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Şubemiz tarafından düzenlenen 
doğa yürüyüşü, 15 Mayıs 2016 tarihin-
de Kızılüzüm-Kemapaşa yönüne ger-
çekleştirildi. 

Etkinlikte; Kızılüzüm Köy Muhtarı 
Kahvesi’nde yapılan kahvaltı ile önce-
den belirlenen 5.5 km sürecek yürüyüş 
rotasına geçildi.

Yürüyüş rotası bitki örtüsü, temiz 
havası ve eşsiz manzarası ile tüm ka-
tılımcılara keyif dolu anlar yaşattı. Havanın da güzel olmasıyla bol bol fotoğraf çekme şansı 
yakalanan yürüyüş, başlangıç noktası olan Kızılüzüm Köy Muhtarı Kahvesi`nde içilen yorgunluk 
çayının ardından aynı gün tamamlandı.

Doğa Yürüyüşü             15 Mayıs 2016

Şubemizin 48. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ̀ Baskı İmparatorluğunda Toplumsal 
Mücadele Dinamikler ve Demokrasi` başlıklı söyleşi düzenlendi. Yeni Hizmet Binası ve Eğitim 
Merkezi`nin temel atma töreninin ardından düzenlenen söyleşide,  AKP`nin yarattığı siyasal, top-
lumsal ve ekonomik tahribat değerlendirilerek, ortak mücadele anlayışı geliştirilmesine ilişkin 
fikirler masaya yatırıldı.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 8 Haziran 2016 tarihinde İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde “Baskı İmparatorluğunda Toplumsal Mücadele Dinamikler ve Demokrasi” başlıklı 
söyleşi gerçekleştirildi. EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş’ın yönettiği söy-
leşiye, CHP PM Üyesi Mustafa Moroğlu, Gazeteci-Yazar, Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu 
Üyesi Hakan Gülseven ve ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen konuşmacı olarak katıldı. 

“Gezi’den Yeşeren Umut” üst başlığı altına gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan 
Ulutaş, her kuruluş yıldönümünde ülke gündeminin tartışıldığı bir etkinlik yapmaya çalıştıkları-
nı kaydederek, geçen yıl 7 Haziran 2015’te düzenlenen seçimlerinden hemen sonra yapılan ve 
İsmail Saymaz ile Hayri Kozanoğlu’nun katıldığı söyleşide seçim sonucu oluşan olumlu havanın 
geçici olduğuna ilişkin uyarılar yapıldığını hatırlattı. 

7 Haziran seçimlerinden sonra Suruç’ta ve ardından 10 Aralık’ta çağrıcıları arasında TMMOB’un 
da olduğu mitinge yönelik bombalı saldırılar yaşandığını hatırlatan Ulutaş, “Yaratılan şiddet ve 
çatışma ortamı aracılığıyla sermaye açısından kriz olarak değerlendirilen çok partili hükümet 
sorunu ortadan kaldırıldı” diye konuştu. Bir proje partisi olan AKP’nin ülke ve Ortadoğu gerçekleri 
karşısında yalnızlaşmaya başladığını ifade eden Ulutaş, Ortadoğu’daki çatışmalardan beklediği 
payı AKP’nin başarısız politikaları nedeniyle alamayan sermaye bloğunun, yıkılan bölgelerin 
yeniden inşası kapsamında ülke içinde oluşan rantta yöneldiğini vurguladı. Sıcak para girişine 
dayalı, doğal ve kentsel alanların yağmalanmasına odaklanan ekonominin sürdürülemediğini 
kaydeden Ulutaş, ölümlerin ve bombalamaların olağanlaştığı bir ülkede yaşamaya başladığı-
mızın altını çizidi. TMMOB’un Gezi sürecindeki önemine dikkat çeken Ulutaş, söyleşide Gezi’nin 
ayak izlerinden yola çıkarak, ülkenin temel sorunlarının ve toplumsal mücadele dinamiklerinin 

Şube 48. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri          8 Haziran 2016
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tartışılacağını kaydetti.
Ulutaş’dan sonra konuşan TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş ise ülkenin karanlık 

bir dönem içerisinden geçtiğini vurgulayarak, “Bir karabasan içinde olduğumuz bir dönemi yaşı-
yoruz. Romalı senatörün sürekli tekrarladığı ‘Kartaca yıkılmalı’ sözleri gibi, biz de AKP gitmeden 
huzurun gelmeyeceğini ifade etmeye devam ediyoruz” diye konuştu. TMMOB Genel Kurulu’nda 
ülke sorunlarının tartışıldığını ve mücadelenin yol haritasının çizilmeye çalışıldığını belirten 
Göltaş, “TMMOB 1970’lerden bu yana sergilediği mücadeleci tavırla ülkemizin yüz akı proje-
lerinden biridir” dedi. TMMOB mücadelesini 12 Eylül gibi baskı dönemlerinde de sürdürdüğü 
vurgulayan Göltaş, TMMOB’un adil, kimsenin ezilmediği bir dünya ve kaynakların doğru şekilde 
planlanarak emekçilerin yararına kullanılması mücadelesini sürdüreceğini kaydetti. TMMOB’un 
meslek alanlarına ilişkin ürettiği bilgi birikiminin toplumsal mücadele güçleri tarafından doğru 
olarak kullanılması durumunda mücadelenin başarıya ulaşacağını vurgulayan Göltaş, “Ancak 
TMMOB’un değerlerini ve bilgi birikimini barındıran siyasi bir özne toplumsal mücadeleye katkı 
sağlayabilir” diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından şubenin kuruluş tarihini anlatan belgesel filmin gösterimi 
yapıldı. Şube’nin kurulması döneminde emeği geçen üyeler adına EMO İzmir Şubesi 1. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Elgin’e plaket verildi. 

Plaket töreninin ardından ise söyleşiye geçildi. Söyleşide ilk olarak konuşan Gazeteci-Yazar, 
Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Hakan Gülseven, AKP’nin kurulmasının hemen 
ardından iktidara taşındığına dikkat çekerek sözlerine başladı. AKP’nin yerine getirmesi gere-
ken misyon için ilk başlama vuruşunun Hrant Dink cinayeti olduğunu ifade eden Gülseven, 
“Sağolsunlar kimi solcu arkadaşlarında katıldığı ve ağırlıklı olarak Silivri’de sergilenen Ergenekon 
müsamereleriyle iktidara tam olarak yerleştiler” diye konuştu. Toplumda biriken ve Erdoğan’ın 
şahsı etrafından yoğunlaşan AKP’ye karşı tepkinin Gezi Parkı’nda patlama noktasına geldiğini 
vurgulayan Gülseven, sonrasında AKP’nin cemaat ile ayrıştığını ve Erdoğan’ın kendi şahsi ope-
rasyonlarının gündeme geldiğini belirtti. Bugün Ergenekon sürecinde benzer bir biçimde cemaat 
operasyonları yürütüldüğünü hatırlatan Gülseven, Gezi direnişin ardından AKP’nin kelimenin tam 
anlamıyla bir polis ve asker devleti kurmaya odaklandığını kaydetti. Konuşmasında Suriye’de 
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yaşanan gelişmeleri ve AKP’nin rolünü özetleyen Gülseven, “Emperyalizmin elinin değdiği hiç 
bir yerde huzur yok. Bu nedenle anti-emperyalist bir anlayışa sahip değilseniz başarıya ulaşma 
şansınız da yok” diye konuştu. Emekçilerin yaşam koşullarının AKP tarafından sürekli olarak ge-
riletildiğine dikkat çeken Gülseven, laikliğin de yok edilmek istenmesine de vurgu yaptı. 

