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Önsöz
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah An-

kut, 07 Haziran ve 01 Kasım 2015 Seçimlerinde toplamda 
TRT’de dört konuşma yapmıştır. Bu konuşmalar, bilindiği 
gibi, 10 dakikayla sınırlıdır. Yani toplamda ancak 40 dakika 
Türkiye Halkına hitap etme imkanı bulmuştur topu topu. 
Ama bu konuşmalar sürelerinin çok ötesine geçen bir etki 
yarattı. Bu etki en veciz şekilde sosyal medyada dile geti-
rildi. 

“HKP’li Dayı” denildi kendisine.
“HKP’li Dayı, Meclisteki dört partiyi salladı.” v.b. 

değerlendirmelerle gençliğe yaraşır bir şekilde en kestirme-
den betimlemiş oldular durumu. Bu konuşmaların böylesine 
bir etki yaratmış olmasında elbette Devrimci Önder Nurul-
lah Ankut’un hitabetinin büyük önemi vardı. Çünkü O’nun 
söylediği her söz, önce düşüncesinden-inancından süzülüp 
yüreğine değer-vurur; oradan da diline dökülür. Çünkü O, 
Halka yalan söylemeyi günahların en büyüğü sayar.

Diğer yandan, konuşmaların içeriği, hiçbir abartmaya, 
saptırmaya gerek görmeksizin Halkın önüne konulmuş çı-
rılçıplak, çimçiğ gerçeklerden oluşur. Antika ve Modern 
Parababalarının medyalarının, siyasilerinin hiçbir zaman 
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Halka açıklayamayacakları olayları ve olguları nasılsalar 
öylece, hiçbir saptırmaya, çarpıtmaya gerek görmeksizin 
dile getirmiştir.

Bu gerçekler Halktan öylesine gizlenmiş, yok sayılmış, 
unutturulmaya uğraşılmıştır ki, dile getirilmeleri adeta dep-
rem etkisi yapabilmiştir.  Halkımız birçok gerçeği bu kısa-
cık konuşmalardan duymuş ve sarsılmıştır. Gerçek bir Halk 
Önderinin söylemiyle adeta hiç duymadığı, bilmediği, bil-
mesinin istenmediği gerçeklerle yüz yüze gelmiştir.

Sözün özü, bu konuşmalar emperyalistlerin ve yerli 
uşaklarının gerçekleri gizlemek için adeta Halkımızı karan-
tinaya almış beyin yıkama makinasının yarattığı örümcek 
ağında bir delik açmıştır. Demek ki siyaset böyle de yapı-
labiliyormuş, dedirtmiştir. O bakımdan yukarıdan beri söy-
lediğimiz gibi bu konuşmalar, sürelerinin çok ötesinde bir 
öneme sahiptir. 

Sadece TRT Konuşmaları olarak unutulup gitmelerine 
izin verilemezdi. Onları derleyip Halkımıza sunmak, yerine 
getirilmesi gereken bir görev olarak ortaya çıkmıştır. İşte 
bu kitap bu görevin yerine getirilmesidir. 13 Temmuz 2016.

Mustafa Şahbaz
HKP Genel Başkan Yardımcısı
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Kendisini sadece; “gerçek insan, gerçek devrimci” diye 
tanımlar. Bana bu kadarı yeterlidir, der. Övgüden hoşlanmaz, 
rahatsız olur, utanır. Tıpkı büyük devrimciler gibi alabildiğine 
alçakgönüllüdür. Bilimsel Sosyalizmin Kurucuları Marks-En-
gels gibi, Devrimler Kartalı Lenin gibi, Marksizm-Leninizmin 
20’inci Yüzyıldaki en büyük geliştiricisi, Türkiye Devrimi’nin 
Önderi Hikmet Kıvılcımlı gibi…

Bu önderler, İnsanlık Tarihinde ufuklar açmış, insanlığa hay-
vanlıktan kurtuluşun yolunu göstermişlerdir. Ve sadece teoride 
değil pratikte de nasıl gerçek insan, gerçek devrimci olunacağı-
nın da örneklerini sunmuşlardır insanlığa.

Yaşamları hep Devrimci Kavga ile geçmiştir bu önderlerin. 
Bir an bile geri durmamışlardır kavgadan. Ama bir kere olsun 
inançlarından, uğruna ömürlerini adadıkları İnsanlık Davasından 
geri adım atmamışlar, taviz vermemişlerdir.

İnsanlık için bu kadar büyük işler yapan Devrimci Önderler 
ne yazılarında, ne kavgalarında, ne konuşmalarında çıkartmazlar 
kendilerini ön plana, övgüler düzmezler kendilerine, övgüler dü-
zülmesinden de hoşlanmazlar.

İşte bu önderleri örnek alır Nurullah Ankut. Devrimci yaşa-
mı boyunca yanı başında yetiştiği Ustası Kıvılcımlı’nın öğüdü-
ne uyarak İnsanlığın Hayvanlıktan Kurtuluş Bilimini etüt eder 
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alfabesinden cebri alasına kadar. Devrimci pratikle taçlandırır 
devrimci teorisini. Hep Devrimci Kavganın içinde olur. Ufuklar 
açar. Ama “Gerçek İnsan, Gerçek Devrimci” nitelemesinden faz-
lasını çok görür kendisi için.

Yoksul bir kenar mahallede
geçen çocukluk

08 Ekim 1945’te Konya’nın Akören ilçesi, Çatören, eski adıy-
la Eksile Köyü’nde doğar Nurullah Ankut. 3 kardeşi kendisi doğ-
madan, 2 kardeşi de kendisi doğduktan sonra önlenebilir hastalık-
lardan dolayı ölünce babası; “Kıran artığı çocuğumu, şehre götü-
reyim, okutayım.”, diyerek Konya’nın Gemalmaz adlı bir kenar 
mahallesine göç eder. Babası oğlunu; “büyük adam” yapmak için 
göç eder köyden şehre. Büyük adam olmak ise Savcı veya Yargıç 
olmaktır babasına göre. Çünkü babası birkaç kez yargılanmış, 
hapislere düşmüştür. Pratiğinde görmüştür babası Yakup Amca, 
Savcının veya Yargıcın insanın kaderine nasıl hükmettiğini. Oğlu 
büyük adam olsun, Savcı olsun Yargıç olsun istemiştir.

Çocukluğunun bir bölümü ve gençlik yılları Konya’nın bu 
kenar mahallesinde, yoksul insanların arasında geçer. İnsanların 
yoksulluklarından kaynaklı acılarını yüreğinde duyarak büyür. O 
yıllarda yani çocukluk ve ilk gençlik yıllarında belirlenir statik 
karakteri. Bu statik karakterine, kişiliğine üç kişi damgasını vu-
rur: Annesi, Babası ve İlkokul Öğretmeni Seniha Hanım.

Ezilenden, güçsüzden yana olur. Erzincan’dan göç etmiş yok-
sul bir ailenin çocuğuna daha güçlü biri tarafından yapılan saldı-
rının önüne geçer, okul müdüründen azar duyma pahasına… O 
yoksul insanların acısını hiç unutmaz. Çocuk kafasıyla bu yoksul 
insanların acılarının neden kaynaklandığını düşünür, kurtuluş-
larının nerede olduğunu bulmaya çalışır. İşyerleri, tarlalar tüm 
toplumun olsa ve insanlar kardeşçe çalışıp kardeşçe üretseler ve 
bölüşseler ne iyi olur, o zaman bu acılar yaşanmaz, diye düşünür.
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Sosyalizmle buluşma
14 Mayıs İlköğretim Okulundadır, öğretim yılı 1953-1954. 

Konya Karma Ortaokulundan sonra geldiği Konya Erkek Li-
sesinde öğrenir bu düşüncelerin Sosyalizme ilişkin düşünceler 
olduğunu. Sosyalizm sıcak gelir Nurullah Ankut’a ve insanların 
acılarının nedenini bulabilmek için felsefe öğrenimi yapmaya 
karar verir. Bu arada tüm yaz tatillerinde ve ara tatillerde inşaat 
işçiliği yapar, ailesine destek olmak, yük olmamak için.

1967 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümünde başlar üniversite eğitimine. İnsanların çektikleri acı-
ların nedenini bulma umuduyla geldiği üniversite hayal kırıklı-
ğıdır Nurullah Ankut için. Çünkü hocalar anlatmazlar insanlığın 
ne acılar çektiğini. Hiç söz etmezler İnsanlığın Kurtuluşundan. 
Nurullah Ankut’a göre Üniversite Hocaları kendilerine, insanlığı 
hiç de ilgilendirmeyen soyut, metafizik teoriler anlatır.

Devrimci ortamın da içinde bulur kendini Nurullah Ankut. 
O zaman Devrimci ortamda Bilimsel Sosyalizmin Lenin sonrası 
20’inci Yüzyıldaki en büyük geliştiricisi Hikmet Kıvılcımlı Usta 
hakkında söylenen; “cezaevinde çok yattığı için dengesini kay-
betmiş bir deli” söylemlerinden gençlik saflığıyla etkilenir ve Kı-
vılcımlı Usta’yı okuyup araştırma gereğini duymaz. Tâ ki Sefer 
adındaki bir arkadaşının elinde Hikmet Kıvılcımlı’nın “Tarih 
Devrim Sosyalizm” adlı eserini görünceye kadar. Arkadaşından 
alarak teneffüste kısa bir göz atar bu anıt esere. Kısa sürede yu-
tarcasına okur. Fakat orada anlatılanların, sıradan, hele hele deli 
insan düşünceleri olmadığını görür. Hemen gider, “Tarih Dev-
rim Sosyalizm” kitabını satın alır, etüt eder ve görür ki yazılanlar 
olağanüstü doğru şeyler. O güne kadar kimsenin söylemediği, 
düşünmediği tezlerdir orada anlatılanlar. Arkasından okuduğu 
Kıvılcımlı Usta’nın kitaplarında bulur çocukluğundan beri ara-
dıklarını. Kötülüklerin, insanlığın başına gelen bütün felaketle-
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rin, insanlığın çektiği bütün acıların, savaşların, kinlerin, düş-
manlıkların, kıyımların yani insanın hayvan yerine konulmasının 
nedenlerini ve kaynaklarını bulmuştur artık Nurullah Ankut.

