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Sunuş

HALK, ERDOĞAN-AKP İKTİDARINA “HAYIR” DEDİ
TEOMAN ÖZTÜRK MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!

“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zu-
lüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bili-
mi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi 
halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.” (Teoman Öztürk, 24 

Mayıs 1980 tarihindeki TMMOB 24. Genel Kurulu konuşmasından)

Bilindiği üzere, 7 Haziran’da yapılan 2015 milletvekili ge-
nel seçimleri dolayısıyla TMMOB, Mayıs ayında bir Se-
çim Bildirgesi yayımlamıştı. Seçim sonuçları, doğal olarak 
bildirgemizdeki bütünlüğe uygun sonuçlar üretmemiş 
olmakla birlikte, bazı yönleriyle değerlendirme, istem ve 
önerilerimizin toplumsal-siyasal karşılığı bulunduğunu bir 
kez daha göstermiştir.

Kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse, seçim sonuç-
ları için 2013 Haziran halk hareketinin dolaylı bir ürünü 
niteliğindedir diyebiliriz. Seçimlere, yeni genç seçmenler 
damga vurmuş; AKP yeni seçmenden oy alamamıştır. 
Halk, Erdoğan-AKP iktidarına, Gezi’den sonra ikinci kez 
çok net bir biçimde “artık yeter”, “dur” ve “hayır” demiş-
tir. Erdoğan’ın başkanlık dayatmalarına geçit verilmemiş; 
siyaset ve AKP üzerindeki “Erdoğan vesayeti” büyük yara 
almıştır. AKP iktidarının yenilmezliği yanılsaması aşılmış-
tır. AKP’nin eskisi gibi tek başına hükümet olamayacağı 
görülmüştür. Erdoğan-AKP’nin “yeni Türkiye” kurgusu 
yara almış, AKP’nin seçim sloganı olan “ikinci yarı” deza-
vantajlarla başlamıştır. 

Baraj, HDP nezdinde aşılmış; kaldırılması yönündeki 
toplumsal istem, bundan sonrası için de güncellenmiş-
tir. Barış istemi kaynaştırıcı bir içerikle benimsenmiştir. 
Gezi’nin öğreticiliği ve kaynaştırıcılığı bu alana da yansı-
mıştır. 

Ancak bu vb. olumluluklar, temel öneme sahip bazı ger-
çeklerin üstünü örtmemeli ve toplumsal muhalefette 
gevşemeye yol açmamalıdır. Zira AKP, hâlâ birinci parti 
konumundadır ve yüzde 41 gibi önemli bir oy almıştır. 
Seçim sonuçları, toplumcu, demokrat, ilerici kesimlerin 
“başka bir Türkiye” özleminin ne denli önemli olduğunu 
bir kez daha göstermiştir. Seçimler önemli-olumlu so-
nuçlar üretmesine karşın, TMMOB Seçim Bildirgesi’nde 
belirtilen önemli bir düğüm noktasını, yani temsili de-
mokrasi/temsili siyaset ve parlamentarizmin kriz içinde 

olması durumunu değiştirmemiş, söz konusu krizin yeni 
bir evresine geçilmiştir. 

Şimdi toplumsal muhalefetin görevi, AKP’nin koalisyon 
ortağı bile olmamasını sağlamak ve başka bir Türkiye 
mücadelesini yükseltmektir. Zira tek kurtuluş yolu ikti-
dar olmaktan geçen, yalnızca devri sabık yaratmayacak 
uzlaşmalara açık olabilecek, uzun zamandan beri iç savaşı 
bile ufkuna yerleştirmiş Erdoğan-AKP iktidarının parla-
menter demokrasiyi benimseyeceğini ve onun kurumsal-
laşmasına hizmet edeceğini düşünmemek gerekir. 

Toplumsal-siyasal muhalefetin uyanık olması gereken, 
bunalımlı bir evreye girilmiştir. Sömürüye, taşeronlu-
ğa, dinselleştirmeye, halkların kırımına karşı toplumsal 
muhalefetin birliği ve örgütlü mücadelesinin gerekliliği 
sürmektedir. Eşit, özgür, barış içinde, laik, demokratik 
bir Türkiye mücadelesinin yeni koşullarda sürdürülmesi 
gerekmektedir. 

*  *  *

AKP iktidarının TMMOB’ye ve Odalarımıza yönelik son 
saldırısı, Haziran’ın 23’ünden beri yandaş medyadan, bazı 
köşe yazarlarından ve sosyal medya ağlarından yapıldı. 
Yalan ve iftiraların hedefi bu kez TMMOB ve Mimarlar 
Odası oldu. TMMOB ve Mimarlar Odası, gereken açık-
lamaları yaparak satılık kalemlere gereken yanıtları ver-
diler. TMMOB’ye bağlı 24 Odamız da ortak bir açıklama 
yaparak “Ne iktidarın baskıları ne de yandaş medyasının 
yalan ve tehditleri bizleri kamusal, toplumsal, mesleki ya-
rarları savunmaktan ve gerçekleri teşhir etmekten alıkoya-
mayacaktır. Meslek Odaları susmadı, susmaz; güneş balçık-
la sıvanamaz” dedi. 

11 Temmuz 2015 Cumartesi günü ölümünün 21. yılında 
özel bir program ile kendisini anacağımız, TMMOB’nin 
bugünkü toplumcu çizgisinin yaratıcılarından, 1973-1980 
dönemi TMMOB Başkanı Teoman Öztürk, mücadelemi-
ze bugün de rehberlik ediyor, onur kaynağı olmaya de-
vam ediyor. Onu saygı ve sevgiyle anıyoruz. 

Esenlik dileklerimizle.
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