AKP’nin Hrant Dink cinayetinde olduğu gibi Suruç bombalamasıyla yeni bir dönemin başla-
ma vuruşunu yaptığını kaydeden Gülseven, “İkinci bombada biz de Ankara’daydık. Dostlarımızı, 
arkadaşlarımızı kaybettik. O gün hepimize sokağa çıkarsanız, sizi bombalarız, parçalarız mesajı 
verdiler” dedi. Ankara Kızılay’da patlayan 3. bombada ise bombacının amacı dışında “Türkiye’de 
halklar artık bir arada yaşayamaz” mesajının verilmeye çalışıldığını kaydeden Gülseven, dokunul-
mazlık değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacağı gün İstanbul’da patlayan bombayı 
ise “başkanlık bombası” olarak nitelendirdi. AKP’nin ülkeyi bir baskın seçime götürme olasılığının 
yüksek olduğunu ifade eden Gülseven, AKP’nin geriletilmesi için anti-emperyalist bir çizgide 
piyasanın saldırılarına karşı emekçilerin haklarının korunması, gericiliğe karşı laiklik mücadele-
sinin, barış politikalarıyla bir arada yürütülmesi gerektiğini vurguladı. 

“AKP Projesi Gezi’de Bitti”
Gülseven’in ardından söz alan Önder İşleyen ise konuşmasına, 2013 yıllının Gezi Direnişi 

ile birlikte emperyalistler açısından AKP projesinin bitiş yılı olduğunu vurgulayarak başladı. 
Mısır’daki gelişmeler ile birlikte siyasal İslam’ın bölgeyi şekillendirme gücünün kalmadığını 
ifade eden İşleyen, “Gezi sürecinde, AKP’nin emperyalistler adına bırakın Ortadoğu’yu şekillen-
dirmek, Türkiye’yi, İstanbul’u hatta Gezi Parkı’nı bile zor idare ettiği ortaya çıktı” dedi. Gezi’den 
sonra AKP’nin bir anlamada misyonsuz kaldığını ve çöküş dönemine girdiğini vurgulayan Önder, 
“Bu güçlü iktidar bloğunu çatlatabilen tek şey Gezi olmuştur. Bu ülke AKP’yi gönderecekse, bunu 
ancak Gezi gibi bir sokak muhalefeti başarabilir” dedi. AKP sonrası Türkiye’yi kuracak yeni bir 
irade arayışının söz konusu olduğunu belirten Önder, “AKP’nin gidişini ancak şiddeti yükselterek 
durdurabilirdi. Bugün yaptığı budur. Şiddetle yükselttiği İslamcı ve milliyetçi dalga ile iktidarda 
kalmaya çabalıyor” diye konuştu. Gezi ile birlikte Türkiye’de sandığa sığmayan bir muhalefet 
anlayışının ortaya çıktığını ancak bu imkanın iyi değerlendirmeyerek seçim odaklı çalışmalar 
yapıldığını ifade eden Önder, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Erdoğan’ın sonuçlarını beğenmediği seçimleri yenilettiği, parlamentonun fesh edilmeye sü-
rüklendiği bir noktada, düzen içinde kalan bir anlayışın başarılı olma şansı olmadığını söyleme-
liyiz. Parlamentonun özgürleşmesi isteniyorsa bunu da ancak sokak muhalefetiyle sağlayabiliriz.”

Ya Birlikte Düşeceğiz, Ya da Kalkacağız”
Topluma AKP’ye karşı seçeneksiz olunmadığını göstermek gerektiğini belirten İşleyen, şöyle 

konuştu: 
“AKP’ye karşı siyasi özne kimdir? Hangi zeminde mücadele edeceğiz? Bu sorulara hep bir-

likte yanıt vermek zorundayız. İster Erdoğanlı ister Erdoğansız AKP aynıdır. Önceliğimiz, çürüyen 
‘Siyasal İslam’ı bu toplumdan ve bölgemizden emperyalistlerle uzlaşmadan uzaklaştırmak ol-
malıdır.”

Önder, gericiliğin artık kökleştiğini vurgulayan İşleyen, laikliğin korunabilmesi ve gerçek 
anlamıyla yaşama geçebilmesinin toplumsal mücadelenin büyüklüğüne bağlı olduğunu vur-
guladı. Kürt Sorunu’nun, Türkiye’nin “Suriyeleşmesi” ile çözülemeyeceği kaydeden İşleyen, savaş 
ve çatışma sürecinin oluşturduğu baskı ve sindireme imkanların AKP tarafından başkanlık sis-
temine geçiş için kullanıldığı vurguladı. Sol içi rekabetin mücadeleye zarar verdiğine kaydeden 
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İşleyen, “Kendi örgütümüzü büyütmek gibi bir seçeneğimiz gerçekten yok. Ya ortak mücadeleyi 
hep birlikte büyüteceğiz ya da ister büyük ister küçük olsun tüm örgütlerimiz zaten yok edilecek. 
Düşersek hep beraber düşeceğiz, kalkarsak da hep birlikte” dedi.

“Ortak Mücadele Anlayışı Oluşturmalıyız”
Mustafa Moroğlu ise AKP’nin TMMOB üzerindeki siyasi baskısına dikkat çekerek, başladığı 

konuşmasında, “TMMOB’un bu saldırıyı püskürterek, yoluna devam edeceği inanıyoruz” dedi. 7 
Haziran’da İstanbul’da patlama yaşandığına dikkat çeken Moroğlu, “Bugün artık bilindik siya-
sal söylemlerin zamanı çoktan geçti. Bu baskı imparatorluğunda artık farklı bir şey yapmalıyız. 
Tüm toplumsal güçlerin bu farklı çözüm için ortak arayış içinde olması gerekir” diye konuştu. 
Diyarbakır’da Sur’da Cizre’de, Ankara’da, İstanbul’da yaşanan şiddet ve katliamları durdurması 
gerektiğine dikkat çeken Moroğlu, “Herkesin gücüne göre insanları katlettiği, şehirleri yaktığı, 
yıktığı bombaladığı bu sürece birlikte karşı durmalıyız. Yalnızca devlet ya da AKP değil, PKK da 
silahları bir an önce susturmalıdır” ifadelerini kullandı. 

