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TMMOB GENEL KURULU’NDA 
GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI 

Ayakları Baş Etme 
Mücadelesi 

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 
Genel Başkanı İstanbul Milletvekili 
Ufuk Uras, Yunus Emre’nin “Kuru 
idik, yaş olduk, ayak idik, baş olduk” 
sözlerini anımsatarak, “Ayakları baş 
etme mücadelesinde hepimize kolay 
gelsin” diyerek konuşmasına başladı. 
Uras, siyaseti daraltan, özelleştiren 
anlayışlara tepki gösterdi. Öğretim 
üyelerinin, kamu çalışanlarının siya-
setle ilgilenmesinin problem olarak 
görülmesini eleştiren Uras, siyaseti 
daraltan anlayışlara karşı siyasetin 
toplumsallaşmasının alternatif bir 
yaklaşım aracı olduğunu, siyasi ör-
gütlenmelerin tabii ki odalardan bes-
leneceğini ifade etti. 

AKP’ye karşı mücadelenin düzene 
karşı mücadelenin parçası olduğunu 
vurgulayan Ufuk Uras, “AKP kendi 
fişini kendi çekti” dedi. AKP sonrası 
sürecin hazırlıklarının yapılması gerek-
tiğini söyleyen Uras, neoliberal saldı-
rıların çelişkiler yarattığını, yoksulların 
zaman zaman milliyetçi muhafazakar 
zemin altına girdiklerini ifade eder-
ken; herkes için demokrasi, özgürlük, 
adalet ve eşitlik mücadelesinde yer 
alınması gerektiğini, bunların pazarlık 
konusu olamayacağı kaydetti. “AKP’yi, 
demokratik yollardan hesaplaşarak 
AKP zihniyetini püskürteceğimize 
inanıyoruz” diyen Uras, solun neden 
yerinde saydığını, neden solun içine 
kapandığını sorguladı. Uras, ortak 
mücadele anlayışının gerekliliğini 
vurguladı. Herkesin kendi kimliğini, 
dinini özgürce yaşaması gerektiğini 
söyleyen Uras, yerellerde de neolibe-
ral dönüşüm projesi sürdürüldüğüne 
dikkat çekti. Ne devlet ne yerel yöne-

rimiz diyenler kavgada da tek başına 
kalmadan omuz omuza gideceklerdir” 
sözleriyle tamamladı. 

‘Yalnızca AKP’yi Hedef 
Göstermek Sorunu 
Çözmez’

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı 
Levent Tüzel, TMMOB’un yaptığı et-
kinliklerde ele alınan sorunlara işaret 
ederek, bu sorunların yalnızca mühendis 
ve mimarların değil, toplumun sorunu 
olduğunu kaydetti. Ülkeyi işgal eden, 
yağmaya açan birtakım işbirlikçilere 
karşı daha geniş güç birlikteliklerine 
ihtiyaç olduğunu vurguladı. Mühendis 
ve mimarların emek platformu içinde 
halktan demokrasiden yana tavır aldığını 
ifade eden Tüzel, saldırıların merkezinde 
sermaye, yabancı sermaye, uluslararası 
kapitalist güçler ve ülkemizdeki uzantıla-
rının olduğunu söyledi.

AKP’nin “ne menem bir parti olduğu-
nu” icraatıyla gösterdiğini söyleyen 
ve AKP’ye karşı tepkilerin de ortaya 
çıktığını anlatan Tüzel, ancak AKP’yi 
hedef göstermenin sorunu çözme-
yeceğini söyledi. İktidar savaşları 
veren güçlerin de farklı program ve 
çözüm politikaları olmadığını ifade 
eden Tüzel, telekulak konusunda 
yaşanan tartışmalara da değinerek, 
CHP’yi kendi ayağına basılınca ses 
çıkarmakla suçladı. Tüzel, “Bizim gibi 
muhalifler hep dinlenmektedir. Kendi 
canı yandıkça bağıran demokrasi 
anlayışı, halkın önünü açacak çözüm 
bulamamıştır. Ama halk uyanmaktadır” 
dedi. Levent Tüzel, TMMOB’un adın-
daki Türk kelimesini de eleştirerek, 
“Çağdaş dünya dediklerinde bu türden 
milliyetçi kavramlar geride bırakılmış” 
diye konuştu. 

TMMOB 40. Olağan Genel Kuru-
lu’nun açılışında konuşan sen-
dika konfederasyonları ve siyasi 

parti temsilcileri; emperyalist, kapitalist, 
neoliberal, gerici zihniyete karşı güç bir-
liği çağrısında bulundular. 

