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30 EYLÜL 2006...   
O GÜN BİRARADAYDIK... 

SÖZÜMÜ TUTTUK, TEK YÜREK OLDUK... 
 
Dünyada ilk kez,  peyzaj mimarları böyle kalabalık ve 
kitlesel olarak onurlu hak alma mücadelesi için bir araya 
geldi... 
Türkiye‘ de bir meslek disiplini ilk kez bu kadar kalabalık ve 
kitlesel olarak,  tek başına sokaklara çıktı, alanları 
doldurdu... 
 "Peyzaj Mimarlığı mesleğini peyzaj mimarları yapsın "  
diyen yüzlerce onurlu meslektaşımız, değerli dostumuz yan 
yana geldi, omuz omuza verdi... 
"Mesleğimize de, ülkemize de sahip çıkarız" diyerek çınlattı 

Başkentin caddelerini, sokaklarını...  
"Siyasi tezgâhlara değil,  bilime, insana, ülkemize, örgütümüze güveniriz..." diye 
haykırarak... 
30 Eylül 2006 Peyzaj Mimarlarının örgütlü mücadelesinde önemli bir kavşak ve mihenk taşı 
oldu.  
7. Dönem Yönetim Kurulunun aldığı kararla hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan " 30 
Eylül, TBMM ve KAMUOYUNA SESLENİŞ YÜRÜYÜŞÜ" çerçevesinde, meslektaşlarımızla 
işyerlerinde, öğrencilerimizle amfilerde buluşarak, " birarada olmaya ve mücadeleye 
çağırdık" 
Yorulmadan, bıkmadan anlattık... 
"Bu ülkenin peyzaj mimarlarına ihtiyacı var. Biz varsak yaşanılır bir ülke de var" 
"Kamuda istihdam, mesleki tanınırlık, meslek alanımıza yapılan ihlallere hayır diyoruz" 
"Ormanların, kıyıların, yer altı ve yerüstü zenginliklerinin talanına hayır diyoruz" 
"Mesleğimize ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz" 
Birlikten kuvvet doğar demiş büyüklerimiz... 30 Eylül 2006 bu birlikteliğin fotoğrafı oldu.  
Akademisyenleri, kamu çalışanları, ücretli çalışanları, müellifleri, işsizi, öğrencisi ile... 
30 Eylül 2006, biricik örgütlü gücümüz olan meslek odamızın onurlu mücadele tarihinde 
mütevazi yerini aldı. 
 
Mücadele dedik, mücadele diyoruz... 
 
Mücadele tek başına soyut bir olgudur. İçinde ona şekil verecek, onu emek emek işleyecek, 
sürekli hale getirecek onurlu kişiler olduğunda somut hale gelir, ete kemiğe bürünür ve yol alır...  
30 Eylül 2006 bu anlamda mücadelenin ete kemiğe büründüğü,  sonrasına mücadeleye içkin  
pek çok değer biriktiren ve devreden önemli bir tarihtir.  
Lakin mücadele edenler bilir ki; sürekli geçmişe öykünerek geleceğe varılmaz. 
Biz bunu biliyoruz... 30 Eylül‘ ü ve onun ve mücadelemizdeki yerini, kattığı değerleri hep güncel 
tutmayı görev bilirken, mesleğimize ve ülkemize karşı olan sorumluluklarımızın bilinciyle hep 
ileriye bakmaya ve daha fazla mücadele etmeye devam edeceğiz. 
 
Hepbirlikte... 
8. Dönem Yönetim Kurulu 

 

                            ETKİNLİKLER :  02.10.2009 “Hasanoğlan  Özgün Kültür ve Eğitim Geçmişini Yaşatma İmecesi” 
                                                              06.10.2009 “IMF ve Dünya Bankası Politikalarına Ses Ver Etkinlikleri” 
                                                             10.10.2009   “II. Koordinasyon Toplantısı”                                        

GÜNDEM 



ANKARA ALTINDAĞ VE ELMADAĞ 
BELEDİYELERİNDE YAPI RUHSAT 

AŞAMASI VE PEYZAJ PROJELERİ ARTIK 
ODA ONAYLI 

Ankara‘nın tarihi dokusunu taşıyan 
Altındağ ilçe ve önemli coğrafik 
değerlerini taşıyan Elmadağ ilçede 
yerleşim dokusunun planlı gelişimi 
için yapı ruhsat aşamasında peyzaj 
projeleri işlem sırasına alınarak 