AKP’den zarar göre tüm kesimlerin ortaklaşacağı bir mücadele hattının kurulması gerektiğini 
kaydeden Moroğlu, Kürt Sorunu’nun geldiği boyutu “90’lı yıllarda köyler yıkılıp boşaltılıyordu. 
Bugün şehirler” sözleri ile özetledi. Kürtlerin taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini kaydeden 
Moroğlu, ana dil ve yerel yönetimlerde özerklik taleplerine dikkat çekti. İşsizlik gibi toplumun 
temel problemlerinin unutulduğunu ve “can güvenliğinin” her şeyin önene geçtiğini ifade eden 
Moroğlu, “Toplum ölümleri kanıksandı. O yıkılan evlerin altında kaç sivil yurttaşın cesedi kaldığını 
kimse bilmiyor. Gezi’nin yarattığı o umut dalgasını yeniden yakalamayız” diye konuştu. Solun 
birbirini eleştirmek yerine ortak bir çizgide mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Moroğlu, 
sendikaların ve meslek odalarının için de yer aldığı yeni bir mücadele cephesi oluşturulmasını 
önerdi. Gezi’de siyasi bir önderliğin eksikliğinin duyulduğunu kaydederek, “Hem CHP’den hem de 
BHH’den aynı şeyi bekliyoruz. Her hareketin eşit düzeyde temsil edildiği ortak mücadele anlayışı 
oluşturmalıyız” diye konuştu. 

Konuşmacıların ardından salondan katılımcılar da görüşlerini paylaşarak, sorularını yöneltme 
fırsatı yakaladılar. Söyleşi soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kuruluş yıldönümü belgeseline, Şubemizin yeni hizmet binası temel atma töreni ve söyleşiye 
ait video kayıtlarına www.izmir.emo.org.tr adresinden ulaşılabilir.
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Odamızın 62. kuruluş yıldönümünde Şubemiz tarafından, 10 Aralık 2016 tarihinde Kuşadası 
Fantasia Otel’de “EMO Geleneksel Gecesi” düzenlendi. Geleneksel Gece’de meslekte 60, 50, 40 
ve 25’inci yılını dolduran EMO üyelerine plaketleri verildi. 

Üyelerimizin yılın yorgunluğunu attığı buluşmaya, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz 
Göltaş, TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Asım Rasan ve EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Yeşil de katılım sağladı. TEİAŞ, İzmir Bölge Müdürü Necdet Güler ve GDZ Elektrik Dağıtım 
A.Ş. Sistem İşletme Müdürü Sefa Pişkinleblebici’nin de EMO üyelerini yalnız bırakmadığı geceye, 
252 kişi katılım sağladı. EMO üyelerinin eşleri ve çocuklarıyla katıldığı geceye, “Gala Pop” adlı 
müzik grubu ezgileriyle renk kattı. 

EMO 62. Kuruluş Yıldönümü Yemeği              10 Aralık 2016

EMO ve Mimarlar Odası İzmir şubelerinin ortak düzenlediği `Evrim Gerçeği` başlıklı söyleşi 
22 Şubat 2017 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi`nde Prof. Dr. Ali Demirsoy`un katımıyla gerçek-
leştirildi. Durduk yere araştırma yapmanın evrim sürecinde bilimsel düşünceyi ortaya çıkardığını 
vurgulayan Demirsoy, `bilim yaşamadan öğrenmenin yoludur` diye konuştu. Evrimin evrensel bi-
limsel düşüncenin etrafından sürdüğünü kaydeden Demirsoy, ancak bilimsel düşünceyi kendine 
rehber edinmiş insan topluluklarının varlığını geleceğe taşıyabileceğini vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü‘nün emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Demirsoy, söy-
leşiye özgeçmişine ve gerçekleştirdiği çalışmalara değinerek başladı. Akademik hayatı boyunca 
uzun yıllar evrim dersleri verdiğini ve konuya ilişkin ilk baskısı 1984 yılında yapılan “Kalıtım 
ve Evrim” adlı kitabının bulunduğunu kaydetti. Konuşmasında “bilim yaşamadan öğrenmenin 
yoludur” ifadelerini kullanan Demirsoy, insanın evrimselleşmesi sürecinde hayvanlardan kendi-
sini ayıran “empati kurma” ve “merak etme” olarak ifade edilebilecek iki temel özellik edindiğini 
vurguladı. Doğayı ve evreni anlama ve merak etme süreçlerinde insan merkezli bir yaklaşımın ön 
plana çıktığını belirten Demirsoy, mükemmel bir evren tasarımının söz konusu olduğuna ilişkin 
inancın yaygın hale geldiğini vurguladı. 

1920 yıllardan itibaren geliştirilen teleskoplarla, yıldızların giderek uzaklaştığının fark edil-
diğini hatırlatan Demirsoy, “Evrenin mimarisinin her an değiştiğinin ortaya çıkmasıyla mükem-
mel bir tasarımın söz konusu olmadığı, tersine bir değişimin söz konusu olduğu anlaşıldı” diye 

Söyleşi : Evrim Gerçeği                22 Şubat 2017
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konuştu. 1970‘lerde atom altı parçacıkların bulunduğu ve maddeden enerji elde etmeye ilişkin 
bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiğini hatırlatan Demirsoy, enerjiden madde oluşturmaya iliş-
kin deneylerin ise halen CERN‘de devam ettiğini ve ilk olarak 2012 yılında enerjiden maddeye 
dönüşümün gözlendiğini ifade etti. CERN‘de yürütülen çalışmalarda Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 
ile evrenin büyük bir patlama sonucu oluştuğuna ilişkin teoriyi doğrular nitelikte bulgular elde 
edildiğini ifade eden Demirsoy, “CERN‘de saniyede 10 milyon kare resim çeken devasa fotoğraf 
makinesiyle enerjinin maddeye dönüşümü bundan 2 yıl önce tespit edildi” dedi. Evrenin olu-
şumunun 13,7 milyar yıl oluştuğunun hesaplandığını kaydeden Demirsoy, ilk olarak hidrojenin 
oluştuğunun tespit edildiğini belirtti. 10 milyar yıl önce ise Samanyolu Galaksisi‘nin oluştuğunu 
belirten Demirsoy, spiral şeklindeki galaksilerde yıldızların yeniden, yeniden yıkılıp, oluşması-
nın devam ettiğini ifade etti. Hidrojenin ardından karbon ve helyumun oluştuğunu kaydeden 
Demirsoy, ardından berilyum, oksijen ve diğer elementlerin oluştuğunu ifade etti 

Biyolojik Evrim İçin Uygun Şartlar 
Yıldızların büyüklüğü ile madde oluşturma kapasiteleri arasında ilişki olduğunu belirten 

