
TMMOB’den TMMOB’den

25bülten 207
eylül 201524 bülten 207

eylül 2015

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: SARAY ÜLKEYİ YAKIYOR, MECLİS 
TATİL YAPIYOR!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanlarının katılımıyla 14 Ağustos 2015 tarihinde TBMM Dikmen Ka-
pısı girişinde bir basın açıklaması yapılarak Meclis göreve çağrıldı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB adına KESK Eş Genel Başka-
nı Şaziye KÖSE tarafından okunan basın açıklaması metni 
şöyle:

SARAY ÜLKEYİ YAKIYOR, MECLİS TATİL 
YAPIYOR!

7 Haziran Genel Seçimleri ile çoğunluğu yitiren, Recep 
Tayyip Erdoğan’ı Başkanlığa taşıyamayan siyasi iktidar, 
hazmedemediği seçim sonuçlarının bedelini yurttaşları-
mıza ödetmek için düğmeye basmıştır.

Suruç katliamıyla başlayan kirli senaryoda, AKP oyunu 
2-3 puan artırmanın hesaplarını yaparken ülkenin dört 
bir yanından ölüm haberleri gelmektedir. 

Türkiye seçilmemiş, istifa etmiş, geçici bir hükümet eliyle 
uçuruma sürüklenmektedir.

Sandıkta kaybettikleri oyları savaş mevzilerinde  kazan-
mayı planlayanlar, kan ve ceset fışkıran bu toprakları bir 
kez daha kan ve gözyaşı ile sulamaktan çekinmemekte-
dir. 

Suruç’ta 32 insanımızın öldürüldüğü katliamın ardından 
hükümetin attığı her adım ülkeyi uçurumun eşiğine ge-
tirmiştir.

Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’ya yönelik savaşı 
kışkırtan, politikaları sorgulanan hükümet, bu politikaları 
daha da derinleştirmeyi, savaşı ülke içine de taşımayı ter-
cih etmektedir.

Hırsızlık operasyonlarında evlatlarına ifade bile verdir-
meyenler, bu ülkenin yoksul, emekçi çocuklarına “şe-
hadet kıyamete kadar” diyerek onları feda edeceklerini 
utanmadan, sıkılmadan itiraf etmektedirler.

Anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı “İç Güvenlik 
Yasası”nın da sınırlarını aşan polis devleti uygulamaları 
ülkemizde demokrasinin son kırıntılarını da ortadan kal-
dırmıştır.

Bu politikalardan emek örgütleri ve emekçiler de nasi-
bini almış, sendika binaları basılmış, grevler yasaklanmış, 
hak mücadeleleri polis şiddeti ve baskısıyla engellenmeye 
çalışılmıştır.

Suruç Katliamı’ndan sonra IŞİD’e karşı hava harekâtı 
ve gözaltı operasyonu başlattıklarını söyleyen AKP’nin 
o günden sonra IŞİD’ten bir kelime dahi bahsetmemesi 
manidardır. AKP, çeşitli biçimlerde desteklediği IŞİD’i ve 
benzeri çeteleri değil emekten, barıştan, demokrasiden 
yana güçleri “terörist” olarak yaftalamaktadır.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, ırkçı-mezhepçi ayrımcılığı 
bizzat kendi ağzından yaygınlaştırmakta, halkların arasın-
da kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışmaktadır.

Ülkenin her yanından ağıtlar yükselirken, ülke adım adım 
savaşa sürüklenirken TBMM tatile sokulmuş, ülke seçil-
memiş bir hükümet ve o hükümete hükmeden tek bir 
kişi tarafından fiilen yönetilmeye başlanmıştır.

Halkın %95’inin temsil edildiği bir meclis işlevsizleştiri-
lerek, ülkenin geleceği, kendi tek adam diktatörlüğü için 
hiçbir çılgınlıktan kaçınmayacağı belli olan bir kişinin eline 
teslim edilmiştir. Düne kadar “sandık iradesi” diyenler 
bugün seçim sonuçlarını yok saymakta, fiili bir tek adam 
diktatörlüğü süreci işletmektedir.

Seçim sonuçlarına saygı gösterilmeyecekse, seçimler niye 
yapılmıştır? Ülke bu kadar kritik bir dönemden geçerken 
milletvekilleri neden tatil yapmaktadır? Gün tatil yapma 
günü değil sarayları korumak için tüm ülkeyi ateşe atan 
bu çılgınlığa son verme günüdür.

TBMM derhal toplanmalı ateşe benzin değil su taşımalı-
dır. Bunun yolu bellidir:

Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç 
üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikalar derhal terkedil-
meli, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli 
adımlar derhal atılmalıdır. Çatışmalar derhal durdurul-
malıdır.

IŞİD başta olmak üzere ulusal/uluslararası cihatçı örgüt-
lere yapılan askeri, ekonomik, siyasi yardımlara son ve-
rilmelidir.

İç Güvenlik Yasası ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yönetmeliği başta olmak üzere, düşünce ve ifade özgür-
lüğünün askıya alındığı, olağanüstü hal rejimi uygulamala-
rına derhal son verilmelidir.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak sadece seçim 
sonrası gelişmelerle ilgili değil, seçimlerden önce verilen 
sözlerin yerine getirilmesi için de TBMM’ni toplanmaya 
çağırıyoruz. Meclis Başkanı, AKP ve Saray’ın talimatları 
doğrultusunda hareket etmeyi bırakmalı, yetkisini kulla-
narak TBMM’yi derhal toplamalıdır.

Muhalefet partileri seçim öncesi beyanlarında işçilere ve 
emekçilere de çeşitli sözler vermişlerdir. Taşeronlaştır-
maya son verilmesi, açlık sınırının çok altındaki emekli 
maaşlarının ve asgari ücretin artırılması gibi emeğe yö-
nelik sözlerin tutulması gibi konularla ilgili çalışmalara 
derhal başlanmalıdır. Kamu emekçilerinin doğal hakları 
olan grevli, toplu iş sözleşmeli sendika hakkı bir an önce 
yasalaştırılmalıdır.

Bu ülkede adı konulmamış bir başka savaş da çalışma 
yaşamında yaşanmaktadır. Her gün oluk oluk işçilerin 
kanı akmaktadır. 2015 yılında bugüne kadar 1000 civa-
rında işçi kardeşimiz hayatını kaybetmişken iktidar partisi 
hiçbir şekilde bu kandan rahatsızlık duymamaktadır. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için hiçbir işve-
renin üzerine “kararlılıkla” gidildiği, kolluk kuvvetlerinin 

ve tüm devletin seferber olduğu görülmemiştir. İşçiler bu 
toprakların insanı, bu ülkenin yurttaşı değil midir? Kendi 
dışındaki herkesi “terör” ile suçlayan AKP,  işçilere karşı 
sistematik terörü görmezden gelmekte, aksine cinayet-
leri kolaylaştıran adımlar atmaktadır. Geçici hükümetin 
madenlerdeki teçhizatların yenilenmesini 5 yıl ertele-
mesi, işçinin canının bu iktidarı gözünde hiçbir kıymeti-
nin olmadığının kanıtıdır. Geçici hükümetin bu kararını 
meclisten döndürmek mümkündür ve TBMM işçi kanını 
akıtılmasına son vermek için de derhal toplanmalıdır.

Kısacası, barıştan, emekten ve demokrasiden yana olan 
milletvekilleri parlamentoya dönmeli, bunların düşmanı 
olanları çok meraklı oldukları tatilleriyle başbaşa bırak-
malı, halklarımıza deşifre etmelidirler.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak buradan bir kere 
daha ilan ediyoruz: 

Bizler AKP’nin otoriter rejimini kabul etmedik, etmeye-
ceğiz.

Bizler çocuklarına paralı askerlik yaptırıp halkın çocukla-
rını feda etme planlarına izin vermeyeceğiz.

Bizler bu ülkenin alınterimizle var ettiğimiz kaynaklarının, 
Ortadoğu’da ve Türkiye’de kan dökmek için, savaş için 
kullanılmasına direneceğiz. 

Bizler AKP’nin halkı din, dil, ırk, cinsiyet eksenli ayrıştır-
ma politikalarına teslim olmayacağız.

Bizler evlatlarımızı saraylara, emeğimizi hırsızlara teslim 
etmeyeceğiz.

Bu iktidarın, bu savaşların, yoksulluklarla ve güvencesiz-
likle kuşatılmış yaşamlarımızın ve bu korkunç düzenin 
eseri olan ölümlerimizin kader/fıtrat olmadığını biliyoruz.

Bizler dün olduğu gibi bugün de, hatta dün olduğundan 
da yüksek sesle sokaklarda, meydanlarda, işyerlerinde 
taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz.

Bu karanlık gidişata dur demek için eşitlik, adalet, barış 
ve demokrasi mücadelesini her zamankinden daha fazla 
yükseltecek ve yaygınlaştıracağız.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri 
ve demokrasiyi; hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin mü-
cadelesini yaşamın her alanında yükselteceğiz…
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TMMOB BÜYÜK YIKIMIN YIL DÖNÜMÜNDE BİR KEZ DAHA UYARIYOR: 
DEPREM HÂLÂ ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SORUNUDUR!