Oda tarafından mesleki denetim koşulu 
getirilmiştir. 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3257&tipi=2&sube=0 

KONGRE DÜZENLEME KURULU’NUN  
4. KONGRE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

DEVAM EDİYOR 

Odamızın düzenli 
olarak 3 yılda bir 
düzenlediği "Peyzaj 
Mimarlığı Kongresi" 
çalışmaları devam 
ediyor. 
1.duyurusu 23 
Mayıs 2009 

tarihinde yapılarak çalışmalarına başlamış olan 
Kongre Düzenleme Kurulu altıncı toplantısını 
gerçekleştirdi.  
Kongre Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu 
oluşturulma çalışmaları sonlandırılan 
Düzenleme Kurulu 03 Ekim 2009 Cumartesi 
günü çalıştay formatında düzenlenecek bir 
toplantı ile  Kongre Danışma Kurulu ile bir araya 
gelerek ana tema ve alt başlıkların, kongre 
sürecinde yapılacak etkinlikler görüşülerek 2. 
duyurunun  hazırlık çalışmaları 
gerçekleştirilecektir.  
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3271&tipi=2&sube=0 
 

 
GÖLBAŞI / KARAGEDİK KENTSEL 
DÖNÜŞÜM ALANI DAVAMIZDA BİLİRKİŞİ 
RAPORU HAKLI OLDUĞUMUZU 
KANITLADI 
Gölbaşı / Karagedik Kentsel Dönüşüm ve 

Gelişim Alan Sınırı onayı ve bu 
alan içerisinde 1/25000 ölçekli 
Başkent Nazım İmar Plan 
Değişikliği ile Mogan koruma 
havzasına ve doğal dengeye 

zarar verildiği, ayrıca plan değişikliği ve sınır 
onayı ile koruma havzasının yerleşime 
açılmasının Anayasa ve uluslar arası 
sözleşmelere aykırılık oluşturduğu, planların 
kademeli birlikteliği göz ardı ettiği, sınır tespiti 
ve plan onamalarının 2023 Başkent Nazım 
İmar Planı ile çeliştiği konularda dosya 
hazırlayarak yargıya taşıdığımız 
Gölbaşı/Karagedik Planı ile ilgili teknik bilirkişi 
tüm değerlendirmelerimizi haklı bulmuştur. 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3254&tipi=2&sube=0 
 

YAYA ÜST GEÇİTLERİ FİKİR PROJE 
YARIŞMASININ İPTALİNİ İSTEDİK 

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüt 
ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler 
Müdürlüğü tarafından duyurusu yapılarak 
proje yarışmasına açılan "Yaya Üst Geçitleri 
Fikir Proje Yarışması" şartnamesine; 
Yarışmalar Yönetmeliğinin 7. ve 13. 
maddesine aykırı olarak hazırlanmış olan 

Yarışma Şartnamesinde 
yarışmanın, Fikir Proje Yarışması 
değil Kentsel Tasarım Proje 
Yarışması olduğu, 
Yarışmanın niteliği göz önüne 

alındığında; tasarım ve planlama disiplinleri 
içerisinde bulunan mimarlık ve şehir planlama 
disiplinleri arasında peyzaj mimarlığının da 
yer alması gerekmekte olup, yarışmaya 
katılımın peyzaj mimarlığı meslek disiplinine 
ve Peyzaj Mimarları Odası kayıtlı üyelerine 
açılmadığı, 
Yarışmalar Yönetmeliği gereği olan koşullar 
sağlanarak, ilgili meslek disiplinlerinden eşit 
ağırlıklı sayıda olmak üzere asil ve yedek 
jüride bulunmak üzere peyzaj mimarlarına yer 
verilmediğini ileri sürerek yapmış olduğumuz 
itirazın dikkate alınmaması ve yeni bir 
düzenleme yapılmaması üzerine Odamız 
tarafından peyzaj mimarlarının yasal hak yetki 
ve sorumluluklarının  korunması ve benzer 
uygulamalarda emsal kabul edilerek dikkate 
alınması için İstanbul İdare Mahkemesi 
nezdinde şartnamenin iptali için dava 
açılmıştır. 
 
TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR PLANCILAR KURULTAYI 

“Çalışma Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar” 
 

Kasım ayında yapılacak TMMOB Ücretli Ve 
İşsiz Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları 
Kurultayı‘nın,  Ankara ayağında yapılacak 
kurultay öncesi hazırlık çalışmaları 
kapsamındaki "Çalışma Yaşamında 
Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri" 
konulu atölye çalışmaları yapılan toplantılarla 
devam ediyor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI 
RUHSAT PROJELERİNDE PEYZAJ 
PROJESİ VE ODA ONAYI İLE İLGİLİ 

ÇALIŞMALARI BAŞLATTI 

Eskişehir İl Temsilcisi Sn. Alper 
ÇABUK ve İl Temsilciliğimiz  
Yazmanı Sn. Saye ÇABUK ile 
birlikte Oda Yönetim Kurulunu 
temsilen Sn. Redife KOLÇAK‘ın 

katıldığı  Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İmar 
Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan toplantıda 
Planlı Alanlar tip imar Yönetmeliği esas ve 
usulleri hakkında yapılan görüşmeler olumlu 
sonuç verdi. 

www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3256&tipi=2&sube=0 

ODA GENEL SEKRETERİMİZ TRAKYA 
BÖLGESİNE ZİYARETLERDE BULUNDU 

 

 
Trakya Çevre Düzeni Planı  ile ilgili önemli 
sorumluluk üstlenen Kırklareli ilinin Odamız  
çalışmaları içerisindeki önemi ve takip ettiği 
süreçleri paylaşmak ve gelişmeler konusunda 
bilgi alışverişinde bulunmak üzere merkezi 
otoritenin yerel yöneticileri ile birarardaydık.  
Kırklareli Valisi Sn. Cengiz AYDOĞDU  ve İl 
Özel İdare Genel Sekreteri Sn. Raif KELEP ile 
yapılan görüşmelerde Oda Yönetim Kurulu‘nu 
temsilen Sn. Redife KOLÇAK, üyelerimizden 
Sn. Alp ÖZEL ve Sn. Müberra AKKAYA 
bulundu.  
Görüşmede  "Yıldız Dağları Biyosfer Alan 
Planlaması" projesi ile ilgili olarak bilgi 
alışverişinde bulunulurken,  Peyzaj 
mimarları olarak ülkemiz ulusal peyzaj 
politikasının bir an önce oluşturulması ve bu 
anlamda en etkin verinin ise sahip 
bulunduğumuz peyzaj envanterinin 
çıkarılması çalışmalarının öneminin 
görüşüldü, ulusal mevzuatlardaki yetersizlik 
Doğa ve Biyoçeşitlilik yasasının son durumu 
hakkında İl Özel İdare Genel Sekreterine 
konu hakkında ki çekincelerimiz aktarıldı. 
 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3251&tipi=2&sube=0 
 
   

ULUKIŞLA’DA SİYANÜRLÜ ALTIN 
MADENCİLİĞİNE KARŞI MÜCADELEYİ 

DESTEKLİYORUZ 

Bolkar Dağlarının eteklerinde Gümüştaş 
Şirketi tarafından siyanür liçi 
yöntemiyle altın arama faaliyetine 
karşı yürütülen mücadeleyi 
destekliyoruz. Bizler doğanın 
yıkımına yol açan, insanları 

yoksullaştıran, tarımı ve hayvancılığı bitiren 
bir madencilik karşısında toplum ve doğanın 
çıkarlarını savunuyoruz. Geleceğimiz savaş 
ekonomisine hizmet eden altın borsalarından 
daha değerlidir. Bergama‘da, Eşme‘de, 
Kazdağları‘nda, Artvin‘de, Tunceli‘de 
altıncıların yıkımına karşı direnen halkı 
desteklediğimiz gibi, Ulukışla‘da da emeklerini 
ve doğayı savunan halkımızı destekliyoruz. 

www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3272&tipi=2&sube=0 

VAN KENT SEMPOZYUMU  
01-03 EKİM 2009 

TMMOB Van İKK tarafından 01 - 03 Ekim 
2009 tarihlerinde düzenlenen Van Kent 
Sempozyumuna Odamızı temsilen "Peyzaj 
Plan Ve Uygulamalarının Su Kaynaklarının 
Korunmasındaki Etkisi Ve Ülkemiz Gerçeği" 
başlığında bildiri sunacak olan Sn. Şükran 
ŞAHİN katılacaktır. 

