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İki dönem MMO 
İstanbul Şube 

Başkanlığı yapan, 
daha önce ve sonra 

Oda ve TMMOB 
yönetimlerinin çeşitli 

kademelerinde 
uzun yıllar görev 
alan, gerçek bir 

TMMOB sevdalısı 
olan Tevfik Peker ile 
meslek ve yöneticilik 

deneyimlerini 
de aktardığı 

keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik… 

Yaşam öykünüzün en başından 
başlayalım mı?   

25 Eylül 1956’da Kastamonu’nun 
Bozkurt ilçesinde doğdum. Okula bir 
yıl geç gidersem ezilmeyeceğimi dü-
şünen babaannemin ısrarıyla, nüfu-
sa üç ay geç yazdırılmışım. O yüzden 
kayıtlarda doğum günüm 1 Ocak 
1957 görünür. Sağ tandanslı ama 
zamanın koşullarına göre iyi eğitimli 

bir aile ortamında büyüdüm. Dedem 
rüştiye mezunuydu ve çok iyi Fran-
sızca bilirdi, orta öğrenim yıllarımda 
eğitimime çok büyük katkısı olmuş-
tur. İlkokula başladığım sene, ailem 
İstanbul’a göç etmeye karar verdi. 
Bu yüzden ilkokul üçüncü sınıfın so-
nuna kadar, İstanbul Fatih’teki Kâtip 
Çelebi İlkokulu’nda okudum. Babam 
İstanbul’da sandalye imalatı yapıyor-
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du. Fakat ticarette pek başarılı ola-
madı. O yüzden ben üçüncü sınıfın 
sonundayken, ailem Bozkurt’a geri 
dönme kararı aldı.

Bozkurt, denize bir buçuk kilometre 
mesafede çok güzel bir sahil kasa-
basıdır. Geri döndüğümüz için hiç 
üzülmedim, doğayla iç içe çok güzel 
bir çocukluk dönemi geçirdim. Üç 
kardeştik. Dedemin arazilerinde her 
türlü meyve ağacı ve bitki yetiştirirdi 
ailem. O dönem, her türlü suda balık 
vardı ve balık tutmayı çok severdik. 
Dördüncü ve beşinci sınıfı Bozkurt 
Atatürk İlköğretim Okulu’nda, orta-
okulu Bozkurt Orta Okulu’nda oku-
dum. Lise öğrenimim için ise ailem 
beni İstanbul’a gönderdi. Akraba-
larımızın neredeyse tüm çocukları, 
İstanbul’daki Vefa Lisesi mezunudur. 
Beni de oraya yollarlar sanıyordum. 
Ama daha ucuz bir eğitim yapabil-
mem amacıyla, Haliç Tersanesi’ndeki 
teknisyenlik okulunun sınavlarına 
soktular beni. Sınava girdim ama 
orada okumak istemediğim için, so-
rulan beş soruyu önce cevapladım, 
sonra kazanmamak için iki tanesini 
sildim. Yine de kazandım maalesef. 
Fakat oraya gitmemek için öyle çok 
ağladım ki ailem de dayanamadı 
ve sonunda Vefa Lisesi’ne kaydımı 

yaptırdılar. Anneannem İstanbul’da 
yalnız yaşıyordu, onunla kaldım ve 
birbirimize yoldaş olduk. Yani liseyi 
ailemden uzakta tamamladım. Ama 
bir süre sonra babam İETT’de plan-
tonluk işine başladı ve ailem tekrar 
İstanbul’a taşındı.   

Zor derler Vefa Lisesi için…

Hâlâ öyle mi? Emin değilim, çünkü 
eğitim ülkemizde gün gittikçe kö-
tüye doğru gitti ve bunun olumsuz 
etkileri orada da görülüyor tabii ki. 

Ama Vefa Lisesi, o dönem gerçek-
ten çok zor bir liseydi. Sayısız değerli 
insanı mezun eden, ülkemizin en 
köklü ve kıymetli liselerinden biridir. 
Çanakkale Savaşı’nda bütün öğren-
cileri savaşarak ölmüş ve iki dönem 
hiç mezun verememiş. Kemal Sunal, 
Müjdat Gezen, Şener Şen gibi güzel 
insanların yanı sıra bir başbakan, 
birçok bakan, bilim insanı, gazeteci, 
sanatçı ve yazar Vefa Lisesi’nin sıra-
larından geçmiştir. Fizik öğretme-
nimiz Sehavet Erce gibi müthiş kıy-
metli hocalarımız vardı. Onların bize 
gösterdiği emek ve sevgi unutul-
mazdır. Mesela ben çok başarılı bir 
öğrenciydim ama son sınıfta biraz 
durgunlaştım. Herkes üniversiteye 
hazırlanmak için dershaneye gidi-
yordu. Benim buna olanağım yoktu 
ve üzülüyordum biraz. Ailemden de 
uzaktaydım, o yaşta bu da zorluyor-
du galiba beni. O sıra Sehavet Hoca 
durgunluğumu hemen fark ederek 
beni çağırıp konuştu. Sonra da adeta 
psikolojimi tedavi etti. Her gün okul 
çıkışı yanına çağırıp defter ve ödev-
lerimi kontrol ederdi. Yani dersler-
deki müthiş öğretme çabasının yanı 
sıra, öğrencileriyle gerçek bir anne 

Devrimci Yol Korteji Yıldız Yokuşu’ndan (Beşiktaş, Dolmabahçe  güzergahı) Taksim 1 Mayıs alanına yürürken 
1 Mayıs  1978 (sağdaki)

Üniversite yıllarında Makina ve Maden Mühendisliğinde okuyan arkadaşlardan bazılarılarıyla (altta sağdan üçüncü)
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gibi de ilgilenirdi. Tüm bunlar beni 
çok mutlu etti ve her zamankinden 
çok daha fazla çalışmaya başladım. 
Onunla Vefa Lisesi’nin boza günle-
rinde hep görüşürdüm. Sonradan 
çocuklarıyla da arkadaş olduk.  Ne 
yazık ki iki yıl önce bu değerli ho-
camızı kaybettik. Onu ve bize emek 
veren tüm hocalarımızı, sevgiyle ve 
özlemle anıyorum. 

O döneme dair, amcamın oğlu Ersin 
Peker ve halamın oğlu Ömer Yorgan-
cı abilerimi de anmadan geçemem. 
Onlar o dönem derslerimin yanı sıra 
devrimci, demokrat düşünceye sa-
hip olmama da büyük katkılar sağ-
ladılar. Okulun atmosferi de ilerici 
demokrat insanlardan oluşan bir 
toplamdı. Bir de bizler çok okuyan, 
soran, sorgulayan, yakın çevremizle 
ve dünya ile daha ilgili bir kuşaktık 
sanki. Mesela Denizlerin ve Mahirle-
rin devrimci mücadelesi bizi çok et-
kilemiştir. Neden gencecik insanlar 
hayatlarını feda etti, neden asıldılar 
diye sürekli düşünür ve sorgulardık. 
Derslerimize de çok çalışıyorduk ama 
aynı zamanda kitap kurduyduk. Her 
şeyi öğrenme eğilimindeydik, kısıtlı 
olanaklarımızla Türkiye ve dünyada-
ki tüm gelişmeleri takip ediyorduk.  

Meslek eğiliminizi nasıl 
belirlediniz?

Lisedeyken hocalarımız hep teknik 
üniversiteye gidin diye teşvik eder-
lerdi. Ama ben zaten daha ortaokul 
yıllarımda, Yıldız Teknik Üniversitesi 
mezunu Makina Yüksek Mühendisi 
kuzenim Ersin Peker’e çok özenir-
dim. Kendime hep, “Ersin Ağabey 
gibi mühendis olacağım,” derdim. 
Fakat lise son sınıfta birdenbire fik-
rim değişti ve uçak mühendisi olma-
ya karar verdim. O dönemin koşulla-
rında, galiba ismi hem romantik hem 
daha çağdaş ve teknolojik gelmişti 
bana. O yüzden İTÜ’de uçak mühen-
disliği bölümünü kazanmayı kafa-
ma koydum. Fakat Ersin Ağabeyim, 
üniversite sınavı yaklaşınca meslek 
seçimimle ilgili benimle bir konuş-
ma yaptı. Hedefimi söyleyince, bu 
bölümde istihdam olanaklarının ül-
kemizde çok kısıtlı olacağını ve ma-
kina mühendisliğinde ise her alan-
da istihdam edilebileceğimi anlattı. 
Düşündüm, söyledikleri aklıma yattı 

ve tekrar makina mühendisi olmaya 
karar verdim. 

Üniversite giriş sınavında oldukça 
yüksek bir puan aldım. Puan kar-
tımın fotokopisini hâlen saklarım. 
Almış olduğum puanla istediğim 
tüm fakültelere kayıt yaptırabilirdim. 
Fakat lise son sınıfta, Sanat Tarihi 
dersinden ikmale kaldım. Sehavet 
Hocam burada da devreye girerek 
Sanat Tarihi Hocasına çok dil döktü. 
Ama dinletemedi maalesef. Mühen-
dis olacak adama sanat tarihi gerek-
mez, nasıl olsa geçerim diye düşüne-
rek bu dersi çok önemsememiştim. 
Ama öyle olmadı. Puanımın yettiği 
bir sürü yere, bu dersten ikmale kal-
dığım için kayıt yaptıramadım. Çün-
kü bütünlemeye kalmış ve mezun 
olamamıştım. Bütünlemede geçip 
mezun olduktan sonra ise puanımın 
yettiği okulların çoğunun kontenjanı 
dolmuştu. Ben de ancak İDMMA’ya 
bağlı Zonguldak Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi Makina Mühen-
disliği Bölümü’ne ön kayıt yaptırıp 
girebildim.

