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Ümit Yalım devamla, şu anki siyasi ik-
tidar, Türk milletinden 9 Eylül 1922’nin in-
tikamını alıyor. Hiç merak etmeyin, aynen 
9 Eylül 1922’de olduğu gibi, yine Yunan 
askerlerini denize dökeceğiz, hem de işbir-
likçileri ile birlikte, dedi.

Ümit Yalım, şu anda Aydın’da iki vali 
var; biri Türk, biri Yunan. Çünkü işgal 
edilen adaların bir kısmı Aydın İl sınırları 
içinde. Muğla’da iki vali var; biri Türk, biri 
Yunan. Çünkü işgal edilen adaların bir kıs-
mı Muğla İl sınırları içinde. Keza İzmir’de 
de iki vali var; biri Türk, biri Yunan. Çünkü 
işgal edilen adaların bir kısmı da İzmir İl 
sınırları içinde kalıyor.

Bizler bu işin peşini bırakmayacağız. 
Vatan topraklarının işgaline sessiz kalan-
lardan da, işgal edenlerden bunun hesabını 
soracağız, diyerek bilgilendirici, doyurucu,  
tatmin edici, konuyu her yönüyle aydınlatı-
cı konuşmasını sonlandırdı.

İkinci konuşmacı YARSAV Kurucu 
Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğ-
lu’ydu.

Ömer Faruk Eminağaoğlu da konuş-
masına HKP’ye ve HKP İzmir İl Başkanı 
Avukat Tacettin Çolak’a teşekkür ederek 
başladı.

Eminağaoğlu konuşmasında; deniliyor 
ki Ege adaları ve Ege’deki sorunlar Lo-
zan’dan kaynaklanmaktadır.

Geriye gidelim, Lozan’ın da gerisi-
ne gidelim. Sayın Yalım çok açıkça ifade 
etti. Türkiye’den önce Osmanlı döneminde 

Sevr’e konan maddelerle Ege’deki bütün 
haklarınızı vermişsiniz. Ege’deki bütün 
haklarınızı verirken, bu adalar, kayacıklar-
la ilgili haklarınızı kaybetmişsiniz. Bu sü-
reç ile ilgili TBMM tarafından 42 kişi hak-
kında idam kararı verilmiş. Sevr sürecinde 
yer alanlar hakkında.

Sevr hiçbir zaman kabul görmedi. Kur-
tuluş Mücadelesi de zaten bunun için ve-
rildi.

Baktığımızda Cumhuriyet döneminde 
ulusal sınırlarımız, “Yurtta Barış, Dün-
yada Barış” anlayışıyla belirlendi. Ve bu 
sınırlarımıza bağlı kaldık.

Hiçbir zaman toprak kaybetmedik der-
ken, işte ilk kez bu Adalar ve bu Kayacık-
larla Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet 

tarihinde ilk kez toprak kaybıyla baş başa 
bırakıldı, dedi.

Eminağaoğlu devamla; Anayasanın 
değişmez hükümlerinde yazıyor, Türkiye 
Cumhuriyeti devleti, ülkesi ve milletiy-
le bölünmez bir bütündür. Anayasanın bu 
hükümleri asla ve asla değiştirilemez. Ana-
yasanın bu hükümleri değiştirilemezken, 
sınırlarımızın ne olduğu Lozan ve o çerçe-
vedeki, daha sonra 1932’deki anlaşmayla 
da ortaya konulmuş iken, sınırlarına sahip 
çıkamayan, kendi sınırları içerisindeki, ka-
raparçasına-ülkesine pasaportla giden ama 
milletvekili sıfatını kullanan, bakan sıfatı-
nı kullanan bir hükümetin yönetiminde bir 
Türkiye Cumhuriyeti söz konusu.