HASANOĞLAN ÖZGÜN KÜLTÜR VE 
EĞİTİM GEÇMİŞİNİ YAŞATMA İMECESİNE 

KATILIYORUZ 

1940'lı yıllarda Anadolu'nun ondört ayrı 
yöresinden gelmiş yoksul köylü çocuklarının 
raylar üzerinde kalas çekerek, sırtlarında taş 
taşıyarak kurdukları tarihi Köy Enstitüsü ve 
Yüksek Köy enstitüsü yapılarını yıkılmaktan, 
terkedilmişlikten kurtarmaya, genç kuşaklara 
Köy Enstitüsü kurucularının düşüncesini, 
özgün kültür ve eğitim geçmişini tanıtmayı 
amaçlayan İMECE de bizde varız! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
YAŞAMI SAVUNANLAR KAZANIYOR! 

 
Aliağa‘da Kömür Yakıtlı Termik 
Santralı lisanslarının iptali 
davasında alınan yargı kararları 
yönetmelik değişikliğine yol açtı. 
 

Aliağa‘da kömür yakıtlı termik santral 
kurulmasına ilişkin verilen üretim lisanslarının 
iptali için EGEÇEP‘in yürütücülüğünü yaptığı 
ve Odamız dahil TMMOB‘ne bağlı diğer 
meslek örgütleri ile birlikte demokratik kitle 
örgütlerini yargıya başvurmuştu. 
 
Yaşam savunucularının yanında her zaman 
yer alan peyzaj mimarlarının her mücadelenin 
bir gün halk adına kazanılacağına olan inancı 
tamdır. 
 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3307&tipi=2&sube=0 
 
 

ODAMIZIN İHALE İTİRAZI  SONUÇ VERDİ 
 

Antakya Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü‘nce  2009 
/ 132248 ihale numarası ile ilan 
edilmiş olan "Habibi Neccar 
Dağı Kent Ormanı"  işi ile ilgili 

hem Teknik personel hem de Benzer İşe 
Denk sayılacak mühendislik ve mimarlık ilan 
maddeleri ile ilgili yapmış olduğumuzu itiraz 
yarinde bulunmuş ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü zeyilname yayınlayarak düzeltme 
yapmıştır. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında meslek 
disiplinimiz ve meslektaşlarımızın hak, yetki 
ve sorumlulukları üzerinde yapılan hak ihlalleri 
ile ilgili gerçekleştirmiş olduğumuz 
çalışmaların tümü karşılığını buluyor. 
 
Üyelerimizle birlikte ciddi bir dayanışma 
içerisinde devam edem kamu ihaleleri ve hak-
yetki sorunlarını içeren söz konusu 
çalışmalarımızda, Odamızı bilgilendirerek 
konu ile ilgili tüm çalışmalarımıza destek 
veren, dayanışmalarını meslek örgütlerinden 
esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3317&tipi=2&sube=0 
 

 
 

DANIŞTAY GÜVENPARK’TA PEYZAJ 
MİMARLARININ HAKLI TALEBİNİ ONADI 

 
Odamızın 04 Mart 2005 tarihinde Ankara 
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu‘nun " Güvenpark‘ta otobüs ve minibüs 
durağı olarak kullanılan alanın alt kotlarında 
yapılaşmaya izin verilmesine imkan tanıyan 
kararının iptali " için Yargı‘ya yapmış 
olduğumuz  başvuru sonuçlandı. 
 
Cumhuriyet tarihinin simgelerinden olup, 
Ankara‘nın en önemli kamusal alanı ve  1. 
derece SİT Alan olarak tescilli Güvenpark‘ın 
yapılaşmaya açılmasının iptali yönünde 2005 
yılından itibaren uğraş veren ve kültürel 
peyzaj anlamında önemli bir varlık değeri olan 
Güvenpark‘ın  yapılaşmaya açılmaması için 
yapılan hukuk mücadelesine yargı son 
noktayı koydu.   
 
