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Emperyalistler ve yerli satılmışlar 
cephesinin Sevr Planının Tarihin 
çöplüğüne atılışının son noktasıdır 

9 Eylül.
4 yıl süren Birinci Antiemperyalist 

Kurtuluş Savaşı’mızın taçlanışıdır 9 Ey-
lül.

Kutlu olsun!
Emperyalist çakallara ve yerli satıl-

mışlara karşı ulusal onurun şamarıdır 9 
Eylül.

Kutlu olsun!
Emperyalistlerin gözetiminde 15 Ma-

yıs’ta İzmir’i  işgal eden Yunan askerle-
ri, yaptıkları zulüm ile halkı bezdirirken,  
Kuvayimilliyeciler halkın onurunu koru-
dular.  Emperyalist işgale karşı direnen 
Halkımız, Mustafa Kemal ve silah arka-
daşları  önderliğinde destan yaratarak 9 
Eylül 1922 günü işgalci Yunan askerleri-
ni denize döktü.

Bugünlerde halkımızın dilinden düş-
meyen “İzmir’in dağlarında  çiçekler  
açar” marşını yaşama geçirdiler. Belkah-
ve’den İzmir’e giren Ordumuz halkımıza 

özgürlük getirdi.
Mustafa Kemal ve silah arkadaşları-

nın önderliğindeki ordu, halkın ordusuy-
du. Tam bağımsızlığı ülkü edinmiş  Kuv-
vayımilliyecilerin yarattığı orduydu. Bu 
nedenle vatan toprağının işgal edilmesine 
karşı direndiler, kazandılar. Şehitler ver-
diler, gazi oldular, ama Bağımsız Türki-
ye’den vazgeçmediler.

İşgalciler,
  “GELDİKLERİ GİBİ GİTTİ-

LER”.  O gün 9 Eylül 1922 de Hasan 
Tahsin dirildi. Çünkü attığı ilk kurşun  
Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş 
Savaşı’nda yaşam bulmuş, direniş bayra-
ğı  30 Ağustos’ta zafer kazanmış, 9 Ey-
lül’de İzmir’de taçlanmıştır.

Ancak vatan toprağının değerini bil-
meyenler tarafından ülkemiz toprakların-

da emperyalistler üsler kurdu. Emperya-
listlerin savaş aygıtı NATO’nun üyesi ol-
dular. Bu uğurda Kore’de şehitler verdik, 
ABD Emperyalizminin gönlü olsun diye. 
Topraklarımızdan kalkan  uçaklar  Orta-
doğu’da halklara kan kusturdular.

Vatan toprağının değerini bilmeyen 
AKP’giller, Lozan’la kazanılmış Ege 
Adaları’nın işgaline göz yumdular. 18 
Ada ve 1 kayalığımız Yunanistan’ın işgali 
altındadır. Buna AKP’giller  ve  Türk Si-
lahlı Kuvvetleri göz yummaktadır.

Bu mu Mustafa Kemal geleneği? 
Topraklarımızın işgaline karşı savaşan 
Kuvvayımilliyecilere karşı hiç mi sorum-
luluğunuz yok?

Denize döküldükleri Ege Denizi’n-
deki adalarımızı  tek tek işgal ederek, 
Yunanistan intikam almaktadır. “Büyük 
Yunanistan” hayallerinden vazgeçme-
yen Yunanistan,  Ege adalarını işgal etti. 
Adalarımızı askeri  üsleri haline getirdik-
leri yetmezmiş gibi, komutanları  Bizans 
Bayrakları altında törenler düzenliyorlar. 
Kıbrıs’taki görüşme masalarında Türk as-
kerlerinin çekilmesini istemekteler.  Di-
yorlar ki;  biz geliyoruz. “Megalo İdea”yı 
vatan topraklarınızı işgal ederek gerçek-
leştiriyoruz.

Kıbrıs’ta vatan topraklarını savuna-
mayanlar, anlaşmaların çiğnenmesine göz 
yumanlar, Ege Adaları’nın Yunanistan’ın 
işgaline sessiz kalanlar, Birinci Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nın kazanımlarına iha-
net etmektedirler. Bunlara sessiz kalanlar, 
karşı çıkmayanlar  emperyalistlerin suç 
ortaklarıdır.

