
1 Eylül 1939 tarihinde Hitler faşizminin 
Polonya’yı işgal etmesi ile başlayan ve 6 yıl 
süren 2. Dünya savaşında 54 milyon insan 

hayatını kaybetmiş, yine milyonlarca insan ya-
ralanmış, milyonlarca insan ise açlık ve sefaletle 
geçen bir dönemi yaşamak zorunda bırakılmıştır. 

2. Dünya savaşında Hitler faşizminin yenilmesin-
den sonra dünya tarihinin en kanlı savaşının başla-
dığı gün olan 1 Eylül insanlığa büyük acılar yaşatan 
savaşların bir daha yaşanmaması için Dünya Barış 
Günü olarak ilan edilmiştir.

1945’TEN GÜNÜMÜZE SAVAŞLAR CAN ALMAYA 
DEVAM EDİYOR!

İkinci Dünya Savaşının fiilen bittiği günlerde 
ABD’nin Hiroşima ve Nagasaki’ye attığı atom 
bombaları sonucunda Japonya’da 250 bin kişinin 
hayatını kaybetmesi başta ABD olmak üzere em-
peryalist ülkelerin çıkarları için kana doymadıkla-
rını, kolay kolayda doymayacaklarının işaret fişeği 
olmuştur. İki bloklu dünyada uzun bir dönem sü-
ren soğuk savaş süreci Sovyetler Birliği’nin dağıl-
ması ile yerini bölgesel emperyalist savaşlara bı-
rakmıştır. 

EMPERYALİZİM ORTADOĞUDA KANA 
DOYMUYOR!

Uygarlığın beşiği ve farklı etnik ve inanç grupları 
ile bir mozaiği andıran Ortadoğu coğrafyasının bu 
özelliği bir zenginlik olarak ele alınması gerekirken 
yaşanan iç savaşların ve çatışmaların gerekçesi 
haline getirilmiştir. Emperyalist ülkeler ekonomik 
çıkarları için Ortadoğu üzerinde her türlü oyunu 
oynarken çıtayı yükseltmiş, Kuzey Afrika’dan Kaf-
kaslara kadar uzanan geniş bir coğrafyada GOP 

adıyla ortaya koydukları böl parçala yönet strateji-
sini halen devam ettirmektedirler.  

Afganistan’la başlayan, Irak’la devam eden em-
peryalist işgaller sonrasında, turuncu devrim, 
Arap Baharı vb. adlarla anılan iç müdahaleler-
le devam etmiştir. Son olarak sınır komşumuz 
Suriye’de kaos ve iç savaş süreci halen devam 
etmektedir. Yıllardır çözülemeyen Filistin sorunu 
bölgenin kanayan yarası olmaya devam etmekte-
dir. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu 
süreç Ortadoğu’yu bir bataklığa dönüştürmüş, bu 
bataklıktan son olarak IŞİD gibi barbar bir örgü-
tün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ortadoğu 
bataklığında Rojova’da yeşeren eşitlikçi model ve 
sonrasında IŞİD barbarlığına karşı ortaya konulan 
direniş, bölgenin geleceği açısından bir model ve 
umut olmuştur.

Ortadoğu halkları bölgeden emperyalistleri kov-
madan, etnik ve inanç farklılıklarını bir zenginlik 
olarak gören bir yerden bir arada yaşam kültürü-
nü oluşturmadan Ortadoğu’da akan kanın durma-
yacağı ortadadır. 

Emperyalist ülkelerin müttefikleri Suudi Arabis-
tan, Katar gibi krallıkla, şeyhlikle yönetilen ülke-
ler birlikte, Suriye’ye demokrasi götürme iddia-
ları trajikomik bir durum olup bölge ülkelerinde 
bağımsızlık, eşitlik, özgürlük, laiklik temelinde 
demokratik rejimlere geçilmeden barışın Ortado-
ğu’sunun inşaası mümkün olmayacaktır.

BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

7 Haziran Genel seçimleri ile son bulan 13 yıllık 
AKP iktidarı, iktidarını sürdürmek için her türlü 

Tüm Savaşlar İç Savaştır...
Çünkü Tüm İnsanlar Kardeştir!
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yola başvurduğu bir süreci topluma dayatmakta-
dır. İktidarı süresince bölgede uyguladığı, mezhep-
çi politikaların iflas ettiği AKP’nin dış politikasının 
çöktüğü ortadadır. Cihatçı çetelerle Suriye’de gir-
diği ilişkiler, IŞİD destekçiliği tüm dünya tarafından 
bilinmektedir. Ülkemizde 3 yıldır devam eden barış 
süreci ile ilgili olarak, siyasi geleceğime mal olsa da 
barış sürecini devam ettireceğim diyen Cumhur-
başkanı, söz konusu siyasi geleceği olunca gerisi 
tefferuattır anlayışı ile gençlerimizin kanı üzerin-
den siyaset yapma geleneğine geri dönmüştür.  

Suruç’ta 33 gencimizin ölümü ile sonuçlanan katli-
am sonrasında IŞİD bahane edilerek başlatılan ope-
rasyonlarda, IŞİD’ın adı ve Suruç katliamı unuttu-
rulmaya çalışılarak, barış süreci bitirilmiş, barış di-
linin yerini, bir anda savaş dili almıştır. Başbakan’ın 
bu uğurda çocuklarımızı feda etmeye hazırız, Enerji 
Bakanı’nın aslında bende şehit olmayı istiyorum 
vb. söylemleri asker cenazelerini AKP mitinglerine 
çevirme çabaları geri tepmiş, toplumda her düzey-
de yaşanan bu çatışma ve kaos ortamına tepkiler 
yükselmiş, yükselmeye de devam etmektedir. 

Emekçilerin çocukları üzerinden siyaset yapma an-
layışının geri tepmesi AKP’de de paniğe sebep ol-
muştur. Cenazelerde tepkilerini ortaya koyan asker 

ve polis yakınları bir anda paralelci, DHKP-C’li ilan 
edilmiş daha da ileriye gidilerek etnik ve mezhep-
sel kimlikleri üzerinden siyaset yapma anlayışından 
da geri durmamışlardır. 

Çatışma ve kaos ortamından medet uman siyasi-
lerin kendi çocuklarının, çürük raporu alarak veya 
bedelli askerlik yaparak askere gitmedikleri, giden-
lerin de hangi koşullarda askerlik yaptıkları ortada-
dır. Asker cenazelerinden giderek yükselmeye baş-
layan sesler, AKP’nin inandırıcılığının çok zayıfladı-
ğını, yandaş medya aracılığı ile kurulan denetimin 
etkinliğini büyük ölçüde yitirdiğini göstermektedir. 

ÇOCUKLARIMIZIN ÖLMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ 
KALMAMIŞTIR!

Büro Emekçileri Sendikası olarak eşit, özgür, laik ve 
demokratik bir ülkede barış içerisinde kardeşçe bir 
arada yaşamı savunduk, bundan sonrada savunma-
ya kararlılıkla devam edeceğiz. Çocuklarımızın ya-
şamları üzerinden siyasi ikbal hesapları yapanların 
oyununu bozacağız. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 
her yerde barış talebi ile alanlarda olacağız. Ülkede, 
bölgede, dünyada yaşanan çatışma, kaos ve savaş-
lara karşı barış talebimizi yükselteceğiz. Ülkemizin 
kaynaklarını savaşa değil halk yararına kullanılması 
için mücadele etmeye devam edeceğiz.

barış
hemen şimdi!

EMPERYALİST SAVAŞLARA KARŞI EMEKTEN, BARIŞTAN, KARDEŞLİKTEN YANA

BİR DÜNYA MÜMKÜN!