Vefa Lisesi'nden Fizik Öğretmeni Sehavet Erce

Akademi Su topu Takımı ile bir müsabaka öncesi- İzmir (üstte soldan ikinci)
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Zonguldak’ta üniversite 
yıllarınız nasıl geçti?

Yeni bir okuldu ve biz ilk öğrencile-
riydik. Ama çok şanslıydık, hocaların 
tamamı ODTÜ, Yıldız Üniversitesi ve 
İTÜ’den geliyorlardı. Yani dönemin 
büyük hocalarının hemen hepsin-
den ders alabildik. Üniversite yılla-
rım da lisedeki gibi tartışmalarla, 
kitap okumakla ve devrimci etkinlik-
lerle geçti. Aynı zamanda eğitimimi-
zi de aksatmıyorduk tabii. 70’li yıllar 
toplumsal mücadelenin yükseldiği 
bir dönemdi. Devrimci Gençlik hare-
ketinin Türkiye’de köylere kadar ge-
liştiği bir potansiyel vardı. Ben de bu 
harekete katkı sunmak için elimden 
geleni yapmaya çalışıyordum. İşçi 
kentiydi Zonguldak, önceleri Dev-
rimci Gençlik daha sonrada Devrim-
ci Yol dergilerini maden ocaklarının 
önlerine gidip satardık. Diğer yan-
dan üniversitede sorunlarımız çoktu. 
Okulumuzda öğlenleri yemek çıkmı-
yordu, yurt yoktu, otellerde veya ki-
ralık evlerde kalıyorduk. Bu sorunla-
rın çözümü ve demokratik taleplerle 
önce amfilerde birkaç forum yaptık. 
Daha sonra tüm öğrencilerin ortak 
isteği ile boykota başladık. Her za-
manki gibi boykotu kırmak isteyen 
güruh da oluştu ve polis eşliğinde 
üniversiteye gelmeye başladılar. 
Ancak oklumuz verilen mücadele-
ler sonrası, DEV-GENÇ’in en önemli 
kalelerinden biri oldu. Ben de o yapı-
nın içinde gururla yer alıp, devrimci 
mücadeleye katkı sunmaya çalıştım. 

Üniversite ikinci sınıftayken Koz-
lu ilçesinin sorunlarıyla ilgilenme-
ye ve her gün oraya gidip gelmeye 
başladım. Oradaki devrimci gençlik 
örgütlenmesinin kurulması ve genç-
lerin ideolojik bilincinin üst noktaya 
çekilmesi gibi devrimci bir uğraş için 
çaba sarf ettim. Kozlu’daki gençlerle 

gündüzleri yaptığımız eğitim çalış-
malarında sosyalist yayınları ve dün-
yadaki devrimci mücadele örnek-
lerini tartışırdık. Neyi, nasıl yaparız 
diye birlikte kafa yorardık. Akşamları 
da duvarlara düşüncelerimizi ifade 
eden duvar yazıları yazardık. Ama 
ertesi gün ilk işimiz yazdığımız duvar 
yazılarına, gündüz gözüyle bakmak 
olurdu. Hatta bazen durup altlarında 
fotoğraf çektirirdik. Çok gençtik ama 
biz, çok sevdik ve inandık devrime. 

O dönem belki başaramadık. Ama 
bizim kuşağımız her zaman o sevgi 
ve inancı koruyarak, “Devrim, bir gün 
mutlaka,” der daima… Bir de öğren-
ciliğimizde Ankara'ya ve İstanbul’a 
eylem ve etkinlikler için arkadaşlarla 
çok sık gidiyorduk. Çok kayıp verdi-
ğimiz acı günlerimizin yanı sıra, özel-
likle bu yolculuklarımız sırasında çok 
eğlendiğimiz anlarda oluyordu tabii. 
Ne de olsa gençtik... 

Üniversite öğrencisi iken 1 Mayıs 1979 Mitingi'nde-Zonguldak (ortada sağ kolu göğüs hizasında olan)

Üniversite bahçesinde arkadaşlarıyla-Zonguldak (üstte sağdan ikinci)
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Eğlenceli anılarınızdan birini 
bizimle de paylaşır mısınız?

Üniversite ikinci sınıftaydım ve 
TÖB-DER 5 Şubat 1977’de Ankara 
Tandoğan Meydanı’nda “Ekonomik-
Demokratik Haklar” başlığıyla, çok 
geniş katılımlı bir miting düzenle-
mişti. DEV-GENÇ olarak bizlerde bu 
mitinge çok büyük katılım gerçek-
leştirdik. Biz de arkadaşlarla miting 
için Zonguldak’tan Ankara’ya baya-
ğı kalabalık gelmiştik. Mitingdeki 
kortej sıralamasında bizim örgütü 
iki kavgalı siyasi grubun ortasına 
yerleştirmişlerdi. Aslında tüm mi-
tinglerde böyle yaparlardı, hep 
kavgalı grupların ortasında kalırdı 
DEV-GENÇ. Biz daha özgün bir siya-
seti savunuyorduk ve bizim kimseyle 
böyle kavgalarımız yoktu. Diğer si-

yasetlerden bazıları, bu özelliğimizi 
kıskanarak bize orta yolcu derlerdi. 
Ayrıca mitinglerde de ortada olma-
mızı isterlerdi.   

O gün yine biz ortadayız ve bu grup-
lar hem kortejde hem miting alanın-
da, sürekli atışıp birbirlerine taş sopa 
ve benzeri fırlattılar. Attıkları şeyler 
bize de gelmeye başlayınca bir süre 
sonra kortejimizin sorumluları bizi 
aradan çektiler. Biz aradan çekilince 
iyice birbirlerine girdiler ve araların-
da ciddi yaralananlar oldu. Akşam, 
arkadaşlarımız bizi ODTÜ yurtların-
da misafir ettiler. Güzel bir miting 
gerçekleştirmiş olmanın gururuyla 
akşam yurtta çok mutluyduk. Di-
ğer gruplardan da o yurtta kalanlar 
vardı ve o gece yurtta sabaha kadar 
kapımız çalındı. Mitingdeki kavga-

lı iki gruptan birileri sürekli gelip, 
“yaralımız var kan verebilir misiniz?” 
diye bizleri çağırdılar. Biz de gidip 
arkadaşlar için kanımızı verdik tabii. 
Sonra bunu aramızda hep, “Bütün si-
yasetler bizden besleniyor, biz olma-
sak Türkiye sol siyaseti yok olacak,” 
diye espri konusu yapardık. Güzel 
günlerdi…

Bunca yoğun mücadele ve 
uğraşı içinde üniversiteyi 
zamanında bitirebildiniz mi?

Biz memleket sevdalısı ve bu uğurda 
mücadeleden kaçınmayan ama bir 
yandan da çok çalışkan, derslerin-
de başarılı devrimci öğrencilerdik. 
Ben 1979’da sene kaybetmeden 
mezun olarak makina mühendisi 
oldum. Mezun olduktan sonra İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisi’nin, yani şimdiki Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nin yüksek lisans 
sınavlarına girdim. Bizim okulun 
makina mühendisliği bölümünün 
başkan yardımcısı Ali Topbaş, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden geliyordu. 
Direk mezun olabilen beş veya altı 
arkadaşla birlikte başvurmuştuk o sı-
nava. Hep birlikte önce onun yanına 
gittik. Ali Topbaş arkadaşlarıma, “Siz 
sınava girin,” ama bana, “Tevfik senin 
ne işin var burada? Kazansan da ben 
seni aldırtmam ki” dedi. Bunu, dev-
rimci mücadelenin içinde olduğum 
ve buna karşı olduğu için söylediği-
ni bilmeme rağmen hayal kırıklığına 
uğradım tabii. Ama yine de girdim 
sınava. 

Daha sonra benim açımdan iyi bir 
gelişme oldu ve Ali Hoca yüksek li-
sans sınavları boyunca Ankara’da 
Üniversiteler Arası Kurul’un bir işi 
için görevlendirildi. Sınavı kazandım 
ve engel olur korkusuyla Ali Topbaş 
görevini tamamlayıp gelmeden he-
men kaydımı yaptırdım. Enerji maki-
naları alanında yüksek lisans yapma-

Üniversite öğrencisi iken Kozlu’da arkadaşlarıyla yaptıkları duvar yazılarının altında (ayakta soldan beşinci)

Üniversite öğrencisi iken Kozlu’da arkadaşlarıyla yaptıkları duvar yazılarının altında (sağdan ikinci)
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ya başladım ve 1981 yılında mezun 
oldum. Bu arada Zonguldak’ta me-
zun olduğum okulda yüksek lisans 
öğrencilerinden asistan alınıyordu. 
Onu da en yüksek puanı alarak ka-
zandım. Ama Ali Topbaş beni oraya 
almadı. Yalnız yüksek lisans yapar-
ken notlarım çok iyi olduğu için, 
1980 yılında Edirne Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi’nin Ma-
kina Mühendisliği Bölümü’nde yarı 
zamanlı öğretim görevlisi olarak ka-
bul edildim ve orada haftada iki gün 
çalışmaya başladım. 1983 yılına ka-
dar orada görev yaptım. Asistanlara 
göre çok daha iyi maaş alıyordum. 
Üstelik bir de kürsü başkanlığı yapı-
yordum. Yüksek lisans bitince 1982 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
araştırma görevlisi olarak çalışmaya 
başladım. Doktora yeterlilik sınavını 
vererek doktora tezi hazırlamaya hak 
kazandım. 

