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halkların kardeșliği”, “Bu ülke, bu halk 
satılık değil” sloganları atan katılımcı-
lar, ellerinde tașıdıkları dövizlerle de 
tepki ve taleplerini dile getirdiler. 

Kriz Faturasının 
Emekçilere 
Çıkartılmasına 
Karșıyız

Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması 
yapan TMMOB Yönetim Kurulu Bașka-
nı Mehmet Soğancı, “Çağrımıza uyup 
geldiniz. Sesimizi büyütmeye geldiniz. 
Hoș geldiniz arkadașlar” diyerek sözle-
rine bașladı. “TMMOB bugün ‘Küresel 
Kapitalizmin krizine, AKP’ye, Gericiliğe, 
Neoliberalizme, Irkçılığa Karșı’ sokakta 
sözünü söylüyor” diyen Soğancı, dün-
yada ve Türkiye’deki son gelișmeleri 
șöyle değerlendirdi: 

Türk Mimar ve Mühendis Odaları 
Birliği (TMMOB), eș zamanlı ola-
rak 31 ilde “Krize, AKP’ye, Geri-

ciliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karșı” 
kitlesel basın açıklamaları gerçekleș-
tirdi. Oda yönetimleri ve üyelerinin 
yanı sıra demokratik kitle örgütleri ve 
emek örgütlerinin de katıldığı kitlesel 
basın açıklamalarında, AKP’ye, geri-
ciliğe, neoliberalizme, ırkçılığa karșı 
sloganlar atıldı, alkıșlarla protestolar 
gerçekleștirildi. 

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Batman, Bodrum, 
Bursa, Çanakkale, Çorlu, Denizli, Di-
yarbakır, Edirne, Eskișehir, Gaziantep, 
Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanma-

“Krize, AKP’ye, Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karșı” 
kitlesel basın açıklamaları yapıldı…

TMMOB 31 İLDE TMMOB 31 İLDE 
SOKAĞA ÇIKTISOKAĞA ÇIKTI

raș, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mar-
din, Mersin, Milas, Samsun, Șanlıurfa, 
Tunceli, Van ve Zonguldak’ta TMMOB 
İl Koordinasyon Kurulları aracılığıyla 
gerçekleștirilen eylemlerde, demok-
ratik Türkiye talebi doğrultusunda 
hak ve özgürlüklere sahip çıkılması 
çağrısında bulunuldu. 

Ankara’da TMMOB önünde toplanan 
yüzlerce kiși Sakarya Caddesi’ne al-
kıșlar ve sloganlar eșliğinde yürüdü. 
“Hırsız var”, “Kurtuluș yok tek bașına, 
ya hep beraber, ya hiçbirimiz”, “Gün 
gelecek, devran dönecek, AKP halka 
hesap verecek”, “IMF defol, yașasın 
bağımsız demokratik Türkiye”, “Zam, 
zulüm, ișkence; iște AKP”, “Yașasın 
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“Kapitalist küreselleșmenin krizi 
bizim krizimiz değildir. Bu kriz 
vahși kapitalizmin ‘kar daha fazla 
kar, sömürü daha fazla sömürü dü-
zeninin’ krizidir. Bu kriz, ‘Üsttekine 
han hamam, alttakine din iman’ 
düzeninin sürdürücülerinin krizidir. 
Hepimiz biliyoruz: Bugüne kadar 
Türkiye’yi yönetenler, halkımıza 
karșı büyük bir bunalım, çözüm-
süzlük ve alacakaranlık dıșında 
hiçbir șey yaratamamıștır. Daha 
çok yoksulluk, IMF’ye ve emper-
yalizme daha çok bağımlılık, bas-
kı, șiddet, çeteler ve yolsuzluklar, 
bu düzenin ve ülkeyi yöneten 
siyasi iktidarların marifetleridir.
Biz biliyoruz: ‘Yangına körükle 
gitmeyin’ diyenler yangını çıkar-
tanlardır. ‘Hamdolsun, kriz bize 
teğet geçer’ diyenler krizin fatu-
rasını bizlere ödetmeye çoktan 
niyet ettiler. Biz, kapitalist küresel-
leșmenin krizinin faturasının bize, 
emekçilere, ücretiyle geçinenlere, 
yoksullara, alttakilere çıkarılma-
sına asla kabul etmeyeceğiz.”
Kapitalist küreselleșme sürecine 
eklemlenme doğrultusunda, eği-
tim ve sağlık bașta olmak üzere 
kamu hizmetlerinin paralı hale 
getirildiğini, enerji ve iletișim gibi 
stratejik temel altyapı hizmetleri 
ile birlikte tüm kamusal değerlerin 

