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Sunuş Sunuş

Bilindiği üzere AKP iktidarı, 7 Haziran seçim sonuçlarını 
oyalama taktikleriyle geçersiz kılıp hükümet-iktidar gaspı 
yapmış, seçim çıkarları ve iktidarını sertlikle korumak için 
ülkemizi kan gölüne çevirmiş, ülkemiz ve Ortadoğu’da 
emperyalist çıkarlarla uyuşan bir şekilde savaş kışkırtıcı-
lığı yapmış, emeğe, laikliğe, demokrasiye, kadınlara düş-
man bir iktidardır. 

Üst örgütümüz TMMOB de AKP iktidarının ülkemizi 
içine sürüklediği karanlık ortama karşı, merkezi bir mi-
tingin Ankara’da emek ve meslek örgütlerince yapılması 
için girişimlerde bulundu. TMMOB’nin girişimleri sonu-
cu DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile 10 Ekim 
2015 Cumartesi günü Ankara’da Savaşa İnat Barış Hemen 
Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi yapılmasına ka-
rar verildi; bu yönde çağrılar, ziyaretler yapıldı, hazırlık 
etkinlikleri düzenlendi. Miting, çağrıcılar dışındaki birçok 
emek ve demokrasi gücünün, aydınların, sanatçıların ka-
tılımıyla yapılmak üzere iken Türkiye tarihinin en büyük 
katliamlarından biri yaşandı. Ankara Tren Garı önünde 
miting kortejinde patlatılan iki bomba sonucu 102 kar-
deşimiz katledildi, yüzlerce kardeşimiz yaralandı. Olayda 
Oda merkezinden bir arkadaşımız ve kızı ile İzmir Şu-
bemizden biri eski çalışan olmak üzere iki arkadaşımız 
yaralandı, Uşak Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü 
öğrencilerinden Gökhan Akman yaşamını kaybetti. 

Acımız, öfkemiz, isyanımız büyüktür. Katliamı öfkeyle, 
nefretle kınıyoruz. Katliamda yaşamlarını kaybeden yurt-
taşlarımızın aileleri, yakınları ve arkadaşlarına baş sağlığı 
diliyor, bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyor, acılarını 
paylaşıyoruz.  

7 Haziran seçimleri sonrası Güneydoğu’da her gün kan 
dökülmesine yol açan iktidar, bu kan gölünü ülkemizin 
tam ortasına, başkente taşıdı. Ankara’da patlatılan bom-
balar bir bütün olarak emeğe, emekçilere; barışa, bir ara-
da yaşam istemine; demokrasiye, siyasete, temel haklara 
ve özgürlüklere yöneliktir. 

Miting yapılabilseydi, parlamenter muhalefetin 1 Kasım 
seçimlerine kilitlendiği bir ortamda halk muhalefetinin 
kürsüsü Ankara Sıhhiye’de kurulacak; toplumsal muha-
lefetin hemen bütün renkleri, tepki ve istemlerini ger-
çek bir demokrasi ortamında dile getireceklerdi. Miting, 
AKP-Saray iktidarının şiddete dayalı bütün uygulamaları-
na karşın halk muhalefetinin varlığını göstereceği için ta-
rihi öneme sahip olacaktı. Ancak, miting yapılamamış olsa 
da, acı, yas, öfke, isyan duyguları yanı sıra siyasal açıdan 
yine tarihi bir öneme sahip oldu. İktidarın çirkin yüzü bir 
kez daha dünya kamuoyunca görüldü. İktidar, halkın öfke 
ve isyan duygularının, bu kez daha üst bir boyutta hedefi 
oldu. Türkiye, acıyı, yası, öfkeyi Gezi Parkı Direnişinden 
sonra toplumsal düzeyde tekrar yaşadı; “neler oluyor”, 
“nereye gidiyoruz” soruları uyarıcı bir şekilde gündeme 
geldi. Ancak iktidar bildiği yol ve yöntemlerden, açıkla-
malardan geri durmadı, durmuyor ve durmayacak. Zira 
AKP iktidarı kendisine karşı toplumsal muhalefet isteme-
mekte, kontrgerilla-gizli servis yöntemleriyle kitlesel pa-
sifikasyon oluşturmayı, iktidarını şiddet-terör yöntemle-
rini devreye sokarak sürdürmeyi amaçlamaktadır. Ancak 
katliam sonrasında da görüldüğü gibi, emek ve demokra-
si güçleri yılmadı, yılmıyor, yılmayacak. 