Bu kötülükleri bertaraf etmek, insanlığın sömürüden ve zu-
lümden kurtulması için mücadele etmek üzere arkadaşlarıyla bir-
likte Devrimci İşçi Köylü Öğrenci Birliği (DİKÖB) adında bir 
dernek kurarlar. Bu derneğin merkezi için yer olarak İşsizlik ve 
Pahalılıkla Savaş Derneği (İPSD)’nin bir odası kendilerine ve-
rilir. Bu sayede Kıvılcımlı Usta’yla tanışır Nurullah Ankut. Kı-
vılcımlı Usta, okulunu, derslerini ve hocalarını sorar. Nurullah 
Ankut’u üniversiteye ilk geldiğinde hayal kırıklığına uğratan ho-
calarını; “bunların hepsi burjuva tezgâhtarı” diye tanımlar Hik-
met Kıvılcımlı. Nurullah Ankut üniversite hocalarında bulamadı-
ğı mantığı, engin bilgiyi ve şiirsel anlatımı o anda Kıvılcımlı’da 
görür ve çok etkilenir.

Kendini
Gerçek İnsan olmaya adayış

İstanbul’a üniversite eğitimi almak için gelirken niyeti Bili-
minsanı olmaktır. Felsefe okurken bir yandan da Fen Fakültesin-
de fizik derslerini izleyecek, sonrasında da İlahiyat okuyacaktır. 
Ancak Kıvılcımlı Usta ile tanışınca, insanların acılarına sırtımı-
zı dönemeyiz, diyerek boylu boyunca, “denize dalar gibi” dalar 
devrimci kavgaya. Kendini, “gerçek insan, gerçek devrimci” ol-
maya verir.

Yıllar sonrası, 2003 yılında, daha 16’sında bedence aramız-
dan ayrılan Semiha Yoldaş’ın mezarı başında yaptığı konuşmada 
yoldaşlarına şöyle seslenir

 “İyi bir Devrimci, derslerim mi yoksa devrimci görevle-
rim mi diye soran değildir. İyi bir Devrimci, devrimci görev-
lerini aksatmayacak, derslerinde en başarılı olacak.”.
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İşte Nurullah Ankut’un devrimci mücadelesinin parolası bu-
dur. Devrimciliğinin de, derslerinin de hakkını verir üniversite 
yaşamı boyunca.

12 Mart öncesi yıllar… Gelişen ve büyüyen devrimci ha-
reketin önünü kesmek için sivil faşistler devreye sokulur. Üni-
versitede faşistlerin korkulu rüyası haline gelir Nurullah Ankut. 
Devrimci görevlerini hiç aksatmaz. Ama diğer yandan biri hariç 
tüm notları 100’dür. O ders notu da burjuva felsefesine duyduğu 
tepkiden dolayı düşüktür. Polis bile hayret eder bir Devrimci-
nin derslerinde böylesine başarılı olmasına. Kendi meşreplerince 
nasihat vermeye kalkarlar; “Derslerine çalış bu işlerle uğraşma. 
Anan baban seni oku diye gönderdi. Senin de işin gücün komü-
nistlik.”, derler. Ama Genç Devrimci Nurullah Ankut her seferin-
de; “Benim derslerimin hepsi 100.”, der. Polisler de her seferin-
de; “Dalga geçme lan bizimle!”, derler. O da; “Açın okulun öğ-
renci işlerine sorun.”, der. “Şuna bak! Hem komünistlik yapıyor 
hem de tüm notları 100.”, diye hayret ederler. Ama bir taraftan 
da saygı duyarlar.

İPSD’de Gençlik Komitesi’nde çalışmaya başlar. Her işte ol-
duğu gibi yaptığı bu görevinin de hakkını verir Nurullah Ankut. 
Kıvılcımlı Usta’nın; “Bir sorun, bir sıkıntın var mı?” sorusunu; 
“Görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz Hoca’m” diye yanıtlar hep. 
Yakınmayı sevmez, görevini yapar, bütün gücüyle almış olduğu 
sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışır. Kendisine karşı 
yanlış yapana anında tepkisini gösterir ve bir daha o yanlışı ken-
disine karşı tekrarlatmaz.

Proletarya Sosyalizmine inanmış
bir Gençlik Önderi

O yıllarda Deniz Gezmiş’in önderliğinde Devrimci Öğrenci 
Birliği (DÖB) kurulur.
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Nurullah Ankut, işçilik de yapmış, köy kökenli bir kişidir. 
Ve İşçi Sınıfı Sosyalizmine inanmıştır. Bunun içindir ki, aydın 
gençliğin üretmen işçi ve köylülerle bağ kurması gerektiğine 
karar verir ve yoldaşlarıyla birlikte, yukarıda değindiğimiz gibi, 
Devrimci İşçi Köylü Öğrenci Birliği (DİKÖB)’ü kurarlar. Dİ-
KÖB’ün yeri de İPSD’nin Cağaloğlu’ndaki yerinin bir odasıdır. 
Ustası Kıvılcımlı’yla bu odada tanışırlar. Ve görür ki Nurullah 
Ankut, Kıvılcımlı Usta kişilik olarak son derece sevimli, seve-
cen, yani insana güven veren biri. İşte bu yüzden de benimser 
Kıvılcımlı Usta’yı.

Edebiyat Fakültesinde Nurullah Hoca ve yoldaşları, kendile-
riyle birlikte hareket eden, kendilerine inanan, güvenen, antifa-
şist mücadelede kendileriyle birlikte kavgaya giren, ha dedikleri 
zaman kendileriyle davranan 40-50 kişiden oluşan bir öğrenci 
gençlik çevresi yaratırlar.

O yoğun mücadele yıllarında Nurullah Ankut sabah erkenden 
kalkar, öğlene kadar kitap okur, öğleden sonra eylemlere, okula 
gider. O arada okuduğu kitaplardan biri de Lenin Usta’nın “Ne 
Yapmalı?” adlı anıt eseridir.

Lenin Usta bu anıt eserde, hareketin kolektif ajitasyonunu, 
propagandasını ve örgütlenmesini yapacak bir gazetenin çıka-
rılmasını önerir. Lenin’in önderliğinde çıkarılan ve Kıvılcımlı 
Usta’nın soy isminin esin kaynağı “Iskra” bu görevi başarıy-
la yerine getirir. Nurullah Ankut buradan hareketle; “Bizim de 
bir gazete çıkarmamız gerek.”, diye düşünür ve bu düşüncesini 
de o dönem pratik işlerden sorumlu Orhan Müstecaplı’ya açar. 
O günlerde Kıvılcımlı’nın yazıları Mihri Belli’nin önderliğin-
deki “Türk Solu” Dergisi’nde yayımlanır ama bir taraftan da 
aynı çevre tarafından Usta hakkında yalan, demagoji dolu iftira-
lar üretilir. Nurullah Ankut, MDD çevresi tarafından Ustası’na 
utanmazca iftiralar edilmesine ve teorisinin çarpıtılması yönünde 
yapılan girişimlere duyduğu tepkiyle; “Orhan Abi, bir gazete çı-
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karmamız lazım bizim. Bunlar Usta’mızı kullanıyorlar. Yani bir 
taraftan makalelerini yayımlıyorlar Türk Solu’nda, öbür taraftan 
dedikodularla Usta’mıza kara çalmak istiyorlar. Gençlik içinde 
Usta’mızın yer edinmesini, benimsenmesini engellemek için el-
lerinden geleni yapıyorlar. O yüzden Sosyalist Gazetesi’ni bir an 
önce yeniden çıkarmalıyız.” der.

Sosyalist Gazetesi ve
“Keten ayakkabılar üzerinden falaka”

Orhan Müstecaplı; “Tamam!”, der ve konuyu Kıvılcımlı’ya 
açarlar. Usta da; “Siz pratik işleri kotarırsanız, teorik işlerini 
bana bırakın, ben hallederim, omuzlarız, yaparız bu işi.”, der.

Nurullah Ankut, gazetenin çıkarılması için pratik işlere hızla 
dalar. Öncelikli olarak da maddi sorunu halletmek üzere davranır 
Nurullah Ankut. En yakın çevresine, tereddüt etmeden kendile-
riyle birlikte davranan arkadaşlarına, konuyu açar ve öğretmen 
maaşının yedi yüz lira olduğu bir dönemde on bin lira parayı 
tedariklerler. Ve 1967 yılında sadece 7 sayı çıkabilen, olanaksız-
lıklardan dolayı yarım kalan Sosyalist yeniden çıkmaya başlar.