Evet Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sına göre Cumhuriyetin nitelikleri değiş-
tirilemez. Değiştirilemez olan nitelikleri 
arasında Laiklik, Demokrasi Cumhuri-
yet’in bütün niteliklerine bağlılık varken, 
Cumhuriyeti layık olmadığı yere götürme 
isteği Anayasa Mahkemesi kararı ile açık 
ve sabit olan, Cumhuriyet’e karşı olduğu 
Anayasa Mahkemesi kararı ile açık olan, 
Demokrasi dışılığı Anayasa Mahkemesi 
kararıyla açık ve sabit olan bir hükümete 
teslim ederseniz, o hükümetten Anayasa-
ya bağlılığı nasıl bekleyebilirsiniz? Artık 
kendi sınırlarına ve kendi ülkesine sahip 
çıkamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. 
Bu kadar açık ve net. Ve Sevr’deki anlayı-
şı uygulayan bir iktidarla karşı karşıyayız. 
Emperyalizme karşı duran değil, Emperya-
lizmin bakışına göre şekillenen bir iktidar-
la karşı karşıyayız, dedi. 

Eminağaoğlu konuşmasında devam-
la; Bu konular ilk kez bir soru önergesi 
ile 2004 yılında TBMM’nin gündemine 
getirilmiş. Ege’de Kardak sonrası bazı 
kayacıklara bayrak dikilmiş. Bu doğru 
mudur, diye soruluyor. Yanıt verilmiyor. 
Bu şekilde 2004’te başlayan ve sonuncusu 
2017 Haziranında verilen tam 67 tane soru 
önergesi var. Bunların önemli bir bölümü 
iktidar tarafından yanıtlanmıyor, kalanlara 
da şablon yanıt, konu Ege Denizi’nde sınır-
ların açıkça çizilmemesinden kaynaklan-
maktadır, gibi aslı astarı, gerçekle hiçbir il-
gisi olmayan biçimde verilen yanıtlarla ge-
çiştiriliyor. 2013-2017 yılları arasında bu 
konuyla ilgili sekiz tane meclis araştırma 
önergesi veriliyor, ama bugüne kadar tek 

bir araştırma yok. Şimdi burada yapılması 
gereken ne?

Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği 
altındaki bir kara parçasının işgaline ses-
siz kalan Bakanların, Başbakanların Yüce 
Divana sevk edilmesi gerekiyor. Ancak 
ve ancak mensubu olduğum partiye de 
(CHP’ye. – Kurtuluş Yolu) sorumluluk dü-
şüyor. TBMM’de elli beş tane imza, böyle 
bir Meclis soruşturma önergesinin altına 
atılmıyor.

Elli beş imza ile başvursan ne olur?
O da çıkar, 276 imza ile reddeder.
Soru önergelerini kaale almıyor ama bu 

önergeyi gündeme almak zorunda. Elli beş 
tane imzayı attığın zaman çıkacak, neden 
Meclis Soruşturması açılmaması gerektiği-
ni, halkın gözünün içine baka baka, ben bu 
bayrağın dikili olduğu topraklarda egemen 
değilim mi diyecek?

Bu hesabı sormanın yolu Meclisten de 
geçiyor, bu hesabı sormanın yolu halkın 
hesap sormasından da geçiyor. Ancak bu-
rada sadece soru önergesi vermekle, Meclis 
soruşturması önergesi vermekle bu sorun 
çözülmüyor. Eğer sorunun çözümü böyle 
olsaydı, herhalde 1920’de TBMM açıldı-
ğında, Anadolu’nun neresi Yunan işgalin-
de, diye Gazi Mustafa Kemal verirdi soru 
önergesini.

Sorunlar böyle mi çözülürdü?
Sorunlar böyle çözülmüyor. Bugün on 

sekiz ada, yarın… Bu gidişin sonu nereye 
kadar?, dedi.

Eminağaoğlu son olarak; Lozan’da 
egemenliği devredilmemesine rağmen kur-
şun atmadan, herhangi bir mücadele etme-
den İzmir’de denize dökülenler, Türkiye 
Cumhuriyeti kara parçasına tekrar bayrağı-
nı dikecek. Türkiye Cumhuriyeti ve Cum-
huriyetçiler buna sessiz mi kalacak?

