
Ege Adaları’nın peşini bırakmıyor
HKP, Yunanistan’ın İşgalindeki

Apartman çevresinde, so-
kakta baktığımız kedile-
re sürekli şiddet uygula-

yan, tekme atan, mama kaplarına 
temizlik maddesi döken, küçü-
cük yavruları taş, kesek atarak 
kovalayan zalimlerden derleşik, 
tamamı da Kaçak Saraylı Resi’in 
AKP’giller’inin taraftarı olan 
apartman komşularımız, bu yap-
tıklarıyla da yetinmedi.

Batılı Emperyalistlerin, Pentagon’un CIA’nın 
Türkiye’deki Resmi ya da Gönüllü Memurları 
Vatana İhanet Suçu işlemeye devam ediyorlar.

14-17 Eylül 2017 günlerinde Potsdam 
Üniversitesi’nde yapılacak “Ermeni Soykırımı” 
konulu Çalıştay’a Sabancı Üniversitesi (SÜ)’nün ev 

sahipliği yapacağı duyuruldu ve Çalıştay’la 
ilgili davetiyeler dağıtılmaya başlandı. 

Öncelikle dikkatimize çeken bir şeyi 
belirtelim: SÜ’nün yaban ellerde ev 
sahipliği yapmasının saçmalığı bir yana, 
bunun bilinçlice bir hareket olduğu açıktır. 
Çünkü “Ermeni Soykırımı”nın tartışıldığı 
bir Çalıştay’da, bir Türk Üniversitesi’nin 
ev sahibi olması konuya daha fazla ilgi 
uyandıracağı gibi, Çalıştay’daki yalanları 
daha inanılır kılacağı hesaplanmıştır.

HKP İzmir İl Örgütü, 23 Eylül Cu-
martesi günü 2004’ten beri Yuna-
nistan işgali altında bulunan ve 

Yunanistan tarafından yerleşime açılan, 
silahlandırılan, maden çıkartılmaya baş-
lanan Ege Adaları’yla ilgili bir panel dü-
zenledi.

Haftalar öncesinden İzmir ve tüm Ege 
Bölgesi’nde afiş, pankart ve stantlarla 
çağrısı yapılan, Milli Savunma Bakanlı-
ğı Eski Genel Sekreteri Emekli Kurmay 
Albay Ümit Yalım, YARSAV Kurucu 
Başkanı Av. Ömer Faruk Eminağaoğ-
lu ve HKP Genel Sekreter Yardımcısı, 
İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak’ın 
konuşmacı olduğu panel, İzmir Enternas-
yonal Fuarı Gençlik Tiyatrosu’nda ger-
çekleştirildi.

Panel, işgal edilen Ege adaları için o 
güne kadar yapılanların ve adaların işgali 
ile ilgili hazırlanan sinevizyon gösterimi 
ile başladı.

Panelin ilk konuşmacısı, Ege Adala-
rı meselesini belgeleriyle ortaya koyan, 

bu konunun ısrarlı takipçisi, vatansever 
duygularla ve bilinçle hareket eden Milli 
Savuma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri 
Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım idi.

Panelin düzenlenmesinden dolayı 
Avukat Tacettin Çolak’a ve HKP’ye te-
şekkür ederek konuşmasına başlayan 
Ümit Yalım, çeşitli görsellerle yaptığı 
konuşmasında, gerek Lozan Anlaşması’n-
dan, gerek İngiliz belgelerinden, gerekse 
de Türkiye’deki belgelerden yola çıkarak 
bu adaların Uluslararası Hukuk çiğnene-
rek işgal edildiğini ve iktidarın da buna 
sessiz kalarak göz yumduğunu söyledi.

 Ümit Yalım konuşmasında; Tayyip 
Erdoğan’ın Lozan’da verildi dediği ada-
lar, 1913 ve 1914’te yapılan anlaşmalar 
ve tebliğlerle Osmanlı devleti tarafından 
Yunanistan’a bırakılan ve Lozan’da teyidi 
yapılan adalardır. Adalar Lozan’da Yu-
nan’a verildi diyen; Siyasetçi ya da Tarih-
çi, Lozan Anlaşmasını ya okumamış ya da 
Tarih bilmiyor, dedi.

Bunu da gördük!
Bir cenaze gömüldüğü yerden 

çıkartıldı!
Bir Ananın cenazesi bu be!

Haberi okuduğumuzdan beri boğazımızda bir 
yumru ve midemizde bir bulantı ile dolaşıyoruz…

Bu nasıl bir ilkelliktir, nasıl bir caniliktir!
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un, 

annesi Hatun Tuğluk vefat ediyor ve toprağa veriliyor. 
Cezaevinden izinli olarak çıkan Aysel Tuğluk da 
cenazeye katılıyor.