Sorumlu Müdür Nurullah Ankut olacaktır ama o zaman an-
tifaşist mücadele alabildiğine yoğundur ve Kıvılcımlı Usta’nın 
genç öğrencisi aşağı yukarı her on beş günde bir ya da ayda bir 
mutlaka, o zamanki adıyla Siyasi Şube’ye düşmekte, işkenceler-
den geçirilmektedir. O işkenceler de sıradan işkenceler olmaz. 
İşkenceciler vurunca O da vurur; işkenceciler hakaret edince O 
da hakaret eder. O yüzden polisin Nurullah Ankut’a tavrı hep 
sert olur. “Sosyalist”in afişlemesinden gözaltına alınırlar yol-
daşlarıyla birlikte. Nurullah Ankut’u 20 kişiden ayırırlar, keten 
ayakkabısının üzerinden sert, kalın sopayla vururlar. Kıvılcımlı 
Usta “Sosyalist Nasıl Çıkıyor?”da anlatır, “Keten ayakkabılar 
üzerinden falaka” diye.



Böylece Sosyalist Gazetesi’ni çıkartmaya başlarlar Kıvılcım-
lı Usta ve öğrencileri. Sosyalist Gazetesi’nin yayın hayatına ye-
niden başladığı günlerde yayımlanır, Kıvılcımlı Usta’nın Mihri 
Belli’nin, küçükburjuva, hayalci MDD teorisini yerle bir ettiği, 
Marksizm-Leninizmle hiçbir ilgisinin olmadığını kesin, açık 
kanıtlarıyla ortaya koyduğu “Devrim Zorlaması Demokratik 
Zortlama” kitabı. O kadar elle tutulur somut kanıtlardır ki kitap-
ta yazılanlar, tek bir satır yazamaz Mihri Belli, cevap veremez.

Düşünce yasakçılığına karşı
“Gelsinler yasaklasınlar bakalım!”

Geriye yapabilecekleri tek bir şey kalır: Faşist bir ruhun dışa 
vurumu demek olan, düşünce yasakçılığı.

Nasıl mı?
Mihri Belli çevresi, kendi ideolojik denetimlerinde olan 

DEV-GENÇ İstanbul Bölge Yürütme Kurulu’na, Üniversiteler-
de Sosyalist Gazetesi’nin satılmasını yasaklama kararı aldırırlar. 
Bu kararı kendisine iletene Nurullah Ankut; “Niye ulan Ham-
za? Yasaklayacak bir şey bulamadı da Sosyalist’i mi yasaklıyor, 
DEV-GENÇ Bölge Yürütme?”, der. O kararı alanlara sunturlu bir 
küfür sallar ve; “Hamza, aynen git böyle söyle. Nurullah Ankut, 
o kararı alanlara böyle diyor, de. Haydi gelsinler yasaklasınlar 
bakalım!”, der. Aradan birkaç gün geçer. Nurullah Ankut ve yol-
daşları “Sosyalist”i satmaya giderlerken Mihricilerin önde gelen 
üç kişisi yollarını keserler ve; “DEV-GENÇ İstanbul Bölge Yü-
rütme yasakladı Sosyalist’in üniversitelerde satışını. Satmayın!”, 
derler. Nurullah Ankut arkadaşlarına seslenir kararlı bir şekilde; 
“Arkadaşlar, biz satmaya gidiyoruz. Delikanlı olan gelir, orada 
sattırmaz. Nasıl sattırmazmış bir görelim bakalım. İsteyen gelsin 
oraya.”, der.

Tabiî ki gelemezler…
O gün ve ondan sonra gelen günlerde ve yıllarda hiç kimse 
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yasak koyamaz Hikmet Kıvılcımlı’nın düşünce oğullarına, dü-
şünce kızlarına. İşte bu yüzdendir Nurullah Hoca’nın Başkanlı-
ğını yaptığı hareketin “Yiğitlikler Hareketi” olması.

Antifaşist Mücadelede
hep en ön saftadır

Nurullah Ankut, üniversitelerde antifaşist mücadelenin hep 
en önünde olur. O dönemde Edebiyat Fakültesindeki “Savunma 
Komitesi”nin başkanıdır ve fakülte faşistlerin kuşatması altın-
dadır. Fakültedeki tek özgür koridor da felsefe koridorudur. Bu 
koridora gelirler faşistler marşlar söyleyerek. Sayıları 40 civa-
rındadır. Nurullah Ankut ve diğer devrimci arkadaşları da aşağı 
yukarı 20 civarındadır.

Hemen en öne atılır Nurullah Ankut; “Geçemezsiniz, hiçbir 
gerici buradan geçemez! Geri döneceksiniz, faşistlere yer yok bu-
rada!”, diye haykırır. Arkadan çekmek, tutmak isterler Nurullah 
Ankut’u devrimci yoldaşları. Ama O, hiçbirine kıymet vermez. 
Faşistler ayaklarını yerden keserler, koltuklayıp uçurup götürür-
ler ve merdivenden aşağı atalım bu komünisti, derler. Nurullah 
Ankut silkinir kendine gelir; “Öleceksem de vuruşarak öleyim!” 
diyerek yumruklarını konuşturmaya başlar. O sırada, arkadan 
kafasına sopayla bir darbe alır. Ömründe ilk kez gözünün önün-
de şimşekler çaktırır bu darbe. Duvara doğru yığılır Kıvılcımlı 
Usta’nın yiğit öğrencisi. Kan beline inmiştir, başının arkasından 
akan kan pantolonunu ıslatmıştır. Bu haldeyken bağırır, kaçarak 
alt katları bulan arkadaşlarına; “Utanmıyor musunuz kaçmaya 
yahu! Faşistten, gericiden, kaçılır mı, korkulur mu? Hiç sıkılmı-
yor musunuz? Ne yüzle kaçıyorsunuz? Hangi yüzle birbirimizin 
yüzüne bakacağız bundan sonra?”.

İşte Nurullah Ankut budur: Kaçmaz, korkmaz, yılmaz, eğil-
mez, bükülmez... Ne antifaşist mücadelede, ne işkencede, ne yir-
misinde, ne yetmişinde kalbi normal temposundan bir sayı fazla 
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atmaz. Şerefi için yaşar, ona toz kondurmaz. Böyle görmüştür 
önderlerinden, böyle eğitmiştir yıllardır yoldaşlarını. Korka kor-
ka yaşamayı budalalık olarak görür Nurullah Ankut. Tenezzül et-
mez buna. İnsani onur gibi devrimci onurunu da gözbebeği gibi 
korur ve ona zerre toz konmasına izin vermez. Usta’sı Kıvılcım-
lı’nın sözünü iliğinde kemiğinde duyar:

“Görev yapıyorduk, muhallebi değil… Görev yapmada 
çok iyi biliyoruz; vurmak da vardır, vurulmak da. Hepsi vız 
gelir ve de gelmelidir.”

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin
öncülerindendir Nurullah Ankut

İPSD’deki çalışma dönemlerinde defalarca gözaltına alınır. 
Her gözaltı işkenceli, dayaklıdır. Ustası Hikmet Kıvılcımlı’dır 
Nurullah Ankut’un. O Kıvılcımlı ki, poliste ser verir sır vermez. 
Poliste direnmeyi en büyük erdem sayar. Nurullah Ankut’u da 
yıldıramaz işkenceler. Nurullah Ankut da alnına sürülmesine izin 
vermez dünyadaki hiçbir temizlik maddesinin çıkartamayacağı 
lekeyi. Ustası gibi genç öğrencisinin de molası bir çay içimliği-
dir.[1]. İşkenceden çıkar, cezaevinden çıkar, yine hemen görevinin 

[1] Gürdal Çıngı Yoldaş’ın Kerim Korcan’la konuşmasında geçmiş bir anekdot-
tur bu. Kerim Korcan bu olayı Gürdal Çıngı Yoldaş’a şöyle anlatmıştır:
“Hikmet Kıvılcımlı’nın son hapishaneden çıkışında (1957 tutuklamasından 
sonra 1960’da çıkar) buluştuk. Kendisi bizim evimize gelmişti. Eşim; ‘Yine 
Kerim’i götürmeye mi geldiniz?’, diye espri yaptı. Hikmet Kıvılcımlı da; ‘Ke-
rim vakıf malıdır.’, diyerek yine aynı şekilde esprili bir cevap verdi. Zaten o, 
bir devrimcinin kendini bedeni ve ruhuyla devrime vakfetmiş insan olduğunu, 
dolayısıyla da vakıf malı olduğunu söylerdi.  Bir yere kadar yürüdük. Kerim, 
çok çalıştık, çok yorulduk, biraz dinlenelim, dedi. Bir ara verelim dedi. Ben 
de eyvah dedim: Hikmet Kıvılcımlı da mı artık mücadeleye ara verecek, mü-
cadeleden vaz mı geçti acaba? O da mı yılgınlığa düştü, artık bırakıyor mu 
mücadeleyi diye düşündüm. Oturduk bir çay içtik, çay bahçesinde. Çaylarımızı 
içtikten hemen sonra; ‘E, Kerim, bu kadar dinlenme yeter, hadi mücadeleye 
devam’, dedi.”
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başına döner Nurullah Ankut.
15-16 Haziran 1970’de büyük İşçi Direnişi patlar. Türkiye İşçi 

Sınıfı, örgütlenme haklarının elinden alınmasına, konfederas-
yonları DİSK’in kapatılmasına karşı mücadeleye girişir. “DİSK 
kapatılamaz” sloganları ile 168 fabrika ve 150 bine yakın iş-
çiyi kapsayan Direnişte, işçiler İzmit ve Gebze’den Kadıköy’e, 
Levent’ten Mecidiyeköy ve Taksim’e, Bakırköy’den Topkapı ve 
Edirnekapı’ya kadar yürürler. Öyle ki İstanbul’un iki yakasın-
daki işçilerin bir araya gelememesi için vapur seferleri bile iptal 
edilir ve Galata Köprüsü açılarak geçişe kapatılır.