Elbette hayır!
Biz elbette bağımsız Türkiye diyoruz, 

biz elbette barış diyoruz, ama bu topraklar 
nasıl kazanılmışsa asla ve asla kaybedilme-
yecek, diyoruz.

Kuzey Irak’ta yapılacak olan referan-
dum için Meclisi olağanüstü toplayanların, 
söz konusu Ege Adaları olunca niye sesi 
çıkmıyor acaba? Amerika’nın, Alman-
ya’nın, İngiltere’nin sesi çıkmadığı için 
mi? Ege adaları vatan toprağı değil mi? 
Cumhurbaşkanına soruyorum, Başbakana 
soruyorum Ege Adaları’nın Kuzey Irak’tan 
geri kalır yanı ne?

Ege Adaları sorunu için neden bir Mec-
lis Soruşturma Önergesi verilmiyor, diye 
hesap soracağız. Bunların mücadelesini 
vereceğiz.

Bu konuda Suç Duyurusunda bulunan 
HKP’ye gönülden şükranlarımı iletiyorum.

Bu konuda duyarlılığıyla herkesi bil-
gilendiren Sayın Ümit Yalım’a gönülden 
şükranlarımı iletiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti her türlü bedel 
ödenerek kurulmuş bir Cumhuriyet’tir. Ve 
o her türlü bedel bu sınırlarda, asla ve asla 
tek bir kara parçası kaybedilmemesi adına 
yine verilecektir, diyerek, akıcı, doyurucu, 
somut talepleri içeren konuşmasını alkış-
larla sonlandırdı.

Üçüncü ve son konuşmayı HKP İzmir 
İl Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Avukat Tacettin Çolak yaptı.

Tacettin Çolak’ın konuşması özetle 
şöyleydi:

Saygıdeğer katılımcılar, iki kurmayın 
arasında ben ne söyleyeceğim şimdi?

Yani hukukun kurmayı ve askerliğin 
kurmayıyla panelistlik yapmak gerçekten 
zor.

Neden iktidar, bu iktidar koltuklarını 
işgal edenler, Adalar konusunda ölü numa-
rası yapmaktadırlar?

Neden bir ülkenin egemenlik hakkı göz 
göre göre ihlal edilirken, artık Ege’deki 
sınırlarımız, karasularımız, hava sahamız 
kevgire dönmüşken, üstüne üstlük bir de 
hava sahamızı ihlal eden bakanlarını uya-
ran görevlimize Türkçe kelimelerle küfre-
dilirken, bir ulusun onuru neden bu kadar 
ayaklar altına alınır?

Kendileri onursuz. Kendilerinin bu tür 
hakaretler karşısında sessiz kaldıkları ve 
hatta hiç olmamış gibi davrandıklarını çok 
iyi biliyoruz. 

Hatırlayın, Suriye sınırında birkaç sa-
niye hava sahamızı ihlal ettiler diye Rus 
uçağını düşürdüler. Ondan sonra da böbür-
lendiler değil mi?

Emri ben verdim, egemenlik hakkımız 
ihlal edildi. Bir daha olsa, bir daha veririm, 
dedi.

Ondan sonra Putin ne dedi? 
Tüm dünyanın gözü önünde, bir ülke-

nin devlet başkanına burada söyleyemeye-
ceğim, ağza alınmayacak sözler söyledi.

Şu anda Putin ile kanki. Kendileri böyle 
bir olumsuzluğu kabullenebiliyorlar. Lanet 
olsun, o onların meşrebi. Bizi ilgilendir-
mez.

Ama şu anda bu ülkenin yönetim kad-
rolarını işgal ettikleri için ve sayın komuta-
nımın ve yargıcımın baştan beri söylediği 
gibi, yapılması gerekeni yapmadıkları için, 
koskoca bir ulusun onurunu ayaklar altına 
alıyorlar. Yazıklar olsun bunlara!