TMMOB Depreme Duyarlılık Etkinliği 17 Ağustos 2015’te İzmit’te Kocaeli İKK sekreteryalığında gerçekleşti. 

Depremin yarattığı toplumsal sonuçlar konusunda kamu-
oyu duyarlılığını arttırmak, iktidarın rant ablukası sonucu 
oluşacak sosyal afet ve yıkımlara dikkat çekmek amacıyla 
düzenlenen TMMOB Depreme Duyarlılık Etkinliği Ko-
caeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri C. Arsal Arısal’ın 
açılış konuşması ile başladı. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın yaptığı basın açıklamasından 
sonra fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Etkinlik çerçeve-
sinde yapılan panelde Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu ve Yrd. 
Doç. Dr. Özkan Coruk konuşmacı olarak yer aldılar. 

Etkinliğe Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Ye-
ner ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz de katıldı.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
C. Arsal Arısal’ın açılış konuşması şöyle;

SESİMİZİ DUYAN VAR MI?

Depremin 16.yıldönümü anma programına tüyler ürper-
ten bu nidayla başlıyorum. Çünkü 16 yıldır hatta TMMOB 
kuruluşundan bu yana hiç usanmadan anlatmaya çalışıyo-
ruz. Bilimin ışığından uzak, rant ve para hırsına kurban 
etmeye çalıştığınız, bizim de her seferinde hayır deyip 
durdurmaya çalıştığımız anlayış sonucunda canımıza mal 
oluyor. Afetler doğa olayıdır. Afetlerde yitirdiğimiz canlar 
denetimsizliktir, ihmaldir, hırsızlıktır, rant uğruna, para 
hırsı uğruna feda edilmiş ömürlerdir.

TMMOB, içinde tüm mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama bilim dallarını barındırmaktadır. TMMOB ve 
bağlı tüm organları kamu yararını gözeterek, gönüllülük 
esasıyla çalışmasına rağmen ranta ve kente karşı işlenen 
suçlara karşı durduğu için muhalefet yaftasıyla yaftalan-
makta, hedef gösterilmektedir. Son olarak Atatürk Or-
man Çiftliği’nde yapılan ‘Kaçak Saray’a karşı yürütülen 
hukuk mücadelesinde gene odalar hedef gösterilmiştir. 
Rant uğruna, bilimden tamamen uzak, meslek insanları-
nın bilgilerinden izole edilmiş çok fazla karar alınıyor bu 
ülkede. Açtığımız davalar, yazdığımız raporlar hep bu 
mücadele uğruna. Bırakın afete duyarlı hale gelip tedbir-
ler alabilmeyi, afet sonrası toplanma alanları bile AVM’ler 

veya konutlar rezidanslar yapılması için plan tadilatları 
görüyor ya da plan dahilinde üretilmiyor bu ülkede!

Olası bir İstanbul depremi kapıda bekliyor. Ama 
İstanbul’un dört bir tarafı betonlaştırılabilmek için ‘Afet’ 
sözcüğü kullanılarak yasalar çıkarılıyor, adeta beton-
laşma bir yarışa çevriliyor. Bizler mimarız, mühendisiz. 
TMMOB üyelerinin para kazandığı, mesleklerini icra 
ederek geçimlerini sağladığı ana kavramdır inşaat. Buna 
rağmen, buna hayır demek durumunda kalıyoruz. Da-
yanıksız, meslek insanlarının yetkinliğinden, bilgilerinden 
yani bilimden uzak, planlama olmaksızın, sadece yapmak 
satmak ve kazanmak uğruna inşaatlar üretilmesine, plan 
tadilatları yapılmasına, bu umarsızlığa hayır diyoruz! Rantı 
kolaylaştırabilmek için afet yasalarını kullanan zihniyete 
dur diyoruz. Şehircilik ve planlama ilkelerini önemse-
meyen, rant uğruna ülkenin bütün doğasını tahrip eden, 
afetleri ranta dönüştürmek adına yasalar yapan sorumlu-
lara ‘sesimizi duyan var mı’ diyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın yaptığı basın açıklaması metni şöyle;

TMMOB BÜYÜK YIKIMIN YIL DÖNÜMÜNDE 
BİR KEZ DAHA UYARIYOR: DEPREM HÂLÂ 
ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SORUNUDUR!

TMMOB, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, 
depremin ülkemizin hâlâ en büyük sorunu olduğunu ha-
tırlatmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görmektedir.

Çünkü deprem önlemlerini almakta, toplumu depreme 
karşı bilinçlendirmekte, yapı üretim sürecini ve yapılaş-
mayı deprem tehlikesini gözeterek düzenlemekte, ilgili 
mevzuatı deprem gerçeğine göre yeniden ele almakta 
birinci derecede sorumlu olan siyasi iktidarın konuya 
yaklaşımını yanlış ve yetersiz buluyor, toplumun güvenle 
geleceğe hazırlanmadığını düşünüyoruz.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 16 yıl 
geçti. 16 yıl önce bugün, merkez üssü Gölcük olan ve 
beraberinde tüm Marmara bölgesini etkileyen 7,4 şidde-
tinde bir deprem meydana geldi. Binlerce insan yaşamını 
yitirdi, binlercesi yaralandı, ülke ekonomisi kısa zamanda 
telafi edilmesi mümkün olmayacak derecede etkilendi. 
Bilançonun yol açtığı acı depremin toplumsal travma ha-
line gelmesine neden olmakla kalmadı, başta yapı üretim 
süreci, mevcut yapılar, kentleşme politikası, afet sonrası 
önlemler, mevzuat olmak üzere yetersizliğimizi, hataları-
mızı gün yüzüne çıkardı. Görmezden gelinen, yok sayılan 
sorunlar dramatik bir olayla varlığını hissettirdi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin yok sa-
yılmasının bedeli kelimenin gerçek anlamıyla ağır oldu.

Deprem sonrası süreç, bütün bir ülkenin depreme göre 
yeniden düzenlenmesi noktasında toplumsal konsensü-
sün oluşmasına tanıklık etti. Konsensüs, “artık hiçbir şe-
yin eskisi” gibi olmayacağı temennisinde ifadesini buldu. 
Ancak 12 yıl sonra meydana gelen Van depremi, ne yazık 
ki, aradan geçen onca zamana ve verilen sözlere rağmen, 
“bir arpa boyu mesafe alınamadığını” gösterdi. Kaçak ya-
pılaşmanın, sağlıksız kentleşmenin, mühendislik hizmeti 
almadan yapı üretiminin, yapı denetim sisteminin taşıdığı 
eksiklik ve zaafların varlığını sürdürdüğü, sadece depre-
me değil her türlü doğal afete karşı korumasız olundu-
ğu, mevcut olumsuzlukların doğa olaylarını doğal afete 
dönüştürdüğü, doğal afetlerin geleceğe dönük kaygıları 
çoğalttığını açığa çıkardı.

Deprem Gerçeği ve Türkiye

Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarının ve nüfusu-
nun büyük bir bölümü deprem tehlikesi altındadır. Tür-
kiye topraklarında 1900’lü yılların başından günümüze 
otuza yakın büyük ölçekli deprem meydana gelmiş ve 
resmi kayıtlara göre 100 bin civarında insan hayatını kay-
betmiştir.

Türkiye, önemli deprem kuşakları üzerinde bulunmak-
tadır. Ülke topraklarının yüzde 66’sı 1. ve 2. derecede 
deprem bölgesinde yer almakta, nüfusu bir milyonun 
üzerindeki 11 büyük kent, ülke nüfusunun ise yüzde 70’i 
ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75’i deprem tehlikesi 
altındadır.

Mevcut yapı stokuna bakıldığında da durumun iç açıcı ol-
madığı görülecektir. TÜİK verilerine göre ülkemizde 20 
milyon civarında yapı bulunmaktadır. Bu yapıların yüzde 
60’ının 20 yaş ve üzerinde bulunduğu, büyük oranda ruh-
satsız ve niteliksiz olduğu, mühendislik hizmeti almadan 
veya kısmen alarak ve yapı denetimi olmadan üretildiği, 
pek çoğunun güçlendirilmesi gerektiği, yine kayda değer 
ölçüde yapının yıkılarak yeniden yapılmasının zorunluluk 
olduğu bilinmektedir.

Buna rağmen, daha çok rant amaçlı olan kentsel dönü-
şüm projeleri dışında, deprem kaygısını giderecek adım-
lar atılamamış, güvenli yaşam sağlanamamıştır. Kaldı ki 
kentsel dönüşüm projeleri kapsamında TOKİ tarafından 
üretilen konutlar yapı denetimden muaf tutulmakta, 
özellikle yoksul ve dar gelirliler için üretilen konutların 
bir iki sene içerisinde niteliksizliği açığa çıkmaktadır.

