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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Özgür Tamer
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Geçtiğimiz ayın en önemli gelişmelerinden biri arkadaşlarımızın Gezi davasında tutuklanması oldu. 

Geçmişte aynı suçlamalardan defalarca beraat eden TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir 

Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri 

Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarımız, 9 yıl sonra tutuklandı. 

Tarihimizin en görkemli, en yaratıcı, en gurur verici halk hareketi olan Gezi Direnişi’nin parçası 

olan arkadaşlarımız, asılsız suçlamalarla mahkum edilerek tutuklandılar. Şüphesiz bu karar yalnızca 

yargılananları hedef almamaktadır, bir bütün olarak toplumsal muhalefeti sindirmek, geri dönülmeyecek 

şekilde silikleştirmeyi amaçlamaktadır. Kamusal bir alanı korumak için bir araya gelen insanlara yönelik 

ölçüsüz bir biçimde şiddet kullanılmasıyla başlayan Gezi Direnişi, milyonlarca insanın katılım sağladığı 

ender barışçıl harekelerden biri olarak dünya tarihine geçmiştir. Gezi Hareketi, toplumun demokrasiyi 

koruma kararlılığını yansıtması açısından da ülkemiz için övünç kaynağıdır. Farklı inanç ve siyasal 

anlayıştaki milyonları bir araya getirebilen Gezi’de oluşan dayanışma ruhu, toplumsal kesimleri 

ayrıştırmaya dönük girişimlere rağmen, birlikte yaşama kararlılığımızın simgesidir. 

Börek getiren, revir kuran, yeryüzü sofrası açan; şarkı söyleyen, tiyatro sergileyen, dans eden 

milyonlar “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla” sindirilmeye çalışılıyor. İşçilerin ekmeğine, 

köylülerin ürününe sahip çıkmaması; hayatın pahalı emeğin ucuz olduğu bu düzenin sorgulanmaması 

isteniyor. Ülkemizin doğasına, kaynaklarına sahip çıkarak, demokrasinin tüm kurum ve kurullarıyla 

işlediği bir ülke mücadelesinden vazgeçmeden, delillere dayanan tarafsız yargılama yapan bir adalet 

sistemi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Gezi Direnişi ülkenin yüz akı, yargılanan 

arkadaşlarımız da bizim onurlu tarihimizin bir parçasıdır. Hiçbir karar Gezi’yi lekeleyemez. Halkı hedef 

alan, toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik bu karar, tarihimize bir utanç vesikası olarak geçecektir.  

Gezi’de öğrendiğimiz en büyük ders, birbirimizin elinden tutmanın, birbirimize sahip çıkmanın ne 

kadar önemli olduğuydu. Arkadaşlarımızı, ağaçlarımızı, ormanlarımızı, şehirlerimizi korumaya devam 

edeceğiz. Kararın ardından TMMOB, İstanbul, Ankara ve İzmir’de adalet nöbetlerine başladı. Ankara ve 

İstanbul’da merkezi konumlarda bulunan TMMOB birimlerinde gerçekleştirilen adalet nöbetleri İzmir’de 

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin önünde tutuluyor. Her akşam farklı katılımcılarla gerçekleştirilen 

buluşmalarda, birlik ve dayanışma mesajlarının veriliyor. TMMOB Danışma Kurulu da 14 Mayıs 2022 

tarihinde Ankara’da “Gezi Davasında verilen cezalar” gündemiyle geniş katılımlı olarak bir araya 

gelecek. Mahkum edilmeye çalışılan Gezi’ye özgürlük istemeyi hep birlikte sürdüreceğiz. Son olarak 

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden hepimize mesaj gönderen TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella 

Yapıcı’nın sözlerini hatırlatıyorum:    

“Değerli meslektaşlarım ve dostlarım...

TMMOB'nin kuruluşundan bu yana savunduğu toplum, kamu, doğa yararına meslek uygulama 

ilkesinin gereğini bugüne kadar hep birlikte uyguladık ve uygulayacağız.

Sermayenin kısa süreli çıkarlarını, toplumun çıkarlarına tercih eden iktidar ne kadar uğraşırsa 

uğraşsın; bu ilkenin gereği olarak yer aldığımız Gezi Direnişi, toplumsal tarihimizin en değerli 

sayfalarından biri olarak geleceğe taşınacaktır.

Bizler bu tarihi direnişin bir parçası olmaktan hep onur duyacağız. Yürekten hissettiğimiz ve bizi 

güçlendiren destek ve dayanışma için herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Yaşasın TMMOB, Yaşasın haklı mücadelemiz...”

Mücella Yapıcı’ya yanıt vermek isteyen üyelerimiz, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

Zuhuratbaba, Gençler Cd. No:16, 34147 Bakırköy/İstanbul adresine mektup yazabilir, sosyal medyadan 

#GeziyeÖzgürlük etiketini takip ederek dayanışmaya katılabilirler. 

Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam!

Gezi Tutukluları Serbest Bırakılsın!