Eneski Sosyalizmin temsilcisi Hikmet Kıvılcımlı Usta ve 
O’nun önderliğindeki öğrencileri, İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı-
nı ve Devrimci Potansiyelini bilinçlice kavrayan tek Devrimci 
Harekettir. O yüzden 15-16 Haziran’da İşçi Sınıfının kendiliğin-
den hareketine, bilinçlice katılıp; o eylemlere Sosyalist bir içerik 
vermek için öncülük edenler de yalnızca onlar olmuşlardır. Bu-
nun doğal sonucu olarak da, tutuklananlar arasında devrimci bir 
hareketi temsil eden yalnızca Kıvılcımlı Usta’nın öğrencileridir. 
Tutuklananlar arasında İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği 
(İPSD)’nin Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve iki üyesi vardır. 
İki üyeden biri de, o günlerin gençlik önderlerinden, Nurullah 
Ankut’tur.

Tutuklanma sebepleri: o günkü Polis Siyasi Büro Şefinin de-
yişiyle: “İşçileri kışkırtmak”tır. Tutuklamalarda, o zamanın po-
lis şeflerinden işkenceci Zeki Akkaya; “Aylardır büyük direniş, 
büyük direniş diye işçileri kışkırtıyorsunuz, işin olacağı buydu”, 
der, Kıvılcımlı Usta’nın öğrencilerine. Eylemler başlayınca da 
bilinçli ve sonuç alıcı bir yönde yürümesi için önderlik etmeye 
çalışırlar Kıvılcımlı’nın öğrencileri ve İşçilerle birlikte polisin ve 
askerin kurduğu barikatları aşanlar arasındadırlar. Kıvılcımlı’nın 
sadık öğrencisi Nurullah Ankut Direnişin öncülerindendir. Bu 
eylem sonucunda tutuklanır. Önce Sıkıyönetimin merkezi Seli-
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miye Kışlası’nda işkenceli gözaltı süreci başlar. Sonra Sansaryan 
Han’a (Birinci Şube’ye) sorgulanmak üzere gönderilir. Tabiî bu-
rada da işkenceli bir sorgulama sürecidir yaşanan. Tekrar Selimi-
ye Kışlası’na gönderilir ve toplamda bir hafta süren bu sürecin 
sonunda Kartal Maltepe Cezaevi’ne gönderilir. Orada da bir ay 
tutuklu kalır.

Kıvılcımlı’nın
teorik-pratik mirasını devralış

12 Ekim 1971 günü haber alır Ustası Hikmet Kıvılcımlı’nın 
bedence aramızdan ayrıldığını. Hürriyet Gazetesi; “Hikmet Kı-
vılcımlı Belgrad’da Öldü” başlığıyla verir haberi.

Aslında bilmektedir Nurullah Ankut, Ustası’nın bu dünyada 
daha uzun süre kalamayacağını ama acı, yüreğine bir iğne batmış 
gibi göğsüne saplanır. Bu büyük kayıptan sonra Nurullah Ankut 
arkadaşlarıyla birlikte Kıvılcımlı Usta’nın bayrağının devralın-
ması ve dünyanın en yüce davasının sürdürülmesi, bu görevin 
üstlenilmesi kararını alırlar. Ve devraldıkları bu şanlı bayrağı, 
karar sürecinde birlikte olduğu Gerçek Devrimci arkadaşlarıyla 
bugüne kadar kesintisiz olarak dalgalandırmaya devam ediyor.

Üniversite eğitimini tamamlar ve 1972’de Mersin Mut Lise-
sinde öğretmenliğe atanır. 26 Kasım 1972’de Hacer Ankut ile 
evlenir. Eşi olacak kadında aradığı, ahlâken tam güvenilirlik, 
mesleğinde başarılı, çalışkan, gayretli olma kriterlerini bulur Ha-
cer Ankut’ta. “Kavgayı paylaşmak için evlenmediysen prangalar 
edindin demektir.”, der. Ve eşi ile birlikte kavgayı da paylaşırlar 
ve halen bu onurlu kavgayı paylaşmaya devam etmektedirler. 
Bu evlilikten biri kız dördü erkek beş çocukları olur. Çocukların 
hepsi de babalarıyla ve anneleriyle aynı davanın mücadelesini 
veren yoldaşlarıdır.

Daha sonra eş durumundan Konya Gazi Lisesine tayin olur. 
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Ancak devrimci faaliyetlerinden dolayı 1-1,5 sene sonra Müdür-
ler Komisyonu kararı ile Konya Kolejine gönderilir. Orada 1975-
1976’ya kadar çalışır. Nurullah Hoca’dır artık ve öğretmenliği 
süresince sayısız devrimci öğrenci yetiştirir.

1975 yazında Manisa Kırkağaç’ta kısa dönem olarak askerli-
ğini yapar.

“İmkan olsa
Moskova’ya sürerim o komünisti”

Öğretmenlik döneminde TÖB-DER’de aktif bir şekilde ça-
lışır. Kıvılcımlı Usta’dan devralınan şanlı bayrak TÖB-DER’de 
dalgalandırılır Nurullah Hoca ve yoldaşları tarafından. 12 Eylül 
Faşizmine giden süreçte kavga gittikçe kızışmaktadır. Süleyman 
Demirel’in Başbakanlığında kurulan ve Devrimcilerin karşısına 
çıkartılan, faşistlere moral olan Birinci Milliyetçi Cephe (MC) 
Hükümeti faşist bir öğretmeni Milli Eğitim Müdürü yapar. O da 
Nurullah Hoca için; “İmkân olsa Moskova’ya sürerim o komü-
nisti.”, der. Ve Moskova’ya en yakın yere sürer. Nurullah Hoca, 
Artvin’in Şavşat İlçesine sürülür. Orada Valinin, Demirel’i ve 
İran Şahı’nı övmesi nedeni ile takışınca, o bölgenin en gerici il-
çesi olan Yusufeli’ne sürülür. Orada göreve başlamadan Bakan-
lık emri ile Tunceli Mazgirt Lisesine sürülür. Oradan da Tunceli 
Öğretmen Okuluna sürgün yer. Daha sonra kendisini Devrimci 
görevler çağırır. Devrimci görevlerinden dolayı öğretmenliği bı-
rakır; müstafi sayılır.

Devrimci Derleniş Gazetesi  günleri
6 Temmuz 1977’de Devrimci Derleniş Gazetesi çıkartılma-

ya başlanır, Nurullah Hoca ve Yoldaşları tarafından. Devrimci 
Derleniş, Kıvılcımlı Usta’nın; “Anarşi Yok! Büyük Derle-
niş!” sloganını şiar edinir ve Türkiye Devrimci Hareketi’nin bir-
liği için mücadele eder. Nurullah Hoca 1960’lı, 1970’li yıllarda 
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yükselen Devrimci Süreci daha sonra “Heba Edilen Devrim 
Yüklü Yıllar” diye niteleyecek ve Halkın Kurtuluş Partisi’nin 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalar bu başlıkla kitap olarak 
yayımlanacaktır, Derleniş Yayınevi tarafından.

Devrimci Derleniş Gazetesi’nde, Kıvılcımlı Usta’dan devra-
lınan ve geliştirilen teorik hazinelerle diğer siyasetlerin kofluğu 
mahkûm edilir. Polemik yönteminde örnek, Ustalardır. Nurullah 
Hoca ve Yoldaşları, bir siyaset ile polemiğe girecekse, o siyase-
tin doğumundan o ana kadar geçirdiği bütün evreleri baz alırlar, 
bilimin mihenk taşına vururlar ve doğruya getirmeye çalışırlar 
siyasetleri. Devrimci polemik bunu gerektirir. Cımbızlayarak bir 
hareketi mahkûm etmeye çalışmak (ki diğer siyasetlerin kullan-
dığı, özellikle de Devrimci Derleniş Hareketi’ne karşı kullandığı 
yöntemdir bu) devrimci bir yöntem değildir.

Devrimci Derleniş, “Türk Ordusu’na Açık Mektup”la, 12 
Eylül Faşizmi öncesinde son sayısını yayımlar. Türkiye Halkla-
rının, yerli ve yabancı Parababalarınca nasıl bir cehenneme, fela-
kete doğru sürüklenmekte olduğunu görüp gösteren bir belgedir 
bu mektup. Yani 12 Eylül; CIA-MİT-Kontrgerilla tarafından tez-
gâhlanırken, bu tezgâhı en ince ayrıntılarına kadar görmekte ve 
göstermektedir ve uyarılarda bulunmaktadır, Nurullah Hoca ve 
Yoldaşları. Devrimci Derleniş’in bu son sayısı ulaşılabilen bütün 
askeri birimlere-subaylara gönderilir.

Devrimci Ortama çağrı yapılır: Türkiye Faşizme götürül-
mektedir. “Faşizme Karşı Ya Birleşmek! Ya Ölüm!” şiarı atı-
lır. Ama yıllardır yapılan bu çağrılar dikkate alınmaz ve faşizm, 
devrimcilerin üzerinden silindir gibi geçer.

12 Eylül Faşizminin işkencecileri karşısında
diz çökmeyen, boyun eğmeyen bir hareket

Devrimci Derleniş Hareketi hazırlıklıdır Faşist Diktatörlüğe 
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karşı. Kıvılcımlı Usta’dan Bayrağı devralan Nurullah Hoca ve 
Yoldaşları, Devrim hayalleri kurmazlar, Devrime hangi yoldan, 
hangi araçlarla, kimlerle ve nasıl gidileceğini çok iyi bilirler. Slo-
ganları; “Devrim İçin Parti, Parti İçin Derleniş”tir. İşçi Sınıfı 
Partisi Yeniden Örgütlenmeden, bunun için de Devrimci Hareke-
tin birliği sağlanmadan gidilecek yolun sonunun devrime değil, 
faşizme çıktığını görürler ve uyarırlar.

