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Mücadelemiz Devam Ediyor…

Türkiye son birkaç aydır Anayasa Değişikliği Referandumu gündemiyle meşguldü. Yaz aylarına 
denk gelmiş olmasına rağmen oldukça yoğun geçen propaganda döneminin ardından, 12 Eylül 
2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumda, % 42 oranındaki “Hayır” oyuna karşılık % 58 oranın-
daki “Evet” oyuyla, Anayasa Değişikliği kabul edildi. 

Toplumsal Uzlaşı Sağlanmadı

Anayasa değişikliği gündeme geldiği andan itibaren yaşanan sürece göz atılacak olursa, siyasi ikti-
darın toplumun hiçbir kesimiyle uzlaşma, mutabakat aramadığını, anayasa değişikliğini toplumun 
ihtiyaçları doğrultusunda değil siyasi iktidarını güçlendirmek için planladığını söylemek yanlış ol-
mayacaktır. 

Oysa Anayasalar, toplumun tüm kesimlerinin mutabakatıyla hazırlanan ve toplumsal yaşamın ku-
rallarını belirleyen siyasal belgeler olmalıdır. Bu niteliğiyle Anayasaların meşruiyetinin dayanağı, 
toplumun geniş kesimlerinin aktif katılımcısı olduğu bir tartışma süreci ve tereddüde yer bırakma-
yacak bir toplumsal uzlaşıdır. 

Tıpkı 1982 Anayasası gibi, Referandumun ardından yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleri de öz-
gür, demokratik, katılımcı bir sürecinin ve kapsayıcı bir toplumsal uzlaşının ürünü değildir. Bu ha-
liyle toplumsal meşruiyet açısından sorunludur. 

Demokrasiden yana emek ve meslek örgütlerinin mevcut anayasa değişikliğine ilişkin temel itirazı, 
yapılan değişikliklerin 12 Eylül Darbesi’nin ürünü olan 1982 Anayasası’nın özünü ve ruhunu orta-
dan kaldırmaması, tam aksine pek çok yönden onu pekiştirmesi olmuştur. 

12 Eylül düzeninin alâmetifarikası durumunda olan MGK ve YÖK gibi kurumlara dokunmayan, Diya-
net İşleri Başkanlığı ve zorunlu din derslerini görmezden gelen, siyasi partiler ve seçim kanunlarını 
değiştirmeyen, milletvekili dokunulmazlıklarını ve Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini sınırlandırmayan 
bir “demokratikleşme” girişiminin bizim açımızdan inandırıcılığı yoktur. Hükümet, tüm bunları bir 
kenara bırakıp, yürütmenin yetkilerini 1982 Anayasası’ndaki sınırlarının bile üstüne taşımış.

Anayasa değişikliğinin özünü oluşturan bu yönelim, 1982 Anayasasının neo-liberal ve muhafazakâr 
çizgisinin pekiştirilip derinleştirilmesinden başka bir anlama gelmemektedir. “Halka sınırlı de-
mokrasi, iktidara sınırsız güç” demek olan bu anlayıştan demokratikleşme ve özgürlük beklemek 
mümkün değildir. Bu nedenle odamız 1982 Anayasası ortaya çıktığı andan itibaren dile getirdiği 
“eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa” talebini sürdürmeye devam edecektir. Bu yoldaki 
çabalarımızı dün olduğundan daha yüksek sesle dile getireceğimize kimsenin şüphesi olmasın.

İktidarın Baskısı Daha da Artacak

Anayasa değişikliklerinin halkoyuyla kabul edilmesinin siyasi iktidara verereceği güç ve Anayasada 
yapılan değişikliklerin siyasi erki güçlendirmesi ile iktitarın uygulamalarında bügüne kadar oldu-
ğundan daha pervasız davranacağını öngörmek yanlış olmayacaktır.

TMMOB ve bağlı odalara yönelik hoşnutsuzluğunu ve etkisizleştirme niyetlerini defalarca ifade 
eden iktidarın,  kamu yararı gözetmeyen rant temelli uyğulamalarına, bilim dışı anlayına, özelleş-
tirmelere, HES’ lere, Kentsel Dönüşüm vb. Kentsel uygulamalarına karşı siyasi ve hukuki açıdan mü-
cadele veren TMMOB ve bağlı Odalardan rahatsız olmaması düşünülemezdi. 

Başyazı
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Anayasa değişikliği paketinde yer alan hukuki düzenlemeler ve kamu yararına “yerindelik deneti-
mi” yapılamayacağına yönelik hükümler, AKP’nin rant ve talana yönelik uygulamalarının önündeki 
hukuki engelleri kaldırmaya yönelik düzenlemeleri içermektedir. Bu kamu yararına görev yapan 
tüm kurum, kuruluş ve meslek odalarını etkisizleştirmeye ve faaliyetlerini engellemeye yönelik bir 
düzenlemedir.

İktidarın, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu ile sistematik bir şekilde başlattığı 
saldırılar, Anayasa değişikliği ile artarak devam edeceğinin, TMMOB ve diğer meslek örgütlerine 
yönelik etkisizleştirme çabalarının yoğunlaşacağının göstergesidir.

Elbette ki iktidarın saldırıları sadece meslek örgütlerine yönelik değildir. Etnik kimliği ve dini inancı 
ne olursa olsun, halktan, emekten yana mücadele veren, siyasi iktidarın yanlış uygulamalarına karşı 
duran tüm kişi, kurum, kuruluş ve örgütlenme siyasi iktidarın hedefinde olmaya devam edecektir. 

Bu gerçek, emek ve demokrasi güçlerinin omuzlarındaki yükü daha da arttırmaktadır. Bundan böy-
le saflarımızı daha da sıklaştırmaya, güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü örgütlügümüz 
en değerli mücadele aracımız olacaktır.

Ülkemize, Mesleğimize ve Odamıza Sahip Çıkacağız

TMMOB Örgütlülüğü ve Odalar, 56 yıla varan geçmişleriyle, Türkiye’nin en önemli meslek örgütlen-
melerinden birisidir. TMMOB’yi diğer meslek odalarından ayıran en önemli fark, mesleki sorunlar 
ile ülke sorunları arasında kurduğu ilişki ve toplumun geniş kesimleriyle oluşturduğu güçlü bağ 
olmuştur. Bu özellik, TMMOB ve bağlı odaların toplumdan yana, ilerici, bağımsızlıkçı bir karaktere 
bürünmesini sağlamıştır.

12 Eylül Darbesi sonrasında uygulanan neo-liberal politikaların örgütsüz, bireyci, sinik, kendi çı-
karını düşünen, köşe dönmeci bir toplum yaratma çabalarına karşı TMMOB ve odamız, toplumcu 
değerleri, dayanışmayı, örgütlü mücadeleyi ve halkın çıkarlarını savunmak için büyük mücadeleler 
vermiştir.

Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize, mesleğimize, TMMOB’ye ve odamıza 
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tarihimizden alığımız ilham, üyelerimizden aldığımız güçle, daha 
güzel günlere olan inancımızla çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bundan hiç kim-
senin kuşkusu olmasın.

Hepimize kolay gelsin…

İMO Yönetim Kurulu