TMMOB Genel Kurulu’nda konuşan 
Kamu Emekçileri Sendikaları Kon-
federasyonu (KESK) Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul, “Yol arkadaşı-
mız, alanlarda beraber yürüdüğümüz 
TMMOB’yi TMMOB yapan kadroları 
dostluk ve saygıyla selamlıyorum” 
diye başladığı konuşmasında, kapi-
talizmin biriktirme krizinde yeni bir 
döneme girdiğine, bugüne uygun 
yeni bir statüko yarattığına dikkat 
çekti. “Bizim tuttuğumuz hat, ne bir 
dönem önceki, ne de bugün kapita-
lizmin kendini yeniden kurabilmesi 
için sağlamaya çalıştığı statükodur” 
diyen Tombul, AKP eliyle Türkiye’nin 
demokratikleştirildiği iddialarına, göz 
boyama ve makyaj düzenlemeler 
yapıldığını söyleyerek yanıt verdi. 
Toplumun tüm kamu hizmetlerinin ti-
carileştirilmesini eleştiren Tombul, ne-
oliberalizmin yalnızca kamu hizmetleri 
tahribatı yaratmadığını, aynı zamanda 
piyasalaşmış değerler yarattığını 
kaydetti. “Ben merkezci anlayışlara 
karşı birlikte kolektif aklı yön edinerek 
yol almak zorundayız” diyen Tombul, 
sunulan seçeneklerden birini seçmek 
yerine antiemperyalist, düzenle he-
saplaşmayı yoluna koyan bir anlayışla 
mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini 
söyledi. Antiemperyalist mücadelenin 
de antikapitalist mücadeleden bağının 
koparılmadan sürdürülmesi gereğine 
işaret eden Tombul, enternasyonalist 
dayanışma ihtiyacına dikkat çekti. 
Tombul, konuşmasını “Kurtuluş yok 
tek başına, ya hep beraber, ya hiçbi-
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timlerin, emekçi sınıflar ve sermaye ile 
kurduğu ilişkilerde simetri olmadığını 
kaydeden Uras, “Bizi krize sokanları 
krize sokmadıkça başka bir topluma 
dönüşmek zordur” diye konuştu. 

Piyasa, Emperyalizm, 
Gericilik Tanrısına 
Karşı Mücadele

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel 
Başkanı Aydemir Güler ise, krizin 
önemli bir kısmını ideolojik krizin 
oluşturduğunu kaydetti. “Emperyaliz-
me karşı mücadele bu dünyanın işi mi 
diyorlar. Antiemperyalizm yabancı düş-
manlığı, milliyetçiliktir deniyor. Lütfen 
hafızalarımızı taze tutalım. Bunlar em-
peryalizmin işbirlikçiliğinin sıfatlarıdır” 
diye konuşan Güler, milliyetçiliğin “bu 
ülkeyi soyanlar, bundan nemalanan-
larla bütün bunlardan acı çekenlerin 
çıkarlarının ortak olduğunu” savunan 
bir anlayış olduğunu anlattı. “Emper-
yalizme karşı ayağa kalkarsak insanlık 
görevini yerine getiririz” diyen Güler, 
Türkiye’de emek sömürüsünün kanla 
devam ettirildiğini kaydetti. Dinci geri-
ciliğin kaderine boyun eğme anlayışı 

olmasa emperyalizm tanrısının, piyasa 
tanrısının tutunamayacağını ifade eder-
ken, “Bu üçlü bir bütün oluşturuyor. 
Önce aklımıza sahip çıkalım. Dinci 
gericiliğe karşı çıkmak önce insanlık 
görevidir. Aklımızı temiz tutacağımız en 
önemli mekanlardan birindeyiz. Aklın 
sigortalarından birinin ev sahibisiniz” 
diye konuştu. Aydemir Güler, “Sizlerin 
mesleğinizle ülkemizin bağımsızlığını 
yan yana getirmemek imkansız bir 
şeydir” derken, dinci gericilikle yan 
yana getirmenin, AKP’yle yan yana 
getirmenin de mümkün olmadığını 
söyledi. Güler, solun önünde tılsımlı 
bir çözüm bulunmadığını ifade 
ederken de “Aklımızı gücümüzü bir-
leştirmemiz gerektiğine yürekten 
inanıyorum. Piyasa tanrısına, dinci 
gericilik, emperyalizm tanrısına karşı 
güçlerimizi birleştirmeyi diliyorum” 
diyerek konuşmasını tamamladı. 

‘Yeni Bir Savaş 
Dünyayı Saracak’

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) 
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 

Taka ise, emperyalizmin krizine dik-
kat çekerek, yeni bir savaş, çatışma 
ve baskının dünyayı saracağını söyle-
di. Taka, dünyanın kaynağını tüketen 
kapitalizmin insanlığı tüketme peşinde 
olduğunu, onun için kapitalizme karşı 
olmak gerektiğini kaydetti. Taka, Tür-
kiye’nin de bu krizden etkileneceğini, 
siyasi iktidarın ise buna karşı hazırlıklı 
olmadığını ifade ederken, bilimdışı 
açıklamalarla “fıkra” gibi söylemlerle 
karşı karşıya olunduğunu anlattı. 
“Darbe bu ülkeyi kurtuluşa ulaştıra-
cak mıdır” diye sorarak “Asla” yanıtını 
veren Taka, CHP iktidara gelse de belki 
iyileştirmelerin olacağını ancak kurtu-
luşun olamayacağını söyledi. Taka, 
bazı temel sorunlarda anlaşmak ge-
rektiğini ifade ederek, Kürt sorununun 
toplumun tümünü etkileyen başat bir 
sorun haline geldiğini kaydetti. 

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün 
ise, TMMOB’nin her zaman önemli bir 
örgüt olduğunu, mücadelede moti-
vasyon noktası olduğunu belirtirken, 
“Yeri geldi aklımız oldu” diyerek Genel 
Kurul’u selamladı. <


