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DOSTLARI ANLATIYOR: TEOMAN ÖZTÜRK

oluşumu açısından da önemli adımların atıl-
dığına işaret eden Koramaz, 7 yıl gibi bir süre 
içinde hayata geçirilen bu kurumsal adımla-
rın ve yapılan eylemlerin, sadece o 7 yılı değil, 
TMMOB’nin sonrasını da biçimlendiren kalıcı 
bir etki yarattığını kaydediyor. Bu dönemde 
geliştirilen antiemperyalist, bağımsızlıkçı, ileri-
ci, toplumcu, demokratik çizginin, TMMOB’nin 
değişmez değerleri, kutup yıldızı haline geldi-
ğinin altını çiziyor. 

“Bugün hala halk kitleleri içinde adından gü-
ven ve sevgiyle bahsedilen bir TMMOB varsa 
bunun temellerini atan isimlerin en başında 
Teoman Öztürk geliyor” diyen Koramaz, Öz-
türk’ün 11 Temmuz 1994 tarihinde hayata göz-
lerini yumduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle 
tamamlıyor: 

“Bizler, 27 yıldır her 11 Temmuz’da onu me-
zarı başında ve çeşitli etkinliklerle anmaya 
devam ediyoruz. Bundan çok daha önem-
lisi bizler 40 yıldır onun bıraktığı en büyük 
emanet olan ‘adından güven ve sevgiy-
le bahsedilen TMMOB’yi’ onun inşa ettiği 
değerler ışığında geliştirerek büyütmeye 
devam ediyoruz. Bunu sadece TMMOB yö-
netimleri olarak değil, işyeri temsilcilikle-
rinden şubelere, İl Koordinasyon Kurulların-
dan TMMOB kurullarına kadar her alanda 
binlerce arkadaşımızla birlikte yapıyoruz. 
Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. TM-
MOB’nin ilerici, devrimci, demokrat, yurtse-
ver çizgisini kıskançlıkla korumaya devam 
edeceğiz. Teoman abinin emanetini yaşa-
tan, onun anısına ve mücadelesine sahip 
çıkan siz değerli dostlarına bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Yaşasın TMMOB Örgüt-
lülüğü, Yaşasın Mücadelemiz”

Emin Koramaz’ın ardından kitapta sırasıyla; 
Teoman Öztürk’ün kızı Elif Öztürk ile dostları, 
meslektaşları ve yol arkadaşları Yavuz Önen, 
Bülent Tanık, Kaya Güvenç, Mehmet Soğancı, 
Oğuz Türkyılmaz, Ali Açan, Arif Merdol, Nedim 
Bülent Damar, Hasan Aksungur, Güven Birkan, 
Hüseyin Yeşil, Hikmet Tümer, İsmet Rıza Çebi, 
Mehmet Önder Küçükkaragöz, Metin Tütün, 
Murat Gültekingil, Murat Gümrükçüoğlu, Mus-
tafa Güzel, Mustafa Erdemli, Orhan Örücü, Sel-
çuk Esen, Tayfun Mater ve Uğur Ayken anıları 
ve görüşlerini paylaşıyorlar.

Teoman Öztürk’ün hayatından kesitler sunan 
fotoğrafların da yer aldığı kitap, ailesi, TMMOB 
eski başkanları, dostları ve meslektaşlarının 
anlatımlarıyla adeta bir döneme ışık tutuyor. 

Kitaba, TMMOB yayın biriminden ve https://www.
tmmob.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. H
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Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği’nin 
(TMMOB) unutulmaz 
başkanı Teoman Öz-
türk’ün ölümünün 27. 
yılında; ailesi, dostları 
ve mücadele arka-
daşlarının katılımıyla, 
11 Temmuz 2021 tari-
hinde gerçekleştirilen 
“Dostları Anlatıyor: Te-
oman Öztürk” söyleşisi 
kitaplaştırılarak ya-
yımlandı. Mühendis, 
mimar örgütlenme 
tarihi, ülkenin için-

den geçtiği tarihsel süreç, TMMOB’nin toplum-
cu çizgisinin oluşmasında Öztürk’ün üstlendiği 
role ilişkin tanıklıkların paylaşıldığı kitap, TM-
MOB’nin örgütlü mücadelesini genç kuşaklara 
aktaran bir kaynak niteliği taşıyor. 

TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında başkan-
lığını yapan, mühendis mimar hareketinin ön-
deri, TMMOB’nin simge ismi Teoman Öztürk ile 
yaşanan birbirinden çarpıcı anıları barındı-
ran kitap, toplam 87 sayfadan oluşuyor. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz’ın açılış konuşması ile başlayan kitapta 
Koramaz, bir dönemin adeta “tanıklık belgesi” 
olan kitabı kamuoyuna ulaştırmaktan duydu-
ğu kıvancı ifade ediyor. Koramaz, Öztürk’ün 
ölümünün üzerinden 27, TMMOB başkanlığını 
bırakmasının üzerinden ise tam 41 yıl geçtiği-
ne işaret ederek, aradan geçen bunca zama-
na rağmen Teoman Öztürk’ün ne kişisel hayat-
lar üzerinde bıraktığı değerlerin eksildiğini, 
ne de TMMOB’nin örgütsel hayatında bıraktığı 
izlerin ortadan kalktığını vurguluyor. Aradan 
geçen bunca zamanda değişen yegâne şeyin, 
Öztürk’e olan özlemin her geçen süre daha da 
büyümesi olduğunu dile getiriyor. 

Öztürk’ün yaşamı, mücadele anlayışı ve örnek 
kişiliğini hatırlatan Koramaz, Teoman Öztürk 
ve yol arkadaşlarının çabasıyla bir dönem fii-
len işlevsiz konumda olan TMMOB’nin ülkedeki 
mühendis ve mimar hareketinin en güçlü mü-
cadele aracı haline nasıl dönüştürüldüğüne 
dikkat çekiyor. Teoman Öztürk ve arkadaşla-
rının TMMOB yönetimine gelmesiyle başlayan 
süreçte, sadece mücadele anlayışının dönü-
şümü açısından değil, kurumsal kimliğinin 