Ancak bir süre sonra bir grup tarafından Aysel 
Tuğluk’un annesinin cenazesine gelenlere saldırı 
oluyor.  Cenazeyi defnetmeye gidenler Ankara’daki 
İncek Mezarlığı’nda mahsur kalıyor. Saldırganlar 
“Burası Ermeni Mezarlığı değil” diyerek tepki 
gösteriyor ve cenazeyi mezarlıktan çıkarttırıyorlar.

Bu yapılan ne insanlığa, ne Müslümanlığa, ne de 
Türklüğe sığar.
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HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel değerlendirmeleri

3’te 6’da5’te 13’te 16’da

Bir Ananın Cenazesini mezarından çıkarttıranlar
iç savaşın ve bölücülüğün çığırtkanlığını yapıyor!

8-9’da

Notçular:
Verenler-Alanlar…

Dünya Gıda Günü
ve açlığın

pençesindeki milyonlar
Şeytanın gör dediği... Yunanistan İşgalindeki 

Adalarımız...
Bedreddin:

Gurur kaynağımız

HKP; Almanya’nın Başkenti Berlin’deki Potsdam Üniversitesi’nde
Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak olan

“Ermeni Soykırımı” konulu Çalıştay hakkında
Suç Duyurusunda bulundu

2’de2’de

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin en yük-
sek dağında kendi bayrağı ile birlikte çok 
yıldızlı Amerikan bayrağını da dalgalan-

dıran ve okullarında çocuklara “Thank you 
America” diye şarkılar okutan Mesut Barza-
ni bile, gazetesi Rudaw aracılığıyla bak sana 
ne diyor:

“Er kişi ol!”- Erkek ol!
Yani, mevhum-u 

muhalifinden ba-
karsak söze, “Erkek 
değilsin”, diyor...

Bu ne ağır bir 
hakarettir böyle 
yahu...

İşte kan da tam 
böyle sözlerden çı-
kar. 

Kanla temizle-
nir ancak böyle ha-
karetler. 

Ama sende tık 
yok be...

Hiç mi etkilenmedin? Hiç mi rahatsızlık 
duymadın?

Senin adına biz kahrolduk be!
Çünkü gerçeklikte hiç de öyle değil ama 

görünüşte Türkiye’nin Devlet Başkanlığını 
temsil ediyorsun. 

Yazık ya...
Hem sana yazık, hem de seni bu memle-

ketin başına bela edip ülkemizi de, halkımı-
zı da ele güne rezil eden “hülooğğ”cularına 
yazık...

Barzanistan’ın fiiliyatta resmi yayın or-
ganı Rudaw’da Barzani sözcüsü bir yazar 
olan Rebwar Kerim Weli, şu makaleyi yazdı, 
Tayyip’e hitaben. Daha doğrusu, mektubu 
yazdı Tayyip’e.

Konuya ilişkin, Odatv’de çıkan yazıyı 
aktaralım:

“Biz sizi değil siz bizi oy için aldattınız
“Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Barza-

ni’nin bağımsızlık referandumunun ardın-
dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
uygulanacak yaptırımları açıklamıştı. Erdo-
ğan “Butün bunlarla birlikte bundan sonra 

Kuzey Irak Yerel 
Yönetimi bakalım 
petrolünü hangi ka-
nallarla nereye akı-
tacak ya da satacak. 
Vana bizde. Vanayı 
kapattığımız anda 
bu iş de biter.” de-
mişti. Erdoğan ay-
rıca “Yaptırımları-
mızı uygulamaya 
başlayınca ortada 
kalacaksın. Barza-
ni’den bu yanlışı 

yapmasını beklemiyorduk, yanılmışız” ifa-
delerini kullanmıştı.

“Erdoğan’ın “Yanılmışız” çıkışına Bar-
zani yönetiminden yanıt gecikmedi.

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Ru-
daw’ın genel yayın yönetmeni Rebwar Ke-
rim Weli yazdığı yazıda Erdoğan’a seslendi. 
Weli “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘En kötü gün-
lerinde yanlarında olduk. Yanılmışız’ diyor-
sunuz. Esad sizi aldattı, Netahyahu aldattı, 
Obama aldattı, en son da Sayın Barzani mi? 
Nasıl oluyor da bu kadar kolay aldatılıyorsu-
nuz? Hayır Sayın Cumhurbaşkanı, Kürdis-
tan ve Başkanı Barzani sizi hiç yanıltmadı. 
Ama siz belki de başkanlık yolunda ihtiyaç 
duyduğunuz oylar için, Kürdistan halkını al-
dattınız.” diye yazdı.

Başyazı
Şu düştüğün hallere bir bak be Tayyip!

8’de

8’de

18.09.2017 tarihinde basında 
çıkan haberlere göre “İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi 

(İBB) AKP’ye yakın vakıflara 
son üç yılda İstanbul’un çeşitli 
ilçelerinde milyonlarca lira de-
ğerinde arsa verdi.

Bir Kedi Davasını 
daha kaybettik...

HKP, İBB’nin 
Ortaçağcı gerici 

örgütlere yaptığı 800 
milyonluk peşkeşin 

peşinde!
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