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2022 kapital izmin ortaya çıkardığı  zararların özell ikle
yoksullar tarafından yoğun şekilde yaşandığı ,  dünyanın
çeşit l i  yerlerinde savaşların sürdüğü, bu sırada ekoloj ik
yıkım yaygın biçimde görünürleşirken ikl im krizinin
etki lerinin daha da hissedil ir  hale geldiği  bir  yı l  oldu.  

Bununla birl ikte,  kapital izmi yıkarak eşit  ve özgür bir
dünya kurmak isteyenler örgütlenmeye ve mücadeleye
devam etti ler.

Polen Ekoloj i  Kolektif i  olarak,  bu mücadelelerin parçası
olarak gördüğümüz çeşit l i  faal iyetleri  ortaya koyduk.  2022
yıl ında çeviri ler,  söyleşi ler,  seminerler,  paneller,  emek ve
ekoloj i  odaklı  eylemleri  kapsayan geniş bir alanda
çalışmalar yaptık.  
 
Kolektif imizin 2022 yı l ı  faal iyet raporu i le geride
bıraktığımız yı lda yaptıklarımızı  değerlendirmeyi,
deneyimlerimizden cesaret al ırken eksiklerimiz üzerine
düşünüp tartışabilmeyi amaçlıyoruz.

Hep birl ikte daha da üretken ve mücadeleci  olacağımız bir
yı l  di leğiyle…



POLEN EKOLOJİ KİTAPLIĞI

25 Mayıs
Polen Ekoloji Kitaplığı’nın ilk kitabı olan,
Marksist yazar Max Ajl’ın kaleme aldığı
“Halkın Yeşil Yeni Düzeni” yayınlandı.

22 Eylül
Polen Ekoloji Kitaplığı’nın ikinci kitabı,
Prof. Dr. Aykut Çoban’ın kaleme aldığı
“İklim Krizi Nasıl Çözülür? Kapitalist ve
Ekososyalist Çözüm Stratejileri” çıktı. 

14 Aralık
Rosa Luxemburg’un “Herbaryum’u”
Polen Ekoloji kitaplığının üçüncü kitabı
olarak yayınlandı. Rosa’nın tutsakken
dahi sürdürdüğü bitki koleksiyonu 2019
yılında kitaplaştırılmıştı. 
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POLEN DERGİ

2022’de Polen Dergi’nin toplam 6 sayısı yayınlandı.

Dergi online olarak, polenekoloji.org  websitemizde yayınlandı. 

Ocak, Şubat, Mart sayıları aylık olarak; takip eden üç sayı ise
Nisan-Mayıs, Temmuz ve Eylül-Ekim sayıları şeklinde çıktı.  

Dergi sayılarında sunuş bölümün ardından geçmiş ayın ekoloji
haberlerinden derlenerek hazırlanan Almanak yer aldı. 

Polen Dergi’nin şubat ayında yayınlanan 4. sayısının dosya
konusu “Sınıfın Ekolojik Yaraları” oldu. Dosyadaki yazılar
odaklandıkları halk sağlığı, meslek hastalıkları, enerji
politikaları gibi farklı konular ekseninde emek ve ekoloji
mücadelesinin ortak hatlarını tartışmaya açtı.

Mart ayında Polen Dergi’nin Kadın/Jîn Özel sayısı yayınlandı.
Toplumsal cinsiyet perspektifli yazılara yer verilen sayının
yazarları ve yayın ekibi olarak tamamen kadınlar görev aldı. 

Polen Dergi’nin temmuz ayındaki 7. sayısı ise “Ekoloji
Hareketinde Örgütsel Sorunlar” dosya konusuyla çıktı. 

https://polenekoloji.org/category/bulten/
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SÖYLEŞİ ETKİNLİKLERİ

13 Haziran, Max Ajl ile Söyleşi (Online)

Polen Ekoloji Kolektifi Kitaplığı’nda “Halkın Yeşil Yeni Düzeni”
kitabının yayınlanması üzerine kitabın yazarı Max Ajl ile bir
online söyleşi yapıldı. 