Ankara 12. İdare Mahkemesinde açılan 
davada, mahkeme heyetinin vermiş olduğu 
iptal kararını temyize taşıyan Bakanlığın 
talebini bir üst mahkeme olan Danıştay 6. 
Daire  reddederek, İdare mahkemesinin 
vermiş olduğu kararı onadı. 
Cumhuriyet Ankarasının önemli simgelerinden 
olan Güvenpark bu gelişme ile beraber 
 yapılaşmaya açılmaktan, tahrip edilmekten 
kurtarılmış oldu. 
 

 
 

www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3319&tipi=2&sube=0 
 
 



BASIN AÇIKLAMALARI 
 

“GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRMA” HAKKI 
YAŞAMA GEÇİRİLMELİDİR! 

 

Kim inanır yağmur yağdığı için onlarca insanın 
öleceğine... Kim inanır, yağmur yağdığı için yüz 
binlerce yurttaşın evi başına yıkılacak... 
Kim inanır, yağmur yağdığı için çocuklar öksüz, 
ana babalar gözü yaşlı evlat acısı yaşayacak... 
Kim inanır, yağmur yağdığı için sabah ekmek 
parasını kazanmaya giden işçiler, yağmur 
suyunda boğularak ölecek... 
İnanılmaz ama gerçek... Ülkemizin gerçekliği... 
 

"Sürdürülebilir Kalkınmayı dillerine pelesenk 
eden, planlarının en süslü başlığı olarak 
kullanan yöneticilerin sürdürülebilir 
kalkınmadan sadece rantı kastettiklerinin 
gerçekliğidir yaşadıklarımız...   
Kalkınmayı hedefleyen yönetimlerin öznesinde 
aslında" insan " olmadığının gerçekliğidir 
yaşadıklarımız. 
 

Çarpık kentleşme, imar rantları, planlama eksikliği, 
usulsüz arazi genişletmeleri, imar dışı 
yapılaşmalar, hep bilinen altyapı eksikleri, 
menfezlerin yetersizliği, dere yatakların ıslah 
edilmemesi ve doldurulmuş dere yataklarına 
yapılan inşaatlar, yağmur suyu kanallarının 
yetersizliği, ormanlık alanların yapılaşmaya 
açılması... 
 

Bunlar varsa felaket vardır. 
Herbiri takdiri ilahiyle değil, merkezi ve yerel 
politikaların belirlediği bir süreçle belirlenmiştir. 
Helikopterle III. Köprü‘ye yer beğenenler, bilimin 
ve tekniğin temsilcilerinin, meslek odalarının 
uyarılarını ve önerilerini ideolojik davranmakla 
suçlayıp, reddetmişlerdir.  
 

Pek muhtemeldir ki; yaşananların üzeri, "yaralar 
sarılacak, yanınızdayız" denilerek örtülmeye 
çalışılacak, kaderci yaklaşımlar çözüm denilerek 
sunulacaktır. Gerçek sorumlular, doğa olaylarının 
arkasına gizlenecektir. 
 

Görevde bulundukları tüm süreçte, İstanbul gibi bir 
değeri sadece ticari bir meta olarak gören ve 
bütün planları bu sistem üzerinde ören İstanbul 
Belediyesi Başkanı; insanımızı "tedbirsiz" 
olmakla suçluyor. 
 

Başkan ilk olarak tedbirsiz halktan söz ederken 
ikinci olarak ta yaşananların sebebi olarak "iklim 
değişikliği" diyor. Belediye başkanının yaşanan 
felaketin karşısında, onlarca insanımızın can 
kaybına, yaşam güvencesinin elinden alınışı 
karşısında açıklamalarını takip ederken dehşete 
kapılmamak elde değil...  
Soruyoruz; 
Peki, sizin bu makamlardaki göreviniz ne? Halk 28 
Martta size hangi yetkiyi verdi ya da vermiş 
olduğunu umut etti.    
Sn. Topbaş, aşırı ve düzensiz yağışlar, seller, 
kuraklık, çölleşme, orman yangınları gibi hem 
Türkiye‘nin hem de tüm dünyanın yaşadığı  
sorunların nedeni küresel ısınmadan kaynaklı 
iklim değişikliğidir evet... 