Tüm bunları yaparken Ali Topbaş 
Hoca'nın yaptıkları ve beni engel-
lemeye çalışması hiç aklımdan çık-

mamıştı. Bir süre sonra onun yanına 
gidip, “Hocam siz beni yüksek lisans 
programına almak istemediniz ama 
sadece ben kazandım. Zonguldak’ta 
asistanlığa almadınız ama Edirne’de 
öğretim görevlisi oldum, hatta kürsü 
şefiyim. Siz burada kürsü şefi misiniz? 
Şu anda da Yıldız Teknik Üniversitesi 
Isı Kürsüsü'nde asistanlık yapıyorum. 

Yani sizin layık görmediğiniz her şey 
oldum,” demiştim ve çok mahcup ol-
muştu. Çünkü bizlere, yani özellikle 
solcu öğrencilere böyle kötü davra-
nılmasına o dönem gerçekten çok 
içerlemiştim. Tabii solculara yapılan 
eziyetler bunlarla kalmadı, darbe ön-
cesi de darbe geldikten sonra da çok 
daha ağır şeyler yaşandı…

1980 Darbesi olduğunda 
Edirne’de miydiniz?

O sırada Yıldız Teknik Üniversitesin-
de yüksek lisans yapıyordum, aynı 
zamanda da Edirne Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi’nde 
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 
haftada iki gün çalışıyordum. Henüz 
akademik yıl başlamamıştı ve dar-
be olduğu gün İstanbul’da ailemin 
yanındaydım. Üniversite öğrencisi 
olduğum zamanlarda akademik, de-
mokratik ve özerk üniversite müca-
delesi süreçlerinde birçok kez gözal-
tına alınmıştım. O zaman ki deyimle 
fişliydim. Yani poliste kaydımız vardı 
ve bunu ailem de biliyordu. Annem 
o gün yani darbe sabahı erkenden 
kalkmış ve darbe olduğunu radyo-
dan öğrenmiş. Sonra bunlar bizim 
çocuğa zarar verir diye düşünerek, 

 Üniversite birinci sınıfta yurt ve öğlen yemeği için yapılan bir boykot sırasında (alttan üçüncü)

Eşi Sevinç Peker ile tanıştıkları gün-1984 Eşi Sevinç Peker ile düğün fotoğrafı-17 Aralık 1991 
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biz kalkmadan evdeki tüm kitapla-
rımı banyo kazanında yakmış. Ben 
sabah uyanınca darbe olduğunu 
öğrendim ve çok tedirgin oldum. O 
akşam eve polisler geldi ve evin her 
yerini aradılar. Ama annem, şüpheli 
olabilecek her şeyi yaktığı için hiçbir 
şey bulamadılar ve gittiler. Kitapları-
mın yandığına çok üzüldüm, annem 
bana sorsaydı asla yaktırmazdım. 
Ama aslında annemin bu davranışı, 
benim için büyük bir şanstı. 

Zor günlerdi. Çok arkadaşımız büyük 
bedeller ödedi. Uzun yıllar hapis-
hanelerde kaldılar,  işkencelerden 
geçirildiler. Faili meçhul cinayetlerle 
birçok insan öldürüldü. Ne yazık ki 
darbenin, hemen sonrasında yapılan 

Anayasa’nın 
ve uygu-
l a m a y a 
k o n u l a n 
neo-liberal 
pol i t ik ala-
rın maddi 
manevi her 
türlü bedeli-
ni ödemeye 
devam edi-
yoruz. Mese-
la o dönem 
ç a r k ç ı b a ş ı 

sınavına girmek istedim ama darbe 
atmosferi yüzünden ona da gireme-
dim.

Çarkçıbaşı olmayı neden 
istediniz ve nasıl bir sorunla 
karşılaştınız? 

Yüksek lisanstan bir arkadaşım bir 
gün, “Denizcilik Yüksek Okulu’nun 
sınavlarına girelim, uzak yol çark-
çıbaşı diploması alırız, yurtdışına 
gitme şansımız da olur,” dedi. Bizim 
okulun mezunlarına bir hak verilmiş-
ti. Bu sınava girip kazanırsanız, çark-
çıbaşı denilen bir tür gemi işletme 
mühendisliği unvanı alıyordunuz ve 
üçüncü kaptan olarak gemi makina-
larını işletme diplomanız oluyordu. 

Ben de, “Madem hakkımız var, ala-
lım belki lazım olur,” dedim. Yalnız 
o sınava girmek için Karaköy’deki 
Hudut Sahilleri Karakolu’ndan bir 
belge almak gerekiyordu. Darbenin 
hemen sonrasıydı. O belgeyi almak 
için erkenden kalktım, kravatlı takım 
elbisemi giydim, çantamı aldım ve o 
karakola gittim. Polisler içeri girdik-
ten iki üç dakika sonra beni nezarete 
attılar. Öğrencilik yıllarımdan kalma 
ellerinde bir şey var galiba diye dü-
şünerek epeyce korktum. Akşama 
kadar kaldım orada. Akşam saat yedi 
sularında, çok yıldızlı bir emniyet 
amiri geldi ve “Bu kişinin burada ne 
işi var?” diye sordu. Nezaretteki po-
lisler “Yurtdışına çıkma yasağı var-
ken belge almaya geldi, sakıncalıdır 
diye buraya attık,” dediler. O amir, 
“Bırakın, adamı ya! Bu devirde yurt 
dışına çıkma sakıncası olmayan mı 
var?” diyerek beni serbest bıraktırdı. 
Çıktım ve bir daha oranın yakınlarına 
bile uğramadım. Sınavdan da belge-
den de mecburen vazgeçtim. Hatta 
1997 yılına kadar yurtdışına çıkmayı, 
pasaport almayı bile denemedim. 

Bu arada üniversitedeki 
görevinizden ayrılmışsınız. 
Neden böyle bir karar verdiniz?

Yüksek lisansım bitince, 1982 yılın-
da Yıldız Teknik Üniversitesi Makina 
Fakültesi Isı Kürsüsü’nde asistanlığa 
başlamıştım. Edirne’ye de yarı za-
manlı öğretim görevlisi olarak git-
meye devam ediyordum. Bu arada 
1982 yazında İzmir Menemen’de 
dört aylık kısa dönem askerlik yap-
tım ve döndüm. Aynı anda Yıldız 
Teknik Üniversitesi'nde asistan olup 
Edirne’de öğretim görevlisi olarak 
çalışmak zor oluyordu. Bu yüzden 
1983 yılının ilk yarıyılından sonra 
Edirne’deki görevimden ayrıldım. 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde asis-
tanlığa devam ettim. Ancak darbe 

TMMOB  2. Demokrasi Kurultayı, 2012-(Divan Başkanı) 

MMO İstanbul Şube’de Soğutma Kursu sonrası belge dağıtılırken-1986 (sakallı olan)
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sonrasıydı ve 1984’te kurulan Yüksek 
Öğretim Kurumu (YÖK) üniversite-
lerde çok baskı uyguluyordu. Üniver-
sitelerin özerk ve demokratik yapıları 
yok oluyordu. Ben ve birçok arkada-
şım üniversitede kendimiz için bir 
istikbal görmemeye başladık. Çünkü 
çalışma ortamının giderek bozula-
cağından ve yükselmemizin engel-
leneceğinden emindik. Tüm bunları 
değerlendirerek bir karar verdim ve 
1986’da üniversiteden istifa ettim. 
Uzun yıllar sonra 2004 ve 2005 yılla-
rında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 
kısa bir süre daha çalıştım ama so-
nuçta üniversitede kalmadım. 

Akademiden ayrılmak zor 
olmadı mı?

Elbette, üniversiteden, öğrencilerim-
den ayrılmak çok zor bir karar oldu 
benim için. Çünkü işimi çok severek 
ve büyük keyifle yapıyordum. Dün-
yada daha iyi bir mesleğin olduğunu 
da düşünmüyordum. Aslında hâlâ 
öyle hissediyorum. Dinamizm dolu, 
muhteşem bir meslekti gerçekten. 
Öğrencilerinize sürekli bir şeyler ve-
riyorsunuz, bilgilerinizi sürekli geliş-
tiriyorsunuz ve onların sayesinde hep 
yeni şeyler öğreniyorsunuz. Öğrenci-
lerinizin, yetiştirdiğiniz bir ağaç gibi 

büyüyerek, mühendis olduğuna ta-
nık oluyorsunuz. Bu hâlâ çok özledi-
ğim, eşsiz güzellikte bir duygudur. Ne 
yazık ki son vermek zorunda kaldım. 

Eşim Sosyolog Dr. Sevinç Peker’le de 
bu dönemde tanıştım. O sıra Boğa-
ziçi Üniversitesi’nde asistandı. Benim 
ayrıldığım dönemlerde Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde çalışmaya başla-
dı ve Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin 
kurucularından oldu. 1991 yılında 
evlendik. O benim gibi ayrılmadı 
üniversiteden. Ama cemaatçi kadro-
lardan büyük baskı gördü ve çok ezi-
yet çekti. Yine de uzun yıllar direndi 
ve öğrencilerini bırakmadı. Sonunda 
zorunlu olarak emekli oldu. 

Eşinizin yaşadıklarından da 
kısaca bahseder misiniz? Ne tür 
baskılar yaşadı?

