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Devrimci İșçi Sendikaları Kon-
federasyonu (DİSK) ve Kamu 
Emekçileri Sendikaları Kon-

federasyonu’nun (KESK) çağrısıyla 
Ankara’da düzenlenen mitinge yoğun 
katılım oldu. Türkiye’nin dört bir ya-
nından Bașkent’e gelen onbinlerce 
emekçi, “İșsizliğe, Yoksulluğa ve Zam-
lara Karșı Emek, Barıș ve Demokrasi” 
talebiyle Sıhhiye Meydanı’nda buluștu. 
Miting meydanında yapılan konușma-
lar ve atılan sloganlarla “krizin bede-
linin emekçilere ödettirilemeyeceği” 
vurgulandı. 

TMMOB’nin de desteklediği miting için 
29 Kasım Cumartesi sabahı Hipodrum 
önünde toplanan katılımcılar, kortejin 
olușturulmasının ardından yürüyüșe 
geçtiler. Katılımcılar gruplar halinde 
Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğ-
rafya Fakültesi önündeki polis arama 
noktasından üzerleri aranarak miting 
meydanına alınmaya bașlandı. Alana 
girișlerin, arama noktasında polisin 
keyfi tutumu nedeniyle aksaması, 
gerginliğe neden oldu. Miting baș-
lama saati 13.00 olmasına rağmen, 

ONBİNLER SIHHİYE 
MEYDANI’NDA HAYKIRDI: 
KRİZİN BEDELİNİ ÖDEMEYECEĞİZKRİZİN BEDELİNİ ÖDEMEYECEĞİZ

Meydanı’na coșkulu sloganlar eșli-
ğinde girdi. Çok sayıda siyasi parti ve 
kurumun da destek verdiği mitinge 
Elektrik Mühendisleri Odası üyeleri de 
TMMOB pankartı altında katılım sağla-
dı. Mitinge katılanlar “Krizin faturasını 
patronlar ödesin”, “Yapılan zamlar 
geri alınsın”, “İșçi, memur el ele genel 
greve”, “Hamdolsun direniyoruz”, 
“Genel grev, genel direniș” sloganları 
atarak tepkilerini dile getirdiler. “Üret-
tik kazandık. İșimizi istiyoruz”, “İșten 
atılmalara, zamlara son”, “Hamdolsun 
isyan olsun”, “Șirketleri değil, gezege-
ni kurtarın”, “Enerjiye değil, emekçiye 
zam”, “İșten çıkarmalar durdurulsun” 
dövizleri de dikkat çekti. Mitinge ka-
tılan bazı kadınlar, ellerindeki tencere 
ve tavaları birbirine vurarak zamları 
protesto ettiler. İșçi ve kamu emek-
çileri doğalgaz ve elektriğe yapılan 
son zamların geri alınmasını, İșsizlik 
Sigortası Fonu’na dokunulmamasını, 
ișten çıkarmaların engellenmesini ve 
IMF ile ülkenin zararına anlașma yapıl-
mamasına ilișkin taleplerini sloganlar 
ile dile getirdiler. 

saat 14.30 itibarıyla kortejin tamamının 
miting alanına alınması sağlanamadı. 
Bunun üzerine tüm katılımcılar alana 
girmeden miting konușmaları baș-
latılmak zorunda kalınırken, miting 
alanının katılımcılara yetersiz kalması 
üzerine alan Abdi İpekçi Parkı’na ve 
Köprülü Kavșağa doğru genișletildi. 
Polis arama noktası da Adalet Sara-
yı’na doğru geri çekildi. Arama nok-
tasında çıkan arbedeye polisin biber 
gazı ve copla müdahalesi gerginliği 
büyüttü. Arama noktasında yașanan 
arbede nedeniyle bir kișinin kolu kı-
rıldı, bir kiși kalp rahatsızlığı geçirdi. 
Polisin, ara sokaklara çekilmesi ile 
gerginlik yatıșırken, alana giriș böl-
gesinde yașanan arbedenin miting 
akıșını engellemesine izin verilmedi. 
Korteji yönlendiren miting otobüsünün 
Ulaștırma Kavșağı’nda köprü altından 
geçiși sırasında Eğitim Sen Ankara 2 
No’lu Șube Bașkanı Tuğrul Çulfa bașını 
köprüye çarparak ağır yaralandı.

Arama noktasında yașanan olaylara 
rağmen onbinlerce emekçi, Sıhhiye 
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Mitingde sırasıyla Türk Tabipleri Bir-
liği (TTB) Merkez Konseyi Bașkanı 
Gençay Gürsoy, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yöne-
tim Kurulu Bașkanı Mehmet Soğancı, 
DİSK Genel Bașkanı Süleyman Çelebi 
ve KESK Genel Bașkanı Sami Evren 
konuștular. 