Demirsoy, büyük yıldızların kütle çekimi nedeniyle biyolojik evrime fırsat kalmadan yok olduk-
larını kaydetti. Güneş gibi orta boy yıldızların sistemlerindeki gezegenlerde yaşam olma ola-
sılığının bulunduğunu kaydeden Demirsoy, dünyanın 4,5 milyar yıl önce oluştuğunu kaydetti. 
Dünya‘ya başka bir gezegenin çarpması sonucu ayın dünyadan kopmasıyla manyetik alanın 
değiştiği ve ortaya çıkan Allen kuşağı sayesinde yaşama daha elverişli bir ortam oluştuğunu 
anlatan Demirsoy, dünyanın ve ayın manyetik alanın nedeniyle ortaya çıkan kuşağın Güneş‘ten ve 
diğer yıldızlardan yayılan zararlı ışınlara karşı kalkan işlevi gördüğünü ifade etti. Allen kuşağının 
dünyanın dönüş hızının sürekli olarak düşürdüğünü, bunun da milyonlarca yıl sonra yaşamı teh-
likeye atacak şekilde uzun gece ve gündüz sürelerinin oluşmasına neden olacağını vurgulayan 
Demirsoy, milyarlarca yıl önce Allen kuşağının kalkan etkisiyle ilk biyolojik DNA‘nın oluştuğunu 
vurguladı. Böylece dünyada biyolojik evrimin başladığını örneklerle anlatan Demirsoy, 2 milyar 
yıl boyunca bakterilerin atası sayılabilecek biyolojik canlıların aynı kombinasyonla yaşamları-
nı sürdürdüklerini belirtti. DNA zincirine Telomer‘in eklenmesiyle birlikte hücre çoğalmasının 
başladığı böylece daha gelişmiş biyolojik canlıların oluştuğunu anlatan Demirsoy, çoğalmayı 
sağlayan telomerin ortaya çıkışıyla birlikte biyolojik canlıların doğal ölümle de tanıştığını ifade 
etti. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme ile canlı çeşitliliğinin arttığına işaret eden Demirsoy, bu 
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çeşitliliğin ancak yüzde 6‘sının günümüze kadar ulaştığını kaydetti. “Doğada hiç bir şey hizaya 
konulmuş değildir. Mükemmel canlı yoktur. İnsan dahil her canlının eksiklikleri vardır. İnsanın 
9 bin çeşit kalıtımsal hastalığı var. Örneğin prostat vücudumuzun günümüzde uzayan yaşam 
sürelerine henüz tam uyum sağlayamamasının sonucu” diyerek konuşmasını sürdüren Demirsoy, 
insan ile maymun DNA‘sında 54 amino asitten 1‘inin farklı olduğunu anlattı. Farklı dizilimler ile 
farklı canlıların oluştuğuna işaret eden Demirsoy, evrim süreç sonunda uyum sağlayan canlıların 
yaşamını sürdürdüğünü, geri kalanın yok olduğunu anlattı. Aynı virüsün hem maymunda hem de 
insan genomunda aynını mutasyonu yarattığına dair bulguların, ortak bir ataya işaret ettiğini 
vurgulayan Demirsoy, geriye gittikçe diğer canlılarla da insanoğlunun ortak atalarına ulaşabi-
leceğini kaydetti. 

“Hassas Dokunuş” Zihinsel Evrimi Tetikledi
Ortak ata ile yüzde 99 oranında benzerlik bulunduğuna işaret eden Demirsoy, ilk insanların 

Afrika‘dan dünyaya yayıldığını belirtti. Afrika‘da Büyük Rif Vadisi‘nin yarılması sonucu oluşan 
savanalarda hayatta kalmaya çalışan ortak atanın dik durma ve alet geliştirmeye başlamasıyla 
insanın evrimleştiğini ifade eden Demirsoy, insanı diğer primatlardan ayıran en temel özelliği-
nin alet geliştirmeye daha yatkın el ve parmak yapısına sahip olması olduğunu vurguladı. Dik 
yürüyen, hassas tutuşa uygun el ve parmak yapısıyla alet geliştiren insanın zaman içinde zihin-
sel kapasitesini artırdığını ve Afrika‘dan tüm dünyaya yayıldığını anlatan Demirsoy, Avrupa‘ya 
ulaşanların D vitaminin emilebilmesi için ten renginin beyaza döndüğünü, kutup bölgesine gi-
dildikçe ise yeniden ten renginin esmerleştiğini ifade etti. İnsanoğlunun zaman içinde kültür-
leri oluşturduğunu evrimleşmenin günümüzdeki aşamasında ise evrensel bilimsel düşüncenin 
ortaya çıktığını vurgulayan Demirsoy, ancak bilimsel düşünceyi kendine rehber edinmiş insan 
topluluklarının varlığını geleceğe taşıyabileceğini vurgulayarak, konuşmasını tamamladı.

*Etkinliğin video kaydı www.izmir.emo.org.tr adresinde yer almaktadır.

Şubemize bağlı kadın üyeler ile EMO-Genç üyesi kadın öğrenci üyeler, 25 Mart 2017 tarihinde 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde biraraya geldiler.

Meslek Alanımızda Kadın Mühendislerin Konumu başlığında gerçekleştirilen etkinlikte; satış, 
proje-taahhüt, akademi, sanayi, kamu, enerji gibi alanlarda çalışan kadın üyeler mühendislik mes-
leğinde kadınların yaşadıklarına ilişkin bilgi ve deneyimlerini hem birbirleriyle hem de öğrenci 
üyelerle paylaşma olanağı buldular.

Etkinliğin açılışında Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu Başkanı Hacer Şekerci kadın 
dayanışmasının gerek mesleki gerek diğer yaşam alanlarında her zaman önem taşıdığını ifade 
ederek, Komisyon olarak kadın üyelerle daha çok etkinlikler yapmayı ve bir arada olmayı dile-
diklerini ifade etti. 

Katılımcılardan satış mühendisliği alanında uluslararası bir firmada çalışmalarını sürdüren 
Burçak Muğlalı Etkar; meslekte kadın dayanışmasını önemsediğini ifade ederek, satış mühendis-
liği alanında kadınların durumu ve kadınlara bakış açısına ilişkin görüşlerini paylaştı. Meslekte 
kadın sayısının artmasının önemli olduğuna dikkat çeken Muğlalı Etkar; “sektörde beraber iş 
yaptığımız kadınlarla birbirimizi destekleyen yapımız olmasını önemsiyorum” dedi. Satış mü-
hendisliği alanının pek çok insanla diyaloğun kurulduğu bir alan olduğunu, bu alanda kadın 
mühendisleri daha başarılı gördüğünü belirten Burçak Muğlalı Etkar; kariyer noktasında er-

Söyleşi : Meslek Alanlarımızda Kadın Mühendislerin Konumu   22 Mart 2017
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keklere nazaran zorlanan kadın meslektaşların olduğunu ancak İzmir’in bu konuda İstanbul ve 
diğer illere göre daha olumlu bir çizgi taşıdığını ifade etti. Kadın-erkek ayrımını farklı hisseden 
erkeklerin kadınlara bağlı çalışırken zorlandığını dile getiren Etkar; “kadınlara çok güveniyorum, 
kadınların yönettiği her şey daha iyi, biz kadınların kendi farkındalık düzeyimize ulaşması gere-
kiyor” diyerek konuşmasını noktaladı.