Kuruluşuna büyük emekler verdiği 
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Fakültesi’nde görev yapıyor-
du. Son dönemlerde o ve arkadaşları, 
cemaatçi kadrolaşmaların baskısını 
yoğun olarak hissediyorlar ve sürekli 
soruşturma geçiriyorlardı. Ayrılma-
ları için türlü yıldırma politikalarıyla 
karşı karşıya kaldılar. 2008 yılında 
bir soruşturma sonrası, eşimin yıl-

lardır verdiği dersleri ve fakültedeki 
odasını elinden aldılar. İki asistanın 
bulunduğu başka bir odaya verdiler. 
Hiç itiraz etmedi ve kendi yetiştirdi-
ği gençlerle odasını paylaşmaktan 
gurur duyacağını söyledi. Ama sa-
nırım bu olay bardağı taşıran son 
damlaydı. Çünkü hemen arkasından 
beyin kanaması geçirdi. Bunu atlat-
mak üzereyken dizlerinden ameliyat 
oldu. Tekerlekli sandalye kullanması 
gerektiği için de altı ay rapor verildi. 
Fakat kendi yetiştirdiği öğrencileri 
yarı yolda bırakmak istemedi ve ra-
poruna rağmen dekanlığa dilekçe 
vererek, derslere girmek istediğini 
söyledi. Dekan itiraz etti ama eşim 
raporu yırttı ve “Şimdi raporum yok,” 
dedi. Böylece derslerini geri vermek 
zorunda kaldılar. 

Fakat fakültenin tüm dersleri dekan-
lık tarafında ve giriş katta verilmesi-
ne karşılık, eşimin derslerini kampü-
sün en uzak noktasında, asansörsüz 
bir binanın en üst katında bir sınıfta 
planladılar. Tekerlekli sandalyeye 
bağımlı olduğundan, kendisini o dö-
nem boyunca okula ben getirip gö-
türdüm. Öğrencileri de onu her gün 
merdivenlerden sınıfa taşıdılar. Da-

Küçük kızı Elif İlayda’nın  Endüsriyel Tasarım bölümünden mezun 

olduğu gün-2018 Eşi Sevinç Peker ve büyük kızı Ekin İpek ile)

Kızı İpek’in düğün töreni (Eşi Sevinç Peker, damadı Erdal 
Bağdat ve küçük kızı İlayda ile) 

Kızları İpek ve İlayda’nın çocukluk yılları-Büyükada, İstanbul
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yatılan bu zorluklara rağmen ders-
lerini verdi. Bir yarıyıl böyle devam 
etti ama büyük eziyet çekiyordu. So-
nunda bu baskı ve zorluklara daya-
namayarak, emekli olmak zorunda 
kaldı. Şimdi bir vakıf üniversitesinde 
öğretim üyeliği görevini sürdürüyor. 
Yaşadığımız bunca sıkıntıya rağmen, 
ne eşimin ne de benim en ufak bir 
pişmanlığımız yoktur. İyi ki bu müca-
delenin içinde yer almışız, iyi ki kat-
kı koymuşuz diye düşünüyoruz ve 
onur duyuyoruz. Çocuklarımız da bu 
kültürle yetiştiler ve her zaman bize 
destek oldular. 

Üniversiteden ayrıldıktan 
sonra, meslek hayatınıza 
nerelerde devam ettiniz?

Üniversiteden ayrıldıktan sonra, 
1986’da arkadaşlarım Ümit Ülgen 
ve Mustafa Erhan ile bir firma kura-
rak soğutma ve klima üzerine işler 
yapmaya başladık. Hem proje, hem 
şantiye işlerini kendimiz yapıyor-
duk. Güzel işler yaptık ve birlikte çok 
hoş zamanlarımız oldu. Üçümüz de 
makina mühendisiydik, Odadan da 
arkadaştık. Sonradan üçümüz de 
MMO İstanbul Şube Başkanı olduk. 
Ortaklığımız 1997 yılına kadar sürdü.  
Bir süre aynı işleri, kendi kurduğum 

firmada devam ettirdim. Soğutma 
Klima Tesisatı taahhüt işleri yapıyor-
dum. Şube başkanlığım sırasında 
hiçbir taahhüt işi yapmamayı kendi-
me ilke edinmiştim. Bu nedenle bu 
dönemde ağırlıkla Oda çalışmalarına 
yoğunlaştım. Başkanlıktan ayrıldık-
tan sonra ise bir süre kendi şirketim-
de, daha sonra özel şirketlerde saha 
mühendisi ve genel müdür olarak 
meslek hayatımı sürdürdüm. Tüm 
bunların yanı sıra 2003 yılından iti-
baren de yine özel şirketlere ihtisas 
alanımla ilgili danışmanlık hizmeti 
verdim. Çalışma hayatım sırasında 
Türkiye’nin çok çeşitli yerlerinde çok 
sayıda tesisin kuruluş ve projelen-
dirme aşamalarında çalıştım. Maki-
na mühendisi olarak işimi hep çok 
severek yaptım. Bu alanda hizmet 
vermekten mutluluk duydum. Mes-
lek alanımla ilgili ilk baskısı Odamız 
tarafından 2008 yılında yayımlanan 
ve yakında ikinci baskısı çıkacak olan 
“Hastanelerde İklimlendirme Tesisatı 
ve Denetim Esasları” kitabının yazar-
larından biriyim.

Oda’yla ne zaman tanıştınız ve 
hangi görevlerde bulundunuz?

Öğrenciyken Devrimci Gençlik safla-
rında toplumsal muhalefetin içinde 

Emin Koramaz (üstte) ve Mehmet Soğancı (altta) ile birlikte

yer aldığım için,  mesleki demok-
ratik kitle örgütü olan TMMOB ile 
de öğrencilik yıllarımda zaten ta-
nışmıştım. Hatta birçok miting ve 
etkinlikte de onun saflarında yer 
almıştım. 1979’da mezun oldum. O 
dönem İstanbul Şube Yönetim Kuru-
lu Sekreter Üyesi İskender Çayırlı ve 
Hasan Akalın Oda'ya üye olmamız 
gerektiğini söylediler ve üyeliğim 
1980 yılında başladı. Büyük kızım 
İpek'te küçüklüğünden beri Odaya 
gidip gelirdi hep. O da endüstri mü-
hendisliğinden mezun olduğu gün, 
hemen kayıt oldu Oda’ya… TMMOB 
delegesi olmak için meslekte 10 yılı 
doldurmak gerekiyor. Bu şartı dol-
durduğum 1989 yılından beri her 
dönem, TMMOB Genel Kurul Delege-
si seçildim. 

Oda kurullarındaki süreçlerim şu 
şekildedir: 1986’da İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu'na yedek üye seçil-
dim. Ancak bir arkadaş istifa etti ve 
asil üye oldum.  1998’de bir dönem 
TMMOB Denetleme Kurulu Üyeliği 
yaptım. 2002 yılında yedek üye ola-
rak tekrar İstanbul Şube yönetimine 
girdim. Daha sonra 2004 ile 2008 yıl-
ları arasında iki dönem İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürüttüm. İstanbul Şube Başkanlığı 

Kızı Ekin İpek, Endüstri Mühendisi olduğu gün MMO'ya kaydını yaptırırken,  MMO İstanbul Şube Danışma Kurulu'na  
üyelik için önericileri ile birlikte-2016
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yapmaktan her zaman onur duymu-
şumdur. Oda'da olduğum zamanlar 
en keyif aldığım dönemlerdir. Arka-
daşlarla birlikte çok güzel işler yap-
tık. 2008 yılından sonra TMMOB ve 
Odamızda çeşitli görevler yaptım. 
TMMOB 42. Dönem Yüksek Onur 
Kurulu üyeliği, 29, 30 ve 31 dönem-
lerinde İstanbul Şube Genel Kurul 
Divan Başkanlığı ve TMMOB 2. De-
mokrasi Kurultayı Divan Başkanlığı 
yaptım. 2012’den beri de TMMOB’da 
MMO Yönetim Kurulu Temsilciği gö-
revi yapıyorum. Anlatırken fark ettim 
ki Odamıza bir ömür harcamışım. 
Harcadığım her dakika benim mut-
luluğumdur. Çünkü harcanan bu ça-
balar, mesleğimiz ve ülkemize fayda 
üretmeye dönüktür.

Kızınız da sizden etkilenerek mi 
mühendis oldu?

İki kızım var. İşin doğrusu, ikisini de 
makina mühendisi olmaları için etki-
lemeye çok çalıştım. Ama başarama-
dım. Hatta bana, “Meslek şovenis-
tisin baba,” derlerdi hep. Gerçi hâlâ 
öyle söylüyorlar… Büyük kızım İpek 
ile mühendislik seçiminde anlaş-
tık ama o endüstri mühendisliğinin 
kendisine daha uygun olacağına ka-
rar verdi. Şimdi severek ve başarıyla 
sürdürüyor mesleğini. Küçük kızım 
Elif İlayda’ya ise mühendislik konu-
sunda hiç etki edemedim. O en baş-
tan bambaşka bir alanı, müziği seçti. 
Dört yaşından beri bale ve piyano 
eğitimi aldı. Bu alanda çok başarılı, 
çok güzel klasik piyano çalıyor. Pi-
yano eğitimine hâlen devam ediyor. 
Şu sıralar İngiltere Kraliyet Okulu 
kurlarını bitirerek lisans öğrenimini 
tamamlamaya çalışıyor. Aynı zaman-
da özel piyano dersleri de veriyor. Li-
sansüstüne de konservatuarda piya-
no dalında devam etmek niyetinde. 
Üniversite lisans öğrenimini de en-
düstriyel tasarım dalında yaptı. Be-

nim gönlüm hep makina mühendis-
liğinden yana olsa da, çocuklarımın 
sevdikleri ve başarılı olabilecekleri 
alanlara yönelmeleri çok güzel oldu. 
Şimdi ikisi de meslek seçimlerinden 
dolayı çok mutlu ve onlar mutlu 
olunca bizler daha da mutluyuz…

İstanbul Şube yöneticiliği 
deneyiminizden bahsedelim 
biraz. İlk yönetime girdiğiniz 
dönemlerden başlayalım,  ne 
tür faaliyetler yaptığınızı anlatır 
mısınız?