“Krizin Faturasını 
Kabul Etmeyeceğiz”

TMMOB Yönetim Kurulu Bașkanı 
Soğancı, “Kapitalist küreselleșmenin 
krizi bizim krizimiz değildir. Bu kriz 
vahși kapitalizmin ‘kar daha fazla kar, 
sömürü daha fazla sömürü düzeninin” 
krizidir. Bu kriz, ‘üsttekine han hamam, 
alttakine din iman’ düzeninin sürdürü-
cülerinin krizidir. Biz biliyoruz: ‘yangına 
körükle gitmeyin’ diyenler yangını çı-
kartanlardır” diye konuștu. 

“Hamdolsun, kriz bize teğet geçer” 
diyenlerin krizin faturasını emekçile-
re ödetmeye çoktan niyet ettiklerini 
kaydeden Soğancı, “Biz, kapitalist 
küreselleșmenin krizinin faturasının 
bize, emekçilere, ücretiyle geçinenle-
re, yoksullara, alttakilere çıkarılmasını 
asla kabul etmeyeceğiz” dedi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Bașkanı Soğancı, 
AKP’ye “Yüzünüzü IMF’ye Dünya 
Bankası’na değil, halkımıza çevirin” 
uyarısını yaptı. 

TTB Merkez Konseyi Bașkanı Gençay 
Gürsoy da, ciddi önlemlerin alınmama-
sı durumunda yașanan krizin faturası-

nın sağlık çalıșanları ve hastalar için 
çok ağır olacağını söyledi.

“Söz Bitti, Eylem 
Vakti”

DİSK Genel Bașkanı Süleyman Çelebi, 
“bindirilmiș kıtalar değil, kendi imkan-
larıyla alanı dolduranlar” diye hitap 
ettiği miting katılımcılarına “Artık söz 
bitti. Eylem vaktidir. Bütün ișyerleri, 
meydanlar, ișçi mahalleri, pazar yerleri 
eylem alanıdır. Șimdi artık mutfakları-
mız, dükkanlarımız, okullarımız eylem 
alanıdır! Susmak değil, haykırmak 
zamanıdır” diye seslendi. Çelebi, kriz 
sürecinde yașanan gelișmeleri șöyle 
aktardı: 

“İște, toplu veya azar azar ișten 
çıkarmalar, iște zamlar, iște kapa-
nan ișyerleri, iște askıya alınan ve 
imzalanamayan toplu iș sözleșme-
leri, iște ücretsiz toplu izinler ve iște 
ișten atılmamak için daha az ücretle 
çalıșmaya razı edilenler, bir tek ten-
cereye kașık sallamak zorunda ka-
lanlar, ișyerine yürüyerek gidenler, 
azla yetinmeyi öğrenmek zorunda 
bırakılanlar... Geleceksiz ve güven-
siz yetiștirilen gençlerimiz!”

Krizin teğet geçmediğini belirten Çele-
bi, “Tam da kalbimize saplandı. Ama 
ağlamak, gözyașı dökmek zamanı 
değil șimdi. Hele teslim olmak 
zamanı hiç değil… Tam da di-

renme zamanı…” diye 
konuștu. 

“Bunlar Artık 
Heșlenmiștir”

Kriz karșısında çözüm önerilerini 
anlattıklarını, dinleyen ve anlayanın 
çıkmadığını ifade eden Süleyman Çe-
lebi, tüm dünyada öyle ya da böyle çö-
zümler tartıșılırken, Türkiye’de yaprak 
kıpırdamadığını söyledi. DİSK Genel 
Bașkanı, krizin faturasının emekçilere 
çıkarılmaya çalıșmasına șöyle tepki 
gösterdi: 

“Çözüm diye tartıșılanlar ise 
sadece ve sadece ișverenleri, 
sermayeyi kurtaracak önerilerdir. 
Emekçilerin alınteri olan İșsizlik 
Sigortası Fonu’nu bile sermayeye 
aktarma niyetinde bunlar. Bu kriz bi-
zim değil, kapitalist sistemin kendi 
krizidir. O halde bu krizi yaratan 
sistem ve krize neden olan finans 
çevreleri bunun hesabını ödeme-
lidirler. Çorumluların ‘heșlenmek’ 
diye kullandıkları bir kelime vardır. 
Bir șeyin atılacak duruma gelmesi, 
çürümesi ve yıpranmasını anlatır 
bu kelime. Açıkça söylüyorum, 
bunlar artık heșlenmiștir! Bunların 
politikaları çürümüștür ve bunların 

üzerimize giydirmeye 
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çalıștıkları deli gömleklerini atma 
zamanı gelmiștir! İște bize düșen 
șey de, bedel ödemek değil, sebep 
olanlara bedel ödetmektir.”