Mevcut yapı stokuna ilişkin verilerin tahminlere dayandığı 
vurgulanmalıdır. Çünkü ülkemizin ayrıntılı yapı envanteri 
yoktur. Dolayısıyla mevcut bilgiler güncellenememekte 
ve merkezi düzeyde kamuoyuyla paylaşılmamakta, güç-
lendirme çalışmalarının hangi düzeyde olduğu, kaç bina-
nın yıkılıp yeniden yapıldığı, okullar, yurtlar, hastaneler 
başta olmak üzere kamu binalarının mevcut durumu 
bilinmemektedir. Marmara ve Van depremlerinde sına-
vı geçemeyen yapı stokumuzun,  bir bütün olarak olası 
depremde ne tür tepki vereceği ise adeta bilinmeze terk 
edilmiştir.

TMMOB ve bağlı Meslek Odaları devre dışı  
bırakıldı

TMMOB, yıllardan bu yana, deprem tehlikesi ve deprem 
önlemleriyle ilgili; mevzuattan yapı üretim sürecine kadar 
geniş bir yelpazede görüş ve önerilerini defalarca kamu-
oyuyla paylaşmış, raporlar hazırlamış, ilgili bakanlıkların 
düzenlediği bilimsel içerikli etkinliklere katılarak değer-
lendirmelerde bulunmuş, toplum yararına gördüğü her 
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türlü girişime destek verip katkı sağlamış, kendi olanakla-
rı çerçevesinde deprem ve ilgili konular bağlamında çok 
sayıda bilimsel-mesleki etkinlikler, meslek içi eğitimler 
düzenlemiş, depremin unutulmaması ve duyarlılığın ar-
tırılması amacıyla kitlesel eylemler, yürüyüşler organize 
etmiştir.

Ancak bilimin ve tekniğin dışındaki bir anlayışta olan AKP, 
mevzuatta kabul edilemez köklü değişiklilere imza atmış, 
meslek odalarının toplumsal yarar hassasiyetinden kay-
naklanan kamu projelerine müdahale etme kanallarını 
kapatmış, üyelerini denetlemesini, sicillerini tutmasını, 
mesleki faaliyetlerini kayıt altına almasını engellemiş, 
“imzacılıkla” ve sahte mühendislerle mücadeleyi zayıf-
latmış, bir taraftan da Meslek Odaları üzerinde mali ve 
idari denetim kurarak vesayet ilişkisini hayata geçirmek 
istemiştir. Değişikliklerin Meslek Odalarını güçsüzleş-
tirecek ve Oda-üye ilişkisinin zayıflayacak içeriğe sahip 
olmasının yaratacağı handikap bir yana, mevzuatın yapı 
üretim sürecini denetimsizliğe mahkum edecek hüküm-
ler içermesinin ve AKP’nin Meslek Odalarını devre dışı 
bırakmasının topluma pahalıya mâl olacağı açıktır.

Şu nokta özellikle vurgulanmalıdır: Mühendislik mesleğini 
önemsizleştirme ve meslek odalarını güçsüzleştirme giri-
şimlerinin yapı üretim sisteminde zaafa yol açma dışında 
başka bir sonucu olmayacaktır.

Anlaşılan o ki AKP, ne ülkenin deprem gerçeğinin far-

kındadır ne de mesleklerin ve meslek odalarının işlevini 
bilmektedir.

Türkiye depreme hazır mı?

Türkiye depreme hazır mı? Bu soruya ne yazık ki olumlu 
yanıt veremiyoruz. 

Açıkçası ne sorunlar ne de çözüm sırdır. Konunun birinci 
derecede muhatabı olan bir mesleğin mensupları olarak, 
depremlerin yıl dönümlerinde sorunları yeniden sırala-
manın, çözümü bir kez daha tartışmaya açmanın halde-
ki durumumuzu özetlediğinin farkındayız. Ne sorunlar 
değişiyor ne de güvenli yaşam kuracak adımlar atılıyor. 
AKP’nin kentleşme ve imar politikaları bağlamındaki yak-
laşımı ve doğal afetleri “kader” gibi gören anlayış ne yazık 
ki endişelerimizi artırıyor. Kentler deprem tehlikesine 
değil ranta göre düzenleniyor.

Endişeliyiz! Yapı üretim sürecinin endişelerimizi gide-
recek şekilde sağlıklı işlemediğinin farkındayız. Lakin 
endişemiz bu kadarla sınırlı değildir. En azından meslek 
odalarının, üniversitelerin, bilim çevrelerinin kamu yöne-
timi tarafından oluşturulacak ortak bir zeminde bir araya 
gelerek başlatacağı sürecin, tuhaf ki yine AKP’nin yanlış 
tutumu nedeniyle sekteye uğratıldığını görmek endişele-
rimizi artırıyor. Mevcut yapı stoku bizleri endişelendiri-
yor. TOKİ tarafından üretilen büyük konut projelerinin 
yapı denetim sisteminden muaf tutulması bizleri endişe-
lendiriyor. Deprem toplanma alanlarının imara açılması, 
yerel yönetimlerin rant odaklı projeler geliştirmesi ve en 
az diğerleri kadar önemli olmak üzere deprem tehlikesi-
nin görmezden gelinmesi, toplumsal duyarlılığın törpü-
lenmesi endişelerimizi pekiştiriyor.

Biz geleceğe endişeyle değil, güvenle bakmak istiyoruz.

Çünkü toplumsal duyarlılığımız, yaşamın kutsallığına olan 
inancımız, bilimsel, mesleki gerçeklikler bunu gerektiri-
yor. Çünkü depreme karşı alınmamış önlemler ülkemizin 
hâlâ en büyük sorunudur.

Ülkemizin ekonomik-sosyal-siyasal çalkantılı döneminde 
deprem tehlikesine dikkat çekmenin, deprem duyarlılı-
ğını artırmaya gayret etmenin toplumsal ve insani bir so-
rumluluk olduğunu biliyor ve bu sorumluluğu taşımaya 
kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

İkinci Büyük Emperyalist Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Na-
zilerin Polonya’yı işgaliyle başladı. Ardında elli iki milyon 
ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gel-
miş kentler ile büyük bir acı ve gözyaşı bıraktı. İnsanlık 
tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının 
başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak ka-
bul edildi.

1 Eylül 2015 Türkiye’sinde Dünya Barış Günü’nde Barış 
Gününüz kutlu olsun diyebiliyor muyuz?   

Ülkemiz yeniden yangın yerine döndü. Çatışma, gözyaşı 
ve acı dört bir yanımızı sardı. Böylesi bir ortamda giriyo-
ruz Dünya “Barış” Günü’ne...  

ABD gibi küresel emperyalist güçlerin isteği ve yönlen-
dirmesiyle, uzun süredir Suriye ve Irak’ta savaş sürüyor. 
Hala kadınlar, çocuklar, gençler ölüyor, sakat kalıyor, 
salgın hastalıklar, evsizler, sığınmacılar çoğalıyor. Çağ-

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: BARIŞIN DİLİ SAVAŞI SUSTURMALI!
1 Eylül Dünya Barış Günü yaklaşırken ülkemiz yeniden yangın yerine döndü. Çatışmanın, gözyaşının ve acının 
hakim olduğu bir ortamda giriyoruz “Dünya Barış Günü”ne…. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle TTB Baş-
kanı Bayazıt İlhan’ın açılışını yaptığı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve 
KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak’ın katıldığı basın toplantısı Ankara’da TTB Genel Merkezi’nde yapıldı.

dışı cihatçı IŞİD vb. örgütler en çok kadınların hayatını 
cehenneme çeviriyor, Ortadoğu halklarına dünyayı dar 
ediyor.  Milyonlarca savaş mağduru çok kötü koşullarda 
hayatlarını sürdürmeye çalışıyor, binlercesi, çıktığı umu-
da yolculuk adı verilen göç yollarında can veriyor.

En tepedeki demokrasi tanımaz, iktidar saplantılı akıl, 
Suriye’deki savaşa nasıl benzin döktüyse, ülkemizde de 
çatışmaları başlatıp büyüterek, kan ve gözyaşı üzerinden 
iktidarını sürdürmeye çalışıyor. 

Her yer yanıyor, yüreklerimiz de! Hiç iyi değiliz! 

Yüksek katılımlı Haziran genel seçimlerinde çıkan sonuç 
Saray’dakinin tüm hesaplarını alt üst etti. Huzuru ve is-
tikrarı 400 vekil şartına bağlayanlar, istediklerini alama-
yınca zor kullanmaya başladılar! Son yıllarda tüm ülkeye 
iyi gelen çatışmasızlık bitirildi. Ülkenin en güzel gençleri 
Suruç’ta katlettirildi. Silopi, Tatvan, Nusaybin, Lice, Sil-
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van, Varto’da büyük çatışmalar yaşandı, ortalık kan gölü-
ne döndü. Hastaneler, sağlık çalışanları saldırıya uğradı, 
aciller dahil sağlık hizmetlerine erişim sağlanamadı. 

Bu savaş bizim savaşımız değil, savaşa mecbur olan 
AKP’nin ve halka rağmen yönetim darbesi yaparak ana-
yasal suç işleyen Saray’ın savaşıdır.

