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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

başyazı

Haziran ayında “Bahar havasını Haziran’da umuda dönüştürme” dileğimizi sizlerle 

paylaşmıştık. 15 Temmuz 2015 darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ve geçtiğimiz 

yıl yapılan Başkanlık sistemi referandumunun sonucunda ülkemizde bir rejim değişikliğine 

doğru gidildiğini görüyor ve o dönemde 2019 yılında yapılması planlanan genel seçimler ve 

cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yeni rejimin uygulamaya geçip geçmeyeceğini tartışıyorduk. 

Ancak giderek yükselen döviz, enflasyon ve cari açıkla kendini gösteren ekonomik kriz, mevcut 

iktidarın baskın seçime karar vermesine neden oldu. 

OHAL şartlarında, iktidarın devletin bütün olanaklarını fütursuzca kullandığı, medyanın 

sadece iktidarın sesini duyurduğu, yaşanan şaibeli referandum sonrası, bir partinin seçime 

girememesi üzerine yapılan oyunlar ve hatta bir cumhurbaşkanı adayının uzunca bir süredir 

hapiste olduğu böylesi bir ortamda seçime gitmenin ne kadar adil sonuçlar yaratacağı 

tartışılırken, muhalefetin adayları, uzun zamandır sindirilmiş ve yenilgilerden yorgun düşmüş 

seçmenleri canlandırdı. Oyların güvenliğinin tartışması devam ededursun, “Hayır”ın yeniden 

örgütlenerek meydanlarda sesini haykırdığı, İstanbul, Ankara ve İzmir’de milyonların alanları 

doldurduğu umutlu günleri yaşadık. 24 Haziran seçimlerinde bu ülkede demokrasiyi, adaleti, 

barışı ve laikliği isteyen kitleler oylarını kullandılar ve sandıklarına sahip çıkmak için büyük 

mücadele verdiler.

Ne yazık ki daha oylar kullanılırken yaşanan hukuksuz durumları müşahitlerin ve duyarlı 

yurttaşların kameralarından canlı olarak izledik. Bu görüntülere rağmen insanlar umutlarını 

korudular. Ancak seçim sonuçlarının yayınlanmaya başlamasıyla umutlar yerini yavaş yavaş 

hüsrana bıraktı. Ana muhalefet partisinin açıklamaları kafa karıştırırken, bir haber kanalının 

spikerine gönderilen kısa mesajla artık sonucun netleştiği anlaşılmış oldu. 

Yazının ilk üç paragrafı umutsuz bir tabloymuş gibi okunabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

95 yıllık tarihinde çeşitli kesintilerle de olsa sürdürdüğü parlamenter demokrasi yerini resmi 

olarak tek adam rejimine bırakmış durumdadır. Seçimin (yine şaibeli) sonuçlarından seçmenlerin 

neredeyse yarısının ülkenin bu yeni rejimle yönetilmesini istemediği anlaşılmaktadır. Seçmen 

davranışlarını analiz eden yeni araştırmalar çıktıkça, genç seçmenlerin tercihleri daha görünür 

oldukça umudumuz daha da yükselecektir. Seçim sonuçları muhalefet partilerinin kabul etmesine 

rağmen gerçek muhalefetçe kabul edilip edilmediğini yeni süreçte verilecek mücadele ile göreceğiz. 

Şubemizin 50. Kuruluş Yıldönümü’nü sizlerin değerli katılımıyla 8 Haziran’da kutladık. 

Akademisyen Fatih Yaşlı ve Gamze Yücesan Özdemir’in katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz 

“Yeni Rejim ve Toplumsal Muhalefet” konulu söyleşimiz önümüzdeki yeni dönemi anlamakta 

ve yeni muhalefet örgütlenmelerinin nasıl olması gerektiği konusunda bizlere önemli dersler 

vermiştir. 50. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerimizi dönem boyunca sürdürmeye devam edeceğiz. 

18 Temmuz 2018 tarihinde “TMMOB ve Mücadele Tarihi” başlıklı söyleşimizi 2007 Temmuz 

ayında yitirdiğimiz E. Sabri Aksüt ve 1980 Ağustos ayında yitirdiğimiz Yüksel Levendoğlu anısına 

gerçekleştiriyoruz. Onların yurtsever, ilerici ve mücadeleci tutumlarının Şube’mizde, EMO ve 

TMMOB örgütlülüğünde sürdürülmesi için çalışmalarımıza umudumuzu katmaya devam 

edeceğiz.

Umut Her Zaman Var!


