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Türk Mühendis ve Mimar Odaları  
Birliği’nin (TMMOB) 1973-1980 
yılları arasında başkanlığını  

yapan, mühendis-mimar hareketinin 
toplumcu bir çizgiye sahip olmasında 
önder kişiliği ile dikkat çeken Teoman 
Öztürk, 11 Temmuz 2009 tarihinde 
Ankara’da düzenlenen bir dizi etkin-
likle anıldı. 

TMMOB’nin unutulmaz başkanlarından 
Teoman Öztürk’ün anısına ölümünün 
15. yıldönümünde çeşitli etkinlikler 
düzenlendi. Teoman Öztürk’ün anıt 
mezarı başında ve İnşaat Mühendisleri 
Odası’nda gerçekleştirilen etkinliklere, 
TMMOB ve odaların yönetim kurulu 
üyeleri, oda çalışanları, Öztürk’ün 
ailesi, dostları, çok sayıda meslektaşı 
ve mücadele arkadaşları katıldı. 

İlk olarak Öztürk’ün Karşıyaka Mezar-
lığı’nda bulunan anıt mezarı başında 
gerçekleştirilen törende, sırasıyla 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Teoman Öztürk’ün 
arkadaşları Jeoloji Mühendisleri 
Odası’ndan Haydar İlker, Maden Mü-
hendisleri Odası’ndan Ömür Yenel, 
Elektrik Mühendisleri Odası’ndan 
(EMO) Hüseyin Yeşil birer konuşma 
yaptılar.

Aynı gün akşam saatlerinde, İnşaat 
Mühendisleri Odası’nda Teoman Öz-
türk’ün adının verildiği salonda anma 
etkinliği gerçekleştirildi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın açılış konuşması yaptığı 
etkinlikte, sanatçı Ahu Sağlam’ın şar-
kıları eşliğinde Öztürk’ün hayatını ve 
mücadelesini konu alan slayt gösterisi 
sunuldu. Ardından Prof. Dr. Korkut Bo-
ratav, Prof. Dr. İşaya Üşür ve Prof. Dr. 
Aziz Konukman’ın konuşmacı olarak 

TEOMAN ÖZTÜRK 
ANILDI

Soğancı, 2004 yılında TMMOB tarafın-
dan, Teoman Öztürk anısına yayımla-
nan “Bir Döneme Tanıklık: Teoman 
Öztürk” adlı kitabını, TMMOB içinde 
faaliyet göstermek isteyen, yüreği 
insandan ve emekten yana atan mü-
hendis ve mimarların “başucu kitabı” 
olarak nitelendirdi. 

Demokrat 
Devrimci Gruplar 
Öztürk’ün Etrafında 
Kenetlenmişti

EMO’dan Hüseyin Yeşil, Teoman 
Öztürk ile çok genç yaşta tanıştığını 
belirterek, Teoman Öztürk’ün “güçlü ve 
güvenilir” kişiliğine dikkat çekti. Yeşil, 
şöyle konuştu:

“Teoman Öztürk için çok şey 
söylenebilir, ama Öztürk’ün en 
büyük yanı özellikle devrimci ve 
demokratlar arasındaki birlikteliği 
sağlamak için ona karşı oluşturulan 
güvendi. Bu çok önemliydi; o dö-
nemdeki TMMOB mücadelesinde 

katıldığı “Kapitalist Küreselleşmenin 
Küresel Krizi” başlıklı panel gerçek-
leştirildi.

Yol Haritamızı Öztürk 
Çizdi

Öztürk’ün anıt mezarı başında yapılan 
törende konuşan TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1954 
yılında kurulan TMMOB’nin yol hari-
tasının, 1970’lerde dönemin devrimci, 
demokrat, yurtsever mühendis ve mi-
marları tarafından belirlendiğinin altını 
çizdi. O dönemde birlik içinde faaliyet 
sürdürmek amacıyla biraraya gelen 
mühendis ve mimarların, Türkiye’nin, 
emekçi halkları ve onların çocuklarının 
aydınlık geleceği için çaba içinde ka-
rarlar aldıklarını ifade eden Soğancı, 
“O günden bugüne TMMOB’nin yol 
haritası belirlenmiştir. Sevgili başka-
nımızın, başkanlık yaptığı 1973- 80 
yılları arasına denk gelen o dönemde 
çizdiği yol haritası bugün TMMOB’nin 
yol haritasıdır” dedi.
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büyük bir öğeydi. Teoman bunu 
başardı. Aynı zamanda o günlerde 
çok keskin tartışmalarda bulunan 
sol guruplarda demokratik ve dev-
rimci gruplar Teoman’ın etrafında 
kenetlenmişlerdi. Birbirlerini hatta 
Teoman’ı eleştirmelerine rağmen 
kenet olmuşlardı. Ben bunun bun-
dan sonra da olmasını diliyorum.” 