Bu söyleşiyi Polen Ekoloji youtube kanalında izlemek mümkün:
https://www.youtube.com/watch?v=lUsWeDMIrXE&t=557s

4 Ekim/ Max Ajl Söyleşisi, İstanbul

Polen, Max Ajl ile İstanbul’da bir söyleşi etkinliği düzenledi. Ajl
söyleşi öncesinde ayrıca “Halkın Yeşil Yeni Düzeni” kitabını
imzaladı.

Söyleşide kitabın yazım sürecinden bahsederken, iklim krizi ve
çözüm önerilerine dair bir konuşma gerçekleştirdi. 
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http://etha15.com/haberdetay/halkin-yesil-yeni-duzeni-
kitabinin-yazariyla-soylesi-167263 
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Polen Eğitim Komisyonu tarafından 5 aylık Polen
Ekoloji Seminerleri planlandı ve gerçekleştirildi.  

 
 
 
 

POLEN EKOLOJİ SEMİNERLERİ

Ekoloji Seminerleri 14 Temmuz’da başlayarak, 15 günde bir
online olarak yapıldı. 

 
 
 
 
 
 

Türkiye’den ve başka ülkelerden ekososyalistlerin katılımıyla
düzenlenen seminerlerde, ekoloji hareketinin gündemindeki
güncel konular ele alındı. 

Seminerlerin ilkinde Silvia Federici, “Kapitalizm, Ataerki ve
Ekolojik Yıkım” konulu konuşmasıyla kadın hareketi ve ekoloji
hareketi arasındaki bağ üzerinde durdu. Seminerlerin ikincisi
Melda Yaman’ın “toplumsal yeniden üretim” tartışmasını ele
aldığı “Bir Feminist Sosyalist Tahayyül Olarak Toplumsal
Yeniden Üretim” başlıklı semineri oldu. 
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Seminerler dizisinin "Ekoloji Yazınında Güncel Tartışmalar”
üst başlığıyla devam eden bölümünde; sosyalist teoride ekoloji
ile ilgili farklı bakış açıları Ekososyalizm/ Eko-Leninizm,
Marksizm ile Ekoloji, Küçülme ve Sosyalizm, Ekoloji Hareketi
ve Sosyalist Hareket başlıklı seminerler ile tartışmaya açıldı. 

Seminerlerin 2022 yılı programının sonuncusu 12 Kasım’da
türcülük ve hayvan sömürüsüne karşı mücadelenin anti-
kapitalist boyutlarının Foti Benlisoy tarafından ele alındığı
Marksizm ve Hayvan Özgürleşmesi konulu seminerdi. 

Herkese açık şekilde düzenlenen seminerlere Polen Ekoloji
üyelerinin yanı sıra kolektif dışından da konulara ilgi duyan
pek çok kişi katıldı. 

İzlemek isteyenler, tüm seminerlerin video kayıtlarına Polen
Ekoloji youtube kanalı üzerinden erişebilirler. 
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PANELLER

6 Ocak’ta V. Enternasyonal Ekososyalistler Buluşması’na
katıldık. 

Polen olarak, buluşma kapsamında “İklim Krizi vs. Kapitalizm” başlıklı
webinar oturum gerçekleştirdik. Oturumda moderasyonu İbrahim Erkol
yaparken, konuşmacılar Sultan Gülsün ve Güney Işıkara’ydı. 

 

İlk konuşmanın başlığı “Contrast between capitalism and
ecosocialism in the context of ecological and social crisis”,
ikinci konuşma başlığı ise “Ecosocialism discussions from
degrowth perspective” olarak sunuldu.
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5 Mart’ta Giresun Demokrasi Platformu’nun
düzenlediği panele konuşmacı olarak katıldık.  

“Giresun’da Ekolojik Yıkımla Mücadeleyi Konuşuyoruz” başlıklı
organizasyonda Polen’den Cemil Aksu konuşmacı olarak yer aldı. 