Şube’de ilk yöneticilik yaptığım 1980 
yıllarda İstanbul ve Ankara gibi kent-
lerde anormal bir hava kirliliği vardı, 
resmen karbon monoksit soluyor-
duk. Biz de Şube olarak 1986’da bü-
yük bir hava kirliliği sempozyumu 
düzenlemeye karar verdik. O dönem 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Yavuz Bayülken idi, ben de yö-
netim kurulunda yedek üyeydim ve 
sempozyumun düzenleme kurulun-
daydım. Dönemin yokluğunda yap-
tığımız üç gün süren o sempozyum-
da, hava kirliliğinin nedenleri, ne tür 
bir yakıt yakılacağı, hangi tip filtreler 
kullanacağı gibi konuları tüm detay-
larıyla ortaya dökmüştük. Bu aynı za-
manda darbeden sonra ülkemizde 
yapılabilen ilk büyük sempozyumdu 
ve dolayısıyla basın büyük ilgi gös-
termişti.

2003 yılında ise İstanbul Şube’de yö-
netiminde yine yedek üyeyken de 
Makina Mühendisliği Eğitim Sem-
pozyumu yaptık. Bu sempozyumun 
da yürütme kurulu üyesiydim. Daha 
sonraki yıllarda Odamız ve TMMOB 
birçok eğitim sempozyumu yaptı. 
Ama bu Türkiye’deki mühendislik 
eğitiminin fotoğrafını çeken ve ge-
reklilikleri ortaya koyan çok güzel 
bir iş oldu gerçekten. Bu konuya dair 
yüzlerce sayfalık doküman çıktı. O 
zaman rahmetli Turhan Selçuk Cum-
huriyet Gazetesi’nin karikatüristiydi. 
Sempozyum anısına, o günlerden 
bugünü gören çok anlamlı ve güzel 
bir karikatür çizmişti bizim için. Sev-
giyle anıyorum onu da… 

2004 yılından sonra yaptığım baş-
kanlık dönemim ise çok güzel ama 
bir o kadarda yoğun bir dönemdi. 
Meslek alanlarımızla ilgili çok fazla 
gelişme oldu. Bizler bu konulara ye-
tişmek, halka gerçekleri ve çözüm 
önerilerini anlatmak için çok uğraş-
tık. Bu dönem de İstanbul Şube ola-
rak güzel işlere imza attık. Aslında 
1196’da Oda Merkezi'nde, 1998’de 
ise İstanbul Şube’de yaşanan yö-
netim değişiklikleri, Oda tarihimiz 
açısından çok önemli dönüm nok-
talarıdır. Tüm bu güzel işlere imza 
atmamıza neden olan sürecin fitili, o 
tarihlerde ateşlenmiştir. 

Turhan Selçuk'un 2003 Eğitim Sempozyumu için yaptığı karikatür

Yayın No: MMO/481/2
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Bahsettiğiniz değişikliklerin 
sizce TMMOB ve Oda tarihi 
açısından nasıl bir önemi var?

Sanırım 1994 yılıydı. Bir Oda Danış-
ma Kurulu’nda kürsüde konuşan iki 
kişinin TMMOB ve Oda çalışmaları 
ile memlekete dair düşüncelerinin 
benimle bire bir örtüştüğünü fark 
ettim. Yanlarına giderek tanıştım. O 
günden beri dost ve yoldaşım olan 
o kişilerden biri Mehmet Soğancı, 
diğeri Emin Koramaz’dı. Daha sonra 
ikisi de 1996 yılında özellikle mali 
olarak zor günler geçirilen, borç için-
deki Odamızda yönetime girdiler ve 
yepyeni bir anlayışla işe koyuldular. 
Odamızın ve TMMOB’un şahlanma 
dönemi başlamış oldu böylece. O 
dönem meslek ve meslektaş so-
runlarının yanı sıra ülke ve toplum 
sorunları da çok fazlaydı. Bizler de 
onlara yoldaşlık ederek “birlikte ka-
rar alma, birlikte üretme ve birlikte 
yönetme” anlayışını şiar edinip, Oda-
mızın örgütsel, mesleğimizin evren-
sel, üyelerimizin ise kişisel birikim-
lerini çalışmalarımızın içine katarak, 
demokrasiden, emekten ve halktan 
yana tutum alarak yönetimlerde yer 
aldık. Şubemizi yönetirken, Oda Ku-
rullarımızı işletirken genel kıstasla-

rımız ve anlayışlarımız vardı, onlara 
hep bağlı kaldık.

Bağlı kaldığınız ilkelerden 
kısaca bahseder misiniz?

Bizim anlayışımız emekten ve halk-
tan yanadır, demokrat ve yurtsever 
karakterlidir, anti-emperyalisttir, 
özelleştirmelere, nükleer çetelere, 
savaşlara, “Yeni Dünya Düzeni” teo-
rilerine, şeriat özlemcilerine ve ırkçı 
politikalara karşıdır. Siyasetin dar 
anlamını aşar, yaşamın her olayını 
siyasetle ilişkili görür. Barıştan yana-
dır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, 
insanlık onurunun korunmasından 
yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her 
koşulda korur, kararlarını demok-
ratik merkeziyetçi yöntemlerle alır. 
Bir yandan meslek alanları üzerin-
den ülke gerçeklerini sorgularken, 
öte yandan mesleki denetimin ön 
koşulu olan üyelerinin mesleki bil-
gilerinin geliştirilmesine yönelik ça-
lışmaları da ön planda tutar. Meslek 
ve meslektaş sorunlarının toplum 
sorunlarından ayrı tutulamayacağını 
her çalışmanın eksenine koyar, gü-
cünü sadece üyesinden ve bilimsel 
çalışmalardan alır. Tüm etkinlerini 
"sen yoksan bir eksiğiz" anlayışı ile 

yapar. Bilim ve teknoloji temelinde 
sanayileşen, demokratik, tam ba-
ğımsız, laik, aydınlık bir Türkiye öz-
lemindedir. "Oda çalışma ilkeleri yol 
haritamızdır," dedik ve çalışmalarımı-
zı en kapsayıcı şekilde örgütledik. O 
günlerden bugünlere kadar taşımış 
olduğumuz çalışma anlayışımız, esas 
olarak 1998 yılında düzenlediğimiz 
TMMOB 1. Demokrasi Kurultayı’nda 
tam olarak şekillendi ve yayımlandı. 
Daha sonra tüm Türkiye’de Şube ve 
temsilcilikler bu anlayışla hareket et-
meye başladılar. İstanbul Şube’de de 
1998’de Ümit Ülgen’in Şube başkan-
lığında, bu anlayışla örtüşen yepyeni 
bir dönem başlamıştır. Bu anlayışın 
temellerini atan ve yapısını ören be-
nim efsane başkanlarım Mehmet So-
ğancı ile Emin Koramaz’ın çabalarını 
ve emeklerini bu camia hiçbir zaman 
unutmayacaktır. 

2004 sonrası başkanlığını 
yaptığınız, yoğun ve keyifli 
olarak tariflediğiniz İstanbul 
Şube çalışmalarından bahseder 
misiniz?

2004-2008 arası sürdürdüğüm İs-
tanbul Şube başkanlığı dönemim, 
Oda'da bulunmaktan en çok keyif 

MMO Gaziantep Şube eski Başkanı arkadaşı Ali Peri ile 
Adalet Yürüyüşü sırasında-2017 Gerede, Bolu

MMO İstanbul Şube ön seçimleri sırasında  MMO eski  Başkanı Prof. Dr. Selçuk Somer, MMO İstanbul Şube ile TMMOB 
eski yöneticilerinden Hasan Akalın ve arkadaşlarıyla
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aldığım zamanlardır. Arkadaşlarla 
birlikte Oda'ya ve memleketimize 
yararlı olan, sayısız güzel iş yaptık. 
O dönem kendi işime de ara vererek 
neredeyse bütün mesaimi Oda’ya 
harcıyordum. Hatta büyük kızı-
mı, Oda’ya yakın olsun diye Sainte 
Pulchérie Fransız Lisesi’ne yazdır-
mıştım. En önemli faaliyetlerimizden 
biri, sanırım proje denetimi işidir. 
Marmara Depremi yeni yaşanmıştı 
ve yapılardaki denetimsizliğin acı 
faturaları, herkes tarafından bilini-
yordu. Yönetime gelince, konuya 
dair, dönemin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile 
görüşmek istedik. Uzun oyalamalar 
sonunda bize bir randevu verildi. 
Ancak özellikle projeler konusun-
da konuşmak istediğimiz için, ilgili 
diğer Odalara da haber vererek, he-
yet olarak gittik. İstanbul’da yeni bir 
depremin kapıda olduğunu, proje-
lerin hiçbirinin denetlenmediğini ve 
bunların Odaların denetimlerinden 
geçmesinin gerektiğini o gün de-
taylıca anlattık. Çok olumlu yaklaştı 
Sayın Topbaş, o gün söz verdi ve sö-
zünü de tuttu gerçekten. Bu tarihten 
itibaren, önce İstanbul’da ve sonra 
tüm Türkiye’de yapılan projelerin 
çoğu Odalarımızdan geçmeye baş-
ladı. Bayındırlık Bakanlığı’na gelen 
projeler, onlar tarafından yayımla-
nıyordu. Bizler de buradan bakarak 
Oda denetiminden geçip geçmedik-
lerini kontrol ediyorduk. Bu örnek bir 
çalışma oldu ve ciddi bir birikim sağ-
ladı. Böylece Odalarımız yavaş yavaş 
belgelendirme ve eğitim çalışmaları 
içerisine de girmeye başladılar. 

