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Sunuş

DİKTATÖR ÖLDÜ, 12 EYLÜL FAŞİZMİNİN UYGULAMALARI SÜRÜYOR

12 Eylül 1980’de Kenan Evren’in başında bulunduğu 
cuntanın yaptığı askeri darbe, IMF ile bağıtlanan 24 
Ocak 1980 ekonomi kararlarının üzerine gerçekleşti. 
12 Eylül, emek ve demokrasi karşıtı, kapitalizmin ne-
oliberal uygulamalarına geçişi sağlayan faşist bir darbe 
idi.  

Kendisi için neler söylendi, sıralamakla bitmez. 1980 
sonrasında 35 yıl boyunca milyonlarca insanın ahı ile 
yaşadı ve sonunda öldü. 

Egemen sermaye güçleri ve emperyalizmin hizmetin-
de idi. Bugünkü laiklik düşmanı din egemenliği ortamı-
nın oluşmasında büyük katkısı vardı. 

12 Eylül’ün anti-demokratik anayasası, kurumları, 
emek düşmanı, sermaye yanlısı düzenlemeleri ve dinci 
gericiliği yaygınlaştırması, sonraki yıllarda da sürdü ve 
AKP iktidarı aracılığıyla gerek mantıksal gerekse fiili 
gelişmesinin doruğuna ulaştı. Serbestleştirme, özel-
leştirme, sanayisizleştirme, tarımın tasfiyesi, esnek, 
güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri, sendikasızlaştır-
ma, eğitim ve sağlık alanlarındaki neoliberal dönüşüm; 
yerli ve yabancı sermaye güçlerinin, yeni bir sermaye 
birikimi sürecinin gereksinimleri doğrultusunda ger-
çekleştirildi. 

Anti-demokratik 12 Eylül anayasası, 12 Eylül 2010 
anayasa referandumu dâhil olmak üzere, arada yapılan 
birçok anayasa değişikliği ile pekiştirildi. Anti-demok-
ratik siyasi partiler, seçim yasaları ve baraj AKP iktidarı 
tarafından korundu. 12 Eylül askeri cuntasının yasama, 
yürütme, yargı güçlerini otoritesi altına alması, AKP ik-
tidarında doruğa ulaştı. 

12 Eylül’ün darağaçlarında, cezaevlerinde, dağlarda, 
sokaklarda gerçekleştirdiği katliam, baskı ve terör ağı 
bugünün koşulları içinde sürüyor. 12 Eylül genç canları 
hedef almış ve katletmişti; şimdi AKP iktidarı yine genç 
canları bu kez polisleri aracılığıyla katlediyor. 

12 Eylül döneminde önce “Türk-İslam Sentezi” adı 
altında desteklenen dinci gericilik, bugün siyaset, üni-
versiteler, gençlik, spor, aile vb. alanlar üzerinden yay-
gınlaştırılmış, laiklik yok edilmiştir. 

Bu nedenlerle ölümünün ardından olumlu sözler söy-
leyen olmadı, olamadı ama 12 Eylül düzeni, AKP ik-
tidarı ile sürüyor. Ve halk özellikle 2013 Haziran is-
yanından beri AKP iktidarına teslim olmayacağını, her 
koşulda direneceğini gösteriyor. 

*  *  *

12 Eylül düzeninin AKP iktidarının gelişimi içindeki 
adı bildiğimiz üzere “yeni Türkiye”dir. Üst Birliğimiz 
TMMOB 2015 milletvekili genel seçimlerine giderken 
genel durumu ve 4, AKP’nin bu “yeni Türkiye”sini 
“TMMOB Seçim Bildirgesi 2015”te ayrıntılı olarak de-
ğerlendirdi. TMMOB Seçim Bildirgesi 2015, basılı hali 
yanı sıra Odalarımız ve TMMOB’nin web sitesinde ka-
muoyunun bilgisine sunuluyor. 

*  *  *

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan, 5’i mü-
hendis 301 emekçinin yaşamını kaybettiği toplu iş 
cinayetinin birinci yılında; DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB, yaşamını yitiren maden emekçilerini anmak, iş 
cinayetlerine dikkat çekmek için 13 Mayıs’ta ülke ge-
nelinde kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları 
yaptı. Emek-meslek örgütleri, 16 Mayıs’ta da Soma’da 
binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenledi. TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü olarak, bu et-
kinliklere TMMOB çatısı altında etkin olarak katılarak; 
“iş cinayetlerine mahkûm değiliz” dedi.

Geçtiğimiz ay, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’ni ve VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi’ni yaptık. Mayıs ayının başında güncellenen 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporunu açıkladık; 
TMMOB İŞ Güvenliği Uzmanları Kurultayı’na aktif 
olarak katıldık. 14–16 Mayıs’ta Adana’da Endüstriyel 
Otomasyon Kongresi’ni, 22–23 Mayıs’ta Eskişehir’de 
VIII. Uçak Havacılık Uzay Mühendisliği Kongresi’ni 
yapacağız. Üyelerimizi etkinliklerimizi sahiplenmeye 
ve onları aynı zamanda birer örgütlenme platformu 
olarak değerlendirmeye yönelik çağrımızı yineliyoruz. 

Esenlik dileklerimizle.
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