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[     ]22 KASIM EYLEMİ

"Sevgili arkadaşlar,

TMMOB bugün örgütlü 
olduğu 31 kentte, kent 
merkezlerinde şimdi 
bu saatte ve aynı anda, 
emek, meslek örgütlerinin, 
siyasal partilerimizin, 
demokratik kitle 
örgütlerinin desteği ile 
sözünü sokakta söylüyor.

(...)

TMMOB bugün Küresel 
Kapitalizmin krizine, 
AKP‘ye, Gericiliğe, Neo-
liberalizme, Irkçılığa Karşı" sokakta sözünü söylüyor.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları bugün 
Türkiye‘nin her yerinde "yaşananlara itirazımız var" demek 
için sokaklarda. Buradan tüm kentlerde bugün sokağa çıkan 
arkadaşlarıma "İyi ki bu ülkenin namuslu, aydınlık yüzlü, aydınlık 
beyinli yiğit insanları var. İyi ki siz varsınız" diyerek TMMOB‘nin en 
içten sevgilerini yolluyorum.

Sevgili arkadaşlar,

Kapitalist küreselleşmenin krizi bizim krizimiz değildir. Bu kriz 
vahşi kapitalizmin "kar daha fazla kar, sömürü daha fazla sömürü 
düzeninin" krizidir. Bu kriz, "Üsttekine han hamam, alttakine din 
iman" düzeninin sürdürücülerinin krizidir. 

Hepimiz biliyoruz: Bugüne kadar Türkiye‘yi yönetenler, halkımıza 
karşı büyük bir bunalım, çözümsüzlük ve alacakaranlık dışında 
hiçbir şey yaratamamıştır. Daha çok yoksulluk, IMF‘ye ve 
emperyalizme daha çok bağımlılık, baskı, şiddet, çeteler ve 
yolsuzluklar, bu düzenin ve ülkeyi yöneten siyasi iktidarların 
marifetleridir.

(...)

Kapitalist küreselleşme sürecine eklemlenme doğrultusunda bu 
ülkede, bugün eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetleri 
paralı hale getirilmiştir. Enerji ve iletişim gibi stratejik temel altyapı 
hizmetleri ile birlikte tüm kamusal değerler özelleştirme adı altında 
tasfi ye edilmiştir. Ülkemizin doğasının korunarak sanayileşme ve 
üretim yerine, ranta dayalı bir ekonomi bu ülkenin gerçeği olmuştur. 
Tarım arazilerinin yok edilmesi, kirletilmesi, genetik tohum ve 
gıdaların ülkemize sokulması, çiftçimizi üretimden, tarlasından 
koparan işsiz, yoksul bırakan politikalar işte bu sistemin sonucudur. 
Kıyılarımız, ormanlarımız, madenlerimiz siyasal iktidarların 
biat eden yapıları ile yağmalanmaktadır. Kentsel dönüşüm diye 
yutturmaya kalkıştıkları aslında kentleri yağmalama projeleridir.

(...)

Biz bu ülkede kardeşçe ve barış 
içinde bir arada yaşamak 
istiyoruz.

İşte çözülmek istenmeyen ve 
onlarca canımızın yitirilmesine 
neden olan Kürt sorunu. Bu 
ülkede sıkılan her kurşun, 
atılan her bomba, patlayan 
her mayın, yapılan her türlü 
saldırı, gerçekleşen her türlü 
silahlı çatışma ülkemizde 
barış içinde bir arada yaşama 
umuduna vurulan bir darbe 
oluyor. Yıllardır devam eden 
silahlı çatışmaların kimseye 

fayda getirmediği ortada, silahların konuştuğu yerde barışın sesi 
duyulamıyor ne yazık ki. Artık, savaş çığlıkları yerine demokrasiye, 
hukuk devleti düzenine ve özgürlüklere kulak vermek gerekiyor. 

Biz barış içinde bir arada kardeşçe yaşama umudumuzu hiç 
yitirmeyeceğimizi her zaman söyledik. Burada da ısrarla söylüyoruz. 
Biz ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada 
kardeşçe ve barış içinde yaşamayı her zaman savunduk. Savunmaya 
devam edeceğiz. 

Sevgili arkadaşlar, 

Biz, başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm 
demokratik hak ve özgürlüklerin, sözün özü demokrasinin önündeki 
engellerin kaldırılması için bugün sokaktayız. Biz, tutuklu ve 
hükümlülerin tecridine dayalı F tipi cezaevi uygulamalarına son 
verilmesi, cezaevlerinde insani yaşam koşullarının hakim kılınması 
için bugün sokaktayız. Biz, bu ülkenin gerçeği olan işkencelere son 
verilmesi için bugün sokaktayız. Biz, bütün çalışanlara grevli, toplu 
sözleşmeli sendikalaşma haklarının önündeki engellerin kaldırılması 
için bugün sokaktayız.  

(...)

TMMOB bugüne dek söylediklerini bir kez daha burada, sokakta 
söylüyor. 

Şimdi tam da; kapitalist küreselleşmenin krizinin faturasını halka 
kesmek isteyenlere karşı topluca mücadele etme zamanıdır. Şimdi 
tam da, karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına 
karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği 
linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı; 
her şeyin para- kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği savunma 
zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye 
taleplerini yükseltme ve bunun için mücadele etme zamanıdır. 
Şimdi geri adım atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkma 
zamanıdır.

TMMOB SOKAKTA SÖZÜNÜ SÖYLEDİ! 
Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler üzerine, 22 Kasım 2008 Cumartesi günü saat 12.30'da eşzamanlı olarak 
31 ilde TMMOB "Krize, AKP'ye, Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karşı" Sokakta Sözünü Söylüyor başlıklı kitlesel basın 

açıklamaları gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı eylemlere emek-meslek örgütleri de destek verdi. İstanbul'da Taksim 
Gezi Parkı’nda 1000’e yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklaması TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Tores Dinçöz tarafından yapıldı. Basın açıklamasına, sendikalar, siyasi partiler, siyasi yapılar ve sivil toplum 

örgütleri de katılarak destek verdi.  Dinçöz, konuşmasına önümüzdeki günlerde İstanbul’da yapılması planlanan AKP’ye, 
Gericiliğe ve Krize Karşı Miting çağrısı yaparak başladı. Ayrıca 29 Kasım 2008 günü Ankara’da yapılacak olan “İşsizliğe, 
Yoksulluğa ve Zamlara Karşı” mitingin duyurusuna da vurgu yapıldı. Basın açıklamasını özetle aşağıda yayınlıyoruz.


