YIKILMAK İSTENEN
GELECEĞİMİZDİR

Devlet�n köylerden kente göç
pol�t�kasıyla yola çıkan Anadolu
halkı b�n b�r zorluklarla büyük
şeh�rler�n b�rçok bölges�ne yerleşm�ş, hayatta kalma mücadeles� �ç�ne
g�rm�şt�r. Hayat zor, yaşamak zor,
kaldı k� o yıllarda hak ve özgürlükler
mücadeles� �ç�nde olan halkın en
büyük sorunlarından b�r tanes� de
hayatta kalma, barınma, geç�neb�lme. Devlet�n bakmakla hükümlü
olduğu gerçeğ�n� b�r kenara atan
�kt�darlar halkı her zaman k� g�b�
düşünmem�şt�r. Halk kend� sorununu kend�s� çözmüş ve mahallelerde
gecekondular yaparak, en doğal
hakları olan barınma sorunlarına
çözüm bulmuştur.
Tar�h 80’l� yılların sonu, büyük

şeh�rler�n b�r çok mahalles�nde
olduğu g�b� İstanbul’un dağ başı
sayılab�lecek b�r semt�nde, yen� b�r
mahalle f�l�zlen�yor. Armutlu.. O
yıllarda şeh�r merkez�nden uzak,
unutulmuş, ama yıllar geçt�kçe
kıymete b�nen semte �lk adım
attığınızda der�n b�r nefes �ç�n�ze
çekers�n�z, farklıdır havası, konumu
�t�bar�yle şeh�r merkez�ne yakın,
ama havası-doğası bakımından
şeh�rden b�r o kadar uzak olan
Armutlu, tüm rantçıların tekel
�nşaatçıların ağzının suyunu akıtan
b�r semt hal�ne dönüşmüş durumda.
Armutlu halkı bu mahalley� b�rl�k ve
beraberl�ğ� �le kurmuş bugüne
kadar da dayanışma �le ayakta
tutmuş.

Evler�n� zor yıllarda zor koşullarda
kurdukları mahalleler� uğruna
bedeller ödem�ş Armutlu halkı, �lk
kez yıkım tehd�t�yle karşılaşmıyor.
Daha önce de geld�ler yıkmak
�sted�ler karşılarında d�renen halk
karşıladı onları “evler�m�z� yıktırmayacağız” ded�ler. Saldırdı el� kanlı
pol�sler ve tar�h 20 Temmuz 1990
yılını gösterd�ğ�nde katled�ld� Hüsnü
İşer�. Kurulduğu andan �t�baren her
türlü saldırılara maruz kaldı Armutlu
halkı. Pol�s baskısı h�ç eks�k olmadı
mahallede. Mahallen�n ortasına
karakol kurdular. 17 Kasım 1992’de,
panzer yed� yaşındak� Sevcan Yavuz’u
ezerek katlett�. Ev�nde katled�ld�
D�lek Doğan, sokak ortasında katled�ld� Yılmaz Öztürk. Unutmadı
Armutlu halkı katl�amları, boğun
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bölges� olduğunu kanıtlamış,
bakanlar kurulu y�ne aynı kararı
2012 de almış olmalarına rağmen
Çare arayan Armutlu
Danıştay tarafından bu karar �ptal
halkı
ed�lm�şt�r. Aynı p�lavı ısıtıp ısıtıp
sofraya get�rmekten bıkmayan
Saldırılar boyutu artınca halk çarey� açgözlü z�hn�yet�n 2016 da bu kararı
büyük halk toplantıları yapan
tekrar almış olmalarına ne demel�
Armutlu halkı, kend� öz örgütlü
acaba!
gücü sayes�nde tüm saldırılara
cevap verm�şt�r. D�renmek ş�arıyla
Alan üzer�nde yaşayan halkı h�çe
kenetlenen halk, yıkımlara ve her
sayan tekeller�n, evler yokmuşçasıtürlü saldırılara karşı kenetlenerek na hareket ed�p araz�y� boş gösterb�r bütün olmuşlardır. Oturdukları
meler�ne, bu yetm�yormuş g�b� b�r
evlerden geçt�kler� yollara kadar her de bu araz�n�n hukuken tamamen
tuğlanın her asfaltın altında Armut- yıkılmasının önünü açmak �ç�n 25
lu halkının, devr�mc�ler�n emeğ�
Ağustos 2017 tar�h�nde hazırladıklavardır. Mafyaların kol gezd�ğ�,
rı �mar projes�n�, Çevre ve Şeh�rc�l�k
yozlaşmış-çürümüş b�r alanı terteİl Müdürlüğü kend� s�tes�nden �lan
m�z b�r yaşam alanına dönüştüren
ederek mahalley� tamamen yıkmaörgütlü �rade karşısında yen�lmeye nın önünü açmış oldular.
mahkum olanlar, saldırılarından
Bu da yetmem�ş g�b� b�r de �kna
bıkmamış ve halk üzer�ndek� zulme büroları kurmak �st�yorlar. İkna
devam etm�şt�r.
büroları mı o da ne? Halkı kandır-

eğmed�, her da�m d�rend�.