Sanayi alanında çalışmalarını sürdüren Didem Ergun Sezer de mesleki deneyimlerini ka-
tılımcılara aktararak şunları dile getirdi: “Mezuniyetimden beri aile şirketi yapısı içindeyim. 
Öğrenciliğimde de çalıştım. Küçük ve aile içi bir yapı olması avantajdı. Ancak her sabah piyasa-
da tutunmaya çalışıyorsunuz. En büyük zorluğu yurtdışında bir bayi toplantısında yaşadım. Sizi 
ve ürettiğiniz ürünleri başarılı ya da teknolojik bulmadıklarına ilişkin davranışlarla karşılaştım. 
Kadın olarak çabalamamız ve bir şeyler üretmemiz gerekli. Bir şeyler yapmazsak  kendimizi ko-
numlandıramayız. Her yıl piyasa koşulları daha da zorlaşıyor. Bizler kadın ve mühendis olarak bu 
koşullarda tutunmak için çabalamayı ve dayanışmayı her zaman sürdürmeliyiz.”

Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu ve Şube Yönetim Kurulu yedek Üyesi Z. Feryal Gezer 
de konuşmasında mühendislik mesleğinin erkek egemen bir meslek grubu olduğunu ifade ede-
rek, meslekte kadınların kariyerleri için sürekli erkeklere göre daha fazla çalışma ve kendilerini 
meslekleri için ispat etme gibi zorunluklarla karşılaştıkları açıkladı. Meslek sevgisi ve işime 
saygım olduğu için pek zorluk çekmedim diyen Z. Feryal Gezer, şantiye deneyimlerini de katı-
lımcılarla paylaştı. Şu anda kamuda görev yaptığını ve çalıştığı birimde kadın ağırlıklı yapının 
olduğunu belirten Gezer; işi sahiplenmenin önemini dile getirdi.

Kadın Mühendisler Komisyonu üyesi Birgül Miyanyedi de kamuda görev yaptığını, göreve 
ilk başladığı zamanlarda yazışma dışında iş vermeme, sürekli diğer çalışanlar tarafından teknik 
bilgisinin sınanması gibi zorluklar yaşadığını, bu nedenle sahaya çıkmaya ve bu işi kadınların 
daha iyi yapabileceğini göstererek bu zorlukları yenmeye çalıştığını ifade etti. Mesleği yapar-
ken kadınlığın bazen bastırılarak kadınlıkla ön plana çıkılmak istenmediğine de dikkat çeken 
Miyanyedi; terfi, kariyer vb. konularda da kadınlarla erkekler aynı niteliklere sahip olsalar da bir 
noktada kadınların geride bırakıldığını dile getirdi.

Şube Yönetim Kurulu ve Kadın Mühendisler Komisyonu üyesi Semra Yamiş de işletme ve ba-
kım mühendisi olarak mesleğe ilk başladığında kadın olarak teknik yeterliliğinin sorgulanmaya 
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çalışıldığı, ciddiye alınmama vb. davranışlar olduğunu ancak sahaya inerek ve mesleki bilgileri, 
prosedürleri uygulayarak bunların önüne geçebildiğini belirtti.

Akademi alanına ilişkin olarak Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu Üyesi Şebnem Seçkin 
Uğurlu, bazı araştırmalara ilişkin aktarımlarda bulundu. Kadın istihdamına yönelik yapılan araş-
tırmada lise altı mezun olan kadınlarda işsizlik oranının %12, lise mezunu kadınlarda %23 ve 
lisans ve lisansüstü bu oranın giderek arttığına dikkat çekerek kadınların işgücü piyasasından 
çekildiğini belirtti. Mühendislik bölümünde öğrenim görürken kadın öğrencilerin kendilerini 
ispat etmeye çalıştıklarını ve kendi aralarında dayanışma yerine ayrıştıklarını belirten Şebnem 
Seçkin Uğurlu; akademik alanda da kadınların zorluklarla karşılaştığını ifade etti.

Hacer Şekerci de akademik alanda kadın çalışanların durumuna ilişkin istatistiki bilgi ve-
rerek; asistanlığa başlandığında kadın-erkek oranının %50-%50 olduğunu, doktora ve yardımcı 
doçent vb. akademik unvanlarda kadın oranın %30’a gerilediğini, rektör olarak kadın oranın %1 
olduğuna dikkat çekti. Karar verici mekanizmalarda kadınların her ne kadar işlerini iyi yapsalar 
da zor süreçlerinin olduğunu belirten Şekerci, kadınların meslek yaşamlarının dışında aile gibi 
alanlarda pek çok sorumluluğu üstlenmelerinden kaynaklı zaman sorunları yaşadıklarına dikkat 
çekti.

Söyleşi, kadın üyelerle yeniden farklı etkinliklerle bir arada olmak dileğiyle noktalandı.

Şubemiz tarafından üyelerimiz ve 
ailelerin katılımıyla 9 Nisan 2017 tari-
hinde kahvaltı etkinliği düzenlendi. 

Kemalpaşa mevkiinde Zeytin 
Restoran`da düzenlenen kahvaltı bu-
luşmasında biraraya gelen üyelerimiz 
ve aileleri hoşça vakit geçirdiler.

Kahvaltı Buluşması              9 Nisan 2017

Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından düzenlenen “Anayasa Değişiklikleri 
Sonucu Kadınların Konumu” başlıklı söyleşi 27 Mayıs 2017 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde Ankara Barosu avukatlarından Gökçe Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Söyleşide “Türkiye’de Kadın Olmanın Dayanılmaz Endişesi” başlıklı sunumunu gerçekleştiren 
Bolat, Adana Aladağ’da tarikat yurdunda hayatını kaybeden kadın öğrencilerden, şiddet gören 
kadınlara ilişkin son yıllarda kamuoyuna yansıyan örnekleri hatırlatarak konuşmasına başladı. 
Kadınların dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kültürel, dini ve geleneğe dayalı 
nedenlerle özel ve kamusal alanda haksızlıklara uğradığına vurgu yapan Bolat, uzun süreli müca-
delenin sonunda 20 yüzyılın ilk yarısından itibaren kadınların demokratik toplumlarda erkeklerle 
eşit anayasal ve yasal haklardan yararlanmaya başladığını ifade etti. 