Kıvılcımlı Usta gibi Nurullah Hoca ve Yoldaşları da bir an 
olsun nöbet yerini terk etmezler, 12 Eylül Faşizminde ve sonra-
sında. “İkinci Kategori” insanlar konumuna düşmezler. Devrimci 
faaliyetlerine ara vermezler. Yayın faaliyeti yeraltından devam 
eder. İşçi Sınıfı denizinde damla olurlar, Faşist Diktatörlük tara-
fından aranan yoldaşlar. İşçi Sınıfı içerisinde devam eder örgüt-
lenme çalışmaları.

Faşist Diktatörlük tarafından Devrimci Derleniş Hareketi’ne 
biri 1981, diğeri 1985’te iki büyük operasyon düzenlenir. Kı-
vılcımlı Usta’nın öğrencileri bu operasyonlardan da alınlarının 
akıyla çıkarlar. Alınlarına o çıkmayacak lekeyi sürmezler. Us-
ta’larına ve Önderlerine layık olduklarını kanıtlarlar. İşkenceci-
lerine “Helal olsun be!” dedirtirler. Nurullah Hoca’nın en yakın 
yoldaşına, bugün HKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yü-
rüten Mustafa Şahbaz Yoldaş’a “ah” bile dedirtemezler, hem 
MİT’teki işkenceiler hem de emniyette ünlü DAL (Derinliğine 
Araştırma Laboratuvarı) işkencecileri. DAL’dan MİT’e gönde-
ren işkenceci, Yoldaş’ımızı; “Allah sana kolaylık versin.”, di-
yerek bindirir MİT’in arabasına. Yani “Burada gördüklerin bir 
şey değil, işkencenin büyüğü arkada.”, demek ister. Öyledir de 
nitekim.

 O yıllardaki genç bir yoldaşa, bugünün HKP Başkanlık Ku-
rulu Üyesi Gürdal Çıngı Yoldaş’a tembihte bulunurlar(!) İstan-
bul Emniyetindeki işkenceciler; “Bizde konuşmadın, sakın ola ki 
Konya’dakilere konuşma.”, diye.
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Bu operasyonlardan sonra Nurullah Hoca’nın kaçaklık dö-
nemi başlar. Gıyabında dava açılır: 146/1’den idamla yargılanır. 
Poliste konuşmamayı en büyük erdem sayan, bunu Hareketin il-
kesi haline getiren Nurullah Hoca ve Yoldaşlarını beraat ettirmek 
durumunda kalır Sıkıyönetim Mahkemeleri.

Devrimci Mücadelenin bir diğer safhası:
Devrimci Mücadele Dergisi

12 Eylül Faşizminden çıkış sürecidir. Sol toparlanmaya baş-
lamıştır. 1989 yılında tarihe “Kuruçeşme Toplantıları” olarak 
geçecek BTDK (Birlik Tartışmaları Düzenleme Kurulu) baş-
lar. Nurullah Hoca, (çıkarılmak üzere hazırlıkları yapılan Dev-
rimci Mücadele Dergisi adına katıldığı) kapalı toplantıların da 
açık toplantıların da gündemini belirleyen konuşmacısıdır. Bu 
sürecin en büyük kazanımı, Nurullah Hoca’nın temsil ettiği ha-
reketin teorik olarak üstünlüğü karşısında diğer hareketlerin ne 
kadar kof ve boş olduklarının sol ortama kanıtlanmasıdır. O eş-
siz teorik hazine ve birikim karşısında diğer siyasetler kelimenin 
tam anlamıyla eriyip gitmişlerdir. Ama maalesef burada da Kıvıl-
cımlı Usta’nın sağlığında kendine uygulanan susuş kumkuması 
kendinden sonraki sadık öğrencilerine de uygulanmıştır. Sürecin 
bitiminde Burjuva yayın organlarında bile yer alan “Anarşi Yok! 
Büyük Derleniş!” tezi, sol siyasetlerin yayın organlarında gör-
mezden gelinmiştir. Toplantılar süresince bu sürecin bir de pratik 
ayağının olması ve partileşmeyi amaçlaması gerektiği vurgusu 
hep es geçilmiştir, diğer sol gruplar tarafından.

Yine bu sürece kadar gizli, utangaç, yandan çarklı yaklaşım-
lar sergileyen Troçkistlerin de ipliği pazara çıkartılmış, Stalin 
üzerinden Leninizme saldırıları teşhir edilmiştir. Marksizm-Le-
ninizmin somut belgeleriyle Troçkizm mahkûm edilmiştir, Nu-
rullah Hoca ve Yoldaşları tarafından. O sürece kadar kimliklerini 
saklama gereğini duyan Troçkistler artık bu kadar açık teşhirden 
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sonra sahneye gerçek kimlikleriyle çıkmaya başlamışlardır.
Faşizmden çıkılmış, siyasetlerin legal yayın organları da çık-

maya başlamıştır. Nurullah Hoca ve Yoldaşları, Eylül-Ekim 1989 
yılında çıkarttıkları “Devrimci Mücadele Dergisi”nin ilk sayı-
sıyla yayın faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ederler. 2005 
yılına kadar devam edecek olan Devrimci Mücadele döneminde 
de, Devrimci Hareketin Derlenişi için mücadele verilir.

Devrimci Mücadele sürecinin en önemli kazanımlarından 
biri de İnsan Hakları Derneği (İHD) sürecidir. Bu süreçte İHD 
içerisinde Nurullah Hoca ve Yoldaşları,“Devrimci Mücadeleci 
İnsan Hakları Savunucuları” adı altında sınıfsal temelde in-
san haklarına bakışın bayraktarlığını yaparlar. BTDK sürecinde 
olduğu gibi sınıflarüstü insan haklarına bakış açısı sergileyenler 
de o eşsiz teorik hazine ve birikim karşısında ezilirler. İHD için-
de ve dışında, hatta cezaevlerinde Devrimci Mücadeleci İnsan 
Hakları Savunucularının “Kızıl Listesi”nin heyulası dolaşır. Kı-
zıl Liste çoğu zaman sadece Devrimci Mücadelecilerden oluşur. 
Bazen Kızıl Liste’ye dahil olup kızıllaşırlar İHD içerisinde faa-
liyet yürüten bazı siyasetler. İHD sürecinin sonunda nicel ağırlı-
ğa sahip olan anlayışlar İHD’yi emperyalistlerin beşinci koluna, 
emperyalistlere projeler hazırlayan bir örgüte dönüştürürler. Bu 
süreç de böyle heba edilir.

Nurullah Hoca ve Yoldaşları, her söze; “Başta İşçi Sınıfı-
mız gelmek üzere” diyerek başlayan Hikmet Kıvılcımlı’nın öğ-
rencileridir. Usta böyle de öğrenci farklı mı olur?

Tek tek yazılması sayfalar alacak işçi örgütlenmeleri, direniş-
ler, grevler örgütlerler Nurullah Hoca ve Yoldaşları. Ve 12 Eylül 
Faşizminden sonra Türkiye’deki ilk işyeri işgali olan Aras Kar-
go İşgali’ni örgütlerler, Türkiye ve Dünya İşçi Sınıfına hediye 
ederler. Bu işgalden sonra işgali örgütleyen Devrimci Mücadele-
ci Sendikacılar ve İşgalci İşçiler gelir Nakliyat-İş Sendikası’nın 
yönetimine. Ve bu da ilkler sınıfına giren bir durumdur.
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Yine bu süreçte gerçekleşir İzmir İzelman Örgütlenmesi. 
Sağdan ve soldan yapamazsınız, başaramazsınız söylemlerine 
rağmen bir ay gibi çok kısa bir sürede gerçekleşir 6000 işçinin 
çalıştığı işyerindeki örgütlenme. İzelman Örgütlenmesi de İşçi 
Sınıfı Tarihine altın harflerle yazılan bir örgütlenmedir. Bütün 
bölgelerden Kıvılcımlı’nın öğrencileri seferber edilmiş, insanüs-
tü, dur durak bilmeden yapılan çalışmalarla gerçekleştirilmiştir 
İzelman Örgütlenmesi. Örgütlenme aşaması da, sonrasındaki 
mahkeme süreçleri de fakültelerde ders konusu yapılabilecek, 
tezlere konu olacak bir örgütlenmedir İzelman Örgütlenmesi. Bu 
örgütlenmenin de oya gibi örülmesinin mimarlarındandır Nurul-
lah Hoca ve Yoldaşları. Sadece Nakliyat-İş’te değil tabiî birçok 
işkolunda, sendikalarda çalışıp onlarca işgal, grev, direniş arma-
ğan ederler Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine…

Ve Halkın Kurtuluş Partisi...
Yıl 2005… Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’nin 35’inci yıldönü-

mü… Grup Partileri çoğunlukta… Legal olanaklardan yararlan-
ma konusunda parti formatına bürünen siyasetlerle eşitsiz bir ya-
rış söz konusudur. Aynı zamanda Kıvılcımlı’nın teorik hazinesi-
nin, bu hazinenin ışığında Nurullah Hoca tarafından Türkiye’nin 
en karmaşık sorunlarına getirilen çözümlerin, yaklaşımların 
halklarımızla buluşturulmasının araçlarından biridir Parti forma-
tı. İşçi Sınıfımızın varlığını dosta düşmana kabul ettirdiği 15-16 
Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 35’inci Yıldönümünde Halkın 
Kurtuluş Partisi kurulur Nurullah Hoca ve Yoldaşları tarafın-
dan. Yeni yayın organının adı da “Halkın Kurtuluş Yolu”dur. 
Nurullah Hoca Kurtuluş Yolu’ndaki başyazılarıyla ufuklar açar, 
en karmaşık sorunlara çözümler getirir.

