükleer santraller, termik santraller gibi yatrım projeleri, yerel topluluk, ezilen 
kültür ve yerli halkların toprakları ve suları gasp edilerek sistematk şekilde uygulanmaktadır. 
Bunun sonucunda vahşice doğa sömürülüp yıkılmakta, kültürel soykırım uygulanmakta ve 
milyonlarca insan zorla göç etrilmektedir. 

Yürütülen tartşmaların merkezinde su kaynakları ve onların özelleştrilip sömürüsü yer aldı. 
Bu çerçevede en çok Karadeniz’deki HES’ler, Yukarı Mezopotamya’daki barajlar ve GAP, 
Iran’da barajlar sonucu Urmiye gölünün kurutulması ile Filistn’in doğa ve su kaynakların 
işgalci İsrael devlet tarafndan sistematk şekilde yıkılması sertçe eleştrildi. Yine gitkçe 
büyüyen kentlerin doğa üzerinde neden olduğu ekolojik yıkım boyutuna dikkat çekildi. Bunun 
yerine ön plana çıkan kendi kendini yöneten kent ve topluluklar ve kararların yerelden 
alınmasıydı. Ayrıca gıda güvenliğin de bu çerçevedeki tartşmalara dahil edilmesinin önemi 
vurgulandı. Yapılan oturumlarda ekolojik yıkımın aynı zamanda sosyal ve kültürel yıkım 
olduğu belirtlerek, bu yıkım projeleri özellikle Mezopotamya ve Karadeniz’de kültürel 
zenginliğin yok edilip onyıllardır süren asimilasyon politkasına yeni boyut kazandırdığı 
vurgulandı. Ortadoğu’da yürütülen savaşların da ekolojik yıkımı artrdığı, bunun son örneği 
TC hükümetn son hafalardaki Kürdistan Federe Bölgesindeki bombalamalar olduğu, uzun 
süreli etkileri olan yıkımlardan başında Halepçe'de 1988'daki kimyasal katliam teşkil etği de 
katlımcılar tarafndan sürekli belirtldi. 

Ekoloji çadırındaki tartşmalarda kapitalist modernitenin doğa ve insan üzerindeki 
tahakkümüne karşı özgür insan, özgür toplum, özgür doğa şiarı ön plana çıkmıştr. Ekolojik, 
demokratk ve cinsiyet özgürlükçü bir dünya için demokratk konfederalizmin ve bu 
çerçevede toplumun demokratk-özerk şeklinde örgütlenmesi gerekli olduğu vurgulandı. 

Ekolojik yıkıma karşı coğrafyalarımızda tüm halklar dayanışma içerisi olmaları gerektği 
yapılan tartşmalarla somutlaşmıştr. Bu mücadelenin başarısı için, yerel güce dayanarak ve 
başka çevrelerden medet ummayarak ile kadının toplumsal konumunu bilince çıkarılarak 
yürütülmesi gerektğine dikkat çekilmiştr. TC sınırları içinde Karadeniz, Mezopotamya ve 



Anadolu; Ortadoğu boyutunda ise Türkiye, İran ve Irak’ta kentler ve kırsalda suyun 
özelleştrilmesine karşı yürütülen mücadelelerin ortaklaştrılması gerektği çokça vurgulandı. 
Tüm bu vurgular ışığında ve ekolojik toplum paradigması çerçevesinde Mezopotamya’da bir 
ekoloji hareket kurulma çalışmaların sonuca bağlanma kararı alınmıştr. Yine Iran ve Irak’tan 
gelen çok sayıda aktvistlerle ‘Ekopotamya’ isimli yeni oluşan su ağın ekoloji çadırı 
çerçevesinde bir araya gelip gelecekteki faaliyetler tartşıldı.

Maddi ve manevi kültür olarak toplumun tüm alanlarında endüstrileşme, ulus-devletleşme 
ve kapitalistleşmenin ekoloji duvarına çarpması, sadece özgür-demokratk toplumun inşasına 
değil, yaşamın ta kendisine de bir çağrıdır. Bu çerçevede tüm ekolojistleri birlikte ve daha 
güçlü mücadele yürütmeye çağırıyoruz.
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