Bu çılgınlıkta ısrar etmek ülkemizi çıkmaz bir felakete sü-
rükleyecek, halklarımızı hedef haline getirecektir. Orta-
doğu iç savaşlarla, etnik ve dini boğazlaşmalarla debele-
nirken, Türkiye de bu kaosun parçası olarak Reyhanlı’da, 
Roboski’de, Suruç’ta yaşanılanlar gibi daha büyük acılarla 
yüz yüze kalacaktır.

Bizler, bir can daha yitmesin, salgın hastalıklar, sakat-
lıklar toplu ölümler olmasın, insanlar evlerini terk et-
mesin, doğaya kıyılmasın diye bu çılgınlığı durdurmak 
istiyoruz. Dahası Suruç Katliamı’nı gerçekleştirenlerin, 
Ortadoğu’da savaş suçu işleyenlerin, cihatçı çeteleri 
besleyenlerin ortaya çıkarılıp cezalandırılması gerektiğini 
söylüyoruz. Akan kan, toprağa düşen canlar üzerinden 
iktidar ve oy hesabı yapanları bin kez lanetliyoruz…

Bizler, Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir 
sonuç üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikaların derhal 
terk edilmesini, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm 
için gerekli adımların acilen atılmasını istiyoruz. 

Barışa dair tüm çabalar, eylemler yaşamsaldır.

Ülkenin dört bir yanında barışı sahiplenecek ve barışa 
ses vereceğiz. Bu yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde alan-
lara çıkmak, ses çıkartmak, halka gerçekleri anlatmak 
her zamankinden daha önemli ve anlamlıdır.

Hiçbir zaman unutulmasın ki bu ülkedeki darbelerin, 
savaşların ve ekonomik krizlerin bedelini halkımız ve 
emekçiler ödemektedir. Savaş naraları atanların çocuk-
ları değil, yoksul halkımızın çocuklarının kanı akıtılmak-
tadır. Bu nedenle demokrasi için, barış için, adalet için 
mücadeleyi duraksamadan sürdürmeliyiz, sürdüreceğiz.

Biz emek meslek örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB olarak; Çocuklarımız ölmesin barış hemen şimdi 
diyoruz.

Bunun için 1 Eylül’de ülkemizin dört bir yanında gerçek-
leşecek barış etkinlikleri içinde olacak, saray darbesini ve 
savaşı durdurmak için sesimizi daha çok yükselteceğiz.

Tüm yurttaşlarımızı barış için ses vermeye, bulundukları 
illerde gerçekleşecek ortak barış eylem ve etkinliklerine 
katılmaya çağırıyoruz. 

Kirli hesaplara kurban edilecek bir tek canımız bile yok.

Barışın iyileştirici gücüne hepimizin ihtiyacı var.

Haydi, hep birlikte 1 Eylül’de barış alanlarına...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Başkanı Mehmet Soğancı, Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (DISK) Başkanı Kani Beko, Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş 
Başkanı Şaziye Köse, Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Genel Sekreteri Prof. 
Dr. H. Özden Şener ülke gündemi hakkında görüş 
alışverişinde bulunmak üzere  Cumhuriyet Halk Par-
tisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sa-
yek Böke ve Yakup Akkaya da katıldı.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB, CHP’Yİ ZİYARET ETTİ

YAŞANAN SEL FELAKETİ DOĞAL AFET DEĞİL PLANSIZ 
KENTLEŞMENİN SONUCUDUR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Karadeniz’de meydana gelen sel felaketine ilişkin  
25 Ağustos 2015 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Karadeniz’de, özellikle Hopa’da dün yaşanan aşırı yağış 
sonrası meydana gelen sel felaketinde 8 canımızı kaybet-
tik, onlarca insanımız yaralandı.

Karadeniz Bölgesi, yoğun yağışları ve bol eğimli arazisiyle 
geçmişten beri sel ve heyelanla iç içe yaşayan bir coğraf-
yadır. Sel felaketi yaşanan kentlerde, böylesine ağır ve acı 
dolu bir tablonun ortaya  çıkmasının en önemli sebebi ise 
ranta dayalı kentleşme anlayışıdır. Bilimi ve tekniği esas 
almak yerine, yalnızca ranta dayalı yapılaşma politikaları 
bugün yaşadığımız felaketleri doğurmaktadır.

Yaşanan felaketlerin sorumluları bunlara karşı önlem 
almayan, alamayan, almak istemeyen merkezi ve yerel 
yönetimlerdir. Her zamanki gibi merkezi ve yerel yöne-
ticiler, yaşananları “doğal afet” gibi algılatmak ve sorum-
luluklarını unutturmak gayreti içindedir. Oysa biliyoruz 
ki, yaşanan felaketler plansız ve çarpık kentleşmeden 
kaynaklanmaktadır. Kentlerimizin en önemli sorunla-
rından olan altyapı eksiklikleri ne yazık ki bugüne kadar 
tam olarak giderilememiş, merkezi ve yerel yönetimler 
tarafından yapılan çalışmalar yetersiz kalmıştır. Bugüne 
kadar tarım arazileri, dere yatakları ve kıyılar yerleşime 
açılmış, orman alanları yok edilmiş, kaçak ve sağlıksız ya-
pılaşma önlenmemiştir. Olumsuzluklar bugün büyüyerek 
devam etmektedir. Kentler yaşam alanları gibi değil rant 
aracı olarak görülmektedir. Ne yazık ki bütün bunların 
doğal sonucu depremler, yağışlar vb. doğa olayları, do-
ğal afetlere dönüşerek can, mal ve toprak kaybına yol 
açmaktadır.

Yaşanan her felaketten sonra, yaşanan olaylarda hiç so-
rumluluğu yokmuş gibi, büyük bir pişkinlikle yaraların sa-
rılacağına söylemek ülkemizin siyasal iktidarlarının ayırt 
edici özelliğidir ve bizce doğa olaylarını felaket haline ge-
tiren yaklaşımın asıl nedeni de budur.

Aslında; önleyen, zararı en aza indirgeyen, insan hayatını 
korumayı başlıca amaç sayan, insanın sağlıklı yaşamasını 
asli amaç haline getiren, odağında insan olan bir yaklaşım 
tüm çalışmaların öznesine konulmalıdır.

Her sel felaketinde söyledik; bir kez daha söylüyoruz:

Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşmesi takdir-i ilahi 
değildir. Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşümü en-
gellenebilir bir olgudur. Yeter ki bilimin ve tekniğin ge-
reği yapılsın. Merkezi ve yerel iktidarlar, biz mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının bilgi, birikim ve deneyimin-
den, insan hayatının korunması ve sağlıklı devam etti-
rilmesi yolunda yararlanmalıdırlar. Birliğimize bağlı ilgili 
odalarımızın tespitlerine, önerilerine kulak vererek rant 
odaklı yapılaşmadan derhal vazgeçmeli, dere yataklarını, 
fay hattı geçen bölgeleri ve baraj havzalarını imara hiçbir 
koşulda açmamalıdır.

Her sel felaketinden sonra söyledik, yine hatırlatalım:

Sel felaketinin yaşandığı bölgede;

1. Taşkının yaşandığı yerlerin mevcut altyapı ile elektrik, 
su vb. yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanamayacağı, geçici de 
olsa iskan edilemeyeceği gerçeğinden hareketle, bu alan-
ların boşaltılarak bir an önce “Afet Bölgesi” kapsamına 
alınması gerekmektedir

2. Hükümet doğal afetlerle her şeyini kaybetmiş insanla-
rı, sosyal devlet olmanın ve Anayasal hakları gereği, fen 
ve teknik şartlara haiz konutlara yerleştirerek asli görevi-
ni yerine getirmelidir.

3. Yerleşim yeri olarak tespit edilen taşkın alanının boşal-
tılması, can ve mal kayıplarına uğrayan insanların zararla-
rının karşılanması gerekmektedir.

4. Yaşanan seller sonucu tarım arazilerinde meydana ge-
len zararların ve hayvan kayıplarının gerçekçi tespitler 
yapılarak karşılanması gerekmektedir.

5. Zarar ve ziyan tespitlerinin, konusunda uzman kişiler 
tarafından ve mağduriyete meydan vermeyecek şekilde 
yaptırılması gerekmektedir.

6. Tarım sigortaları uygulamaları başlamasına rağmen, 
primlerini ödeyememelerinden dolayı sigorta kapsamına 
girmeyen yoksul çiftçinin mağduriyetleri devlet tarafın-
dan karşılanmalıdır.
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7. İmara açılacak alanlarda, her şeyden önce jeolojik ve 
jeo-teknik raporlar hazırlanmalı ve buna uygun yapılaşma 
sağlanmalıdır. Bu alanlar, altyapı hizmetleri tamamlandık-
tan sonra imara açılmalıdır.

8. Yol, kanalizasyon, içme suyu, köprü, menfezler, yağ-
mursuyu vb. altyapı hizmetlerinin doğru yapılmış proje-
lerle hayata geçirilmesi gerekmektedir.

9. Afetlerden etkilenmiş insanların, özellikle çocukların, 
rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilebilmesi için ola-
nak sağlanmalıdır.