10 Nisan’da Bursa’da, Bursa Su Kolektifi ve SAV-DER
Bursa Şubesi ile “Emeğin Ekolojisi” panelini
gerçekleştirdik.

Elektrik Mühendisleri Odası üyesi, Neriman Usta’nın modere
ettiği panelde açılış konuşmalarının ardından, akademisyen
ve İSİG Meclisi gönüllüsü Aslı Odman “İşçinin Bedeninden
Doğanın Bedenine” başlıklı sunumda; Dr. Ayşegül Tören
“Çalışma Alanından Yaşam Alanına Sağlık”başlıklı sunumda ve  
Bursa Su Kolektifi’nden Şafak Şenel Erdem “Suyun Akma
Hakkından İnsanca Yaşam Hakkına” başlıklı sunumda söz aldı.

https://sendika.org/2022/04/bursada-emegin-ekolojisi-paneli-yasamimizi-
ve-yasam-alanlarimizi-savunmak-icin-dayanismaya-devam-edecegiz-652386/
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Bursa'da yapılan "Emeğin Ekolojisi" panelinin video kaydını
Polen Ekoloji youtube kanalından izlemek mümkün:

https://www.youtube.com/watch?v=KfCR13-Hhu8&t=1691s

Halkların Demokratik Kongresi (HDK)’ nin “Yaz Tartışmaları”
adıyla gerçekleştirdiği etkinlikler 31 Temmuz’da başlayarak
dört hafta boyunca devam etti. 

Etkinlik programı “Kürt sorunu”, kapitalizm, ekoloji/emek ve
göç/mültecilik konulu oturumlardan oluştu. 

Yaz Tartışmaları’nın 3. oturumu "Emek ve Ekoloji Direnişleri:
Yeni Sınıfsal ve Toplumsal Mücadelelerin Ayak Sesleri" idi.
Oturumda Polen’den Cemil Aksu moderatör olurken, Ecehan
Balta ve Polen’den Sultan Gülsün konuşmacılar olarak yer
aldılar. 

16 Nisan’da KESK’in düzenlediği ilk ekoloji paneline
konuşmacı olarak katıldık.

14 Ağustos’ta HDK “Yaz Tartışmaları” kapsamında
ekoloji ve emek oturumu gerçekleştirdik. 
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26 Kasım’da İzmir’ de gerçekleşen “Kapitalizm Doğa ve
Emek” başlıklı panelin organizasyonunda görev aldık. 

Emekoloji Meclis Girişimi’nin parçası olarak çalışma
yürüttüğümüz panele ilgi ve katılım yüksekti. Polen'den
Nazlıcan Demir moderatörlüğü üstlenirken, panelistler
arasında Prof. Dr. Alp Ergör, akademisyen Aslı Odman ve
Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı yer aldı.    

Panel sunumları sonrasında devam eden forumda çok sayıda
katılımcı söz alarak fikir, deneyim ve ileriye dönük
beklentilerini aktardı.
 
Güncel durumda İzmir çevresindeki sorun alanları ve bunlar
karşısında ortak mücadele imkanları hakkında konuşma imkanı
oluştu.      

https://yesilgazete.org/kapitalizm-doga-ve-emek/
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TARTIŞMA TOPLANTILARI

29 Mart’ta Hayvan Özgürlüğü Çalışma Grubu hayvan
özgürlüğü, veganizm ve Marksizm konulu bir zoom
webinar yaptı.

Marksizm ve hayvan özgürlüğü konulu tartışma toplantısı Polen
dışından katılımlara da açıktı. Sosyal medya üzerinden duyurulan
etkinliğe katılım yüksekti. 

Polen Ekoloji Kadın grubu, Carol J. Adams’ın “Etin
Cinsel Politikası” isimli kitabını okuyarak temmuz ayı
boyunca haftalık düzenlenen online toplantılarda
kitap üzerine tartışmalar yürüttü. 
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24 Nisan’da İstanbul Polen BEKSAV’da buluştu. 