Anayasa’da 2001, 2004 ve 2010 yıllarında yapılan değişikliklerle, kadınların yaşadığı sorun-
ların çözümü yönünde pozitif ayrımcılık ilkesi benimsendiğine dikkat çeken Bolat, toplumsal 

Söyleşi : Anayasa Değişiklikleri Sonucu Kadınların Konumu       27 Mayıs 2017
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cinsiyet eşitliği kavramının güçlendiğini kaydetti. Eşitlik kavramanın daha fazla gündeme gel-
mesiyle, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta söz sahibi olmaya başladığını kaydeden Bolat, 
kadına yönelik şiddetle mücadele etmenin en önemli toplumsal sorunlardan birine dönüştüğüne 
işaret etti. 

Kadının Mağduriyeti Artırılıyor
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün Ocak ayında açıklanan “Adli Süreçte Mağdur 

Kadınlar” başlıklı rapora ilişkin bilgi veren Bolat, soruşturma aşamasında mağduriyetlerini artıran 
faktörler olarak; “ifade alan polisin erkek olması”, “polisin kadına yönelik şiddeti ciddiye alma-
ması”, “bazı polislerin olumsuz tutumları” ve “güvenlik” sağlanması” sorunların ön plana çıktığını 
kaydetti. Mağdurların adli süreçlerde de zorluklar yaşadığının raporda tespit edildiğini kaydeden 
Bolat, raporda yer alan “Adli süreçlerle ilgili bilgisizlik”, “mahkemede güvenlik sorunları”, “hakim-
lerin ve savcıların tutumları” başlıklarına ilişkin bilgi verdi. Bolat, mağdur kadınların yaşadıkları 
zorlukları aşılması önerilerini ise şöyle sıraladı: 

“-İfadelerinin, özellikle cinsel suçlarda, kadın görevliler tarafından alınması, defalarca alın-
maması, topluluk önünde alınmaması,

-Her seferinde başka bir polis veya jandarmayla muhatap olunmasının engellenmesi ve be-
lirli görevlilerle tüm sürecin yürütülmesi,

-Adli süreçle ilgili bilgi sahibi olabilmeleri için olaydan itibaren uzman avukat sağlanması,
-Psikososyal destek sağlanması,
-Adli sürecin en başında kadına rehberlik edecek bir görevlinin tayin edilmesi,
-Hayati tehlikesi olan kadınları koruyacak ek önlemler alınması,
-Kadına yönelik şiddet konusuyla çalışan personelin eğitilmesi,
-Kadınlara maddi destek sağlanması ve iş hayatına katılımlarının kolaylaştırılacak eğitimler 

verilmesi. 
-Boşanma davası açabilmek için devletin dosya masrafı ve vekâlet ücreti almaması
-Cezaların caydırıcı olması,
-Adli sürecin hızlanması”
Kadınlar Siyasi Haklarını Kullanamıyor 
Dünya genelinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi konusunda tarihsel süreçler-

le ilgili bilgi aktaran Bolat; ilk oy hakkının 1893 yılında Yeni Zelanda’da verildiğini, 1934 yılında 
ülkemizde seçme ve seçilme hakkının verildiğini belirterek günümüz Türkiyesi’nde 1934 yılından 
bu yana durumun pek parlak görünmediğini ifade etti.
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Kadın mücadelesinin kilometre taşlarına ilişkin katılımcılara bilgi aktaran Bolat, insan hak-
larına ilişkin diğer tüm konularda olduğu gibi kadınların siyasal hakları kullanmasının da siyasi 
iktidarların uygulamalarıyla yön bulduğuna dikkat çekti. Kadınların yasal haklara sahip olması-
na rağmen bu hakların kullanımında sorunlar yaşadığına işaret eden Bolat, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

“Özellikle muhafazakar iktidarların yönetimde olduğu dönemlerde, gerek eylem ve söylem-
lerle toplumu olumsuz yönde etkileme gerekse kamusal alanda engeller çıkartmak, koruyucu 
önlemleri yerine getirmemek gibi uygulamalar, hak ve özgürlüklerin kağıt üzerinde kalmasına 
neden oluyor” 

OHAL’de Cezaevleri 
AKP İktidarının kadına yönelik söylemlerinden örnekler veren Bolat, 15 Temmuz sonrası ya-

şana OHAL uygulamalarına ve Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) değindi. KHK’lerle 155 
basın kuruluşunun kapatıldığı, 120 bin kişinin kamu görevinden ihraç edildiğini hatırlatan Bolat, 
tutuklu milletvekillerine ve TBMM’nin devre dışı bırakılmasına dikkat çekti. Adalet Bakanlığı veri-
lerine göre OHAL ile birlikte 170-180 bin olan tutuklu ve hükümlü sayısının, 215 bine ulaştığını 
belirten Bolat, 30 bine yakın adli tutuklunun bırakılmasına rağmen OHAL uygulamaları kapsa-
mında tutuklamaların devam etmesi nedeniyle sayının 195 bin dolaylarında olduğu bilgisini 
paylaştı. Tutuklu 5 bin 971 kadının 0-6 yaş arası 510 çocuğu ile birlikte cezaevinde olduğunu 
belirten Bolat, 18 yaş altı çocuk tutuklu sayısının ise 2 bin 584 olduğunu bildirdi. 

“Kadın Hakları Aşınır”
Anayasa değişikliğinin OHAL koşullarında gerçekleştirildiğine işaret eden Bolat, cumhur-

başkanlığı kararnameleriyle TBMM’nin devre dışı bırakılacağını ifade etti. Yürütmenin yanı sıra 
yasama ve yargının da tek elde toplandığına işaret eden Bolat, partili başkanın yanı sıra, partili 
kamu görevlisi, partili genel müdür, daire başkanı ve partili yargıç gibi yeni olgularla karşı karşıya 
kalınacağına dikkat çekti. Anayasaların toplumsal uzlaşı metinleri olduğuna ve 2017 değişik-
liklerin kutuplaşmayı artırdığına değinen Bolat, 2008 yılında yüzde 60-65 seviyelerinde olan 
yargıya güvenin 2017’deki anketlerde yüzde 35’e gerilediğine işaret etti. Toplumdaki cumhuri-
yetin temel değerlerine ilişkin uzlaşının kaybedilmemesi gerektiğine vurgu yapan Bolat, “Laik-
bilimsel eğitim olmadan kadın haklarından bahsetmek mümkün değildir” diye konuştu. Baskı 
rejimi oluşturmaya dönük Anayasa değişiklikleriyle özgürlüklerin ve demokrasinin geriletildiğine 
vurgu yapan Bolat, sert veya ılımlı olsun “Siyasal İslam”ın kadın hakları üzerinde aşındırıcı etkiye 
sahip olduğuna dikkat çekti.   

OHAL koşullarında yaşananları aktaran Av. Gökçe Bolat konuşmasını şöyle noktaladı:
Temel uzlaşı noktasının cumhuriyet değerleri üzerinden muhalefet örgütlenmesi gerektiğini 

düşünüyorum. İlk önce kadınlar olarak cumhuriyet dışında sarılmamız gereken hiçbirşey yok. 
Çünkü o değerleri kaybedersek hakikaten çaresizlik o zaman başlıyor.