 
Ancak bilmiyorsanız hatırlatalım... 
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE BU FELAKETLERİ 
DAHA SIK YAŞAYACAĞIZ:  
Bir doğal ortamda dere yatağı varsa, 100 yılda bir 
olsun, 200 yılda bir olsun, su o dere yatağına gelir. 
Felaketin, peyzaj mimarlarının yıllardır kent 
planlarındaki en önemli unsurun planlamanın 
mutlaka doğal ortama uygun olması gerekir 
uyarısına kulak asılmaması sonucu olduğu açıktır, 
felaketin çarpık kentleşmenin sonucu olduğu 
açıktır, felaketin doğal su rejimine aykırı 
planlamadan kaynaklandığı açıktır, felaketin 
sadece sermayeye kulak veren yönetimlerin 
insanımızla ilgili hiçbir kaygısı olmadığı açıktır. 
 

Ancak bilinmelidir ki; deprem haricinde bugün 
dünyada gerçekleşen afetler doğal değildir.    
Peki, bu durumun sorumluları ne yapıyor?   
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KARŞISINDA ALINACAK 
ÖNLEMLERİ ALMAK SİZİN GÖREVİNİZDİR 
 
İklim değişikliğini tetikleyen ise sanayileşmenin, 
fosil yakıt kullanımının, akarsuların önünün 
barajlarla kesilmesinin, çarpık kentleşmenin, dere 
yataklarının imara açılmasının, doğal kaynakların 
tüm canlı yaşamını değil, sadece kârlarını 
artırmayı düşünüyor. 
 

Yerel yönetim bunları söylerken merkezi 
otoriteden Başbakan Erdoğan, açıklamalarında 
"izahı mümkün olmayan felaketlerle karşı karşıya 
kalındığını" söylüyor.  
, 

"Bu olsa olsa 100 yılda bir olur ya da daha uzun 
süreci kapsayan felaketlerdir"  diyen  Başbakan 
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu ile birlikte  takdiri ilahi diyerek, 
 sorumluluğu dere yataklarına ev yapan insanlara 
atıyor. 
 

Dün söyledik, bugünde söylüyoruz, yarında 
söylemeye devam edeceğiz; 
 

" Doğa olaylarının insanlık üzerinde yaratacağı 
etkiler, bilimsel,  akılcı ve rasyonel politikalarla 
önlenebilir. Zamanında alınacak tedbirler, 
kaynakların doğru yönetilmesi, yeterli ekonomik 
kaynakların ayrılması, rantiye kesimleri için değil 
toplum odaklı politikaların kent yönetimlerinde 
egemen olması bu doğa olaylarının 
yaratabileceği vahim sonuçların önüne 
geçecektir. " 
 

Yaşanan trajedinin sorumluları bellidir... 
İstanbul Valisi, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı görevden alınmalı, İçişleri Bakanı istifa 
etmelidir.  
 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak yaşanan 
felaketin sorumlularının yargı önüne çıkarılması 
için sürecin yakın takipçisi olacağımızı bildirir, 
yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara 
acil şifalar dileriz. 
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1 EYLÜL VESİLESİ İLE ; 

BARIŞA DOĞRU YERİNDEN TARAF 
OLMAK… 

Faşist Nazi Almanyası, 1 Eylül 1939‘ da önce 
Polonyayı, ardından Sovyetler Birliğini işgal 
etti, milyonlarca insanı katletti, milyonlarca 
insanı evsiz, sakat bıraktı.  
 

Nazi orduları tarihin gördüğü en büyük 
direnişlerden biriyle, Berlin‘ e kadar 
süpürülürken,  savaşın başladığı 1 Eylül günü 
bütün dünyada " Dünya Barış Günü" olarak 
ilan edildi.  
Dünyaya barış, faşizme karşı kahramanca 
ülkelerini savunan yurtseverler tarafından 
hediye edildi. 
 

O yıllardan bu zamana 1 Eylül Dünya Barış 
günü bütün dünyada çeşitli etkinliklerle 
"kutlanır."  
Her 1 Eylül‘ de doğaldır ki, dünyada, bölgede 
ve ülkede bugün yaşanan savaşların durması 
için temenniler dile getirilir.  
 

Bu temennilere yürekten katılıyoruz. 
 

Diğer taraftan temennilerin eksik kaldığını 
düşündüğümüzü belirtmek de fayda var. 
 