Bir de yine o dönemler, Gaziosman-
paşa Belediyesi’nde ortaya çıkan 253 
adet sahte proje olayı ile Dolmabah-
çe’deki G-Mall yangını mesleki de-
netimden geçmeyen kaçak projeler 
konusunu tekrar gündeme getirdi. 

Bu projelere onay veren yerel yöne-
timlerin yanlış uygulamaları açığa 
çıktı. Biz de Şube olarak birçok yerel 
yönetimde sahte projeler ve mühen-
disleri ortaya çıkararak savcılıklara 
suç duyurularında bulunduk. Bu so-
mut olaylar sonrası yerel yönetimler, 
projelerin yüzde 99’a yakınını şube-
mizin mesleki denetiminden geçir-
diler. Tabi bu çalışmaların sonucun-
da, inşaat sürecindeki tüm odalarda 
da projeler mesleki denetimden ge-
çirilmeye başlandı. 

Başkanlığınız dönemlerinde 
Oda ve İstanbul Şube’nin bu 
çalışmaları basında da büyük 
ilgi görüyordu sanırım…

Şube ve Oda olarak kamuoyunu ilgi-
lendiren çok önemli konularda güzel 
işler yapıyorduk ve hem yazılı hem 
görsel basın büyük ilgi gösteriyor-
du gerçekten. Mesela 26. dönemde 
Şube olarak meslek alanlarımızdan 
hareketle ülke gerçeklerini sorgu-
layan 43 basın açıklaması yaptık ve 
toplumsal fayda üretmeye çalıştık. 
O dönemde Şubemiz etkinlikleri ve 
basın açıklamalarıyla ilgili basında 
rekor sayıda haber yer aldı. 

O dönem Odamızı ilgilendiren 
en önemli başlıklardan biri 
de LPG’li araç patlamalarıydı. 
Şube olarak bu konuda yoğun 
bir çalışma gerçekleştirdiğinizi 
biliyoruz. Bu çalışmaları 
anlatabilir misiniz?

O dönem yaygın olarak kullanılma-
ya başlanan LPG’li araçlarda, inanıl-
maz bir denetimsizlik vardı. Hemen 
her gün bir yerlerden bu araçların 
patlama haberleri geliyordu. En 
son İstanbul’da bir gazeteci LPG’li 
bir araçta vefat edince, Şube ola-
rak Türkiye’yi yerinden oynattık ve 
çok ısrarlı bir kampanya başladık. 
İnsan hayatının söz konusu olduğu 
böylesine önemli bir konuda öyle 
bir ses yarattık ki LPG’li araç dene-
timlerini ilgili bakanlık 2006 yılında 
bize vermek zorunda kaldı. Gerçek-
ten de o denetimleri Oda olarak tüm 
Türkiye’de yapmaya başladıktan 
sonra, bu süre boyunca denetimi 
yapılan hiçbir araçta patlama olma-
mıştır ve kimse ölmemiştir. Biz Oda 
olarak kamusal bir kurum olmanın 
sorumluluğuyla, denetimlerden 
elde edilen gelirlerle binlerce ki-
tap bastık, konuya ilişkin meslek ve 
meslektaşlarımızın bilgi birikimlerini 



18

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MART 2019  www.mmo.org.tr

artırmak ve kamuoyunu bilinçlen-
dirmek için, sayısız kongre ve sem-
pozyum gerçekleştirdik. Ne yazık ki 
tüm bunlara karşılık, geçtiğimiz yıl 
bu konudaki denetim yetkimiz, ilgili 
bakanlık tarafından iptal edildi ve pi-
yasada LPG’li araçlar yine denetim-
siz şekilde dolaştırılmaya başlandı. 
2006 yılından sonra araçlara takılan 
LPG tanklarının 10 yıllık kullanma 
ömürleri artık doldu. Dolayısıyla 
2006 öncesi, yani denetimsiz günler-
de yaşananların tekrarlanma ihtimali 
yüzünden, insanlarımızın hayatlarını 
kaybetmesi veya yaralanmasından 
çok endişeliyim…

Meslek alanınızla ilgili önemli 
konulardan biri hakkında, 
yazılmasında emek harcadığınız 
Odamız tarafından yayımlanan 
bir kitap da var. O konuda kitap 
yazmaya nasıl karar verdiniz?

2005 yılında hastanelerdeki hijyen 
sorunu doruk noktalara ulaşmıştı. 
Birçok vatandaşımız hastanelerde 
ameliyat veya tedavi olurken, hasta-
ne mikrobu yüzünden hayatını kay-

bediyordu. Hatta bu konu artık Türk 
filmlerine “Ameliyat çok iyi geçti ama 
maalesef hastayı enfeksiyondan kay-
bettik” repliğiyle konu bile olmuş-
tur. Yine o dönem ülkemizin çeşitli 
hastanelerinde bir sürü yeni doğan 
bebek, hastane mikrobu nedeniyle 
ölüyordu. Şube olarak hastaneleri-
mizin bu durumunu gündemimize 
aldık ve bu ölümlerin nedenlerini 
araştırınca, bunun mesleğimizle di-
rek ilgili bir konu olduğunu tespit 
ettik. Yani hastanelerde ameliyatha-
nelerin, yoğun bakım ünitelerinin 
ve doğumhanelerin hiçbir denetime 
tabi tutulmadığını, hatta bu mekanik 
sistemlerin nasıl kurulduğunun belli 
bile olmadığını gördük. Sonra bu 
konunun önemini basın açıklamala-
rı yaparak kamuoyu ile paylaştık ve 
ülkede gündem olmasını sağladık. 
Böylece hastane yönetimleri sistem-
lerini gözden geçirdi. Tüm sektör 
dernekleri ve dergileri hastanelerin 
ameliyathane ve yoğun bakım bö-
lümlerinin mekanik tesisatlarını tar-
tışmaya başladı. 

Ancak Türkiye’de bu konuda hiçbir 
doküman, standart ve yönetmelik 
yoktu. O zaman bu işe gönüllü talip 
olduk. Dünya ve AB standartlar üze-
rine çok sayıda dokümanın Türkçe'ye 
çevirilerini yaptık. Sonra da bunları 
derleyip ülkemiz mühendislerinin 
ve hastanelerinin faydasına sunmak 
için yayın yapmak istedik. Dünyada-
ki tüm standartların Türkiye temsil-
cisi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
olduğundan oraya başvurduk ve 
bunu kamusal bir hizmet olarak yap-
mak istediğimizi söyledik. Fakat çok 
zorluk çıkardılar. Karşılıklı yazışmalar 
yaptık ama bir türlü derdimizi anlata-
madık. Sonra Oda olarak, “Bu görevi 
ilgili kurumlar yapamıyorsa biz yapa-
rız. Öncü olacak bir yayın yapalım ve 
insanlar faydalansın,” dedik. 2008’de 
“Hastanelerde İklimlendirme Tesisatı 
ve Denetim Esasları” kitabını ülke-
miz faydasına sunarak, önemli bir 
boşluğu, sübjektif niyetlerin dışına 
çıkararak doldurmuş olduk. Bu kitap 
o dönem çok beğenildi ve hâlâ bu 
konunun referans kitabıdır. Konuyla 
ilgili herkesin faydalandığı güzel bir 
ürün ortaya koymuş olduk. Bu bizi 
mutlu etti tabii. Ama bazı konular-
da ne söylediysek dinletemiyoruz 
ve yaşananların önüne geçemiyoruz 
maalesef...

Bu konuda birkaç örneği bizimle 
paylaşır mısınız?

İçimi hâlâ çok acıtan yüksek hızlı tren 
kazalarından bahsedeyim mesela. 
Öyle çok uğraştık ki önüne geçmek 
için ama durduramadık. 2004 yılında 
sefere başlayan yüksek hızlı tren hat-
tına dair bilim insanları; yol ve altya-
pısı, ray ve tren konumlarını incele-
dikten sonra, yetersizlikleri anlatarak 
bu hatta tren kazası olabileceğini 
öngörmüşlerdi. Bizler de bu seferle-
rin bu hâliyle yapılmaması için Oda 
ve İstanbul Şube olarak bilimsel uya-
rılar içeren çok sayıda basın açıkla-

İstanbul Şube Başkanları,  Engin Algül, Çoşkun Özbaş, Mustafa Erhan, Üzeyir Uludağ, Tevfik Peker, İlter Çelik, Zeki Aslan, 
eski danışma kurulu sekreteryasından Münür Aydın ve komisyon üyelerinden Azmi Baktur
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maları yapmıştık. Her zamanki gibi 
siyasi iktidar uyarılarımızı dinlemedi 
ve seferler başlatıldı. Ancak bizler 
çok endişeliydik. 