Sayısız Konferanslar verir Nurullah Hoca. Küba Büyükel-
çiliği’yle, Venezuela Büyükelçiliği’yle birlikte sayısız paneller 
gerçekleştirir. Özellikle Venezuela Büyükelçisi Raul Betan-
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court Seeland ile ilişkiler paneldaşlığın ötesine taşar, dostlaşılır, 
dostluğun ötesine taşar yoldaşlaşılır. O artık Raul Yoldaş’tır. Bu 
konferanslar, paneller kitaplaştırılarak, halklarımızın kullanımı-
na sunulur. O kitaplarda Türkiye’nin bütün sorunlarına değini-
lir, hiçbir karanlık nokta kalmamacasına aydınlığa kavuşturulur 
HKP Genel Başkanı Nurullah Hoca tarafından.

Ayrıca 1993 yılından beri Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence ara-
mızdan ayrılış yıldönümlerinde Nurullah Hoca tarafından yapı-
lan ana konuşmalar “Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi 
Işığında Dünya ve Türkiye” adı altında 4 ciltlik kitaba dönüş-
türülür. 4 ciltlik bu kitap, 1993 yılından itibaren Dünya ve Türki-
ye olaylarının çözümlendiği, sadece dünün, bugünün değil, aynı 
zamanda yarının da nasıl örgütleneceğinin elle tutulup somut bir 
şekilde insanlığın kullanımına sunulduğu bir kılavuzdur. Bir de-
niz feneridir karanlıklarda yol gösteren.

Taksim, 1 Mayıs Alanı, Vatanımız, 1977 1 Mayıs Şehitlerinin 
kanıyla sulanan toprak yeniden kazanılmışsa, yeniden İşçi Sını-
fımızın gündemine sokulduysa, bunun mimarları da “Taksim 
Vatandır! Vazgeçilemez!” şiarıyla Taksim’de 1 Mayıs Kutlama 
sürecini oya örer gibi ören Nurullah Hoca ve Yoldaşlarıdır.

Şanlı Gezi İsyanı’mız’da da hep en öndedir Nurullah Hoca ve 
Yoldaşları. En azgın bombalı saldırılarda bile bırakmaz yoldaşla-
rını Nurullah Hoca. Yanından arabayla geçen iki gencin; “Dede 
senin ne işin var burada?” sorularına; “Tüm halkımız gibi Direni-
yoruz.”, der ve gaz fişeklerine, biber gazlarına, yaşına rağmen en 
önde olur. Gezi İsyanı’mız devam ederken sıcağı sıcağına yaptığı 
değerlendirmeler kitaplaştırılır ve halklarımızın kullanımına su-
nulur. Şanlı Gezi İsyanı’mızın çıkışı, gideceği nokta ve dünyaya 
mal olmuş bu İsyan’ın neyle taçlanırsa istenilen sonuca ulaşacağı 
ayrıntılıca irdelenir bu kitapta. Her konuda olduğu gibi Taksim 
Gezi İsyanı’mız da başından sonuna hiçbir ayrıntı kaçırılmama-
casına irdelenir, yerli yerine oturtulur Nurullah Hoca tarafından.
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HKP Genel Başkanı Nurullah Hoca bedenini İnsanlığa vak-
fetmiş bir önderdir. O yüzden vücudunu günlük yaptığı sporla 
dinç tutar. Yaşı yetmişe dayanmıştır ama her sabah kalkar düzenli 
sporunu yapar. O aynı zamanda Tekvandoda mavi-kırmızı kuşak 
sahibidir. 1971 yılında Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu’n-
da yapılan Türkiye Tekvando Şampiyonasında Konya Bölgesi 
Tekvando Takımı’yla Türkiye ikinciliği vardır.

Onurunu yaşamından değerli gören,
varlık sevgisiyle dolu bir Halk Önderi

AB-D Emperyalistlerine ve yerli satılmışlara karşı kin dolu 
yüreği, halklarımıza karşı alabildiğine yufkadır. Hatta insanlık-
tan çıkmış yaratıklara bile üzülür, bir insan nasıl bu hale gelebilir, 
diye. Acır onlara. Marks Usta’nın zaaf olarak belirttiği bir insana 
hemen inanıvermek, kanıvermek, Nurullah Hoca’da alabildiğine 
yoğundur.

Onuru için ödemeyeceği bedel yoktur Nurullah Hoca’nın. 
O’nun için onur yaşamdan önemlidir. O bir kahramandır, sonunu 
düşünmez, onur söz konusu olduğunda.

Tam bir hayvan, doğa, bitki dostudur Nurullah Hoca. Tüm 
doğa yaratıklarına karşı sınırsız bir sevgi besler, sınırsız bir sev-
giyle kucaklar doğayı, bitkileri, hayvanları ve insanları. Marks 
Usta’nın, Kıvılcımlı Usta’nın mezar taşlarında yazılı; “İnsanım, 
insancıl olan hiçbir şey bana yabancı kalamaz.” sözü yaşam 
prensibidir Nurullah Hoca’nın.

30 Mart 1952’de idam edilerek katledilen Yunanlı Devrimci 
Niko Beloyannis tanımlıyor aslında Nurullah Hoca’yı:

“Güzelliklerin, insanlık bahçesinde karanfilleşerek ço-
ğaldığı; insanların, birbirinin üzerine basarak değil, el ele 
tutuşarak, karanfillere uzandığı dünya bizim dünyamızdır. 
Bizim reflekslerimiz sahip olduğumuz değerlerin meyvele-
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ridir. Biz, hiçbir gelişme karşısında tavırsız kalamayız, dal-
larımızdan üretkenlik fışkırmalıdır. Bize refleks yitimi, bize 
tepkisizlik, bize kısırlık yakışmaz. Yoldaşlarımız, bir yangını 
haber verir gibi “fırlamalı”, bir yarayı pansuman eder gibi 
titizlenmelidir. Biz, doktor değiliz. Bizim de yaralarımız var. 
Ama biz devrimciyiz. Tüm duyarlılık göstergelerinden, tüm 
sanatçı inceliklerinden öte bir tanımlamadır bu. Ne mutlu 
yaşamı devrimcileştirerek yol alanlara.”

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Hoca da ya-
şamı devrimcileştirerek yol alanlardan. Aynı zamanda tüm yol-
daşlarının yaşamı devricileştirmeleri için teorik ve pratik katkı 
sunanlardan. Ne mutlu O’na...

Tasavvufun en büyük şairlerinden Mevlana:

Âşık ne söylerse aşk diyarında
Ağzından aşk kokuları yayılır

der Mesnevi’de.
 Nurullah Hoca mücadelesiyle, yazdıklarıyla, söyledikleriyle, 

insanlığın en yüce davasının aşk kokularını yaydı halklarımıza. 
Uzun yıllar boyunca da yaymaya devam edecek. Bu yayılan aşk 
kokuları nihai kurtuluşa ulaştıracak halklarımızı. Halklarımız bi-
lecek ki, bu kokular Marks-Engels-Lenin-Kıvılcımlı’dan süzü-
lüp gelen kokulardır. Bu kokular, yol gösterecek insanlığa, önünü 
açacak insanlığın. Emperyalistlerin keserken nefesini, halkların 
nefesini açacak insanlığın en yüce davasının aşk kokuları.

Ve insanlık her nefes alışında duyumsayacak bu aşk kokuları-
nı ve hiç unutmayacak…
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HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un pratik devrim kav-
gasının yanı sıra teorik olarak insanlığa armağan ettiği kitapları 
(alfabatik sırayla) şunlardır:

1) 12 Mart Öncesi Sosyalist Hareketin Kısaca Değerlendirilmesi
2) 12 Eylül Nedir?
3) ABD-AB Emperyalizmi Ortaçağcı İrtica ve Türkiye
4) “Atma” U. Mumcu “Din Kardeşiyiz”!.. 
5) Bin Kalıplılar (Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin İhanete

Karmış Hazin Siyasi Serüvenine Dair)
6) CHP’ye Umut Bağlamış İçtenlikli İnsanlarımıza...
7) CIA’nın Örgütlediği Kontrgerilla- Süper NATO ve Yine

CIA’nın Örgütlediği “Ergenekon Davası” Saldırısı
8) Devrimci Önder Nedir?
9) Edebiyata Dair 
10) Eneski Sosyalizm Ortamındaki Truva Atı: Vatan Partisi
11) Fatih, Che, Kıvılcımlı Olmak
12) Heba Edilen Devrim Yüklü Yıllar
13) Halkın Kurtuluş Partisi Kuruluş Gerekçesi
14) HKP Tüzük/Programı (Hikmet Kıvılcımlı’nın kaleme aldığı

Vatan Partisi Tüzük/Programı’nın günümüze uyarlanmasıdır.)
15) İnsan Kalmak Kolay Değil (Kedi Davaları Savunmaları)
16) “İki Süper” Oportünizm - Sahte TKP ve Maoculuğun Eleştirisi
17) KADIN-İnsanlığa Geçiş Tarih/Sosyalizm
18) Kadınların Kurtuluşu İşçi Sınıfının Kurtuluşundan Bağımsız

Değildir
19) Kahraman Gerilla Che Guevara Dünya Halklarının Devrimci

Mücadelesinde Yaşıyor
20) Küba Devrimi 50 Yıldır ABD Emperyalistlerine Meydan

Okuyor 
21) Latin Amerika’dan Türkiye’ye Devrimci Kavga
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22) Latin Amerika’dan Esen Sol Rüzgârlar Halkların Uyanışının
Habercisidir!

23) Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve
Türkiye Cilt: I 

24) Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve
Türkiye Cilt: II

25) Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve
Türkiye Cilt: III

26) Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve
Türkiye Cilt: IV

27) MİT TIR’ları Davası (Sözlü ve Yazılı Savunmalar)
28) Sebebi ve Yarattığı Sonuçlar İtibarıyla 15-16 Haziran Büyük

İşçi Direnişi
29) Sevrci Soytarı Sahte Sol ve Ermeni Meselesi
30) Sevrci Soytarı Sahte Sol’un HKP’ye Yönelik Fiili Saldırısı

Üzerine
31) Suçlular Hep Aynı SOMA
32) Ordu Üzerine Yazılar
33) Ölümsüz Devrimci Chavez’li Günlerden
34) Tayyipgiller Kökeni ve Sınıf Yapısı Cilt: I
35) Tayyipgiller Kökeni ve Sınıf Yapısı Cilt: II
36) Taksim Gezi İsyanı’ndan Mısır Tahrir İsyanı’na Halklar

Ortaçağcılığa Karşı Savaşıyor
37) Türk Ordusuna Açık Mektup
38) Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye... Sıra Sende Türkiye





Halkın Kurtuluş Partisi
Seçim Bildirgesi

Parababalarının seçim oyunu sürüyor
Ülkemiz Sevr bataklığına sürükleniyor[2]

[2] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 01 Haziran 2015 tarihli 88’inci Sayısında 
yayımlanmıştır.
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Saygıdeğer Halkımız;
Türkiye, bugünlerde yeni bir Genel Seçim süreci yaşıyor. Fa-

kat şu an Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun vahameti göz 
önüne alındığında, seçimlerin filan hiçbir önem taşımadığı he-
men anlaşılacaktır. 

Türkiye, aslında bir Yeni Sevr süreci yaşıyor. Sevr bataklığı-
na çekilip orada boğulma, yok olma süreci yaşıyor. Ve her geçen 
gün de adım adım oraya çekilip götürülüyor Türkiye.

Kim tarafından mı?
Amerikan Emperyalistleri, Avrupa Birliği Emperyalistleri ve 

onların Türkiye’deki hain, işbirlikçi güçleri tarafından.
Kim mi bu yerli işbirlikçiler?
Başta Parababaları dediğimiz Finans-Kapitalistler. TÜSİ-

AD’cılar, MÜSİAD’cılar, TİSK’çiler, ve TOBB yöneticileriyle 
Tefeciler, Bezirgânlar, Ağalar, Eşraflardır.

Sonra da bunların siyasi plandaki temsilcisi olan sermaye par-
tileridir. İktidarıyla, muhalefetiyle Meclisteki dört burjuva parti-
sidir.
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Meclisteki dört parti
Amerikancılık ortak paydasında buluştu

Bunların ortak paydaları Amerikancılıktır, AB’ciliktir. O se-
bepten de bunların dördü de NATO’cudur, Avrupa Birlikçisidir, 
IMF’cidir, DTÖ’cüdür, özelleştirmecidir, kamu malı düşmanı-
dır,  dolayısıyla da kamuya, halkımıza, ülkemize, vatanımıza 
düşmandır. İşçimize, köylümüze ve Mustafa Kemal gelenekli, 
Birinci Kuvayimilliye gelenekli antiemperyalist, laik, yurtsever 
aydınımıza, bilim insanımıza, kamu emekçilerine, sanatçımıza 
ve Ordu Gençliği’mize düşmandır.

İşte bu düşmanlıklarından dolayı onların tamamı ABD Em-
peryalistlerinin Afrika, Ortadoğu ve Asya’daki 24 Müslüman 
ülkeyi parça parça bölerek sınırlarının yeniden belirlenmesi de-
mek olan “Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Afrika Proje-
si”nin-BOP’unun yandaşıdır, destekleyicisidir. Velhasıl onların 
tamamı Batılı Emperyalistlerin Mütareke Dönemindeki İstanbul 
Hükümetlerinin yaptıklarının aynısını yani ihanetlerinin aynısını 
bugünlerde yapmakla görevlendirilen işbirlikçileridir, hizmet-
kârlarıdır.

Bunlardan;
1- AKP zaten onlarca namuslu araştırmacının yazdığı kitap-

larda, somut, elle tutulur, kesin belgelerle ortaya koyduğu gibi 
bir Amerikan-İsrail projesidir. Bunlara verilen görev, BOP’un 
Türkiye ve Ortadoğu ayağının hayata geçirilmesinde aktif rol 
üstlenmeleridir. Zaten bunun kurucu genel başkanı, başbakanı ve 
devlet başkanı Tayyip, kendisinin BOP’un eşbaşkanlarından bir 
tanesi olduğunu ve o görevi yapmakta olduğunu defalarca kür-
sülerde, TV programlarında söylemiştir. BOP haritası meydan-
dadır. Orada Türkiye üçe bölünmektedir: Türklere bırakılacak 
kısım, “Free Kurdistan” denen kısım ve “Batı Ermenistan” 
olarak adlandırdıkları kısım biçiminde.
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Bu ihanetleri karşılığında, Tayyipgiller’e küplerini doldurma-
ları, ayrıca da makam, ün, poz, koltuk sahibi olmaları vaat edil-
miştir. Bu vaatler de gerçekleşmiştir, bilindiği gibi.

Tayyipgiller, 13 yıldan bu yana iki trilyon dolarlık vurgun 
yapmıştır, kamu malı hırsızlığı yapmıştır. AKP kurucularından, 
AKP’nin şu an kullanmakta olduğu programı da yazan ekonomi 
profesörü Abdüllatif Şener’in tespit ve iddiasına göre, sadece 
Tayyip ve ailesinin mal varlığı yani çaldığı kamu malı miktarı 
100-120 milyar dolar arasındadır. Her halükârda bu miktar, 80 
milyar doların altına düşmez. Ortalama olarak 100 milyar dolar 
diyebiliriz buna.

Tayyipgiller’in bildiğimiz gibi, kullandığı en önemli ve etkili 
siyasi enstrüman-araç din sömürüsüdür. Yani saf, masum, temiz 
insanlarımızın dini inançlarını; şeytanın bile aklına gelmeyecek 
metot ve biçimlerle, onları kandırarak sömürmektir. Halkımızın 
deyişiyle “din alıp satmak”tır. Din onlar için insanlarla inan-
dıkları kutsal varlık arasında kurdukları ilişkiler manzumesi de-
ğil de bir ticari metadır. Siyasette en çok rant getiren bir maldır. 
Onlar, kürsülerde, meydanlarda, ekranlarda dini, imanı, Allah’ı, 
Kur’an’ı dillerinden düşürmezler. Ama bakanları kendi araların-
daki konuşmalarında “Bakara Makara”, diyerek Kur’an surele-
riyle dalga geçerler-alay ederler, eğlenceye alırlar onları. 

Çünkü bunların dini Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin 
savunduğu ve inandığı Kur’an’ın ayet ayet ortaya koyduğu din 
değildir. Bunlarınki Muaviye’nin, Yezid’in dinidir.

Namuslu İlahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk’ün de çok haklı 
olarak belirttiği gibi kamu malı hırsızı oldukları için bunların ce-
naze namazları bile kılınmaz.

Bunların seçim meydanlarında elde Kur’an’la dolaşması 
aynen Muaviye askerlerinin Sıffin Savaşı’nda düşman olarak 
karşısına aldığı Hz. Ali Ordularını şaşkına uğratıp hareketsiz kı-
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labilmek için mızraklarının ucuna Kuran sayfaları takmalarına 
benzer. O amaca yöneliktir. 

2- Ana muhalefet Partisi denen CHP ise, son iki genel baş-
kan Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemlerinde Mustafa 
Kemal’in ve silah arkadaşlarının kurduğu gerçek CHP ile hiçbir 
ilgisi, benzerliği, bağı kalmayacak ölçüde değiştirilmiş, dönüştü-
rülmüş ve bir proje partisi haline getirilmiştir. O bakımdan, bu par-
tinin şu anki yöneticileri de Amerikan Emperyalistlerinin, Avrupa 
Emperyalistlerinin bir dediğini iki etmeyecek kadar sadık hizmet-
kârlarından oluşmaktadır. Bunlar da BOP’cudur, Yeni Sevr’cidir.

3- MHP ise zaten Kontrgerilla’nın, Süper NATO’nun, Glad-
yo’nun paramiliter güçlerini örgütlemek ve yurtseverlere karşı 
bunları savaştırmak amacıyla kurdurulmuş olan Amerika’nın 
özel bir partisidir. Onun görevi de milliyetçi duyguları ve has-
sasiyetleri güçlü olan saf insanlarımızı kandırarak, avlayarak 
peşine takmak ve Amerika’nın çıkarları doğrultusunda onları sa-
vaştırmaktır. Dikkat edersek, Tayyipgiller’in AKP’si ne zaman 
sıkışık bir duruma düşse onun yardımına ilk koşan ve sınırsız 
desteğini sunan hep bu parti olmuştur.

Bu parti sözcüleri kürsülerde milliyetçi söylemlerde bulu-
nurlar. Ama bu tamamen saf, bilinçsiz insanlarımızı kandırma-
ya yöneliktir. Onların milliyetçiliği de yurtseverliği de yalandan 
ibarettir, aldatmacadır.