1939- 1945 tarihsel aralığında barışa 
yüklenen anlam teslimiyet değil, uğruna büyük 
bedeller ödenen mücadele pratiği ve 
perspektifidir.  
" Nerden, nasıl ve kim tarafından getirilirse 
getirilsin, hangi dinamiklerle belirlenirse 
belirlensin, yeter ki gelsin"  yaklaşımı 
teslimiyetçidir. Bu yaklaşım,  kalıcı- uzun 
soluklu bir kardeşlik ve barışın tesis edilmesini 
değil, süreci belirleyen dinamiklerin, dönemsel 
çıkar ve ileriye dönük projelerinin hayata 
geçirilmesinin bir ürünüdür. 
 

Komşu ülke Irak‘ a "dışardan" getirilen barış 
ve demokrasinin sonuçları ortadadır. Aradan 
geçen 5 yılda yaşamını kaybeden insan sayısı 
milyonlarla ifade edilirken, kesin ölü sayısını 
kimse bilmemektedir. Irak‘ tan geriye kalan, 
parça parça bölünmüş bir devlettir.  
 

" Irak örneğinde;  proje de, projenin sahibi de 
bellidir." 
Örnekler bol… Afganistan, Filistin, Lübnan… 
Onyıllardır barış ve demokrasi adı altında 
halklar, eskiyi özler hale gelmiş, adı geçen 
devletler yeni çizgilerle anılmaya 
başlanmıştır.  Balkanlarda sayısı belirsiz, 
onlarca uydu devlet sahneye çıkmıştır. Orada 
yaşayan halklar birbirine düşman edilmiştir.  
 

Peki ya bizim coğrafyamız… 
Evirmeden çevirmeden baştan net olarak 
koymakta yarar var. 

"Kürt sorunu bu toprakların sorunudur, 
Türkiye‘nin sorunudur…" 
 

" Açılım " diyenler ve açılımı heyecanla 
bekleyenler, bu topraklardan ve halktan 
umudunu kesenlerdir.  
"Açılım" diyenlere yüzünü dönüp, "bu tür 
konularda iyi gelişmeler de var" denmez.  
 

Sürecin ana doğrultusuna bakılır, ülke nereye 
gidiyor, hangi aktörler süreci belirliyor bunlar 
saptanır. İyisi, kötüsü buradan anlaşılır. 
Sürecin aktörleri de ana doğrultusu da bellidir. 
Dönüştürülen bir Türkiye ve bölgedir söz 
konusu  
olan… Kürt meselesi de bu dönüşüm 
sürecinin içinde, hem bu sürecin bir parçası 
aynı zamanda aracı haline getirilmek 
istenmektedir.  
 

Bu toprakların sorununu, bu toprakların 
dışından unsurlara inisiyatif vererek 
çözülemez.   
Buradan kalıcı barış ve kardeşlik değil, 
bölünme ve düşmanlık çıkar. 
"Türkler ve Kürtler kardeş olmalıdır!"  demeyle 
kardeş olunmuyor.   
 

Bir taraftan yükseltilen militarist ve ırkçı 
söylemler, diğer taraftan bölge haritasına 
yeniden şekil verecek olan ve açıktan dış 
dinamikler tarafından belirlenen  "büyük 
açılım" projeleri… 
Kırk satır mı, kırk katır mı? İlle de birine taraf 
olmak mı gerekiyor? 
Yoksa… 
 

Kalıcı bir barış ve kardeşliğin temelleri için 
yeni bir düzleme mi işaret edilmeli? 
Yapılması gereken,  bu düzlemin kendisini 
tartışmak ve tarif etmektir. Birilerinin şişeden 
cin çıkarmasını beklemek değil.  
 

Bu düzlemin kendisi eşitlikçi, adaletçi bir 
toplumsal projede yan yana gelmektir, bu 
projenin güçlendirilmesi için mücadele 
etmektir. 
Bu projenin aktörleri arasında, ABD‘ si, AB‘ si, 
işbirlikçi Talabanisi, Barzanisi , cemaatçisi 
yoktur.  
Bu projenin aktörleri, işsizlikte, yoklukta, 
yoksullukta, sömürülmekte ortaklaşmış, Türk 
ve Kürt emekçileridir.  
 

Buradan yan yanan gelmeyi 
başarabilenler, ayrışmayı değil, birleşmeyi 
önüne koyar. 
 
Saygılarımızla. 
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