Yeni Türkiyede yeni kavramlarla yaşamaya alışmayacağız. Örgütlü olmanın çok önemli ol-
duğunu ve bunun bizi çok güçlü tuttuğunu düşünüyorum. Mümkün olduğunca birarada olmak 
birarada durmak gerekiyor. Ve bu faşizan gerçekliği de paylaşmak gerekiyor. Sosyal medyanın 
önemini bu noktada unutmamak lazım. Herkesin yaşadığı hak ihlallerini paylaşmaya devam 
etmesi gerekiyor.



31. dönem çalışma raporuemo izmir şubesi 217

Şubemizin 49’uncu kuruluş yıldönümünde, İzmir Mimarlık Merkezi’nde 8 Haziran 2017 tari-
hinde “Referandum Sonrası Türkiye” başlıklı söyleşi düzenlendi. Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahir Ulutaş’ın yönettiği söyleşiye Siyasetbilimci-Yazar Güven Gürkan Öztan ve Hukukçu-Yazar 
Haluk Yurtsever konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşinin açılışında konuşan Ulutaş, EMO İzmir Şubesi’nin emekçi sınıfların ve ilerici cephe-
nin, laiklik ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak mesleki çalışmalarının yanında top-
lumsal mücadele yürüttüğünü vurguladı. Şube çalışmalarının 49 yıllık birikimle sürdürüldüğünü 
vurgulayan Ulutaş, kuruluş yıldönümlerinde düzenlenen söyleşi ve panel etkinlikleriyle ilerici 
cephenin üzerine düşen görevler ve sorumluluklara ilişkin tartışmaları zenginleştirmeye çalıştık-
larını kaydetti. “Gezi Sonrası Türkiye” gündemiyle İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Gazeteci 
İsmail Saymaz’ın katılımıyla başlayan söyleşiler dizisinde ülke gündeminin değerlendirildiğini 
vurguladı. 16 Nisan referandumuyla gerçekleştirilen Anayasa değişikliklerini tarihsel bir kırılma 
noktası olarak niteleyen Ulutaş, tüm dünyada emperyalist kapitalist sistemin demokratik meka-
nizmaları işletmediği bir dönemden geçtiğimizi belirtti. Toplumsal hak arama yollarının tıkan-
masıyla Gezi Hareketi benzeri direnişlerin yaşandığına dikkat çeken Ulutaş, dünya ve Türkiye’nin 
içinden geçtiği bu yeni dönemin tartışılacağını belirterek, ilk sözü Haluk Yurtsever’e bıraktı. 

“Uluslararası Kaostan Besleniyorlar”
Konuşmasına Türkiye’de yaşanan gelişmeleri anlamak için dünyadaki gelişmelere ve bu nok-

taya nasıl gelindiğine ışık tutmaya ihtiyaç olduğunu belirterek başlayan Yurtsever, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 

“1923’te kurulan Cumhuriyet, 12 Eylül’de doruk noktasına ulaşan bir çürüme sonrası AKP 
döneminde çözülme sürecine girmiştir. 68 kuşağının yarattığı laik, barış içinde yaşayan demok-
ratik toplum yaratma iklimi 12 Eylül’de zehirlenmiştir. AKP’yi yaratan süreci başlatan 12 Eylül 
ile birlikte sermaye partilerinin programları tekleşmiş, neo-liberal ekonomi politikaları itirazsız 
ve kesintisiz uygulanabilmiştir. Aynı zamanda toplusal belleği silme operasyonu olan 12 Eylül 
sonrası, toplum İslamcılaştırılmıştır.”

“AKP’yi Çürüyen Sistem Yarattı”
Bu çürüme içinde AKP’nin toplum karşısına sağ uçta köktenci bir odak olarak çıktığına deği-

Şube 49. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri          8 Haziran 2017
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nen Yurtsever, merkez sağın AKP içinde eridiğini kaydetti. AKP’ye karşı hem sistem içinden hem 
de sistem dışından itirazlar ve hareketlenmeler olduğunu hatırlatan Yurtsever, 15 Temmuz darbe 
girişimini sistem içi bir müdahale olarak değerlendirdi. Gezi direnişi, AKP’nin tek başına iktidarı 
olamadığı 7 Haziran 2015 seçimleri ile 16 Nisan 2017 referandumunun sonuçlarını ise sistem 
dışı itiraz hareketleri olarak değerlendiren Yurtsever, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Özellikle Gezi Hareketi ülkenin kaybedilmediğini açık seçik ortaya koyduğu için önemlidir. 
Sol, sosyalist siyasetin Gezi mesajlarını almadan ne kadar başarılı olduğu tartışmalı olsa da; 
durumu en iyi kavrayan iktidar olmuştur. Aradan geçen zamana rağmen zaman zaman Gezi kor-
kusunun yeniden depreşmesi bundadır.”

Sandık Umutsuzluğu 
AKP’nin gücünü düzenli olarak sandıktan aldığı oyla pekiştirerek, artırdığını belirten Yurtsever, 

7 Haziran’da ise AKP’nin, seçmenin sandıkta sergilediği iradeyi geçersiz kılmanın yolunu buldu-
ğunu ifade etti. 16 Nisan Referandumu’nda ortaya çıkan sonucun da sandığın AKP’yi geriletme 
açısından bir çözüm olmadığını “hayır” oyu veren milyonlar tarafından anlaşılmasını sağladığını 
vurguladı. Özellikle emekçilerin yoğun olarak yaşadığı büyükşehirlerdeki “hayır” oranın yüksek-
liğine dikkat çeken Yurtsever, “Gezi sonrası oluşan umut, karamsarlığa dönüşmüştü. Referandum 
sonuçları karamsar önyargılarımızın geçersiz olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu. Her iki 
oylamada AKP’ye yönelik tepkinin yükseldiğine dikkat çeken Yurtsever, “Ancak ülkeyi hem içeride 
hem dışarıda çatışmaya ve kaosa sürükleyebilme ihtimali olan bu iktidara karşı, milyonların oy 
verip sonuç alacağına inandığı bir özne olmaması umutsuzluk yaratmaktadır” diye konuştu. 

Solun Bıraktığı Boşluk Sağı Üretiyor
Neo-liberalizm tüm dünyada çökmeye başladığına işaret eden Yurtsever, konuşmasını şöyle 

sürdürdü:  
“Yıllar boyu küreselleşme ve sermayenin serbest dolaşımından bahsedenler bugün ulusal 

ekonomiyi korumaktan bahseder olmuştur. Trump’un seçilmesi ve İngiltere’de yaşanan tartış-
malar ulus devlet modeline geri dönüşe işaret etmektedir. Kapitalizmin bu seferki krizi olağan 
bir kriz değildir. Ekolojik yıkımın da eşlik ettiği bu kriz yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada 
sosyalistlere yeni bir uygarlık yaratma fırsatı sunmaktadır.”

