
10 EKİM’DE ANKARA’DAYIZ!

13 yıllık AKP iktidarında uygulanan ekonomik ve 
siyasi politikalar, ülkemizi hızlı bir şekilde felakete 
sürüklemektedir.

Tarafsızlık yemini etmiş bir Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti 
lideri gibi 7 Haziran genel seçimleri öncesi ve sonrası miting 
alanlarında boy göstermesinin yanısıra, rejimin değiştiğini 
ilan etmesine kadar da varmıştır.

Bölgede emperyalizmin taşeronluğuna soyunan AKP’nin 
mezhepçi politikaları gelinen noktada iflas etmiş olup, 
başta IŞİD olmak üzere cihatçı örgütlere her türlü desteği 
verdiği tüm dünyaca bilinmektedir. Ortadoğu’da akan her 
kanda AKP’nin savaş politikalarının payı azımsanmayacak 
düzeydedir. Mısır’dan, sonra Suriye’deki gelişmeler AKP’nin 
kraldan daha kralcı politikalarını ters-düz etmiştir. Suriye’de 
ki savaşın sonucunda Türkiye’de resmi rakamlara göre 2 
milyonun üzerinde Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Kaçak 
yollardan Avrupa’ya geçmeye çalışan ve Aylan bebekle 
sembolleşen Suriyeli mültecilerin ve sığınmacıların dramı 
ortadadır.

7 Haziran seçimlerine tüm devlet imkânlarını kullanarak gi-
ren AKP seçimi kaybetmesine rağmen, iktidarı gasp etmiştir. 
İktidarda kalmak için her yol mubah anlayışı ülkemizi 1 
Kasım’da yapılacak erken seçimle baş başa bırakmıştır. AKP 
milletvekilleri bile inşallah 1 Kasım’da iktidar oluruz da bir 
daha seçim yapmak zorunda kalmayız diyebilmektedirler.

7 Haziran seçimleri öncesi siyasi geleceğimize mal olsa 
da barış sürecinden vazgeçmeyiz diyenler, söz konusu si-
yasi ikballeri olunca gözlerini bile kırpmadan barış sürecini 
bitirerek, ülkemizi savaş ortamına sokmuşlardır. Ölen gen-
çlerimizin kanı üzerinden yapılan iktidar hesapları, barışın, 
bir arada yaşamın ve kardeşliğin duvarına çarpmış, asker 
ve polis cenazeleri AKP protestolarına dönüşmüş, bu süreç 
ölen asker ve polislerin acılı ailelerini karaktersizlikle suçla-
maya kadar varmıştır.

Muhalefeti bastırmak için çıkartılan İç Güvenlik Yasası’da 
devreye sokularak, günlerce süren sokağa çıkma yasakları, 
mahallî olarak ilan edilen olağanüstü haller, baskı, gözaltı ve 
tutuklamalar tüm hızıyla sürmektedir. Mahallesine ambu-

lans giremediği için ölen bebekler, ölen çocuğunun cenaze-
sini kaldıramadığı için günlerce cesedini derin dondurucu-
larda bekleten aileler, sokakta oynarken, ekmek almaya 
giderken öldürülen çocuklar ülkemizde yaşananların vaha-
metini göstermektedir. 

Ülkemizde yaşanan çatışma ve savaş ortamı yüzlerce yıla 
dayanan tarihsel kökleri olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucu unsurlarından birisi olan Kürtlere yönelik 6-7 Eylül 
tarihlerinde yaşanan saldırılar, linç girişimleri, parti binaları 
ve işyerlerine yapılan saldırılar karanlık odakların iç savaş 
senaryolarıdır. Bu ülkede yaşayan Türkler, Kürtler, Lazlar, 
Araplar, Çerkezler ve diğer halklar aynı ağacın dalları gibidir. 
Türkiye halklarının kardeşlik ve bir arada yaşam iradesi bu 
karanlık odakların oyununu bozacak deneyime sahip olup, 
bu ülkede yaşayan herkes 7 Haziran seçimlerinden sonra or-
taya çıkan tablonun yaşanan bu çatışma ortamının nedeni 
olduğunu gayet iyi bilmektedir.

Yaşanan bu süreç ülke bütçesinin savaşa aktarılmasını da 
beraberinde getirmektedir. 20 milyon emekçinin yoksul-
luk sınırı altında yaşadığı ülkemizde emek piyasası taşeron 
yöntemi ile adeta bir cehenneme dönüştürülmüştür. Kamu 
hizmetlerinin piyasalaşması tam gaz devam etmektedir. 
AKP iktidarı uğuruna ülkemizi erken seçime götürerek bu-
nun ekonomik maliyetini de emekçilerin sırtına yıkmaya 
çalışmaktadır. 

Medya üzerindeki kuşatma devam etmektedir. Her gün 
aynı manşetle çıkan saray medyası dışındaki her türlü basın 
yayın kuruluşları tehdit ve baskı altındadır. 

Kamu emekçileri AKP’nin yandaş sendikası Memur-Sen 
tarafından imzalanan satış sözleşmeleri ile zapt-u rapt altına 
alınmaya çalışılmakta, satış sözleşmeleri tarihi bir başarı 
olarak kamuoyuna sunularak kamu emekçileri ile alay ed-
ilmektedir.

Kamusal alanı çiftlik gibi yönetmeye çalışan AKP iktidarı, 
kadrolaşma, haksız terfi ve atamalar ve mobbing 
uygulamaları ile kamu emekçilerini kendisine biat etmeye 
zorlamaktadır. Her türlü ayrımcılık ve adaletsizlik kamuda 
olağan hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Savaşa Karşı Barış, Şovenizme Karşı Kardeşlik, Faşizme 

Karşı Özgürlük, Yoksulluğa Karşı İnsanca Bir Yaşam İçin
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Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Ülkede
Kardeşçe, Birarada Yaşamı Savunanlar;

Gözlerimizin
Rengi Ne

Olursa Olsun, 
Gözyaşlarımızın 
Rengi Aynıdır...

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, 

tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı 

olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde 

hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir 

nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen 

ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi 

barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi 

gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet 
ölümden olsun.

Cahit Sıtkı Tarancı

KESK-DİSK-TMMOB-TTB’NİN ÇAĞRISIYLA 
ANKARA’DA BULUŞUYOR!