22 Temmuz 2004 akşamı da Şube 
YHT Komisyonu'nda toplantı 
hâlindeydik. Toplantının tek bir ko-
nusu vardı o da, “Ne yapmalı ki bu 
yüksek hızlı tren ulaşımdan kalksın 
ve olabilecek kazaların önüne ge-
çilebilsin?” konusuydu. Çok acı bir 
tesadüf oldu ve biz toplantı halin-
deyken çok insanın hayatına ve ya-
ralanmasına sebep olan o üzücü Pa-
mukova yüksek hızlı tren kazasının 
haberi geldi. Komisyon toplantısını 
bıraktık ve hep birlikte kaza yerine 
doğru yola çıktık. Fakat biz gidene 
kadar deliller anında karartılmış ve 
suç makinistlerin üstüne atılmıştı 
bile. Bu olayı hayatım boyunca unut-
madım. Mesleğimizin önemini bana 
her an hatırlatan çok acı bir anıdır ne 
yazık ki. Daha sonra kaç kaza daha 
yaşandı. Hâlâ aynı mantık, ders alan 
yok, yitip giden canların hesabını 
veren yok. Siyasi rant ve hırs uğruna 
memleketimin insanları önlenebi-
lir nitelikteki çok sayıda kazada can 
kaybediyor ya da sakat kalıyor. Ne ya-
zık ki yetkililer kendi hatalarını fıtrat 
olarak adlandırıp topluma verdikleri 
zarardan sorumlu değillermiş gibi 
yapıyorlar. Geçtiğimiz yıl Çorlu’da 
ve Ankara’da yaşanan birçok insanın 
yaralanmasına ve ölümüne yol açan 
acı tren kazaları da, maalesef yine si-
yasi rant kazalarıdır… 

Şube yöneticiliğiniz sırasında 
yapmaktan en keyif aldığınız 
etkinlik neydi?

Çok sayıda etkinlik var tabii. Ama 
özellikle yapmış olmaktan ayrı mut-
lu olduğum iki önemli eylem var. İlki 
2007 yılı 1 Mayıs kutlamasıdır. O yıl 
DİSK, KESK, TTB, TMMOB’dan oluşan 
dört emek örgütü, 1 Mayıs’ı 1979’dan 

beri emekçilere kapalı olan Taksim 
Meydanı’nda kutlama kararı aldılar. 
Tabii İstanbul Valiliği hemen yasak-
ladı ve alanı kutlamalara kapattı. Ya-
sağa rağmen bu kararımızdan vaz-
geçmedik. O gün polis her 1 Mayıs’ta 
olduğu gibi yine hiçbir yerde kuş 
uçurtmadı. İnsanlar sokağa çıkama-
sın ve hayat dursun diye toplu taşı-
ma araçlarının seferleri iptal edildi. 
Tüm bu yasak ve baskıya rağmen 
bu çağrı geniş bir yankı buldu ve in-
sanlar çok kitlesel bir şekilde Taksim 
Meydanı’na akın etti. Tüm engelle-
melere rağmen ellerimizde çiçek-
lerle 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda 
kutladık. Kazancı Yokuşu'nda 1977 
Şehitleri anısına yapılan heykelin 
önünde 1 Mayıs 1977’de ölenler anıl-
dı ve basın açıklaması yapıldı. 

Mitingimiz bitmiş ve tam dağılmak 
üzereyken, polis bütün Taksim so-
kaklarına bombalarla, gaz fişekle-
riyle girdi. Biz de hızlıca meydanın 
çok yakınında bulunan Şubemize 
gittik anma töreninden yaklaşık 1 
saat sonra polis eylem yapan gös-
tericileri bahane ederek odamız 
kapısına biber gazı bombası attı. O 
anda Şubede yaklaşık dört yüz kişi 
vardı. Tam bu bombalama sırasında 

Yön FM Radyosu'nda canlı yayına 
bağlanmış röportaj yapıyordum. 
“Şu anda Odamız polis tarafından 
bombalanmakta. Gaz bombaları atı-
yorlar,” dedim ve iki sene radyonun 
haber jeneriğinde benim o cümlemi 
döndürdüler. Dönemin Oda Başkanı 
Emin Koramaz ile birlikte bir basın 
açıklaması yapmak için kapının önü-
ne çıkıyorduk ki polisler dış kapıyı 
zorlayarak Şube binamıza zorla gir-

TMMOB üyeleri Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlarken-2009

1 Mayıs 2009’da polisin MMO İstanbul Şube'ye baskın yapmaya 

çalıştığı sırada (polislerin önünde arkası dönük olan)

1 Mayıs 2009'da polisin MMO İstanbul Şube’ye attığı 
gaz bombalarının kapsülü
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meye çalıştılar. Ben ve Emin Kora-
maz üçüncü kat kapısında kendimi-
zi siper ederek, polisleri bina dışına 
çıkardık. Sonra Şubemize atılan gaz 
bombalarının kapsüllerini elimize 
alarak, Oda Başkanımla birlikte bir 
basın açıklaması yaptık.  O 1 Mayıs 
günü yaşadığımız saldırılar ve dire-
nişimiz hem TMMOB’nin hem Oda-
mızın unutulmaz etkinliklerinden bir 
olarak tarihe geçti. 

Peki çok keyif aldım dediğiniz 
ikinci eylem neydi?

İkincisi de Şube başkanlığım dö-
neminde yaptığımız ve hâlâ büyük 
mutlulukla hatırladığım TMMOB 
mitingimizdir. Siyasal iktidar her 
dönem olduğu gibi çıkardığı yasa-
larla meslektaşlarımıza iş olanağı 
yaratmak yerine, bu sefer var olan 
mevcut çalışma alanlarını yabancı 
mühendislere açmak için yeni dü-
zenlemelere imza atmaya çalışıyor-
du. Bu amaçla hazırlanan “Yabancı-
ların Çalışma İzinlerinde Değişiklik 
Yapan Yasa Tasarısı”nın TBMM’nin 
gündeminden çekilmesi talebiyle, 
TMMOB tarafından 14 Ekim 2006 
günü Ankara’da miting yapılması-
na karar verildi. Yağmurlu güzel bir 
Ankara gününde, Türkiye’nin her 
yerinden gelen yaklaşık 15 bin mi-
mar, mühendis ve şehir plancısıyla, 

kendi ülkemizde mülteci durumuna 
düşmemek, mesleğimize ve yaşa-
mımıza sahip çıkmak için Sıhhiye 
Meydanı’nda buluştuk. TMMOB tari-
hinin o güne kadarki en kitlesel ka-
tılım sağlanan mitingiydi. Tabii her 
zaman olduğu gibi,  kitlenin çoğu-
nu MMO oluşturuyordu ve onun en 
kalabalık kitlesini de İstanbul Şube 
oluşturuyordu. O gün yaptığımız 
fabrikaların, yolların, demiryolları-
nın, kurduğumuz sanayi tesisleri-
nin ve kentlerin sahipsiz olmadığını 
göstermek, satılık bir ülke ve halk 
olmadığımızı haykırmak için çoluk 
çocuğumuzla, ailelerimizle sokakla-
ra dökülmüştük. Bu ülkenin okumuş 
çocukları ve teknik beyinleri olarak, 

uygulanan bu yıkım politikalarını 
benimsemeyeceğimizi, mesleğimize 
ve ülkemize yapılan saldırıları kabul 
etmeyeceğimizi göstermek için, sa-
ğanak yağış altında ve efsane baş-
kanımız Mehmet Soğancı’nın siyasal 
iktidarı sarsan, meslekten emekten 
ve halktan yana konuşmaları ile mi-
tingimizi tamamladık. Çok görkemli, 
coşkulu, ses getiren bir miting oldu 
ve ben o şanlı TMMOB mitingini hiç 
unutamam…

Sizin için Odanın yanı sıra, uzun 
yıllar çeşitli kademelerinde 
görev aldığınız TMMOB’nin yeri 
bir başka sanki…

TMMOB, hep doğru bildiğini söyle-
yen, hiçbir siyasi parti veya görüşün 
arka bahçesi olmayı kabul etmeyen 
büyük bir örgüttür. Emekten, halk-
tan ve meslekten yana ne söylenme-
si gerekiyorsa hep onları söylemiştir. 
Bu yüzden siyasal iktidarların hiçbiri 
sevmez ve hep kendilerince yola ge-
tirmeye çalışırlar. Ama bu çabaları 
her zaman boşa çıkmıştır. Böylesine 
güçlü ve gücünü Anayasa’dan alan 
birliğimize sürekli, türlü çeşit yön-
temlerle saldırılmış, meslek alanları 
ve gelirleri daraltılmaya çalışılmış-
tır. Bugünkü siyasal yapıda bunu 

MMO İstanbul Şube Tuzla Eğitim Merkezi’nin açılışında-2017 Anayasa Referandumu öncesi  

TMMOB korteji mitinge hazırlanıyor-İstanbul
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en yoğun şekilde yapanlardandır. 
Fakat gerçekten bilmedikleri bir şey 
var, mühendislik sürekli yenilenen 
bir meslektir ve her daim var ola-
caktır. Bir alanı yok etseler başka bir 
alan açılacaktır, bunun önüne hiçbir 
zaman geçemezler. Öğrencilik dö-
neminde tanıdığım efsane başkan 
Teoman Öztürk, başkan seçildikten 
sonra, çok büyük çaba göstererek 
TMMOB’nin ‘DNA’sını, emekten ve 
halktan yana olarak değiştirdi ve bu 
eksende ayağa kaldırdı. Bu sayede 
birliğimiz, emek ve meslek hareke-
tine kazandırdığı ivmenin yanı sıra, 
demokrasi mücadelesinin de çok 
önemli bir ögesi haline geldi. 