Değişime paralel olarak sol ve sosyalist partilerin de programın yenilemesi gerektiğine işaret 
eden Yurtsever, Türkiye toplumunun laik, seküler, Türk ve Kürtlerin barış içinde sömürülmeden 
bir arada yaşamasını sağlayacak bir programa ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Sosyalist solun yanı 
sıra CHP ve MHP tabanında da bu programın yankı bulma olasılığının yüksek olduğunu belirten 
Yurtsever, “Gezi ruhunun toplumsallaşmasını sol sağlayamadı ama 16 Nisan referandum ruhunu 
toplumlaştırmak için hala imkanımız var. Uzlaşmaz bir sistem karşıtı yol haritası oluşturmamız 
lazım. Bu özgüveni ancak sol inşa edebilir. Solun bıraktığı her boşluk, tıpkı işini kaybeden in-
sanların yabancı işçi düşmanına dönüşerek, aşırı sağa savrulması gibi yine sistem tarafından 
doldurulmaktadır.” 

“16 Nisan’da Gerilemedik”
Konuşmasına referandumda “hayır” çalışması yapanların Gezi dönemindekine benzer bir he-

yecan yaşadığına dikkat çekerek başlayan Güven Gürkan Öztan ise OHAL koşullarına rağmen her 
kesimden yurttaşın çalışmalara katıldığına dikkat çekti. 16 Nisan’ın bir fırsat olarak görüldüğünü 
ve kitlelerin “hayır” kampanyasına katılım sağladığı vurguladı. 16 Nisan sonuçlarına bakıldığında 
sol ve sosyalist kesimlerin elinde “gerilemedik” diyebilecek kadar veri olduğunu kaydeden Öztan, 
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dünyanın her yerinde sistem karşıtı hareketlerin büyümesi nedeniyle devletlerin ve kullandıkları 
zor kullanma aygıtlarının dönüşüme tabi tutulduğunu ifade etti. Konuşmasına “Bugün karşımızda 
hem içeride hem de dışarı da gidererek daha çok şiddet kullanma eğilimi gösteren bir iktidar var” 
ifadelerini kullanan Öztan, sistem karşıtı öfkenin İngiltere’nin AB’den ayrılmasını içeren Brexit 
kararı veya ABD’de Trump’ın başkan seçilmesi gibi yollarla sistem içine yöneldiğine dikkat çekti. 

AKP’nin cemaat gibi sistem içi aktörlerle yaşadığı çatışmanın, Gezi Hareketi ile solun ve 
yurttaşların elde ettiği kazanımlara ambargo koyduğuna dikkat çeken Öztan, “Gezi sadece AKP 
ya da Erdoğan karşıtı bir mücadele değildir. Aynı zamanda hukukun işlemediği bir ortamda hak 
arama mücadelesiydi. Sistem içi girişimlerden AKP’nin zayıflayacağı beklentisinin doğru olma-
dığı ortadadır” dedi.

Referandum Yönetim Krizini Derinleştirdi
Referandum sonrası yönetim krizinin derinleştiğini kaydeden Öztan, “Zaten AKP propagan-

dasını, ‘kırılgan sistemi ancak güçlü bir aktör olan Erdoğan yönetebilir’ söylemi üzerine kurdu” 
dedi. Referandum sonrası 2019 için aday belirlenmesine ilişkin tartışmalara da değinen Öztan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Hayır cephesinde her yeri bütün olarak görerek, bunun üzerinden bir strateji geliştirmek 
doğru değildir. Geçmişte CHP’nin MHP ile ittifak yaptı sonuçsuz girişimler oldu. Bugün de MHP’li 
muhalifleri ve mütedeyyin kitleri küstürmeme tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Ya da emperya-
list baskı altında AKP’nin kendiliğinden dağılacağını beklemek de doğru değildir. Siyasal İslam 
ile arasına mesafe koyamamış aktörlerin dikkate alınması yararsızdır. Sistemi restore etmek için 
bir hat kurmak yerine, Gezi’de ki özgüvenle sol siyaset için çaba göstermek daha doğrudur.”

Toplumsal muhalefetin kendi siyasi çizgisini oluşturmazsa sağ popülizm ile neo-liberalizm 
arasında seçim yapmak zorunda kalacağına işaret eden Öztan, hayır cephesinin 2019 öncesinde 
yeni kazanımlara ve morale ihtiyacı olduğunu ifade etti. Hayır cephesinin bölünmesinden kor-
kularak verilecek her tavizin cepheyi küçülteceği uyarısında bulunan Öztan, “Yoksa 2019’dan iki 
şerden birine oy vermek için sandığa gitmek zorunda kalırız” diye konuştu.

OHAL Karşıtı Mücadele 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) solun kamudan tasfiye edilmeye çalışıldığına vurgu 

yapan Öztan, “İşini kaybedenlerle dayanışma elbette çok önemli ancak giderek çözüm önerileri 
bireyselleşiyor. Mağduriyeti topluma anlatmakta yetersiz kalıyoruz. OHAL’ı tümüyle hedef alan 
bir söylem geliştirmemiz gerekir. Solun referandum çalışmasında aktığı teri soğutmadan OHAL 
karşıtı mücadeleye başlaması gerekir” dedi. “Göçmen” ve “barış süreci” karşıtlığıyla hayır propa-
gandası yapmanın daha kolay olduğunu gözlemlediğini aktaran Öztan,  “Ancak bizim mücadele 
hattını nereye kuracağımız daha önemli. Hayır cephesinde yer alan kitleleri sola çekmek için 
mücadele etmeliyiz. Demokratik bir çapa işlevi görmezsek 2019 için aday isimleri tartışırız. 
Göçmen ve Kürt düşmanlığı yaratan sebeplerin asıl sorumlularını kamuoyuna anlatabilmeliyiz. 
Referandum sırasında AKP’nin yurttaşların anti-emperyalist hissiyatını nasıl istismar ettiğine 
şahit olduk. Solun da anti-emperyalist söylemlerini daha yüksek sesle dinlendirmesi gerekir” 
diyerek konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından düzenlenen kokteyl ile Şube kuruluş yıldönümü etkinliği tamamlandı.
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Odamızın 63. kuruluş yıldönümünde Şubemiz tarafından, 02 Aralık 2017 tarihinde Kuşadası 
Pine Bay Otel’de “EMO Geleneksel Gecesi” düzenlendi. Geleneksel Gece’de meslekte 60, 50, 40 
ve 25’inci yılını dolduran EMO üyelerine plaketleri verildi.

Üyelerimizin yılın yorgunluğunu attığı buluşmaya, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz 
Göltaş ve EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder de katılım sağladı. Üyelerimizin eşleri, 
çocukları ve yakınları ile birlikte yaklaşık 200 kişilik bir katılımın olduğu geceye, “Gala Pop” adlı 
müzik grubu ezgileriyle renk kattı.

EMO 63. Kuruluş Yıldönümü Yemeği                2 Aralık 2017