10. Bir başka afet olmadan, merkezi ve yerel yönetimle-
rin birlikte çalışmasını sağlamak amacıyla, kent bileşenle-
rini içine alan afet koordinasyon merkezleri kurulmalıdır. 
Bu konuda hemen harekete geçilmesi için düzenlemeler 
yapılmalı, özellikle bu tür afetlerden etkilenecek risk böl-
geleri, bu merkez tarafından tespit edilmelidir.

11. Dere yatakları, fay hattı geçen bölgeler ve baraj hav-
zaları, imara hiçbir koşulda açılmamalıdır.

 Mehmet Soğancı 

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ülkü Karaalioğlu, Oda 
Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Ş. Çervatoğlu, Artvin İKK Temsilcileri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı 
açıklamada basın metni TMMOB Artvin İKK Sekreteri Hakan Yavuz tarafından okundu.  

Okunan açıklamada, “Yaşanan bu acı olay; bir doğal afet değildir, takdiri ilahi hiç değildir. Rant ve talan politi-
kalarının sonucu olan çarpık kentleşme ve sağlıksız yapılaşma ile ülkemizde doğa olayları, doğal afet şeklinde 
yaşanmaktadır.Bölgenin coğrafi ve topoğrafik özellikleri göz önüne alınmadan yapılan altyapı çalışmaları, kesilen 
ağaçlar, daraltılan dere yatakları, dere yataklarına yapılan binalar ve işyerleri, doldurulan deniz, sonuç olarak do-
ğal bir olayı doğal bir afete dönüştürmüştür.” denilerek “yapılması gereken, bu olaydan ders çıkararak gelecekte 
benzer faciaların yaşanmaması için bilim ve tekniğin ışığında, rant politikalarından uzak, halkın yararına planla-
malar yapmak ve uygulamaktır. Yapılması gereken, bu olayda sorumluluğu ve ihmali bulunan yetkililerin hesap 
vermesidir.” denildi.

HOPA SEL FELAKETİ: TAKDİRİ İLAHİ DEĞİL TAKDİRİ İDARİ
Artvin Hopa’da yaşanan sel felaketi sonrası bölgede incelemelerde bulunan TMMOB Heyeti, 27 Ağustos 
2015 Perşembe günü Sundura Mahallesi’nde bir basın açıklaması yaptı.

Ülkemiz, 7 Haziran seçimleri ardından Suruç katliamı ile 
birlikte sistemli bir şekilde savaş ve kaos ortamına sü-
rüklenmiştir. Saray merkezli süren iktidar oyununun ağır 
bilançosu ise yoksul halkımıza ödetilmektedir.

Son olarak Dağlıca’da yaşanan saldırı ile yüreklerimiz bir 
kez daha yanmıştır. TMMOB, PKK tarafından Dağlıca’da 
gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınamaktadır. TMMOB, 
saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısını yürek-
ten paylaşarak ailelere başsağlığı dilemektedir.

İçerisinden geçtiğimiz süreç nasıl değerlendirilirse değer-
lendirilsin, yaşanan ölümler söylenen bütün sözleri an-
lamsız kılmaktadır. Ölümler acilen durdurulmalıdır. PKK 
koşulsuz olarak silahlı eylemlerine son vermeli, devlet ise 
operasyonlarını durdurmalıdır.

Dökülen her damla kan ve yaşanan her ölüm yeni ölüm-
lerin kapısını açmaktadır. Savaş ve şiddet ortamını besle-
yen, büyüten ve ateşe benzin döken her kim olursa olsun 
Birliğimiz tarafından şiddetle kınanmaktadır.

DAĞLICA SALDIRISINI KINIYORUZ, SAVAŞI, ŞİDDETİ ve 
ÖLÜMLERİ DURDURUN! ARTIK YETER!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 6 Eylül Dağlıca saldırısı üzerine 7 Eylül 2015 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.

Ülkemiz, Saray merkezli bir irade ile parlamentonun ve 
Anayasa’nın askıya alındığı karanlık bir girdabın içerisine 
sürüklenmektedir. İktidar hırsı ile gözlerini kan bürümüş 
olanlar, ağızlarından kan damlayarak toplumu savaşa ve 
ölüme davet etmektedir. Bu ülke ve bu halk; AKP’nin 
400 milletvekili ve diktatörlük hevesleri için adanacak 
kurban değildir.

TMMOB, bir kez daha güçlü bir şekilde söylüyor; şim-
di tam da karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, diktatoryal 
yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı 
ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir 
arada kardeşçe yaşamayı; savaşa karşı barışı; sömürüye 
karşı emeği; adaletsizliğe karşı eşitliği savunma zamanı-
dır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye‘de 
bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele etme 
zamanıdır.

 Mehmet Soğancı

                       TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

1 EYLÜL’DE BİNLERCE KİŞİ “BARIŞ” İÇİN ALANLARDAYDI
1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında alanlara çıkan binlerce kişi “barış” tale-
bini dile getirdi. Başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere birçok kentte düzenlenen etkinliklerde AKP’nin 
savaş politikaları protesto edildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanları Trakya Emek ve 
Meslek Örgütleri Platformu’nun çağrısıyla Lüleburgaz’da  
Hükümet Konağı Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe katıl-
dılar.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB çağrısıyla İstanbul’da  “Milyon-
lar Barış İstiyor” sloganıyla Galatasaray’da bir araya gelin-
di. Ankara’da ise Yüksel Caddesi’nde buluşularak Madenci 
Anıtı’na yüründü.
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12 Eylül’ün üzerinden otuz beş yıl geçti. Halkına karşı 
sorumlulukları olan bu ülkenin mühendisleri, mimarları, 
şehir plancıları ve onların örgütü TMMOB ve bağlı Oda-
ları, bugün de sonuçları AKP eli ile sürdürülen 12 Eylül’ü 
yargılamaktadır: Faşizmin adıdır 12 Eylül.

TMMOB 12 EYLÜL’Ü NEDEN YARGILIYOR?

TMMOB kendi meslek alanları üzerinden ülkenin bugü-
nünü tanımlarken, bugünün oluşumunu sağlayan bu ülke-
nin dününü anlamak, tanımak ve yorumlamak durumun-
dadır. Bu nedenle TMMOB, 12 Eylül’ü yargılamaktadır.

70‘Lİ YILLARIN SONLARINDA ÜLKENİN 
GÖRÜNÜMÜ NASILDI?

70’li yılların son yarısında Türkiye siyasetinden ekonomi-
sine, günlük yaşantının her noktasına kadar tarihinin en 
bunalımlı günlerini yaşıyordu. Ekonomi iflastaydı. Döviz 
yokluğundan gerekli girdi malları alınamıyor, dış borçların 
faizleri bile ödenemiyor, temel tüketim malları buluna-
mıyordu. Dış borçların ödenemez hale gelmesinde IMF, 
OECD ve benzeri kuruluşlar, ekonomi programlarını ik-
tidarlara dayatıyordu. Emperyalizm, yarattığı borç tuzağı 
ve “istikrarlı Türkiye” demagojisi ile ülkeyi baskılarına 
boyun eğme zorunda bırakıyordu. Kamu harcamalarının 
kısılması, sıkı para ve bütçe uygulamaları, KİT ürünlerine 
zam, yüksek oranlı devalüasyon, maaş ve ücret kısıtlama-
ları, düşük taban fiyatı belirlemeleri, dayatılan ekonomik 
istikrar programını oluşturuyordu. 24 Ocak kararları diye 

BU ÜLKEDE FAŞİZMİN ADIDIR 12 EYLÜL
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 12 Eylül darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir açıklama 
yaptı.

bilinen “Ekonomik Önlemler Paketi” işte bu günlerde 
gündeme getirildi. IMF‘nin de işaret ettiği şekilde eko-
nomik bunalımın yükü bu şekilde emekçi halkın üzerine 
yıkılacaktı. Siyasetin görünümü ise tam anlamıyla bir kriz 
şeklinde idi. MC hükümetlerinden sonra, yükselen halk 
muhalefetini bastırmanın yolu olarak faşist çeteler ortalı-
ğa sürülmüş, işyerleri, okullar, mahalleler ve fabrikalarda 
teslim alma saldırıları günlük olağan işler haline getirilmiş-
ti. Devrimci demokrat insanlara, aydınlara, gazetecilere, 
öğrencilere karşı saldırı, cinayet ve katliamlar düzenle-
niyordu. Kahramanmaraş, Çorum ve Malatya‘da gerici 
ayaklanmalar tertipleniyor, mezhep ayrılıkları körükleni-
yor, saldırılarda onlarca insan topluca imha ediliyor, bin-
lercesi yaralanıyordu. Öte yandan cana yönelik saldırılar, 
hemen karşıtını yeşertiyor, direnme eğilimlerinin, karşıt 
örgütlenmelerin oluşumunu beraberinde getiriyordu. 
Teslim olmamaya, direnmeye, muhalefetin örgütlenme-
sine yönelik çabalar da çığ gibi büyüyordu. Sonuçta kent-
lerin, kasabaların, köylerin, mahallelerin, okulların bölün-
düğü, siyasal cinayetlerin ve katliamların gündelik olaylar 
haline geldiği, bunlara karşı da direnmenin kitleselleştiği 
bir tabloydu görülen.