DİSK’ten Emek 
Cephesi Çağrısı

IMF’ye, AKP’ye ve sermaye kesimine 
“Sizin yasalarınız, gücünüz, dünya 
çapında örgütleriniz varsa, bizim de 
emeğimiz, üretimden gelen gücü-
müz, insanca yașanacak bir dünyaya 
olan inancımız ve sınıf kardeșliğimiz 
var!” diye seslenen Çelebi, sola emek 
cephesi olușturulması ve ortak karșı 
durușun örgütlenmesi çağrısı yaptı: 

“Sol, solun kurdudur, kendi ken-
dilerini yerler, sözünü bir tokat 
gibi suratlarına çarpalım. El ele, 
omuz omuza mücadeleyi örgütle-
yelim. Bütün pazar yerlerini, boș 
tencerelerimizin özgür ve güvenli 
sesleriyle inletelim. Türkiye’nin 
bütün pazar yerleri mücadele 
alanları olsun. Hemen ve bulun-
duğumuz illerde bu çalıșmaları 
örgütleyelim. Yașadığımız illerde 
‘krize karșı mücadele kürsüleri’ 
olușturalım. Haftanın belli günleri 
ve belli saatlerde ișten atılanlar, 
ișyeri kapananlar, zamlara karșı 
sözü olanlar buralarda sözlerini 
söylesinler. İșten atılmalara, ișyeri 
kapanmalarına karșı ișyerlerini 
terk etmeyelim. Yasal, anayasal 
haklarımıza sahip çıkalım. Krize 
karșı mücadelede;  ‘örgütsel kıs-
kançlıkların’ yerine ‘paylașım ve 
dayanıșmayı’, ‘bensİz olmaz’ yerine 
‘sensiz olmaz’ șiarını, ‘öne çıkma 
değil’, ‘sıra neferi olma’ alçak 
gönüllülüğünü, yeniden ekmeği 
paylașmayı, mahallerde birlikte 
yürümeyi, ișyerlerine omuz omuza 
mücadeleyi örmenin zamanıdır. Kürt 
sorununda demokratik ve barıșçıl 
çözüm bir an önce üretilmelidir. 
Burada elele kenetlenmiș ellerimiz 
halkımızın ortak geleceğinin önem-
li bir güvencesidir. Buradan sizleri, 
yanınızda kim olursa olsun el ele 
tutușmaya, omuz omuza durmaya, 
Türkiye’de en büyük insanlık onur 
ve mücadele zincirini olușturmaya 
davet ediyorum.”

Ekonomiye Devlet 
Müdahalesi Sorgusu

KESK Genel Bașkanı Sami Evren, 
“Sesleri duyulmayanlar, halleri görül-
meyenler, dilleri bilinmeyenler, inançları 
tanınmayanlar, kimlikleri sayılmayanlar, 
tercihleri sevilmeyenler… Yoksulluktan 
sabrı tașanlar, pahalılıktan tadı kaçan-
lar, yolsuzluklardan siniri bozulanlar, 
ayrımcılıktan tepesi atanlar, savaștan 
canı yananlar… Hepiniz hoș geldiniz, 
sefalar getirdiniz!” sözleriyle miting ka-
tılımcılarını selamlayarak konușmasına 
bașladı. “Yıllardır uyguladıkları emper-
yalist, sömürücü ve vahși politikalarla 
tüm dünya halklarının kanını emenler, 
șimdi kendi hırslarının ve aç gözlülük-
lerinin yarattığı krizle boğușuyorlar” 
diyen Evren, krizden kurtulmak için 
kamu kaynaklarına göz dikilmesine, 
“Hani sizler ‘ekonomiye devletin mü-
dahalesine’ karșıydınız? Hani ‘piya-
saların görünmez eli her șeyi yoluna 
koyar’dı?” diyerek tepki gösterdi.

“Herkes Perișan 
Olur” Tehdidine Tepki

“Biz batarsak, herkes perișan 
olur” söylemlerini “tehdit” olarak 
niteleyen Evren, “Yalan söylüyorlar, 
onlara mecbur değiliz” vurgusunu 
yaparak, “Sömürüye, soyguna, 
savașa dayalı bu dünya batarsa, 
emekten, barıștan, kardeșlikten 
yana bir dünya kurulur ve biz de 
orada yerimizi alırız” dedi. 