İl b�nası önüne, eller�nde pankartlar,
döv�zler, ağızlarda sloganlar, toplamışlar 6873 �t�raz d�lekçes� k� hatırlatmak �ster�m Armutlu toplam hane
sayısı 8840. Yaptılar �t�razlarını. Ne
karar çıkmış, ne olmuş, ne b�tm�ş, k�m
ne dem�ş, ne yapmış ? Bütün bunların
cevabını b�l�yor halk, olayın peş�n�
bırakmıyorlar. Her aşamasını tak�p
ed�yorlar.
‘’Gel�n den�z�n önüne b�r set çek�n
b�z den�z� görmek �stem�yoruz b�z
barınmak �st�yoruz başımızı sokacağımız b�r ev �st�yoruz’’ d�yor Armutlu
halkı.
Adeta boğazın b�r �nc�s� olan Armutlu
semt sak�nler�n�n �sted�kler� tek şey
barınma hakkı.

B�r semt düşünün sürekl� olarak
yıkım tehd�d� �le karşı karşıya kalan.
Armutlu halkının kapısını �lk defa
çalmadı tekeller. Yıllardan ber� süre
mak desek sanırım uzun uzun
gelen b�r mücadele var. Armutlu Güz
Gün geçm�yor k�, tekeller anlatmaya gerek kalmadan kısa
Şenl�kler� bundan tam 14 yıl önce
yoldan
s�ze
anlatmış
olacağız.
başlamış, 14 yıldır yozlaşmaya ve
Armutlu halkının kapısına
Henüz kurulmamış ama bu b�r
yıkımlara karşı şenl�kler düzenl�yor,
dayanmasın
aşama. Yöntemler denenecek
“b�z buradayız ve mahallem�z �ç�n
sırasıyla. Bu da olmadı, halk kanma- mücadeleye hazırız” d�yor. Bu sene
Tar�h 2017; Çevre ve Şeh�rc�l�k İl
dı mı başka yol da var tab� tapulu
de 14. Sünü düzenled�kler� güz
Müdürlüğünün yaptığı açıklamada
tapusuz farketmez gönderecekler
şenl�ğ�nde “tapularımızı �st�yoruz”
Büyük Armutlu ve Küçük Armutlu
b�rer tebl�gat d�yecekler 60 gün
sloganıyla yola çıktılar.
mahalleler�n� kapsayan 1/5000 ve
�ç�nde çık evden! Su elektr�k gaz
Bu aşama Armutlu halkı �ç�n sadece
1/1000’l�k planlarında, aslında
kesecekler. Açıkca savaş �lan
başlangıç. Mahalley� yıkmak �steyen‘’mahalle halkının h�ç olmadığını’’
edecekler. Evet evet yanlış okuma- ler�n b�r çok yol yöntem� olab�l�r,
okuyarak şaşkınlık �ç�ne g�rm�ş
dınız bunlar aşama aşama �lerleyen Armutlu halkının tek gerçeğ� var k� o
olduk. Nasıl yan� o evler aslında yok
takt�kler.
da evler�n� yıktırmamak uğruna ne
mu ee halk! Halk h�ç olmamış mı!
Gel gelel�m bütün bu yolları dened�- pahasına olursa olsun d�renmek!
Evet tamda okuduğunuz g�b� sank�
ler y�ne olmadı y�ne halk çıkmadı
Halkın gücünden korkar tekeller.
orası boş b�r araz� ve sank� yıllardır
evler�nden o zaman ne olacak?
İstemezler karşılarında d�renen b�r
orada k�mse yaşamamış mahalle
Projey� gerçekleşt�reb�lmek uğruna halk görmek. Alışmışlardır parayla
halkı h�ç yokmuş, çocuklar orada
her yolu deneyecek olan açgözlü
�şler�n� halletmeye o da olmadı zorla
oynamamış, Armutlu katl�amı h�ç
tekeller�n başvuracağı yol yakıp
yak yık vur parçala yöntemlerle
yaşanmamış, yıllarca mahallede
yıkmak.
�sted�kler�n� elde etmeye. Ama bu
mücadele olmamışçasına b�z �zlen�m
sefer olmayacak, bu sefer elde
yaratılarak, mahalle halkını h�çe
edemeyecekler, çünkü karşılarında
sayarak b�r karar açıklanmış, halkın Armutlu halkının da el�
canları, kanları pahasına kurdukları
yaşam alanları boş göster�lerek
armut toplamıyor
mahalleler� �ç�n mücadele etm�ş ve
gasp ed�lmeye çalışılmaktadır.
her zaman edecek olan b�r halk var.
D�renmek b�r Armutlu geleneğ�d�r,
14 Kasım 2016 yılında Bakanlar
nerede b�r saldırı varsa d�renmek
Defne YALI
Kurulu kararı �le Armutlu mahalles� haktır. Mahalle halkının sadece
r�skl� alan �lan ed�lm�ş. Tab� kolay
evler�n� yıkmak �stem�yorlar orası o
olmayacak evler� yıkmak ne yapsak halkın yaşam alanı, b�r takım tekelc�
d�ye düşünen kurullar çarey� 6306
p�s boğazların doymamış �ştahlarını
sayılı kanuna sırtlarına dayayarak
kabartan bu semt, �ç�nde yaşayan
mahalley� r�skl� alan �lan edersek
halkın geçm�ş� ve geleceğ�d�r ve o
�ş�m�z daha kolay olur d�ye düşünhalk geleceğ�n� yıktırmaz. “Armutlu
müşler sanırım. Ne var k� mahalle
b�z�md�r b�z�m kalacak, Armutluyu
daha önce alınan zem�n etüt rapoyıktırmayacağız” d�yerek yola çıktı
ruyla sapasağlam b�r yerleş�m
semt halkı, geld� Çevre ve Şeh�rc�l�k

36