ASLINDA, YAŞANANLAR NASIL ANLAŞILIR 
HALE GELİR?

Bizim gibi ülkelerde özellikle 2. Büyük Emperyalist Payla-
şım Savaşından sonra olan bitenler, ancak emperyalizme 
bağımlılık olgusu ile birlikte anlaşılır hale gelir. Ülkemizin 

önemli tüm sorunlarının ya da önemli olaylarının ar-
kasında emperyalizme bağımlılık olgusunun yarattı-
ğı nedenler vardır. Tarihsel gelişimi içinde, ülke içi 
dinamikler eliyle, burjuva demokratik devrimlerinin 
yapılamamış olması, sanayi devrimlerinin yapılama-
ması, aksine, dışa bağımlı nitelik taşıyan ekonomi 
politikaları ile kapitalizmin geliştirilmeye çalışılması, 
emperyalist sömürü ve bağımlılık ilişkisini de bera-
berinde getirmiştir. Sömürü ilişkilerine göre şekil 
alan yapı, sağlıklı bir sanayileşme ve kalkınma sağla-

madığı gibi, aksine sürekli sistem içi ekonomik krizlerin 
oluşumunu getirmektedir. Ekonomik krizlerin faturası 
doğal olarak emekçilere kesilecek ve sonuçta siyasi ve 
toplumsal kriz doğal bir olgu olacaktır. Ekonomik anlam-
da emperyalizme bağımlılıkta, siyasal yapıların da bağım-
lılık ilişkisine girmesi kaçınılmazdır. Bu da bizde ve bizim 
gibi ülkelerde demokrasinin gelişimin de dışa bağımlılığını 
gündeme getirmektedir. Demokrasinin gelişememesi-
nin de esas nedeni budur. Şimdi olduğu gibi o dönemin 
de büyük emperyalist efendisi Amerika’dır. 12 Eylül ve 
12 Eylül öncesi yaşananlar da ABD emperyalizminin ve 
onların işbirlikçilerinin sömürüye dayalı politikalarını ül-
kemizde yaşama geçirmeleridir. 12 Eylül, ABD emper-
yalizmin çıkarları doğrultusunda gündeme getirilmiştir. 
Dışa bağımlılıktan oluşan ve dışa bağımlılıktan oluşacak 
ekonomik krizin halkın omzuna yıkılması için gündeme 
getirilmiştir. Süre giden sömürü düzeninin sermaye le-
hine onarılması yönünde; halkın yükselen muhalefetinin 
bastırılması için gündeme getirilmiştir.

12 EYLÜL’DE NE OLDU?

650.000 kişi gözaltına alındı. 1.683.000 kişi fişlendi. Açı-
lan 210.000 davada 230.000 kişi yargılandı. 71.000 kişi 
TCK’nin 141, 142 ve 163. maddelerinden, 98.000 kişi 
“örgüt üyesi olmak” suçundan yargılandı. 23.000 kişiye 
0-1 yıl, 10.700 kişiye 1-5 yıl, 6.100 kişiye 5-10 yıl, 2.390 
kişiye 10-20 yıl, 939 kişiye 20 yılın üzerinde ve 630 kişiye 

ömür boyu hapis cezası verildi. 7.000 kişi için idam cezası 
istendi. 517 kişiye idam cezası verildi, idamları istenen 
259 kişinin dosyası Meclis‘e gönderildi, idam cezası ve-
rilenlerden 50’si asıldı. 388.000 kişiye pasaport verilme-
di. 30.000 kişi “sakıncalı” olduğu için işten atıldı. 14.000 
kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 30.000 kişi “siyasi mülteci” 
olarak yurtdışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 
171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi. 14 kişi açlık 
grevinde öldü. 16 kişi “kaçarken” vuruldu. 95 kişi çatış-
mada öldü. 73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi. 43 ki-
şinin “intihar ettiği” bildirildi. Cezaevlerinde toplam 299 
kişi yaşamını yitirdi. 937 film “sakıncalı” bulunduğu için 
yasaklandı. 23.677 derneğin faaliyeti durduruldu. 400 ga-
zeteci için toplam 4.000 yıl hapis cezası istendi. 40 ton 
gazete ve dergi yakıldı.

12 EYLÜL NE DEMEK?

24 Ocak kararlarının uygulanmaya sokulması demek. 
IMF demek, Dünya Bankası demek, insanımızın tümüyle 
teslim alınması demek. Onların çocuklarının işi bitirmesi 
demek, işkence demek, tecavüz demek, hapishane de-
mek, baskı demek, zor kullanmak demek. DAL demek, 
Mamak demek, Metris demek, Diyarbakır cezaevi de-
mek. Asmayalım da besleyelim mi demek. 12 Eylül huku-
kunun yaratılması demek.

 Mehmet Soğancı

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde “sokağa çıkma yasağı” adı altın-
da bir süredir uygulanan sıkıyönetim bir an önce kaldırıl-
malı, Cizre halkına uygulanan ablukaya son verilmelidir.

Cizre’de bir haftadır devam eden sokağa çıkma yasağı, 
ilçeye girişlerin kapatılması, iletişim imkanlarının kısıtlan-
ması Cizre halkına, kadınlara, çocuklara uygulanan bir 
zulümdür.

12 Eylül günlerini aratmayan bu kabusun sona erdirilme-

CİZRE’DEKİ ABLUKA KALDIRILMALIDIR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 11 Eylül 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.

si, Cizre’de sürecin bir an önce normalleştirilebilmesi için 
ilçeye heyetlerin girişine izin verilmelidir.

Savaşın, şiddetin ve ölümlerin durdurulması için bir kez 
daha söylüyoruz; şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik 
bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, bunun için mü-
cadele etme zamanıdır.

 Mehmet Soğancı

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB 43. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı, 12 Eylül 2015 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda 
yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı`nın 
TMMOB`nin 6 aylık çalışmalarıyla ilgili verdiği bilgi ve Türki-
ye gündemi üzerine değerlendirme konuşması ile başlayan 
toplantıda sırasıyla; Yavuz Önen (TMMOB Eski Başkanı), 
Kaya Güvenç (TMMOB Eski Başkanı), Murat Ateşoğulları 
(JMO), Ali Ekinci (MO), Ahmet Göksoy (TMMOB Yüksek 
Onur Kurulu), Ali Ekber Çakar (MMO), Melih Yalçın (İz-
mir İKK), Erhan İçöz (JFMO), Deniz Akdemir (HKMO), Ali 
Uğurlu (HKMO), Gurbet Örçen (Diyarbakır İKK), Neşet 
Aykanat (Eskişehir İKK), Jihat Şengal (ZMO), Burak Kaan 
Yılmazsoy (MO), Süleyman Solmaz (İstanbul İKK), Bedri 
Tekin (MMO), Bahadır Acar (EMO), Nihat Çolak (Edirne İKK), Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Erdem Pak 
(MMO), Mustafa Doğu (MADENMO), Abdulsamat Uçaran (ZMO) konuştular.

TMMOB 43. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda 12 Eylül 2015 tarihinde toplanan TMMOB 
43. Dönem III. Danışma Kurulu sonuç bildirisi yayımlandı.

TMMOB 43. Dönem III. Danışma Kurulu, 12 Eylül 2015 
tarihinde, İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 
Konferans Salonu`nda toplanmıştır. Danışma Kurulu-
muz, 7 Haziran ve 1 Kasım milletvekili genel seçimlerinin 
arasındaki bir tarihte toplanmamız ve içinde bulunduğu-
muz dönemin olağanüstü özellikleri nedeniyle bir sonuç 
bildirisinin yayımlanmasına karar vermiş; aşağıdaki sonuç 
bildirisini tam bir görüş birliği ile benimsemiş ve kamuoyu 
ile paylaşmaya karar vermiştir.

“TMMOB, Savaşa ve Faşizme Teslim Olmayacak, 
Toplumsal Sorumluluklarını Yerine Getirmeye De-
vam Edecektir”

TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu, emek ve de-
mokrasi karşıtı 12 Eylül 1980 faşist darbesinin yapıldığı 
günde toplanmıştır. TMMOB 70`lerden bugüne meslek 
sorunlarının toplumsal sorunlardan bağımsız olarak ele 
alınamayacağından hareketle, kamu yararı doğrultusunda 
sorunların çözümü için mücadelesini sürdürmüş ve insan 
haklarını, örgütlülüğü, demokratik hakları yok sayan bas-

kıcı iktidarlara karşı durmuştur.

Bu yaklaşımla TMMOB olarak, Mayıs ayında yayımladığı-
mız “TMMOB Seçim Bildirgesi 2015” te kapsamlı değer-
lendirmeler yaptığımızı hatırlatmak ve orada dile getirdi-
ğimiz eleştiri ve istemlerimizin 1 Kasım 2015 seçimleri 
için olduğu kadar önümüzdeki süreçler için de geçerli, 
ivedi ve tarihsel olduğunu belirtmek isteriz.

