
A
ralık 2

0
0

9

31

[     ]TMMOB BASIN

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, son yaşanan gelişmeler üzerine 14 Aralık 

2009 tarihinde ülkede yaşanan tehlikeli gelişmeler üzerine bir basın açıklaması yaptı.

TÜRKİYE TOPLUMSAL ÇÖZÜLMENİN EŞİĞİNDEDİR. 
ÇÖZÜM SİYASETİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE 

DEMOKRASİYİ SAĞLAMAKTAN GEÇMEKTEDİR

"Türkiye tehlikeli bir süreçten geçiyor. Kürt sorununun 
çözümünde şiddetin bir yöntem olarak benimsenmesi, en 
son Seher‘imizin, Aydın‘ımızın ve 7 askerimizin ölümüne 
yol açmış, belediye otobüslerine ve işyerlerine molotof 
kokteylleri atılması gibi eylemlerle terör gündelik yaşamın 
öğesi olmuştur.

Kürt sorununun zaten gergin bir zeminde bulunuşu ve bu 
sorunun ele alınışına ilişkin yanlışlıklar üzerine yaşanan 
bu gelişmeler, toplumsal tepki farklılaşmalarını artırmış 
bulunmaktadır. Diğer yandan DTP‘nin kapatılmasının, 
sorunu siyasi kanalların dışına doğru yönlendirdiği açıktır.

İnsanımızın yaşamına yönelik son yaşanan eylemler ve 
DTP‘nin kapatılması sonrasındaki gelişmeler olağan tepki 
boyutlarını aşmış, en son İstanbul‘da görüldüğü gibi artık 
silahlar ve satırlar devreye girmiştir.

Bu gidiş çok tehlikelidir. Türkiye‘yi bir iç savaşa 
sürükleyebilecek, Türk-Kürt kardeşliğini temelden 
sarsabilecek bir yarılmaya yol açacak özelliğe sahiptir. 

Toplumumuz, ikiye bölünmenin eşiğindedir. Sorumsuz 

yaklaşımlar birçok kesimden aynı anda geliştirilmektedir. 
Birçok kesim milliyetçi linççi bir atmosferin ülkemizi 
sarmasına yönelik çabalar içerisindedir.

Bu ortamdan zarar gören yalnızca yaşamını kaybeden ve 
yaralanan insanlarımız değil, bu topraklar üzerinde kardeşçe 
bir arada yaşama umudumuzdur, barış ve demokrasidir.

Demokratik kamuoyu toplumun kamplaştırılmasına 
prim vermeyerek bir arada kardeşçe yaşamı savunmak, 
provokasyonları ve terörü lanetlemek, silahların susmasını 
istemek ve sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen 
kılmak sorumluluğuyla karşı karşıyadır.

Konu "sözde açılım" yaklaşımında olduğu gibi emperyalist 
senaryolara zemin oluşturan boyuttan çıkarılmalıdır. 
Ülkemizde siyasal yaşamın demokratikleştirilmesi yönünde 
ivedi adımlar atılmalıdır.

TMMOB ülkemizin ve insanımızın gereksindiği kardeşlik 
ortamının ancak demokrasi ortamında sağlanabileceğine 
olan inancıyla şiddet ortamından medet umanları bir kez 
daha uyarmaktadır."

TMMOB, KESK, DİSK ve TTB 19 Aralık 2009 günü Taksim 

Meydanı'nda bir araya gelerek, ortak bir basın açıklamasıyla 

ülkenin gündemine ilişkin kaygılarını ve görüşlerini dile 

getirdi. TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI'nın okuduğu 

ortak basın açıklaması bütün Türkiye’de yapıldı. 

“Türkiye bir kez daha savaş/barış ikilemine sıkıştırılıyor. Siyasi 
iktidarın demokratik açılım adıyla başlattığı süreç yerini bir 
kez daha çözümsüzlüğün egemen olduğu, savaş çağrılarının 
yeniden yükseltildiği, halkların birbirine karşı kışkırtıldığı bir 
gündeme bırakıyor. (...)

Bütün bu sürecin ortaya çıkardığı toplumsal ruh hali 
geçtiğimiz günlerde en çirkin haliyle sokaklarda ortaya çıkan 
linç çetelerini beslemektedir. Sokak gösterilerinde gözaltına 
alınan çocukların kendi yaşlarının katlarınca hapis cezası 
ile yargılayan adalet sistemimiz kalabalık üzerine silahlarla 
saldıran kimi karanlık kişileri serbest bırakabilmektedir. Bu 
tavrın linççileri heveslendireceği açıktır. Emekçilerin, hak 
arayanların karşısında polis gücünü ölçüsüzce kullanmaktan 
çekinmeyen Hükümet linç çeteleri söz konusu olduğunda 
sorumluluktan kaçmaktadır.

İçerisine sürüklenmeye çalışıldığımız bu karanlık oyunun birinci 

sorumlusu 
AKP iktidarıdır. 
Demokratik 
açılım adı 
altında AKP 
hiçbir somut 
adım atmamıştır. 
(...)

Eğer siyasi 
iktidar toplumsal 
sorunların 
çözümüne dair barışçı yöntemlere dayanan, demokratik bir 
çizgi izlemek istiyorsa öncelikle sürüklendiğimiz kaos ortamına 
derhal müdahale etmeli; halkların biraradalığını zedeleyecek, 
savaşın ve nefretin dilinin toplumsal hayatımızın merkezine 
yerleşmesini engelleyecek adımlar atmalıdır.

Buradan 4 örgüt olarak başta parlamento ve Hükümet olmak 
üzere siyasal partileri, toplumsal kurumları, tüm emek ve 
meslek örgütlerini, sorunlarımızın çözümü yönünde barışı 
esas alan tüm güçleri, aydınları, sanatçıları ve demokratik 
bir Türkiye özlemi taşıyan herkesi savaşa karşı barışı egemen 
kılmak için çaba göstermeye, katkı sağlamaya çağırıyoruz. (...)"

ÜLKENİN YAŞAMAKTA OLDUĞU AĞIR GÜNDEM KAYGI VERİCİDİR