HKP;  9 Eylül 1922 de Emperyalist-
lerin denize döküldüğü ve yedi düvele 
karşı  kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın tüm 
kazanımlarını  savunmakta, vatan toprak-
larını peşkeş çekenleri teşhir etmekte, hu-
kuk savaşı vermektedir.

HKP;  Birinci Kurtuluş Sava-
şı’nın  devamcısıdır. Yarım bırakılan dev-
rimleri  başaracak, İkinci Kuvayimilliye 
ruhuyla  savaşacak,  DEMOKRATİK 
HALK İKTİDARINI kuracaktır.

Yeni 9 Eylül’ler HKP Önderliğinde 
Yaratılacaktır!

İnancımız Tamdır!
Haydi HKP Saflarına!

09.09.2017

HKP İzmir İl Örgütü

Amerikan emperyalizminin yarısö-
mürgesiyiz, dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam 
ediyor hâlâ.

Sağlı-Sollu susuş suikastıyla HKP’yi 
yok saymak isteyen halk düşmanı burjuva 
partileri, Parababaları medyası ve en acısı 
futbol takımı tutar gibi parti tutan “cumhu-
riyet ve demokrasi havarisi” insanlarımız 
“sustu”, “görmedi”. Yazanları da,  “yazdı” 
sosyal medyada üç sütun üstüne, kapkara 
haykıran puntolarla;

Ulusalcı, Faşist, Şo-
venist, Din Düşmanı, 
Karşıdevrimci, Mustafa Ke-
mal düşmanı ve daha birçok 
gerçek dışı hakaretle…

HKP, vatan hainliğine 
devam ediyor hâlâ.

AB-D emperyalizmi bu 
kez kaleyi içten fethetti, Tru-
va atına bindirdiği satılmış 
ABD uşağı yerli işbirlikçi-
leriyle halkımızı dost kim, 
düşman kim ayıramaz hale 
getirdi, dedi HKP. 

İşte tam da bu nedenle 
dışarıda emperyalist yedi 
düvele, içeride işbirlikçi 
halk düşmanı saltanata kar-
şı verdiğimiz Antiemperya-
list Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın 
öncesindeki işgal, tecavüz, zulüm, sefalet 
dolu günlerden çok daha kötü ve karanlık 
günlerdeyiz, dedi.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor 
hâlâ.

ABD emperyalizmi ülkemizi BOP ba-
taklığında parçalayıp boğacak, halklarımı-
zı birbirine boğazlatacak, Yeni Sevr zeba-
nisi geldi kapıya dayandı, dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor 
hâlâ.

“AB Yolu Sevr’e Çıkar, Savunanlar 
Ya Gafildir Ya Hain”, dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor 
hâlâ.

Ne ABD ne AB, Tam Bağımsız Türki-
ye, dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor 
hâlâ.

ABD’nin BOP’u ülkemizi Ortaçağcı 
din devletine dönüştürecek, Şeriat Orta-
çağdır, dedi HKP. Laiklik yoksa demokra-
si, bilim, özgürlük yoktur dedi.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor 
hâlâ.

Başta Kaçak Saraylı Reis ve onun 
AKP’si olmak üzere; Meclisteki diğer 3 
parti; MHP, HDP ve Yeni-CHP de “Türk-
Kürt Milliyetçiliği ve Cumhuriyetçilik” 
postuna bürünmüş, Amerikan işbirlikçisi 
satılmışlardır, dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor 
hâlâ.

Emperyalistler özgürlük, bağımsızlık 
getirmez! Bölgemizdeki Kürdistan İkinci, 
Batı Ermenistan Üçüncü İsrail olacaktır. 

Bu üç Amerikancı devlet Ortadoğu ve dün-
ya halklarına daha fazla kan kusturacaktır, 
dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor 
hâlâ.

Evet, vatan hainiyiz, siz vatanperver-
seniz, siz yurtseverseniz, biz yurt hainiyiz, 
biz vatan hainiyiz.