Bunun nedeni de şu, arkadaşlar. Bunlar 
Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcileri. 
Ve Tefeci-Bezirgan Sermaye, 15 yıllık ik-
tidarlarında gördüğünüz gibi, bunlar Doğu 
toplumlarında yedi bin yıldır, ülkelerin, 
halkın, insanın iliklerine işlemiş, onları pe-
rişan etmiş, her türlü düşünmeden, davran-
madan, pozitif hareketten mahrum bırak-
mış bir sınıfın temsilcileri.

O nedenle bunlar; Ulusal Onur, diye bir 
şey bilmezler. Bunlar Ortaçağcılığın, üm-
metçiliğin özlemi içerisindeler.

Hiç üretimle filan da ilgileri yok. Görü-
yorsunuz on beş yıldır ne üretim yaptılar?

İnşaat ve yol yapıldı, vurgun ve talan...
Daha dün İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı istifa etti. Sebebi; vurgun ve talan.
Maalesef HKP olarak öyle bir susuş su-

ikastine uğruyoruz. Ülkemizi ve halkımızı 
ilgilendiren çok önemli meselelerle ilgili 
yaptığımız eylemler, suç duyuruları bile 
basında yer almıyor. Ancak sosyal medya 
üzerinden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 
O da kısıtlı oluyor.

Dün öğle saatlerinde, öyle bir ironik 
çakışma oldu ki… Biz İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinde TÜRGEV ve benzeri Orta-
çağcı vakıflara çekilen peşkeşlerle ilgili, 
Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda 
bulunduğumuz saatlerde Kadir Topbaş Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’ndan imar 
meselesinde AKP’li belediye meclis üyele-
riyle çelişkiye düştüğü için istifa etti-rildi. 
Bu suçlarını gördüğümüz anda, maalesef 
adalete teslim ediyoruz diyeceğim ama Ta-
rihe not düşmek için dosyalarını açıyoruz. 
O yüzden bunlarda vatan sevgisi de, millet 
sevgisi de yok. Varsa yoksa ümmetçilik.

Ve dikkat edersek, özellikle son süreçte 
gemi iyice azıya aldılar. Cumhuriyet düş-
manlığı, Laiklik düşmanlığı, Mustafa Ke-
mal düşmanlığı konusunda pervasızlaştılar.

Bunlar bir proje ürünü olarak başımıza 
getirildi. Ve dikkat edersek hepsi deşifre ol-

maya başladı. Yani kendilerinin duayenleri, 
ideolojik besi kaynakları, şerefsiz Abdur-
rahman Dilipak bile yıllar önce FETÖ’cü 
Abdurrahim Karslı ile yaptıkları görüşme-
leri deşifre etti.

Bunlar hep ABD Emperyalizminin 
BOP projesinin bir parçasıdır. Ergenekon 
ve Balyoz operasyonları, bu projeye karşı 
direnç oluşturabilecek ordu içindeki Mus-
tafa Kemal’ci askerlerin tasfiyesi için ya-
pılmıştır. Bu projenin sahibi ABD’dir. 

Yalnız bir konu yanlış anlaşılıyor. Bi-
zim Yunan Halkıyla bir sorunumuz yok. 
Geçenlerde Yunanistan’a gittim görev do-
layısıyla. Oradaki insanlar da bizim gibi 
düşünüyor. Yani halkları böylesine kışkır-
tıcı hareketlerle birbirine düşman etmek 
istiyorlar. Ve biz de buna karşı mücadele 
ederken, Yunan Halkıyla değil bizim soru-
numuz. Bizim sorunumuz Yunanistan dev-
letiyle, AB Emperyalizminin, dolayısıyla 
ABD Emperyalizminin oyuncağı olmuş, 
Yunanistan hükümetinin emperyalist çıkar-
larına karşı biz mücadele ediyoruz. Dola-
yısıyla Yunanistan, insanlarımıza karşı da 
suçlar işlemektedir.