özelleștirme adı altında tasfiye edil-
diğini anlatan Soğancı, “Ülkemizin 
doğasının korunarak sanayileșme 
ve üretim yerine, ranta dayalı bir 
ekonomi bu ülkenin gerçeği ol-
muștur. Tarım arazilerinin yok edil-
mesi, kirletilmesi, genetik tohum 
ve gıdaların ülkemize sokulması, 
çiftçimizi üretimden, tarlasından 
koparan ișsiz, yoksul bırakan 
politikalar iște bu sistemin sonu-
cudur. Kıyılarımız, ormanlarımız, 
madenlerimiz siyasal iktidarların 
biat eden yapıları ile yağmalan-
maktadır. Kentsel dönüșüm diye 
yutturmaya kalkıștıkları aslında 
kentleri yağmalama projeleridir” 
diye konuștu. 

TMMOB’tan AKP’ye Dur

Soğancı, konușmasında AKP’ye șöyle 
seslendi: 

“Bu yașatılanlara karșı, yani em-
peryalizmin sürdürülmesi için, 
Dünya Bankası, IMF, AB ve benze-
ri kurulușların dayattıkları yapısal 
uyum ve istikrar programlarıyla 
yalnızca ‘zam ve zulüm düzeni’ 
getirenlere, ekonomiyi üretime 
değil ranta dayandırıp, her sıkıș-
tıklarında faturayı halka kesen si-
yasi iktidarlara ‘artık yeter’ diyoruz.
Kapitalist küreselleșme sürecine 

eklemlenme doğrultusunda IMF 
ve Dünya Bankası nezdinde kar-
nesi ‘A’ olan AKP’ye ‘Dur’ diyoruz. 
Bu ülke bu halk sahipsiz değildir 
diyoruz. AKP’yi uyarıyoruz:
Yüzünüzü IMF’ye Dünya Bankası’na 
değil, halkımıza çevirin.
Her türlü emperyalist bağımlılık 
ilișkilerini terk edin.
Derhal ișten çıkarmaları yasak-
layın.
İnsanımızın temel ihtiyaçlarına yap-
tığınız her türlü zammı geri alın.
Özelleștirmeleri durdurun. 
Kapitalist küreselleșmenin krizinin 
faturasını bu halk ödemeyecektir. 
Bunu bilin.”

Gericilik Yașam 
Biçimi Haline 
Getiriliyor

Her türden gericiliğe ve karanlığa 
karșı demokratik, özgür ve aydınlık 
bir Türkiye istemini vurgulayan So-
ğancı, gericiliğin bir yașam biçimi 
haline getirildiğine dikkat çekerek, 
șöyle konuștu: 

“AKP iktidarının ülkeyi sermayeye 
pazarlayan, yoksulları daha da 
yoksullaștıran politikaları, siyasal 
üst yapıda İslami gericileșme 
dalgası ile paralel yürümektedir. 
Biz, sosyal devlet tahrip edilip, 
yerine cemaat ağlarının, sadaka 
derneklerinin konulmasına itiraz 
ediyoruz. Biz, yurttaș olmanın 
gereği olan sosyal hakların elde 
edilmesinin yerini biat kültürünün, 
el pençe divan durmanın almasına 
itiraz ediyoruz.”