Vatan kupon arsalarınızsa,
Kasalarınızın ve ayakkabı kutularınızın 

içindekilerse vatan,
Vatan gemiciklerinizse, vatan kaçak sa-

raylarınızsa, vatan İsviçre bankalarındaki 
gizli hesaplarınızsa,

Vatan memleketini, halkının alın terini 
parsel parsel ABD Emperyalizmine peşkeş 
çekmekse vatan,

Vatan doğamızı talan etmeniz, or-
manlarımızı katletmeniz, kurdumuzu, 
kuşumuzu yok etmeniz ve dağlarımızı 
paramparça etmeniz ve su kaynaklarımızı 
zehirlemeniz ve tüm bunların karşılığında 
doldurduğunuz küplerinizse,

Vatan din bezirgânlığı yapıp, temiz dini 
duyguları alıp satmaksa vatan,

Vatan Ata yadigârı Laik Cumhuriyet’i, 
ABD Emperyalizmi ve tarikatlarınızla el 

ele enkaz yığınına çevirmekse,
Vatan tazecik fidan çocuklarımızı Or-

taçağ karanlığına hapsetmeniz, gerici 
eğitim sisteminde boğmanız, aydınlık ge-
leceğimizi elimizden alma çabanızsa vatan,

Vatan 15 Temmuz, iki hain CIA-Pen-
tagon dincisi gücün, AKP ve FETÖ’nün 
ganimet hesaplaşmasıyken, halkı kandırıp 
“15 Temmuz destancılığı” oyununu ser-
gilemekse,

Ve bütün bunlar olurken, Meclisin cey-
lan derisi kaplı koltuklarında 
geyik çevirmekse hep bir 
elden iktidarı, “muhalefeti” 
utanmadan,

Vatan Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın önderi Mustafa 
Kemal’in mirasını sömürüp, 
devrimci, antiemperyalist, 
antifeodal ruhunu ağzına 
almamak, eyleminde göster-
memekse vatan,

Hatta onun CHP’sinin 6 
Ok’undan tekine bile gerçek 
anlamda sahip çıkmadan, 
insanların temiz duygularını 
iğdiş etmekse, Cumhuriyet-
çilik’le aldatmaksa,

Yeni CHP’yse vatan,
Vatan, ABD Emperyaliz-

minin kucağında, onun silah-
larıyla “Ulusların Kendi Kaderini Tayin 
Hakkı”cılık oynamaksa,

Vatan, 1000 yıldır kardeşçe yaşamış 
Türk ve Kürt Halklarını birbirine düşman 
etmek için uğraşmak, bunun adına da “dev-
rimcilik” yaftası yapıştırmaksa,

Vatan “Türk milliyetçisiyiz!” deyip, 
AKP’nin yedek lastikliğini, Amerikan Em-
peryalizminin bekçi köpekliğini yapmaksa 
vatan,

HKP vatan hainidir. Biz vatan hainiyiz.
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran 

puntolarla:
HKP vatan hainliğine devam ediyor 

hâlâ.
Ve İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı za-

fere ulaştırana dek bildiği tek gerçek 
doğru yoldan sapmadan, korkmadan, 
yılmadan, usanmadan vatan hainliğine 
devam edecek mutlaka!..

(Not: Nazım Hikmet’in anısına selam-
la…)

Ankara’dan Bir Yoldaş

6 Ekim, Birleşmiş Milletler (BM) 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafın-
dan her yıl Dünya Gıda Günü ola-

rak kutlanıyor. Dünya genelinde açlık ve 
yoksulluk temaları için farkındalık yarat-
mak, tüm insanların gıda güvenliğine ve 
besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sun-
mak amacıyla kutlandığı söyleniyor, FAO 
tarafından. Bu kapsamda da seminer vb. 
çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Her yıl farklı bir temayla kutlanıyor 
Dünya Gıda Günü. Geçen yılki teması 
“iklim değişiyor, o halde gıda ve tarım 
da değişmeli” olarak belirlenmişti. Bu 
yılki temayı henüz açıklamadılar.

Dünyaya ve ülkemize baktığımızda 
her yıl kutlanan Gıda Günlerine rağmen, 
açlık ve yoksulluğun her geçen gün art-
tığını görüyoruz. Yine BM’nin verilerine 
göre, dünyada yaşayan her 100 kişiden 
11’i yani yaklaşık 800 milyon insan ye-
tersiz beslenme sorunu yaşıyor. Yine 
dünyanın yoksul ülkelerinde doğan her 6 
bebekten 1’i bu yüzden yetersiz kiloyla 
hayata gözlerini açıyor.