TMMOB’nin hem anayasal hem mu-
halif bir kurum olabilmesi dünyada 
hep şaşkınlıkla karşılanır ve güzel 
bir örnek olarak gösterilir. Hangi ka-
demesinde olursam olayım, bu ör-
gütün içinde yer almak, hep gurur 
verdi bana. Mehmet Soğancı ve ar-
dından Emin Koramaz arkadaşlarım 
TMMOB başkanı olduklarında, ben 
de hep Odamızın TMMOB yönetim 
kurulu yedek üyesi oldum. Önümü 
tıkıyorlar yahu, hep yedekte kal-
dım… Şaka bir yana çok sevdiğim 
arkadaşlarımın yedeği olmak, benim 
için ayrı mutluluktur. Onların açtıkla-
rı yolda TMMOB yönetim anlayışı de-
vam etsin diye, mücadeleye devam 
ediyoruz. Bu güne kadar çeşitli dö-
nemlerde birçok kademesinde gu-
rurla görev aldım. Bundan sonra da 
üstüme düşeni her zaman yapmaya 
hazırım. Meslek alanlarımızdan yola 
çıkarak ülke gerçeklerini söyleme 
vazifesini kendimize şiar edindik, 
gözlerimizi yumana kadar da bu an-
layışımız sürecek. Sözün özü benim 
için TMMOB, demokrasimizin kutup 
yıldızıdır ve gösterdiği yön hep doğ-
rudur. Tıpkı kutup yıldızının yönü 
gibi… Bir sevdam daha var tabi, on-
dan bahsetmezsem hiç olmaz…

Bahsedelim o zaman…

Kuruluşunda yer aldığım, kısa bir 
ayrılık sonrası hâlen üyesi olduğum 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nde, 
uzun yıllar Genel Merkez Delegesi 
oldum, parti meclisi üyeliği yaptım. 
Çok sevdiğim ve 1971’lerden bu-
günlere uzanan büyük ve anlamlı bir 
mücadele geleneğini temsil etmek-
te olan partimin, bizim ülkemize en 
çok yakışan siyasi parti olduğunu 
düşünüyorum. Bir gün mutlaka tüm 

Türkiye’yi kucaklayan bir siyasi anla-
yış hâline geleceğine yürekten inanı-
yor ve yol arkadaşlarımla bunun için 
mücadele ediyoruz. 

Ülkemizde demokrasi mücadele-
sine katkı sunmak adına Odamın, 
TMMOB’un ve partimin hemen her 
etkinliğinde ve eyleminde yer alma-
ya çalışıyorum. Son olarak Adalet 
Yürüyüşü'nde, Referandum'da Ha-
yır Kampanyası'nda tüm demokrasi 
güçleriyle yan yana, var gücümüzle 
çalıştık, aktif rol aldık. Sonuçları iti-
barıyla referandumda çok şaibeli iş-
ler de oldu ve büyük hayal kırıklıkları 
yaşandı ne yazık ki. Ama dünyanın 
neresinde olursanız olun, diktatör-
ler yıkıldıkları zaman bir daha geri 
gelmeleri neredeyse imkânsızdır. 
Bu nedenle, devrimci anlayışa sahip 

insanlar, umutlarını hiç yitirmezler. 
Kaybederlerse yeniden başlarlar. Bu 
yüzden, memlekette Siyasal İslam ile 
hesaplaşmadan gerçek demokrasi 
asla gelmeyecek bunu unutmayaca-
ğız öncelikle. Sonra da asla vazgeç-
meyeceğiz ve daha sıkı gideceğiz 
karanlığın üstüne. Ben ülkemizde 
bir gün mutlaka devrimin olacağına 
ve sosyalist anlayışın yerleşeceğine 
olan inancımı koruyor, o güzel gün-
leri görmek istiyorum. O yüzden pes 
etmek yok mücadeleye devam…

Son olarak genç mühendis ve 
mühendis adaylarına, Oda 
çalışmaları içinde yer alan genç 
yönetici meslektaşlarınıza 
hayat tecrübeleriniz ışığında 
neler söylemek istersiniz?

Makina mühendisliği insan hayatı-
nın neredeyse tüm alanlarına hâkim 
olan, insan odaklı bir meslektir. Bu 
meslekte üretilen her şey insanların, 
halkın, toplumun yaşam kalitesini 
yükseltir. Mesleğimizin gerçek uygu-
layıcıları da insanlığa hizmet ettikle-
rini bilirler ve sıfır hatayla çalışmak 
zorundadırlar. Eğer biz hata yaparsak 
kazanlar patlar, köprüler çöker, bina-
lar yıkılır. Bizim mesleğimiz bunların 
olmaması için de muhaliftir. Siyasal 
iktidarlar bazen yanlış yönlendirme-
ler yapabilir fakat bizler tüm yanlışla-
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ra karşı durmak ve gerçeği anlatmak 
zorundayız. Bu bakımdan meslekle-
rin en onurlularından bir tanesidir 
mühendislik mesleği. Bu onuru ta-
şımak ve bu mesleği layıkıyla yerine 
getirmek aynı zamanda insana da 
büyük mutluluk verir. "Bu ülke in-
sanının TMMOB’ye ihtiyacı vardır," 
sözünden hareketle; “TMMOB’nin 
odalarına, odaların şubelerine, şube-
lerin çalışmalara aktif katkı koyacak 
örgütlü üyelere ihtiyacı vardır,” sözü 
şimdi çok daha anlamlı. Neo-libe-
ral politikalara karşı, gericiliğe karşı, 
darbe özlemcilerine karşı, “Başka bir 
Türkiye, başka bir yaşam mümkün-
dür,” demek ve bunun gereklerini 
yapmak şimdi çok daha önemli.

Siyasal iktidar birçok meslekte oldu-
ğu gibi hem emeğimizin karşılığını, 
hem mesleğin hak ettiği itibarı gün-
den güne düşürmeye ve değersiz-
leştirmeye çalışıyor. Bunun için de 
torbalarından her gün yeni yasalar 
çıkarıyorlar. Ama yukarda da anlat-
tım mühendislik yaşam sürdükçe 
kendine hep yeni bir alan bulur, 
çabaları boşunadır. Makina mühen-

disliği ise insanın zevkle mutlulukla 
yapabileceği muhteşem bir meslek-
tir aslında. Ama meslektaşlarımızın 
çoğu özellikle son yıllarda oldukça 
mutsuz. Tabii bir de ülkede bir tane 
güzel haber dinleyemez olduk. 
Hangi kanalı açsak yağmayla talan-
la, çevre katliamı ile haksız hukuk-
suz bir uygulamayla karşılaşıyoruz. 
Memlekette iyi haberler olmadıkça 
mühendislerin de yüzü gülmez. O 
yüzden genç meslektaşlarıma her 
zamankinden daha fazla yük düşü-
yor.

Bizler kentlerimize,  ülkemize ve bu 
ülkenin vatandaşlarına yapılan her 
türlü haksız hukuksuz uygulama-
yı, yağmayı, talanı görmek, bunu 
herkese göstermek ve bunlarla ör-
gütlü bir şekilde mücadele etmekle 
de mükellefiz. Yapılanlara sessiz ve 
tepkisiz kalamayız, zaten mühen-
disliğin doğası da bunu gerektirir. 
Çünkü sorgulamak mühendisliğin 
genel düşünce prensiplerindendir. 
Kısacası genç meslektaşlarıma mes-
leğe ve memlekete dair umutlarını 
asla yitirmeden, iyi ve sorgulayan bir 

mühendis olmak için var güçleriy-
le çalışmalarını ama yaşanabilir bir 
dünya ve Türkiye için çabalamanın 
bugün bize düşen en öncelikli görev 
olduğunu unutmamalarını diliyo-
rum. Son olarak Gezi Direnişi’nden 
bahsetmeden olmaz. Gezi Direni-
şinde hepimiz alanlardaydık ve bu 
hareketin bir parçası olmaktan hep 
gurur duyacağım. Tüm illerinde so-
kağa çıkan eşitlik, özgürlük ve barış 
talep eden herkese ve kaybettiğimiz 
canlara sözümüz olsun ki Gezi’ye ve 
ülkemize her daim sahip çıkacağız. 
Gezi Direnişi, AKP’nin neo liberal, 
dinci ve gerici dönüşüm uygulama-
sına, beton-inşaatına dayalı, kentleri 
yok eden anlayışına karşı bir isyandı. 
Gezi Direnişi, yaşadığımız en aydınlık 
sayfadır ve Türkiye’nin başına gelmiş 
en güzel şeydir. Gezi Direnişi, genç-
lerin geleceği kazanmak için sokak-
ları meydanları doldurmasıydı. Gezi 
Direnişi bu topraklarda ağaca, doğa-
ya ve kamusal mekanlara sahip çık-
ma iradesinin zirvesidir. Gezi Direnişi 
toplumun her kesiminden insanın 
bir arada yaşamasının, paylaşması-
nın ve dayanışmasının en güzel ör-
neği, katılımcılığın, yaratıcılığın ve 
doğrudan demokrasinin ifadesidir. 
Siyasi iktidarı asıl korkutan da zaten 
Gezi’de ortaya çıkardığımız bu de-
ğerlerdir. Korkmuyoruz, çünkü biz 
halkız! Karanlık Gider Gezi Kalır…

Bu vesileyle tüm meslektaşlarıma 
sevgi ve saygılarımı sunuyor ve söz-
lerimi üç cümleyle tamamlamak isti-
yorum:

“Bugünlerden geriye, bir yarına gi-
denler kalır bir de yarınlar için dire-
nenler...”

“Bitmedi daha sürüyor o kavga ve 
sürecek yeryüzü aşkın yüzü olunca-
ya dek!”

“Yaşasın TMMOB”

Eşi Sevinç Peker’le birlikte