Bildirgemizde, AKP iktidarını sarsmanın öneminden ha-
reketle, “2015 seçimleri bu yönde olumlu gelişmelerin 
yansıdığı bir platform mu olacaktır yoksa yakın, orta ve 
uzun erimli yeni platformlar veya dinamikleri mi gerekti-
recektir? Bu soruların yanıtları tamamen toplumsal pra-
tik konusudur. Ancak TMMOB her iki yönü de içeren 
toplumsal-mesleki sorumluluğunun, önceki çabalarının 
yanı sıra bu bildirge ile de yerine getirmek ve hiçbir si-
yasi partinin arka bahçesi olmayan tutumunu sürdürerek 
bağımsız yaklaşımlarını açıklamak ve o doğrultuda mü-
cadele etmek kararlılığındadır.” demiştik. Bu görüşümüz 
güncelliğini korumaktadır. Özel olarak 7 Haziran 2015 

seçimleri, önemseyerek vurguladığımız toplumsal prati-
ğin olumlu sonuçlarını ve TMMOB`nin bağımsız çizgisi 
ile toplumsal-mesleki sorumlulukla bezenmiş mücadeleci 
konumunu haklı çıkaran sonuçlar üretmiştir.  

AKP, 2009 yerel seçimleri bir yanda tutulursa, ilk kez 
ciddi bir gerileme ve göreli de olsa önemli bir yenilgi 
yaşamıştır. AKP`nin Gezi ile birlikte başlayan yenilgiler 
dönemi ve iç çelişkileri seçimlerle sürmüştür. “Seçim so-
nuçları, 2013 Haziran halk hareketinin sayesinde, onun 
dolaylı bir ürünü niteliğindedir” demek olanaklıdır. Zira 
halk, 2013 Haziran`ı ile birlikte kendi gücünün farkına 
varmaya başlamış, direnç ve muhalefetini birçok alanda 
sürekli kılmış ve bunu ilk kez seçimlere de yansıtmıştır. 
Ancak gerçeği tam olarak ifade etmek açısından, eko-
nomik, siyasi, idari, yargısal, askeri ve polisiye tüm ola-
nakları eline geçirmiş, hukuk tanımayan bir gücü yalnızca 
eşitsizliklerle dolu bir seçim, temsili demokrasi ve parla-
menter mücadele kanallarıyla alt etmenin zor olduğunun 
görüldüğünü de ayrıca belirtmek gerekir.

Seçimler aynı zamanda barış isteminin kaynaştırıcı bir 
içerikle benimsendiğini göstermiştir. Halkların kardeşliği 
şiarı vücut bularak faşizmin barajı HDP nezdinde aşılmış; 
kaldırılması yönündeki toplumsal istem, sonrası için de 
güncellenmiştir.

Seçim sonuçları toplumcu, demokrat, ilerici kesimlerin 
“Başka Bir Türkiye” özlemi doğrultusunda mücadelesinin 
ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Ancak yukarıda değinilen ve değinilmeyen olumluluklar, 
temel öneme sahip diğer gerçeklerin üzerini örtmeme-
lidir. Zira Erdoğan-AKP iktidar gaspına dayalı olarak; se-
çimleri, seçilmiş parlamentoyu, olağan hükümet kurma 
süreçlerini olağandışı yöntemler ile tanımamakta ve ülke-
yi demokratik usul ve normlar ile olağan siyasi gelenekler 
dışında, faşist bir tarzda yönetme gayreti içindedir. “Tek 
derdimiz İslam, İslam, İslam”, “Türkiye`nin yönetim sis-
temi değişmiştir”, “evlatlarımızı feda etmeye hazırız” vb. 
yaklaşımlara sahip bir iktidar söz konusudur.

Seçimler önemli, olumlu sonuçlar üretmesine karşın, 
TMMOB Seçim Bildirgesi 2015`te belirtilen önemli bir 
düğüm noktasını, yani temsili demokrasi/temsili siyaset 
ve parlamentarizmin kriz içinde olması durumunu değiş-
tirmemiş, 7 Haziran sonrasında söz konusu krizin yeni 
ve çok katmanlı bir evresine geçilmiştir. Tek kurtuluş 

yolu iktidar olmaktan geçen, yalnızca “devri sabık” ya-
ratmayacak uzlaşmalara açık olabilecekmiş gibi görünen, 
Gezi`den beri kendi yurttaşlarına karşı savaş açmış, top-
lumsal muhalefeti her yolla bastırmaya çalışan, gerekirse 
iç savaşı bile ufkuna yerleştirmiş olan Erdoğan-AKP ik-
tidarının temsili parlamenter demokrasiyi benimsemesi 
ve onun kurumsallaşmasına hizmet etmesi, önümüzdeki 
olgunun doğasına aykırıdır. Türkiye`de şu anda yaşanan 
olağanüstü durum budur ve Erdoğan tarafından çeşitli 
yönleriyle defalarca dile getirilmiştir.

Diğer yandan parlamenter muhalefetin seçimler sonrası 
AKP ekseninde patinaj yaptığı da açıktır. Muhalefetin uf-
kunda AKP`nin sarsılması, hükümet ortağı yapılmaması, 
siyaset ve devletteki gücünün geriletilmesi gibi açık belir-
leme ve hedefler bulunmamıştır. Bütün parlamenter mu-
halefet, sonuçta iktidarı güçlendiren AKP`li düzenin tesisi 
için çalışmıştır. Nihayetinde tam da bu nedenle, gerçekte 
ciddi ve AKP`ye oy vermeyen halkı dahi tatmin eden bir 
muhalefet boşluğu bulunmaktadır. Erdoğan-AKP iktidarı 
yeni hükümet kuruluş sürecini bu nedenle göz göre göre 
oyalamalarla boşa çıkarmış; ülkemizi tekrar seçim, şid-
det, savaş sarmalına sokabilmiştir.

Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve üst bir evresi-
ne girildiğini bugün herkes görebilmektedir. AKP`nin 
Ortadoğu`da izlediği politikanın bölgesel savaşları, iç sa-
vaşları; ülkemiz içinde izlediği politikanın da bir iç savaşı 
zorlayıcı nitelikte olduğu artık herkes tarafından görüle-
bilmektedir.

Kürt sorununda “çözüm süreci”nin bitirilmesi; ölüm-
ler ve provokasyonların gündelik olaylar haline gelme-
si; PKK`nin tekrar silah kullanma zeminine çekilmesi; 
Suruç`ta 32 sosyalist gencin katledilmesi; Cizre başta 
olmak üzere yanıp yıkılmış ilçeler, kentler yaratılması, 
günlerce süren sokağa çıkma yasaklarıyla oluşan savaş 
ortamında çocukların da içerisinde yer aldığı onlarca si-
vilin katledilmesi; HDP`nin açık hedef haline getirilmesi, 
linç kültürünün teşvik edilmesi; CHP ve HDP genel baş-
kanları için fezlekeler hazırlanması; emperyalizm, bölge 
gericiliği ve AKP`nin eseri olan IŞİD`in Suriye`de ve 
Türkiye`de Kürtlere karşı kullanılması; İncirlik`teki ABD 
üssünden askeri uçuşlara yeniden izin verilmesi; kaotik 
ortamın yeni unsurlarını oluşturmuştur.

Seçim sonrası oluşan durum çok yeni değildir, AKP ik-
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tidarının izlediği politikaların devamı, bir üst evresi nite-
liğindedir. Zira bilindiği üzere AKP iktidarı, Türkiye`nin 
neoliberal-muhafazakâr dönüşümünü kendi İslami kurgu-
larıyla tepe noktalara çıkararak uygulama ve parlamen-
ter sistemi dışlayan tarzda bir otoriterleşme eşliğinde 
emperyalizmin icazetiyle bölgesel bir rol üstlenmişti. 
“Yeni Osmanlıcılık”, büyük güç olma vb. amaçlar, ger-
çekte pan-İslamizmin bir kılıfıdır ve emperyalizmin oyun 
alanı içindedir. AKP iktidarının, emperyalizmin taşeronu 
olma işleviyle uyumlu olarak belirlediği özel dış politika 
hedefleri, bizzat emperyalizm ve bölgedeki gelişmelerle 
sınırlanmış ve yeniden belirlenmiştir. Emperyalizm, bölge 
gericiliği ve AKP iktidarının ittifakı, özgül çıkarlar etrafın-
da yenilenmekte, bölge halklarının kırımına yol açmak-
tadır. Bütün bu etkenler Türkiye`yi bunalımlı, kaotik bir 
sürecin yeni bir evresine sokmuştur. Türkiye bugün çok 
katmanlı, iktisadi, siyasi bunalım, temsili siyaset, temsili 
demokrasi ve parlamentarizmin bunalımı içindedir. Kürt 
sorununun tekrar şiddet sarmalına sokulması, milliyetçili-
ğin teşviki, bölgesel olarak kurgulanan mezhep, din esaslı 
çatışmaların tezgâhlanması ve Suriye iç savaşına kışkırtıcı 
yaklaşım, bunalımı artıran faktörler arasında yer almak-
tadır.

