
Geçtiğimiz haftanın başında ülkemiz 
ve komşu ülke Suriye’de yaşanan yıkıcı 
deprem on binlerce yurttaşın hayatına mal oldu. 
Depremin ardından devlet kurumlarının 
harekete geçememesi ve hızlı bir şekilde 
müdahale edememesi ölü sayısının artmasına 
neden oldu. Partimiz ilk andan itibaren 
kadrolarını harekete geçirerek, deprem böl-
gesinde etkin bir dayanışma örgütledi. 
Depremzedelerle gıda, kıyafet ve ısınmayla  
ilgili dayanışmamız bugün hâlâ devam 
etmektedir. Depremde çok yüksek 
sayıda insanımızın hayatını kaybetmesi-
nin ana kaynağı sermaye iktidarı ve piyasa 
ekonomisidir.

TKP’nin yıllardır altını çizdiği ve mücadele-
sini verdiği ‘Devletleştirme’ başlığının aciliyeti 
ve önemi, depremin ardından kitleler bazında 
meşruiyet kazanmıştır. Partimiz, şimdi bu 
mücadeleyi yükseltmenin ve bir kez daha 
enkaz altında kalmamak için emekçileri ayağa 
kaldırmanın yollarını arayacaktır. 

Su uyurken,
Emperyalizm uyumuyor! 

Depremin ardından emperyalist ülkeler de hiç 
vakit kaybetmeden kendi tekellerinin çıkarları 
doğrultusunda harekete geçti ve Türkiye 
üzerindeki etkilerini artırmanın peşine düştüler. 
Emperyalist alçaklığın en abartılı şovu ABD’nin 
Türkiye’ye uçak gemisi yollamasıdır ama daha 
sinsi ve örtülü hamleler için de düğmeye 
basılmıştır.

Türkiye, Ukrayna’da süren emperyalist savaşın 
dışında değildir. Tersine; Türkiye, savaşa giriş 
kapılarından bir tanesidir. AKP hükümeti-
nin bugüne kadar yürütebildiği ikili pozisyo-
nun kalıcı olamayacağı yüksek ihtimaldir. 

Bu tehlikeli durumun kaynağı sadece ülkemi-
zin coğrafi  önemi değil, Türkiye burjuvazisinin 
kâr hırsıdır. Türkiye’yi yönetenlerin Orta 
Doğu’da soyunduğu ve sermaye sınıfının 
iştahını kabartan neo-osmanlıcı maceracılığın 
sonucunda, emperyalist müdahale ve 
ülkemizin savaşa girmesi gibi tehlikeler
artmıştır.

Depremin yıkıcı sonuçları Suriye’de de çok 
ciddi şekilde hissedildi. Suriye, ilaç ve temel 
ihtiyaç malzemelerinin eksikliğini yaşıyor. 
Suriye halkı, yaralarını sarmaya çalıştığı 
bu zor günlerde bir de Avrupa Birliği, ABD 
ve NATO tarafından Suriye’ye yönelik 
uygulanan yaptırımların etkilerini hissedi-
yor. Bu insanlık dışı uygulama bir an önce 
son bulmalıdır.

Şimdi uyanma ve
ayağa kalkma zamanı!

Türkiye Komünist Partisi, emekçileri sömürü-
nün son bulduğu, tarikatların ve cemaatlerin 
dağıtıldığı NATO, AB ve ABD gibi emperyalist 
güçlerin boyunduruğundan kurtulduğumuz, 
eşitlikçi, laik ve bağımsız bir Türkiye için, 
Sosyalist bir cumhuriyet için ayağa 
kalkmaya ve örgütlü mücadeleye katılmaya 
çağırmaktadır.

Münih Güvenlik konferan-sının karşısında 
sesimizi yükseltiyoruz. 

Kahrolsun Emperyalizm! 

Yaşasın Enternasyonalist 
Dayanışmamız! 
Yaşasın Sosyalizm!
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BÜYÜK bir TEHDİTTİR!
DEPREM kadar

NATO en az NATO en az 

BÜYÜK bir TEHDİTTİR!
DEPREM kadar