Katliamın ardından DİSK, KESK, TMMOB VE TTB, yas 
ve 12-13 Ekim günleri için grev ilan ettiler. Kardeşleri-
mizin cenazelerini uğurladık, karşıladık, defnettik; olay 
yerine karanfiller bıraktık, ülke çapında eylemliliklerde 
bütün emek, barış, demokrasi güçleri ile birlikte alanla-
rı boşaltmayacağımızı gösterdik. Olay günü yaptığımız 
açıklamada belirttiğimiz üzere, “Hiçbir güç ve hiçbir zor-
balık, bizi emeğin, barışın, demokrasinin savunusundan 
ve bu uğurda mücadeleden alıkoyamayacaktır. TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası, TMMOB çatısı altında zalim-
lere, zorbalara, kan sevicilerine, emek, barış, demokrasi 
düşmanlarına karşı mücadeleye ve toplumsal muhalefetin 
birlikte mücadelesini savunmaya devam edecektir.”

  * * *

ACIMIZ, ÖFKEMİZ, İSYANIMIZ BÜYÜK...
EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ YILMADI, YILMAYACAK, 

SÖMÜRÜYE, FAŞİZME VE SAVAŞA KARŞI MÜCADELEYE 
DEVAM EDECEK!

TMMOB Yönetim Kurulu, katliam sonrasında, “katli-
amda yaşamını yitirenlerin anısına duyduğumuz saygı ve 
sorumluluk gereği Ekim ayı içerisinde yapılması planla-
nan tüm TMMOB, Oda ve İl Koordinasyon Kurulu et-
kinliklerinin ertelenmesi kararı” almıştır. 16-17 Ekim’de 
İstanbul’da yapılacak olan Endüstri İşletme Mühendisliği 
Kongresi ve Sergisini bu nedenle, başka bir tarihte yap-
mak üzere erteledik. 

Odamızın 45. Dönem Çalışma Programında belirlenen 
etkinliklerimiz 8-10 Ekim’de Eskişehir’de yapılan VII. 
Bakım Teknolojileri Kongresi ile sürdü. 13-14 Kasım’da 
İstanbul’da yapılacak olan Otomotiv ve Yan Sanayi Sem-
pozyumu ve Sergisi’ni, 20-21 Kasım’da Ankara’da ya-
pılacak olan Kaynak Teknolojisi IX. Ulusal Kongre ve 
Sergisi izleyecek. Merkezi etkinliklerimizin sonuncusu 
olan TMMOB Sanayi Kongresi 2015 ise 11-12 Aralık’ta 
Ankara’da yapılacak. Meslektaşlarımızı, örgütlü üyeleri-
mizi bu etkinlikleri birer örgütlenme platformu olarak 
değerlendirmeye çağırıyoruz.  

1 Kasım seçimleri üzerine, geçen ay yapılan TMMOB Da-
nışma Kurulu toplantısının Sonuç Bildirisi’nde belirtildiği 
gibi, Mayıs ayında yayımlanan TMMOB Seçim Bildirgesi 
2015’te dile getirilen eleştiri ve istemlerimiz, “1 Kasım 
2015 seçimleri için olduğu kadar önümüzdeki süreçler 
için de geçerli, ivedi ve tarihsel”dir. Ülkemizin aydın-
lık yarınlara ulaşması için, “AKP faşizmi, savaş ve kaosa 
karşı toplumsal muhalefetin önündeki en önemli görev, 
ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist cenderenin kırılma-
sı, emperyalizme karşı bağımsızlığın sağlanması, laikliğin 
toplumsal hayatın düzenlenmesinde belirleyici olması, 
mezhepçi-İslami renkli neoliberalizmin ve faşizmin alt 
edilmesi, bunun için toplumsal muhalefet dinamiklerinin 
birliğinin sağlanması” gerekmektedir. 

Esenlik dileklerimizle.
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