POLEN EKOLOJİ BULUŞMALARI

4 Haziran’da İzmir’de EGEÇEP Gençlik Meclisi’nin
düzenlediği Ekoloji Şenliği’ne katıldık. 

 “Ekolojik Yıkıma Karşı Yaşamı Savunuyoruz” başlıklı etkinlikte ekoloji
mücadelesinin neden politik olması gerektiği konuşuldu. 

Etkinlik sonrasında İzmir Polen Grubu olarak ayrıca bir araya gelerek
bir mini-toplantı yaptık. 
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Zehirli atık ve asbest taşıyan Nae Sao Paulo savaş
gemisinin geri gönderilmesi için Haziran, Temmuz,
Ağustos,Eylül ayları boyunca sürdürülen
kampanyalarda yer aldık. 

Kampanya sürecinde Sao Paulo gemisinin sökümünün çevre ve halk
sağlığı açısından yarattığı riskler hakkında kamuyu bilgilendirici
çalışmalar yapıldı.

ALÇEP, Birleşik İşçi Hareketi ve Limter-İş başta olmak üzere, çeşitli
emek ve ekoloji örgütleriyle ortaklık kurduk. Süreç boyunca
düzenlenen nöbet eylemleri, bildiri dağıtımları, imza kampanyaları vb.
eylemlere katıldık.  

EKOLOJİ EYLEMLERİ
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Sao Paulo gemisinin İzmir Aliağa’da sökülmesi için SÖK denizcilik
şirketine verilen iznin iptal edilmesi ulusal ve uluslararası kamuoyunun
tepkisi ve yapılan itirazlar sonucunda sağlandı. 

Bu kampanya sürecinde, İzmir çevresinde bir gönüllüler grubu da
oluştu. Gönüllüler grubunda ortak fikir, iletişimde kalarak Aliağa bölgesi
ve gemi söküm sektörü başta olmak üzere çevre ve işçi sağlığına tehdit
arz eden ilgili sektörlere yönelik çalışmalara devam etmek.

https://polenekoloji.org/emegin-ve-doganin-ortak-cagrisi-olum-gemisini-
durduracagiz/ 

 

 
“Savaş Yıkımına ve Doğa Talanına Karşı Yürüyoruz”
sloganı ile 17 Eylül’de Şırnak’ta gerçekleştirilen Cudi
Yürüyüşü’ne katıldık.

Şırnak’ta sistemli şekilde sürdürülen ağaç katliamına ve eko-kırıma
karşı durmak için Cudi Dağı’na yürüyüş eylemi yapıldı. 
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Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (TJA),
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP)
ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nin çağrısı ile düzenlenen Cudi
Yürüyüşü’ne, Polen Ekoloji üyeleri İstanbul’dan yola çıkarak katıldılar.

https://politikahaber.com/cudi-yuruyusu-icin-yola-ciktilar/

Polen olarak yürüyüş öncesinde ayrıca “…batı illerinde çıkan
yangınlarda, doğa katliamı girişimlerinde nasıl tek yürek olunuyorsa,
Kürdistan illerindeki ekolojik yıkımlara karşı da aynı bir aradalığı
göstermemiz gerektiğine inanıyoruz…” diyerek yürüyüşe destek
açıklaması yaptık. 

https://politikahaber.com/ekoloji-orgutlerinden-cudi-yuruyusune-cagri/

https://gazetekarinca.com/iklim-adaleti-koalisyonu-ve-polen-ekolojiden-cudi-
yuruyusune-katilim-cagrisi/ 

 
Fırat Nehri Havzası’ndaki eko-kırım faaliyetlerine
karşı mücadele örgütlemek için Mezopotamya Ekoloji
Hareketi ve Munzur Çevre Derneği ile görüşme
yaptık.  