Bizim ülkemizde de durum bundan 
daha farklı değil. 2017 yılı için belirlenen 
Asgari Ücret, AGİ dahil net 1.404,06 TL 
olarak belirlendi, AKP’giller hükümeti ta-
rafından. Çeşitli sendikaların yaptığı araş-
tırmaya göre, Ağustos ayında dört kişilik 

bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için 
yapması gereken 
aylık gıda harcama-
sı tutarı yani Aç-
lık Sınırı 1.504,74 
TL’dir. Bununla 
birlikte, bir aile için 
sadece gıda harca-
ması için yeterli ol-
mayacağından, gıda 
harcaması ile birlikte 
giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağ-
lık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması 
zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam 
tutarı yani Yoksulluk Sınırı da 4.901,42 
TL oldu. Bizim bir şey dememize gerek 
kalmadı aslında. Ülkemizde Asgari Ücret 
ile çalışan milyonlarca çalışan, hem Açlık 
Sınırı ve hem de Yoksulluk Sınırının altın-
da bir ücretle yaşamaya mahkûm ediliyor, 
buna yaşamak denirse tabiî...

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nin geçtiğimiz dönemlerde yaptığı 
açıklamasına göre, son 15 yıllık süreçte 
çiftçi kayıt sisteminden 600 bin çiftçi ay-
rılmıştır. Bu da devletin verdiği tarımsal 
destekleri dahi bu çiftçilerin alamaması 

anlamına gelmekte-
dir. Türkiye çok hızlı 
bir şekilde tarımsal 
hammadde alanında 
net bir şekilde dışa 
bağımlı hale gelmiş-
tir. Çiftçi, Belçika 
yüzölçümü büyük-
lüğünde tarım ara-
zisine son 15 yıllık 
süreçte hiçbir tarım 
ürünü ekemez hale 
gelmiştir. Hayvan-
cılık açısından da 
ithalat yapmazsak et 
yiyemez konumda-
yız. Dünyanın hiç-
bir yerinde serbest 
piyasa ekonomisine 
dayanan bir tarım 

politikası uygulanmamaktadır. Çiftçimiz 
korunmamakta ve desteklenmemektedir.

İşsizlik de en büyük sorunlarımızdan 
biridir. TÜİK’in verilerine göre, ülkemiz-
de işsizlik yüzde 10,2’lerde seyretmekte-
dir. Ancak gerçek işsizlik, kayıtlı olma-
yan birçok işsiz insanımız olduğu için 
çalışabilir nüfusumuzun neredeyse yarısı 
yani yüzde 50’lerdedir. ABD-AB (AB-D) 
Emperyalistlerinin kanlı BOP yani Orta-
doğu’nun haritasını ne pahasına olursa ol-
sun yeniden çizme planı sonucunda yarat-
tıkları savaştan kaçan Suriyeli mülteciler 
de eklenince ülkemizdeki işsizlik tablosu 
daha da vahim bir hale gelmiştir.

Bir Dünya Gıda Günü daha işsizliğin, 
yoksulluğun, açlığın pençesinde “kutla”-
nacak. Açlığı, yoksulluğu, işsizliği, paha-
lılığı yaratan Parababaları düzeni, AB-D 
Emperyalistleri, yaptıkları vurgunu, soy-
gunu, talanı ve sömürüyü, dünya halk-
larını isyana sürüklememesi için Dünya 
Gıda Günü gibi günlerle ılımlandırmaya 
çalışıyorlar.

Ancak onların emperyalist düzen var 
olduğu sürece, İnsanlık her geçen gün 
artan bir düzeyde açlığa ve yoksulluğa 
mahkûm ediliyor.

İnsanın en temel hakkı olan beslenme 
hakkı bile artık ulaşılamaz olduktan gayrı 
insana bu düzene isyan etmekten başka bir 
çare kalıyor mu?q

ABD ve AB Emperyalizmi, Orta-
doğu’da halkları yıkıma götüren 
“Büyük Ortadoğu Projesi”ni 

uygulamakta tereddüt etmiyor. Irak’ta, Li-
bya’da ve Suriye’de yaptıkları zulüm ve 
işkence ortada. Ama Suriye Halkı ve müt-
tefiklerinin direnişi ile Suriye’yi kan gölü-
ne çevirmesine rağmen başarılı olamadı. 
Kendi yarattıkları Ortaçağcı İrtica örgütü 
İŞID’e karşı savaşı bahane ederek, Ortado-
ğu’daki üslerini genişletiyorlar ve sağlam-
laştırıyorlar.

İşte bu nedenle diyoruz ki;  “Katil 
ABD Ortadoğu’dan Defol diyemeyenler 
ya Gafildir ya Hain!”.