Barıș İçinde Birarada 
Yașama İstemi

Mehmet Soğancı, kardeșçe ve barıș 
içinde bir arada yașama istemini dile 
getirirken, șunları söyledi: 

“İște çözülmek istenmeyen ve on-
larca canımızın yitirilmesine neden 
olan Kürt sorunu. Bu ülkede sıkı-
lan her kurșun, atılan her bomba, 
patlayan her mayın, yapılan her 
türlü saldırı, gerçekleșen her türlü 
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silahlı çatıșma ülkemizde barıș 
içinde bir arada yașama umuduna 
vurulan bir darbe oluyor. Yıllardır 
devam eden silahlı çatıșmaların 
kimseye fayda getirmediği ortada, 
silahların konuștuğu yerde barıșın 
sesi duyulamıyor ne yazık ki. Artık, 
savaș çığlıkları yerine demokrasiye, 
hukuk devleti düzenine ve özgür-
lüklere kulak vermek gerekiyor. Biz 
ırkçı ve milliyetçi anlayıșın besle-
diği linç kültürüne karșı, bir arada 
kardeșçe ve barıș içinde yașamayı 
her zaman savunduk. Savunmaya 
devam edeceğiz.”

Demokrasinin 
Önündeki Engeller 
Kaldırılsın

Demokrasinin önündeki engellerin 
kaldırılması için bugün sokakta olun-
duğunu ifade eden Soğancı, “Biz, 
tutuklu ve hükümlülerin tecridine 
dayalı F tipi cezaevi uygulamalarına 
son verilmesi, cezaevlerinde insani 
yașam koșullarının hakim kılınması 
için bugün sokaktayız. Biz, bu ülkenin 
gerçeği olan ișkencelere son verilme-
si için bugün sokaktayız. Biz, bütün 
çalıșanlara grevli, toplu sözleșmeli 
sendikalașma haklarının önündeki 
engellerin kaldırılması için bugün 
sokaktayız” dedi. 

Emek ve Demokratik 
Kitle Örgütlerine 
Çağrı

TMMOB Yönetim Kurulu Bașkanı 
Soğancı, “emek meslek örgütlerine, 
emekten ve halktan yana olan siyasi 
partilere, yapılara, demokratik kitle 
örgütlerine” de șöyle seslendi:

“TMMOB, hepinize, ‘Bu ülkenin, bu 
halkın sahipsiz olmadığını birlikte 
gösterme zamanıdır’ diyor. Küresel 
krizin faturasının halka kesileceği 
böylesi bir dönemde, insanlar ya 
kapitalist küreselleșmenin yarattı-
ğı yoksulluk, yoksunluk, ișsizlik ve 
eğitimsizlik nedeniyle ırkçı, fașist, 
dinci, gerici tepkilere sarılacaklar, 
ya da örgütlü yapılarla bir direniș 

sergileyecekler. Bu nedenle, tam 
da bugün, ülkemizdeki emekten 
ve halktan yana güçlerin ‘daha 
demokratik, daha barıșçı, gelirini 
adaletli paylașan’ bir dünya için 
mücadelesinin yükseltilmesi zama-
nıdır. Gelin bir olalım, birlik olalım, 
farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak 
görelim. Yașananlara karșı ortaklaș-
tığımız konularda programlarımızı 
olușturalım. Yapacağımız eylemli-
liklerimizi ortaklaștıralım. Omuzla-
rımızı birbirine yaslayalım.” 

Soğancı açıklamasını șu sözlerle 
tamamladı: 

“Șimdi tam da; kapitalist küresel-
leșmenin krizinin faturasını halka 
kesmek isteyenlere karșı topluca 

mücadele etme zamanıdır. Șimdi 
tam da, karanlığa karșı aydınlığı; 
baskıcı, otoriter yönetim anlayıșı-
na karșı, özgürlük ve demokrasiyi; 
ırkçı ve milliyetçi anlayıșın besle-
diği linç kültürüne karșı, bir arada 
kardeșçe ve barıș içinde yașamayı; 
her șeyin para- kâr olduğu piyasa 
anlayıșına karșı eșitliği savunma za-
manıdır. Șimdi tam da, eșit, özgür, 
demokratik bir Türkiye taleplerini 
yükseltme ve bunun için mücade-
le etme zamanıdır. Șimdi geri adım 
atmadan temel hak ve özgürlüklere 
sahip çıkma zamanıdır. Șimdi hep 
beraber, bir kez daha ve inanarak 
söyleme zamanıdır: Kurtuluș yok 
tek bașına, ya hep beraber ya hiç 
birimiz.” <