Öztürk Ülke İçin 
Mücadele Etti

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan 
Haydar İlker, 15 yıl önce Teoman 
Öztürk toprağa verilirken yaptığı veda 
konuşmasında söylediği “Rahat uyu 
yakışıklı başkanım” sözlerini anımsa-
dığını ifade ederek, “Öztürk’ün rahat 
uyuması, TMMOB’nin sürdürdüğü 
mücadeleye bağlı” dedi. Haydar İlker, 
şöyle konuştu:

“12 Mart Muhtırası verildikten 
sonra TMMOB’nin adeta anah-
tarları sıkıyönetime teslim edilmiş 
konuma geldi. Teoman Öztürk ve 
arkadaşları böyle bir ortamdan 
TMMOB’yi alarak, yol haritasını 
çizdi. ‘Mühendis ve mimarların 
sorunları ülke sorunlarından ayrı 
değildir.’ Bu ana çizgiydi. İkincisi 
‘Sadece kendi sorunlarıyla, de-
mokratik sorunlarla ilgilenmek tek 
başına eksik kalır. Mesele düzen 

meselesidir, mesele sosyalizm 
meselesidir.’ En yalın ifadesiyle 
bu düzen değişmedikten sonra 
düzene karşı mücadeleyi sürdür-
medikten sonra elde edeceğimiz 
başarılar kısmi başarılardır ve 
bunlar için mücadele etmek son 
derece önemlidir.” 

İlker, TMMOB’nin Teoman Öztürk 
ve arkadaşlarının bıraktıkları çizgide 
çeşitli eksiklikleri olmasına rağmen 
özünde devam ettiğini, bu bakımdan 
Teoman Öztürk’ün de rahat uyuduğu-
nu kaydetti. 

Teoman Keşke 
Hayatta Olsaydı…

Maden Mühendisleri Odası’ndan Ömer 
Yenel ise, Teoman Öztürk’ün birleştirici 
ve uzlaştırıcı yönüne vurgu yaptı. Ye-
nel, Teoman Öztürk’ün birliğin dışın-
da demokrasi platformu yürüttüğünü 
anımsatarak, şöyle konuştu:

“DİSK’inden TÖBDER’ine 20 
küsur örgütün hem de çok güçlü 
örgütlerin oluşturduğu bir platforma 
başkanlık yapardı ve o platformu 
ortak hareket etme noktasında 
birleştirirdi. Biz, Teoman’ın öbür 
yönünü hep unutuyoruz. Ben ba-
zen ‘Teoman şimdi hayatta, Türk 
solunun başında olsaydı da onu 
toparlasaydı’ diye düşünüyorum.”

Tören, Teoman Öztürk’ün anıt mezarı-
na karanfillerin konulmasının ardından 
sona erdi.

Teoman Öztürk 
Yaşıyor

İnşaat Mühendisleri Odası’nda Teo-
man Öztürk Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen anma etkinliğinin açı-
lışında konuşan TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Sevgili 
Başkanımız” diye hitap ettiği Teoman 
Öztürk’ün TMMOB ve Odalar tarafından 
düzenlenen tüm etkinliklerde yer aldı-
ğını ifade etti. Soğancı konuşmasında 
Teoman Öztürk’ün 24 Mayıs 1980 tarihli 
TMMOB 25. Genel Kurulu’ndaki sözleri-
ne atıfta bulunurken, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

“TMMOB bütün yaşanan olum-
suzluklara karşı, karanlığa karşı 
aydınlığı, baskıcı, otoriter yönetim 
anlayışına karşı özgürlük ve de-
mokrasiyi, ırkçı ve milliyetçi anla-
yışın beslediği linç kültürüne karşı 
bir arada kardeşçe ve barış içinde 
yaşamayı, her şeyin para-kar oldu-
ğu piyasa anlayışına karşı eşitliği ve 
adaleti savunmaya devam edecek-
tir. TMMOB emekçi sınıfların haklar 
mücadelesine, halkımızın işsizlik, 
yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele 
taleplerine sahip çıkacaktır.” 