İçerisine sürüklenmekte olduğumuz savaş sarmalının ka-
çınılmaz sonucu olarak doğal, kültürel ve tarihi çevrenin 
yıkımıyla beraber kitlesel göçlerle ortaya çıkan mülteci 
dramı giderek büyüyen ve yaygınlaşan bir insanlık suçunu 
ortaya çıkarmaktadır.

ABD, Batılı müttefikleri, bölge gericiliği ve AKP iktida-
rının beslemesi olan IŞİD`in sınırlanması gerekliliğini, 
Kürt sorununu yine şiddet sarmalına sokan politikalar ve 
toplumsal muhalefeti zorbalıkla bastırmaya çalışan AKP, 
iktidarını korumak için erken seçim, savaş, provokasyon 
yöntemlerine başvurmakta; devlet şiddeti ve gizli servis 
oyunlarını başat araç olarak kullanmaktadır. AKP iktidarı, 
IŞİD`i, PKK`yi, HDP`yi, solu ve bütün toplumsal mu-
halefeti aynı kaba koyma çabası içindedir. İktidar, Kürt 
sorununun etki sahasını, Türkiye ve Suriye`deki Kürt 
hareketlerini sınırlamayı, Türkiye`deki siyasal-toplumsal 
muhalefetin yükselişini önlemeyi ve “azınlık” iktidarını sa-
vaş, ölüm ve kanla korumaya çalışmaktadır.

Bu genel durum karşısında TMMOB ve Odalarımızın tu-
tumu nettir: Komşularımızla, halklarla kardeşlik, her ül-
kenin bağımsızlığının ön koşulsuz bir şekilde tanınması, iç 

işlerine hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerekmek-
tedir. Kürt sorununun şiddetten uzak, barışçı, eşitlikçi, 
demokratik koşullarda ve bir arada yaşam felsefesine 
uygun şekilde çözülmesi elzemdir. Sınıf mücadelesinin, 
emek ve demokrasi güçlerinin, hem genelde hem de bu 
sorun özgülünde ağırlığının artması gerekmektedir.

Parlamenter muhalefete ve özellikle onun ilerici unsur-
larına güç verebilecek, kitlelerdeki parlamenter muha-
lefet kanallarının tatmin edemediği daha aşkın istem ve 
özlemlere yanıt olabilecek, AKP`nin mutlak bir şekilde 
alt edilmesi ve düzen değişikliği arzularını mücadele mo-
tivasyonuna dönüştürerek geliştirebilecek bir mücadele 
birliğine olan gereksinim sürmektedir. Eşit, özgür, barış 
içinde, laik, demokratik bir Türkiye, ancak böylesi bir-
likteliklerin yürüteceği mücadele ve kazanımlarla oluştu-
rulabilecektir. TMMOB`nin de temellerinde bulunduğu 
Taksim Gezi Parkı direnişinin bize ve tüm emek güçleri-
ne verdiği mesaj bu yöndedir.

AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefe-
tin önündeki en önemli görev, ülkemizin içinde yer al-
dığı kapitalist cenderenin kırılması, emperyalizme karşı 
bağımsızlığın sağlanması, laikliğin toplumsal hayatın dü-
zenlenmesinde belirleyici olması, mezhepçi-İslami renkli 
neo-liberalizmin ve faşizmin alt edilmesi ve bunun için 
toplumsal muhalefet dinamiklerinin birliğinin sağlanma-
sıdır.

İçinde bulunduğumuz kritik evrede 2013 Haziran direni-
şinin izinde diri bir halk hareketi ve onun işaret ettiği halk 
demokrasisi yönü, emek ve demokrasi güçlerinin rehberi 
olmalıdır.

TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarını yerine ge-
tirmeye devam edecektir. TMMOB, bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da, kendisini siyasetin merkezine 
koymadan, kimsenin arka bahçesi olmadan, bilimsel-tek-
nik ve toplumsal gerekliliklerin arkasında durarak, emek 
ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi için özverili 
pozitif konumunu sürdürecektir.

Haziran`ın sözü, yitirdiğimiz değerlerimizin sözü, sözü-
müz olmaya devam edecektir:

“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”

“Savaşa hayır! Barış hemen şimdi”

 TMMOB Danışma Kurulu

Ortak açıklamayı KESK Eş Başkanı Lami Özgen, DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konsey Başkanı 
Bayazıt İlhan yaptı.

“Yüreklerimiz gibi aklımız da isyan ediyor. Her gün acı 
haber alıyoruz. Cizre’de günlerce aralıksız sokağa çıkma 
yasağı uygulandı. Cizre’de Güvenlik güçleri tarafından 
öldürülen ve güvenlik güçleri izin vermediği için biri 35 
günlük bebek, biri 12 yaşında kız çocuğu olmak üzere 
cenazeler 40 derecelik sıcaklıkta evlerde, camilerde 
bekletildi. Hükümet ve medyası tek bir satırlık açıkla-
ma yapmadı! Her ne kadar sokağa çıkma yasağı bugün 
kaldırılmış olsa da abluka devam ediyor ve yeniden ya 
da hangi ilçede yasaklama olup olmayacağı belli değil.” 
diyerek başlayan açıklamada  “Sayın Başbakan, “Bir tek 
sivil vatandaş öldürülmedi” diyor! 35 günlük bebeği, 10 
yaşındaki Cemile Çağırga’yı, yedi çocuk annesi Meryem 
Süne’yi, altmış yaşındaki, kırk ve elli yaşlarındaki insanları 
sivil saymıyor mu? Cizre’nin dünya ile bağlantısını kes-
tiklerinde gerçeklerin açığa çıkmayacağını mı zannettiler? 
Eğer Cizre’de devlet güçleri insanlık suçu işlemediyse 
niçin Meclis’te grubu bulunan bir partinin Eş Başkanını, 
milletvekillerini, dahası şu an Türkiye’yi yöneten Hükü-
metin üyesi Bakanları Cizre’ye sokulmadı?

Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazelerinin sonu gel-
miyor… Ülkenin dört bir yanındaki cenazelerde akan 
gözyaşlarına tanık oluyoruz. Biz ölümleri tasnif etmiyo-
ruz. Her ölümün ardından, binlerce yıldır birlikte yaşa-
dığımız bu topraklarda toplumsal barış ve geleceğimiz 
adına kaygılarımız büyüyor.” denildi. 

Açıklama “Bugün 12 Eylül faşist darbesinin yıldönümü! 
Türkiye halklarının, emekçilerinin ve gençlerinin ya-
şamlarına bir karabasan gibi çöken 12 Eylül’ün karanlığı, 
dünden bugüne faşizan anlayışıyla birlikte sürmektedir. 
Aradan 35 yıl geçmesine rağmen hala 12 Eylül anayasa-
sı yürürlükte, çünkü egemenler bu topraklarda barış ve 

DARBECİLER YENİLECEK, HALKLARIMIZ KAZANACAK!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 12 Eylül 2015 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları 
Heykeli önünde bir araya gelen demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler 12 Eylül’ün yıldönümünde halkların 
özgür ve bir arada yaşama iradesine karşı darbeci zihniyetin devam ettiğini belirterek, Cizre halkının yalnız 
olmadığını, Saray darbesine izin vermeyeceklerini dile getirdiler.

demokrasiyi kendileri için en büyük tehdit olarak görü-
yorlar.

12 Eylül faşizminin 35 yıldönümünde bu kez Saray darbe-
sini yaşıyoruz. Halklarımızın tek başına iktidar olmasına 
izin vermediği, Başkanlığını istemediği AKP ve Cumhur-
başkanı gayri meşru ve faşizan şekilde ülkeyi yönetiyor-
lar. Devreye sokulan güvenlik konsepti adeta “Darbe 
Günlükleri”nin pratikleştirilmesi anlamına gelmektedir. 
Darbenin “düşman unsurları” tüm AKP muhalifleri, emek 
ve demokrasi güçleri ve Kürtlerdir.

Daha fazla tabut taşımak istemiyoruz! Çocuklarımız Öl-
mesin! Eller tetikten çekilsin, silahlar sussun! Derhal nor-
malleşmeye dönük acil adımlar atılsın, demokratik süreç 
işlesin! Sokağa çıkma yasakları, sağlık emekçilerine ve 
sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar derhal durdurulsun, 
sıkıyönetim uygulamaları son bulsun!

Bu sürece yol açan AKP’nin ve Cumhurbaşkanın taleple-
rimize kulaklarını tıkadığını, demokratik ve barışçıl adım-
ları atmayacağını biliyoruz. Savaşı durduracak emek ve 
demokrasi güçlerinin birlikte ve ortak mücadele etme 
iradesi ve gücüdür.

Bu vesileyle buradan tüm demokrasi ve emek güçlerine 
çağrıda bulunuyoruz; savaşa karşı barışı inşa etmek için 
saldırının, baskının, faşizmin olduğu her yerde birlikte 
mücadeleyi yükseltelim!” sözleri ile son buldu.


