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Türk bayrağı taşımak zannedildiği kadar basit bir iş değildir.
Türk bayrağını taşımak, “önce vatan” bilinciyle hareket etmek demektir.
“Önce vatan” diyen, milletimizin neredeyse üçte ikisini oluşturan işçi sınıfımızın durumunu dikkate
alarak, aynı zamanda “önce emek” demek zorundadır.

Türk Bayrağı Taşımak, Anti‐Emperyalist Olmaktır
Türk bayrağı, mazlum milletlerin emperyalizme karşı ilk başarılı savaşının simgesidir. Türk bayrağı
taşıyorsan, emperyalizme karşı çıkacaksın; Avrupa Birliği’ne, ABD’ye, diğer emperyalist ülkelere karşı
açık tavır alacaksın; onların Türkiye’deki uzantıları ve işbirlikçileriyle ilişki içinde olmayacaksın.
Türk bayrağı taşıyorsan, emperyalizmin Suriye’ye yönelik saldırısına tepki göstereceksin;
emperyalizmin kuklası terör örgütlerine yardım etmeyeceksin; onlar için para toplamayacaksın; bu
terör örgütlerinin Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulması için çaba göstereceksin.
Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkının oluşturduğu Türk milletinin birlik ve
bütünlüğünün simgesidir. Türk bayrağı taşıyorsan, bölücülüğe, “açılım” politikalarına karşı çıkacaksın.
Türk bayrağı taşıyorsan, Kemalist devrime darbe indiren, insanları özgür yurttaşlar olmaktan
çıkararak tarikat ve cemaat şeyhlerinin, aşiret reislerinin, toprak ağalarının kulu yapmaya çalışanlara
karşı mücadele edeceksin.
Türk bayrağı taşıyorsan emekten yana olacaksın; Yatağan‐Kemerköy‐Yeniköy enerji ve maden
işçilerinin mücadelesini destekleyeceksin; bu vatanın bağımsızlığını, milletimizin özgürlüğünü ve
refahını savunmak için işyerlerinde verilen mücadeleye sahip çıkacaksın; vatan ve emek
mücadelesinin bütünlüğü içinde hareket edeceksin.
Türk bayrağı taşıyorsan, emperyalist Avrupa Birliği’nden, ABD’den, diğer ülkelerden, yabancı
istihbarat örgütlerinin denetimindeki kurum, kuruluş ve kişilerden “proje” adı altında para
almayacaksın; onurlu olacaksın, emperyalistlerden para dilenmeyeceksin.
Türk bayrağı taşıyorsan, 11 yıldır uyguladığı politikalarla vatanımıza ve işçi sınıfımıza büyük zararlar
vermiş olan AKP’ye ve benzeri yapılara karşı açık tavır alacaksın.
Türk bayrağı taşıyorsan, özelleştirme politikalarına karşı çıkacaksın; Türkiye Cumhuriyeti’nin
geleceğinin güvencesi olan halkçılığı ve devletçiliği savunacaksın, özelleştirilen işletmelerin yeniden
kamulaştırılmasını talep edeceksin.
Bu listeyi uzatabilirsiniz.
Özetle, ancak Türkiye Cumhuriyeti’ni “vatan” kabul ediyorsanız ve “vatan ve emek” için özveride
bulunuyorsanız, Türk bayrağı size yakışır.
Türk bayrağını taşımak sorumluluk ister.

Türk Bayrağı Taşımak Onur İster
“Hem Türk bayrağı taşıyarak gösteriş yaparım, hem de bildiğimi okurum,” diyorsan, ayıp
ediyorsun.
“Mecburen bir Türk bayrağı taşıyorum ama, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin saldırıları karşısında
sesimi çıkartmam; hatta onlardan para almakta pek bir sakınca da görmüyorum” diyorsan, gün gelir,
hesap döner, hesap verirsin.
“Türk bayrağını taşırım, ama AKP ile halledeceğim bazı işler var; AKP ile iyi geçinmekte yarar var”
diyorsan, dürüstlükten söz edemezsin.
“Hırsızlığımı, yolsuzluğumu, haksız kazancımı, anti‐demokratik uygulamalarımı gizlemenin yolu,
vatan‐millet edebiyatı yapmaktır; Türk bayrağı da bunun için gerekli,” diyorsan, paçanı kurtaramazsın.
Eğer böyle biriysen, hiç olmazsa Türk bayrağını eline alma, bayrağımızı kirletme.