Biz bu sloganı, devrime olan inancı-
mızla haykırıyoruz.  Ama ne yazık ki Sol 
görünen anlayışlar, ABD ve AB Emper-
yalizmine karşı çıkamayan sefiller duru-

mundalar. Kendi varlık nedenlerini inkâr 
ediyorlar. Yazık…

Oysa ABD ve AB Emperyalizmi ülke-
leri ölüm tarlasına çevirmek için ve halkla-
rı birbirine kırdırmak için, silah tekellleri 
daha çok para kazansın diye savaşları kış-
kırtıyorlar.

Şimdi de Körfez ülkelerini birbirine 
kırdırmak için Katar’ı seçtiler. Türkiye İşçi 
Sınıfının karşı olmasına rağmen, işbirlikçi-
si AKP iktidarı 5000 Halk çocuğunu Ka-
tar’a gönderme kararı aldı. Türkiye Halk-
ları bu oyunda piyon olmak, askerlerimiz 
ölsün istemiyorlar.

Ülkemizde halklarımız işsizlik 
ve pahalılık cehenneminde yanarken, 
özgürlükler yok edilirken, İşçi Sınıfımızın 
kazanılmış hakları gasp edilirken, kadına 
şiddet, çocuklara tecavüz en üst sınırda 
iken,  doğa ve çevre katliamları yaşanırken, 

İşçi Sınıfımız güvensiz çalışmadan dolayı 
iş cinayetlerine ve katliamlarına kurban 
giderken,  halklarımız bir de istemeden 
savaşlara gönderiliyor ve gençlerimiz,  
askerlerimiz genç yaşta yaşamlarını kaybe-
diyorlar.

Biz devrimciler, İşçi Sınıfımız ile bir-
likte bu gidişe dur demek zorundayız.  
Kıyılarımıza vuran bebek cesetlerini ve 
mültecileri unutmadık. Bu da toplumumu-
zun bir yarasıdır. Sokaklarda dilenen, vü-
cutlarını satan, kurtuluş diye denize açılıp 
denizde kaybolan ve ölen mülteciler bizim 
de sorunumuz.

Yunanistan’ın işgal ettiği 18 ada ile 1 
kayalık gün gibi ortada iken AKP’giller’in 
sessiz kalmasına karşın duyarlı olmalıyız. 
İşgale karşı çıkmak devrimci bir görevdir. 
İşgal yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya 
sevkiyat yapan, cephanelikleri basan İşçi 
Sınıfımızın onurlu geleneği vardır. Bu ge-
lenek bugün da devam edecek ve Yunani-
stan İşçi Sınıfına örnek olunacaktır. Sosyal 
şoven politikalarla mücadele etmek Yunan-
istan İşçi Sınıfının görevidir.

Bunların durdurulması için emperya-
list savaşların durdurulması şarttır. Halk-
larımızın barış içinde bir arada yaşayacağı 
günleri yaratmanın yolu ülkelerdeki Para-
babaları düzenlerini ortadan kaldırıp yerine 
HALKIN İKTİDARINI kurmaktır.

Hepimize düşen görev budur.  Emper-
yalistlerin Büyük Ortadoğu Projesine karşı 
çıkmak, ölüm makineleri NATO’ya karşı 
çıkmak, mevcut üslerin kapatılmasını iste-
mek, emperyalistlerin her geçen gün artan 
işbirlikçi iktidarlarının ve işbirlikçi örgüt-
lerinin silahlandırılmasına karşı çıkmak 
insanlık görevidir.

Biz devrimciler, işçiler, yurtseverler 
bir araya gelir ve örgütlenirsek bu abluka-
yı kırarız.  Çünkü biz haklıyız. Sınıfsız ve 
sömürüsüz bir dünyada kardeşçe yaşamak 
ve halklarımızı özgür ve eşit mutlu bir aile 
olarak yaşatmak hedefimizdir.

Biz devrimciler bu hedefe ulaşmak için 
örgütlü olmak zorundayız. Biliyoruz ki; 
Birleşik Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuv-
vet Yenemez!

İzmir’den Bir Yoldaş

9 Eylül 1922 İzmir’in Kurtuluşu,
Halkımıza kutlu olsun

HKP, vatan hainliğine devam ediyor hâlâ…

Dünya Gıda Günü ve açlığın pençesindeki milyonlarTürkiye İşçi Sınıfının
Devrimci Sorumlulukları Nelerdir?
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