“Hamdolsun, sırça 
köșklerde keyifler 
yerinde”

BM’nin 2008 İnsani Gelișmișlik Rapo-
ru’nda Türkiye’nin 117 ülke arasında 
84. sırada yer aldığını anımsatan Sami 
Evren, konușmasını șöyle sürdürdü: 

“Hani AKP iktidarında ekonomimiz 
büyük bir sıçrama yapmıștı? Hani 
kiși bașına düșen gelir 9 bin do-
ları așmıștı? Halkımızın eğitimine, 
sağlığına ve gündelik yașamına 
yansımadıysa, kime yansıdı bu 
büyüme? Kimin fenerine ıșık oldu 
bizim yașadığımız karanlık? Son 
bir yılda 250 bin kiși ișten atıldı. 
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2008 yılının ilk on ayında 41 bin 
dükkan kapandı. 500 bin kiși kredi 
kartı borcunu ödeyemedi. 160 bin 
çek karșılıksız çıktı. Anlașılan o ki, 
kriz Bașbakan’ın çevresine uğra-
mamıș. ‘Hamdolsun’ onların sırça 
köșklerinde keyifler yerinde. Peki, 
o sırça köșklere sığmayacak kadar 
çok olan milyonlarca kiși ne yap-
sın? Pazara gitmek için pazarye-
rinin dağılmasını bekleyenler ne 
yapsın? Borcunu ödeyemediği için 
dostlarının yüzüne bakamayanlar ne 
yapsın? Akșama kadar iș bulamadığı 
için, evinin dönüș yolunu uzatanlar 
ne yapsın? Evleri bașlarına yıkıldığı 
için bu kıșta, derme çatma bara-
kalarda kalanlar ne yapsın? Sayın 
Bașbakan, bu krizi biz yaratmadık, 
bedelini de bizler ödemeyeceğiz, 
ödemeyeceğiz, ödemeyeceğiz!” 

Kriz Paketine Sert 
Eleștiriler

Kriz karșısında AKP’nin bir kez daha 
sermaye kesimlerinin yanında saf tut-
tuğunu kaydeden Evren, kriz paketine 
yönelik tepkisini șöyle dile getirdi: 

“İșsizlik Fonu’nda biriken, ișçile-
rin alın terlerini ișverenlere pay 
edilmesine itiraz ediyoruz. 2B 
orman arazilerinin ve kamu malla-
rının haraç mezat satılmasına itiraz 
ediyoruz. Bankaların yurtdıșı borç-
larının ve kredi risklerinin garanti 
altına alınarak hortumculara para 

akıtılmasına itiraz ediyoruz. ‘Yeșil 
sermayeyi’ çekmek adına, rantiye-
ciye, para pazarlayıcılarına servet 
aktarılmasına itiraz ediyoruz. Yurtdı-
șındaki kara paraların devlet eliyle 
aklanmasına itiraz ediyoruz.”

Krize Karșı Çözüm 
Yolu

Sami Evren, krize karșı “yegane” çö-
züm önerisini de șöyle aktardı: 

“İstihdamı büyütürseniz, kamu 
hizmetlerini herkes için ücretsiz 
ve ulașılabilir hale getirirseniz, 
herkesten ekonomik gücüne ve 
gelirine göre vergi alırsanız, üre-
time dayalı planlı bir ekonomik 
yapı kurarsanız, çalıșma yașamını 

demokratikleștirip sendikal hakları 
güçlendirirseniz, kadınların çalıșma 
yașamındaki sorunlarını çözerseniz 
krizi așabilirsiniz.” 

“AKP, Fașizan ve 
Șovenist Bir Yolda”

IMF ile pazarlıkların iptal edilmesini, 
ișten atmaların yasaklanmasını ve 
zamların geri alınmasını isteyen KESK 
Genel Bașkanı, “Ekonomik krizin etki-
leri arttıkça, baskıcı ve anti demokratik 
uygulamaların dozajı da artmaktadır. 
AKP, fașizan ve șovenist bir yolda hızla 
ilerlemektedir” dedi. 

Ekonomik krizin, derin sosyal bir 
krize dönüșmemesi için toplumun 
geniș kesimlerinin taleplerini içeren, 
bütünlüklü bir ekonomik, sosyal ve 
siyasal program hayata geçirilmesi 
gerektiğinin altını çizen Evren, 12 Eylül 
darbesiyle hesaplașılmasının gereklili-
ğini anlatırken, Kürt sorunu konusunda 
da demokratik ve barıșçıl bir çözüm 
bulunması için mücadele edileceğini 
söyledi. Bu mitingin AKP Hükümeti’ne 
ilk ihtarları olduğunu belirten KESK 
Genel Bașkanı, “Emekçi ve yoksul 
kesimlerin yașamlarını düzeltecek 
ekonomik, sosyal ve siyasal tedbirler 
alınmazsa, kısa zaman içinde yeni ve 
daha büyük eylemler yapacağız!” uya-
rısıyla konușmasını tamamladı. 

Konușmaların ardından, Grup Kybele, 
Moğollar Grubu’ndan Taner Öngür ve 
Grup Bandista’nın gerçekleștirdiği mü-
zik dinletisi ile miting sonlandırıldı.