Yunanistan, Ege Denizi’ni kendisine ait 
bir göl olarak görüyor. Böyle giderse Di-
dim’de, Çeşme’de denize de giremeyiz.

23 Mayıs’ta biz Çeşme’de bir suç duyu-
rusunda bulunduk. Bizim işgal edilen ada-
lar etrafında devriye atmak isteyen Sahil 
Güvenlik Komutanlığı elemanlarına, aman 
adalara yaklaşmayın, diye talimat veriliyor. 
Yazılı emir isteniyor, verilmiyor. Biz de 
bunun üzerine, Sayın Ümit Yalım’ın tanık-
lığına başvurun, diyerek, talimatı verenler 
hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Yunanistan hükümeti hakkında, Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda 
bulunduk, savaş suçu işlediği için. 

Biz bu dosyaları 302’den açtık. Bizde 
zaman aşımı yok. Biz bu dosyaları açaca-
ğız. Bu dosyaları açtığımızda, ya Çeşme’de 
kaleye bir mahkeme kuracağız. O zaman 
yargıcı da Sayın Eminağaoğlu olacak. Ya 
Didim’de Poseydon Heykeli’nin önüne, ya 
da Bodrum Belediye Meydanı’na kuraca-
ğız mahkemeyi.

Orada bunları ama şimdiki hukuk siste-
mi içinde, yürürlükteki yasalara göre yargı-
layacağız. Yeni bir yasa getirmeye filan da 
gerek yok.

Bursa Nutku’nu hayata geçirmemiz la-
zım. Sonuç olarak ben de Nazım Usta’yla 
bitireceğim sözlerimi: 

Alçaklığın, hainliğin
İkiyüzlülüğün puştluğun
Kısacası cümle kokuşmuşluğun
At oynattığı bir dönemde 
Yaşamdan zevk alabilmek 
Ancak zayıfların bahtiyarlığıdır
Esas olan sadece yaşamak değil
İnsana yakışır şekilde ve
Onurlu yaşamaktır
Teslim olmadan
Boyun eğmeden
Sürünmeden el etek öpmeden yaşa-

maktır.

Biz; teslim olmadığınız sürece yenilmiş 
sayılmazsınız, diyen anlayışın temsilcileri-
yiz.

Vatan aşkını söylemekten korkar hale 
gelmektense ölmek yeğdir, diyenlerdeniz. 

Bu konuşmanın ardından panel, atılan 
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”, “Em-
peryalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi 
Gidecekler” sloganları ile son buldu.

İzmir’den Kurtuluş Partililer

Lozan Antlaşması’nın 12’nci 
maddesine göre; “İmroz 
(Gökçeada), Bozcaada ve Tavşan 

Adaları ile birlikte Asya kıyısından üç 
milden az uzaklıkta bulunan Adalar, 
Türkiye’nin egemenliğine” bırakılmıştır. 
Böylece Türkiye; Asya kıyısına 3 milden 

daha yakın olan bölgede adı açıkça 
bildirilmeyen; 153 toprak parçasından 
oluşan ada ve adacıklara sahip olmuştur. 
Öyle ki, bu adaların bazıları; Marmara 
Denizi’ndeki Büyükada’nın bile en az üç 
katı büyüklüğüne sahip kara parçalarıdır.

Ege’de bulunan, mülkiyeti Türkiye 

Cumhuriyeti’ne ait olan ve İzmir, Aydın, 
Muğla İllerimizin sınırları içinde kalan 18 
ada ve bir kayalık 2004’den bu yana 
Yunanistan tarafından fiilen işgal edilmiştir.

Bu ihlal, işgal ve ilhaklar karşısında 
mülki amirler, siyasi ve askeri yetkililer 
sessiz kalmaktadır.

