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Sunuş

YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ

Geçen ay, 46. Çalışma Döneminin Danışma Kurulu ikinci 
toplantısı yapıldı. Toplantıda ülkemizdeki antidemokratik 
gelişmeler değerlendirildi, mevcut ortamda Odamız ve 
TMMOB’ye düşen görevler üzerinde duruldu. Örgüt içi 
gündemlerin de görüşüldüğü toplantıda, ülkemizin için-
de bulunduğu olumsuz koşullarda emek ve demokrasi 
güçlerinin toplumsal sorumluluklarının arttığı; Odamız ve 
TMMOB’nin mesleki-toplumsal sorumluluklarını üstlen-
meye devam etmesi gerektiği; yönetim kurulları, komis-
yonlar, örgütlü üyeler ve çalışanlarımızın Oda Çalışma 
İlkeleri ve 46. Dönem Çalışma Programı’nda belirlenen 
faaliyetlerde yoğunlaşması gerektiği özellikle belirtildi. 

*  *  *

Geçen ay terör yine canlarımızı aldı. Toplu katliamlar ne 
yazık ki devam etti. Diyarbakır, Van, Elazığ ve Gaziantep 
saldırıları, yapılan katliamların yalnızca bazılarıydı. Bütün 
katliamlar, “teröre alışmalıyız” diyenlerin, “evlatlarımı-
zı feda etmeliyiz” diyenlerin, aslında, “evlatlarınızı feda 
edin” diyenlerin izlediği insanlık dışı politikaların bir deva-
mı olarak yaşandı, yaşanıyor. 

TSK’nın, siyasi iktidar kararı üzerine ve terörü önleme 
gerekçesiyle Suriye topraklarına girmesi de yeni önem-
li bir gelişme oldu. Emperyalist güçlerin müdahalesiyle 
dört parçaya ayrılan Suriye topraklarına Türkiye’nin de 
girmesi, savunulduğu söylenen “Suriye’nin toprak bütün-
lüğünü savunuyoruz” sözlerini boşa düşürmektedir. 

Ülkeler ve devletlerin egemenlik haklarının çiğnendiği, 
milyonlarca insanın katledildiği, evsiz, yurtsuz, işsiz ve 
göç etmek zorunda bırakılmasına yol açan emperyalist, 
haksız ve gerici savaşlara karşı çıkmak; ülkemizde, bölge-
mizde ve dünyada barışı ve insanca bir yaşamı istemek, 
en temel görev ve istemlerimiz arasındadır. 

*  *  *

Demokrasi karşıtı 15 Temmuz darbe girişimi bastırıldı, 
ancak antidemokratik ortam yoğunlaşarak sürüyor. Dar-
be öncesinde de bütün öğeleriyle görülen açık faşizm ve 
başkanlık sistemine yönelim doğrultusunda önemli adım-
lar atılıyor. Olağanüstü Hal (OHAL) ilanı ile birlikte Mec-
lis yine devre dışı bırakılıyor. Meclis artık çoğu kez yasa-
ma ve iktidarın yasalarına onay yeri olmaktan da çıkmış 
durumda. Antidemokratik Kanun Hükmünde Kararname  
(KHK) uygulamaları yasama, yürütme, yargı süreçlerinin 

ayrılığına yeni darbeler indiriyor. Yargının Saray iktidarına 
tam tabiiyeti söz konusu. Görevden alma ve tutuklama-
lar, FETÖ mensupları dışına taşıp emek, demokrasi, barış 
savunucularına, toplumsal muhalefet unsurlarına uzandı. 

“Milli birlik” ve “milli mutabakat” demagojileri; ordu, po-
lis, istihbarat, yargı, eğitim, sağlık dahil bütün devlet ku-
rum ve organlarını, sermaye güçlerini, parlamenter mu-
halefet ile birlikte bütün siyaseti Sarayın oligarşik iktidar 
çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırmasına hizmet 
ediyor. Devlet, toplum, sermaye, siyaset ilişkileri otori-
ter bir tarzda yeniden düzenleniyor. Darbe gecesinden 
itibaren salâlara başvurulması, dini motiflerin aşırı kullanı-
mı, diğer cemaat-tarikatlara geniş olanaklar tanınması ve 
laiklik dışı düzenlemeler bütün hızıyla sürüyor.

Neoliberal emek düşmanı politikalar da yoğunlaşarak sü-
rüyor. Güvencesiz çalışma, çalışanların tazminat hakları-
nın sermaye lehine yok edilmesi, zorunlu bireysel emek-
lilik sigortası uygulaması vb. yollarla sermaye çevrelerine 
kaynak aktarımı çalışmaları ile kamusal değerlerin özel-
leştirilme çalışmaları hızla sürmektedir. Merkezi bütçe 
ve Hazine’ye paralel olarak oluşturulan Varlık Fonu’nun 
kaynağının büyük kısmı, İşsizlik Sigortası Fonu ve 111 
kamu kurumunun devasa varlıklarının özelleştirilmesi 
gelirlerinden oluşacak. Bu durum sömürü, rant ilişkileri 
ve yozlaşma-çürüme sürecine yeni halkalar ekleyecektir.

İçinde yaşadığımız süreç, düzenin egemenlerinin, emper-
yalizmin desteklediği siyasal İslamcı hiziplerin arasındaki 
mücadelelerin, halkın, ülkenin hiçbir sorununu çözmedi-
ği, aksine daha da derinleştireceği gerçeğini bir kez daha 
ve yıkıcı bir tarzda gösterecektir. 

Ülkemiz, halkımız, yurttaşlar olarak bizler bu gidişe dur 
demek; laik, demokratik, cumhuriyetçi, bağımsız, barış 
içinde bir arada yaşamın tesis edildiği, çocukların, kadın-
ların, herkesin kardeşçe yaşayacağı, eşitlikçi, özgürlükçü, 
kamusal-toplumsal yararın egemen olduğu başka bir Tür-
kiye gereksinimi için kararlılıkla yolumuza devam etme-
liyiz. 

Esenlik dileklerimizle. 
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