Polen'in bu önerisi olumlu karşılandı. Munzur Çevre Derneği önerimizi
kendi içlerinde tartıştıktan sonra görüş bildireceğini ifade etti. 

Bu süreçte biz de bu çalışmaya katılabilecek diğer dernek ve
platformlarla görüşmeyi sürdürdük. İlk olarak Divriği Çevre Platformu
ile görüşmeler yaparak önerilerimizi anlattık. Dersim Dernekleri
Federasyonu ve Yeryüzü Ekoloji Kolektifi ile de ilerleyen dönemde
görüşmeyi planlıyoruz.
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İklim Adaleti Koalisyonu’nun toplantılarına ve
eylemlerine katıldık.  

İAK tarafından yapılan Kervan eylemlerine ise organizasyonu
yanlışlıklarından dolayı eleştirerek katılmadık. 

Bunlar dışında da 2022 yılında Polen Ekoloji olarak İstanbul ve İzmir’de
gerçekleşen birçok eyleme katıldık.
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2022’de internet sitemiz “polenekoloji.org” da ekoloji gündemine ilişkin
çok sayıda haber, söyleşi, teorik metin ve çeviri metinler yayınlandı. 

2022 yılında sitemize dair bazı istatistik verileri şu şekilde paylaşmak
mümkün:

2022 yılında sitenin toplam görüntülenme sayısı 203.300 iken,
ziyaretçi sayısının yıllık toplam 62.889 kişi olduğu görülmekte. 

SİTE RAPORU

17



 
Siteye bağlantıda kullanılan işletim sistemleri sıralaması:

Sitemize bağlantı veren web sitesi, arama motorları vb.
sıralaması:

18



2022 Yılının En Çok Okunanları:

1- “Taş Ocaklarının Çevre, İşçi ve Canlı Sağlığına Etkileri”, Sultan
Gülsün, 28 Nisan 2021’da yayınlanan yazı 2022’de 2.286 kez ziyaret
edilmiş. 

2- “’Orman oyunları’ tüm yıkıcılığıyla sürüyor: Yeni ve çok daha vahim
“2B” uygulaması gündemde”, Yücel Çağlar, 5 Nisan 2022’de yayınlanan
yazı 2022’de 2046 kez ziyaret edilmiş.

3- “Altın Madenciliğinde Siyanür Kullanımının Çevresel
Değerlendirilmesi”, Sultan Gülsün, 14 Ocak 2021’de yayınlanan yazı
2022’de 1861 kez ziyaret edilmiş. 

4- “Bizim Ayaklanma Çağımız: Kendini Yeniden Yaratan Bir Dünyayız”,
Max Haiven, çev. Müge Ertürk, 22 Nisan 2022’de yayınlanan yazı 2022
yılında 1450 kez ziyaret edilmiş.

5- “Polen Ekoloji” başlığıyla sitede yer alan Polen ekoloji manifestosu,
2022’de 1328 kez ziyaret edilmiş. 

6- “İklim Adaleti Nedir?”, Onur Yılmaz, 19 Şubat 2022’de yayınlanan
yazı 2022’de 1211 kez ziyaret edilmiş. 

7- “Çevreciler, Yeşiller ve Ekolojistler”, 6 Temmuz 2019’da yayınlanan
yazı 2022’de 929 kez ziyaret edilmiş. 

8- “İklim Leninizmi ve Devrimci Geçiş”, Kai Heron& Jodi Dean, çev.
Müge Ertürk, 16 Temmuz 2022’de yayınlanan yazı 2022’de 890 kez
ziyaret edilmiş.
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9- “Opiates of the Environmentlists? Anthropocene Illusions,
Planetary Management & The Capitalocene Alternative”,  Jason W.
Moore, 9 Aralık 2021’de yayınlanan yazı 2022’de 863 kez ziyaret
edilmiş. 

10- “Fırat’ın Kaynağına Siyanür Havuzu”, Aykut Alyanak, 26 Kasım
2020’de yayınlanan yazı 2022’de 854 kez görüntülenmiş. 
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