Siyasiler böyle 
de Valiler farklı mı?

Yu n a n i s t a n ’ ı n 
2004 yılından bu 
yana işgal ve ilhak 
ettiği adaların dahil 
olduğu İzmir, Aydın 
ve Muğla İllerinin 
Mülki Amirleri olan 
Valiler de ne yazık 
ki 13 yıldır bu işgale 
seyirce kalmışlardır. 
Bu nedenle; 2014 
yılından bu yana bu 
üç ilde görev yapmış 
olan valilerin de 
cezai sorumlulukları 
b u l u n m a k t a d ı r . 
Bu nedenle 
Valilerin bu fiilleri/

eylemsizlikleri TCK’nun 302’nci 
maddesinde tanımlanan suç kapsamındadır.

Dahası, bu işgali görmezden 
gelerek Vatana İhanet suçunun yanında 
TCK m. 257’de tanımlanan “Görevi 
Kötüye Kullanma” ve TCK m. 262’de 
öngörülen “Kamu Görevinin Usulsüz 
Olarak Üstlenilmesi” suçlarını da 
işlemişlerdir.

“Bize Sevr’i gösterip Lozan’a razı 
ettiler”, “Şöyle bağırsan sesimizin 
duyulacağı adalarımızı verdiler” diyerek 
Cumhuriyetimizin kurucularına iftira 
atanlar da Yunanistan Devleti tarafından 
yapılan bu açık saldırılar karşısında ölü 
numarası yapmaktadır.

HKP, Ege’deki Adalarımızın Yunanistan 
tarafından işgal edilmesine sessiz kalan 
siyasi, askeri ve idari yöneticiler hakkında 
şimdiye kadar defalarca (Çeşme’de, 
Didim’de, Bodrum’da) suç duyurularında 
bulunmuştur.

Ege Adalarının Yunanistan tarafından 
işgal edilmesini, Halkımıza anlatmak 
ve Adalarımıza sahip çıkmak için HKP 
olarak, İzmir ve çevre İl ve İlçelerinde 
haftalar süren Afiş, pankart ve el ilanlarını 

dağıtarak 23 Eylül 2017 Tarihinde İzmir 
Fuar Gençlik Tiyatrosunda Emekli 
Kurmay Albay Ümit YALIM, Av.Ömer 
Faruk EMİNAĞAOĞLU ve Av. Tacettin 
ÇOLAK’ın katılımı ile “LOZAN’DAN 
GÜNÜMÜZE EGE ADALARI” konulu 
bir PANEL düzenledik. Ege Adalarının 
Hukuki, Siyasi ve Askeri sonuçlarını ve 
çözüm önerilerini tartışıldığı Panelde de 
ifade edildiği gibi bugün İzmir, Aydın 
ve Muğla İllerinin Mülki Amirleri olan 
Valiler hakkında, İçişleri Bakanlığına ve 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Suç 
Duyurumuzu yapmış bulunmaktayız.

Ege Denizi’nde Adalarımızın işgaline 
karşı sessiz kalmakla işledikleri suçlardan 
soruşturma açılarak yargılanmalarını 
istiyoruz.

Ülkemizin en Vatansever, en Halksever 
gerçek muhalefet partisi olan Halkın 
Kurtuluş Partisi; Ülkemizin Egemenlik 
Haklarının ayaklar altına alındığı, işgal 
edilen vatan topraklarımızda askerimizin 
işgalci askerleri koruma ve kollama 
durumuna düşürüldüğü bu acıklı duruma 
itiraz ediyoruz ve sorumluların hesap 
vermesini istiyoruz. 25.09.2017

Kahrolsun Emperyalistler ve
Yerli İşbirlikçileri!

HKP Genel Merkezi

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

HKP’den, Vatan Toprakları Olan Ege Denizi’ndeki Adalarımızı Peşkeş Çeken
İzmir, Aydın ve Muğla İllerinin Valileri Hakkında Suç Duyurusu
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