4- BDP-HDP de 1991’de Sosyalist Kamp’ın çökmesiyle bir-
likte dümeni Atlantik’e ve Amerika’ya kıran, onunla kaynaşıp 
eklemlenen PKK’nin legal örgütleridir. Bu partiler de 1991’den 
bu yana Amerika’yla el ele, omuz omuza Amerika’nın Ortado-
ğu’daki çıkarlarının gerçekleştirilmesi için mücadele etmektedir. 
Dolayısıyla da bu parti Kürt Meselesi’nin Amerikancı çözümü-
nün peşindedir ve onun için çalışmaktadır. Başarılı oldukların-
da Amerika’nın Ortadoğu’da “İkinci Bir Petrol Bekçisi” yani 
“İkinci Bir İsrail” veya yeni bir “Müslüman İsrail” ortaya çı-
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kacaktır. Bu Yeni İsrail-Amerikancı Kürt Devleti bölge halkları-
na düşman, Amerika’ya ve Avrupa Birliği’ne sadık dost olacak-
tır. Tıpkı Siyonist İsrail gibi…

ABD’nin “Yeni İsrail” projesine ve
“Ermeni Soykırımı” Yalanına
AKP, CHP, HDP’den açıktan,

MHP’den örtülü destek
Bu Yeni İsrail’in oluşturulmasında bugün Meclisteki üç parti 

hemfikir olduklarını açıktan itiraf etmektedir. Sadece MHP açık-
tan değil de dolaylı desteklemektedir, bu Amerikan projesini. 
Kandırdığı bilinçsiz kitleleri çatısı altında tutabilmesi için öyle 
oynaması gerekmektedir çünkü. Sözde, görünüşte karşı çıkar 
gibi görünecek ama gerçeklikte aynen öbürleri gibi destekleye-
cektir bu projeyi. Zaten öyle de yapmaktadır. Bugüne kadar öyle 
yapmıştır, bundan sonra da aynısını yapacaktır.

Meclisteki bu dört partinin üçü açıktan “Ermenicidir”. Yani 
emperyalist bir yalan olan “Ermeni Soykırımı Yalanı”nın savu-
nucusudur.

Hatırlanacağı gibi Tayyip geçen yıl 24 Nisan öncesi bir tazi-
ye, özür bildirisi yayımladı bu konuda. 

Özetçe ne dedi?
“Ermeni vatandaşlarımız ve dünyadaki tüm Ermeniler 

için özel bir anlam taşıyan 24 Nisan, tarihi bir meseleye iliş-
kin düşüncelerin özgürce paylaşılması için değerli bir fırsat 
sunmaktadır.”

“(…)
“Her din ve milletten milyonlarca insanın hayatını kay-

bettiği I. Dünya Savaşı esnasında, tehcir gibi gayr-ı insani 
sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış olması, Türkler ile 
Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı 
insani tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmama-
lıdır.”
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“(…)
“Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve gö-

reneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konu-
şabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle 
ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla, 20. yüzyılın 
başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin 
huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi 
iletiyoruz.”

Tehcire, bir savaş propagandası olan “Mavi Kitap”ın iki ya-
zarından biri olan İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın görevli tarihçi-
si Arnold Tonybee bile; “Benzer şartlarda Amerika Birleşik 
Devletleri de dahil olmak üzere birçok devletin başvurduğu 
bir savunma tedbiriydi”, diyor; Tayyip ise o tedbire; “gayri in-
sani sonuçlar doğuran bir uygulama” diyor. Böylece de tevil yo-
luyla da olsa Burjuva Ermenistan’a, Diaspora Ermenilerine göz 
kırpıyor. Onlara destek atıyor.  Tabiî asıl mesajı da ABD’li ve 
AB’li efendilerine vermiş oluyor.

Kaçak Saray’ın Sultanı Tayyip’in emanetçisi Başbakan Ah-
met Davutoğlu ise tehcir adlı savunma tedbirini ve onun uygu-
lanışını “insanlık suçu”dur, diyerek kendince en ağır biçimde 
mahkûm ediyor. Davutoğlu’nun bu “tehcir insanlık suçudur” 
ibaresi açıkça Ermeni Soykırım Yalanının farklı sözcüklerle ka-
bulünden ve dile getirilişinden başka hiçbir şey değildir. Dikkat 
edersek, ABD’li ve AB’li efendilerine sadakat ve hizmetkârlık 
yarışında Ahmet Davutoğlu, patronu Tayyip’i boynuzun kulağı 
geçmesi gibi geçmiş oluyor.

Burada her ikisine karşı da bağırıyoruz:
Sizin atalarınızın kim olduğunu ve onların ne yaptığını biz bil-

miyoruz, ilgilenmiyoruz da sizinle. Ama bizim Türk ve Kürt ata-
larımız tarihlerinin hiçbir döneminde insanlık suçu işlemediler. 
Asla soykırımcı olmadılar. Atalarımıza Amerikan ve Avrupa Em-
peryalistlerinin ağzıyla çamur atmayın! Ayıptır, yazıktır, günahtır.
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CHP’nin yeni pusulası:
Mustafa Kemal’e soykırımcı diyenler

milletvekili adayı
Gelelim CHP’ye. Bizim kanaatimize göre, Yeni CHP’nin bir 

CIA-MOSSAD-Fethullah kaset operasyonuyla yönetimine taşı-
dığı “Dersimli Kemal” de bu Soykırım Yalanına inanıyor. Çün-
kü, Türkiye’yi Dersim Soykırımcısı olmakla da suçlayan, Hrant 
Dink anmasında “Yüzleşin, Hrant’la, Soykırım’la” pankartı 
arkasında yine CIA devşirmesi CHP milletvekili Şafak Pavey’le 
yan yana yürüyen “TR 705” Sezgin Tanrıkulu, CHP’nin Genel 
Başkan Yardımcısıdır şu an. Yine Türkiye’yi Pontus dahil bir yı-
ğın soykırımcılıkla itham eden Mustafa Kemal düşmanı Mehmet 
Bekaroğlu’nu son CHP Kurultayı’nda bir hilebazlıkla yönetime 
taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Üstelik de bunlarla yetinmiyor. 
Ermeni Soykırım Yalanını ve Türk düşmanlığını eşi Erdal Do-
ğan’la birlikte takıntı haline getiren,  kendi deyişiyle “Türkiyeli 
Ermeni” Selina Doğan’ı İstanbul 2. Bölge 1. sıradan milletveki-
li adayı gösteriyor. Bunlar Mustafa Kemal’i de “soykırımcı ve 
katliamcı” olarak gösteriyorlar, suçluyorlar. Tabiî Türkiye’yi de 
suçluyorlar aynı zamanda.

“Dersimli Kemal” bütün bu kişileri laf olsun diye Parti yö-
netimine, Meclise taşımıyor. Aldığı emri uyguluyor. Kendisini o 
makama getirenlere hizmette bulunuyor…

Meclisteki üçüncü açıktan oynayan partiye gelirsek; bu BDP-
HDP’dir. Bunlar Türkleri; Ermeni, Süryani, Pontus ve Dersim 
Soykırımcısı olmakla suçlamaktadır on yıllardan beri. Hep diyo-
ruz ya bu parti de siyasi kimliğini Türk düşmanlığı üzerine inşa 
etmiştir. Ermenistan ve Yunanistan ulusal kimliklerini nasıl Türk 
düşmanlığı üzerine inşa etmişlerse bu parti de siyasi kimliğini 
Türk düşmanlığı üzerine inşa etmiştir. Her 24 Nisan’da bu parti-
nin milletvekilleri Taksim’de “soykırım mağdurları”na sözde yas 
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tutan ABD işbirlikçilerinin, devşirmelerinin yanı başında onlarla 
birlikte yer alırlar.

Süper “demokrat” Demirtaş çıkarı için
Tayyip gibi kırk takla atıyor

Bu partinin, aylardan beri ABD’nin ve CIA’nın solcuyu ve 
demokratı oynattığı eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, 18 Ocak’ta 
katıldığı bir televizyon programında aynen şunları söylüyor:

“Hakan Çelik: Siz soykırım olarak değerlendiriyor mu-
sunuz bunu?

“Selahattin Demirtaş: Elbette, hiç tereddüt etmeden! 
Milletvekili olduğumdan beri, ondan önce insan hakları 
avukatlığı yaptım. Bu konudaki yaklaşımım hiç değişmedi. 
Kimse kusura bakmasın. Çok acı tarihi bir olayı birileri res-
mi tarihi örttü diye ben de buna boyun eğecek değilim.”

Zaten HDP Avanesinin tamamı aynı şekilde düşünür ve ko-
nuşur.

İşin enteresanı, aynı Selahattin Demirtaş seçimler yaklaştığın-
da CHP tabanından ve Kemalist kesimden de oy koparabilmek 
için bu kez çalkalamaya başlar. Yine CNN Türk’te 30 Nisan’da 
katıldığı TV programında şöyle demeye başlar:

Biz soykırımı; “(…) peşinen kabul etmedik aslında. Biz-
ler hakikat ve geçmişle yüzleşme komisyonu kuracağız, bu 
komisyonun çalışmasını destekleyeceğiz. Ve bu komisyonun 
yapacağı araştırmalar, incelemeler, özgürce yapacağı tartış-
malar sonucunda tarihimizde yaşanmış soykırım, katliam 
ve benzeri uygulamalarla yüzleşme konusunda biz cesur 
olacağız, dedik. Yani şuna soykırım diyoruz buna soykırım 
diyoruz diye bir tanım koymadık. Hakikatle yüzleşme ko-
misyonunu biz destekleyeceğiz ve oradan hakikatli bir çalış-
ma çıktıktan sonra toplum eğer bununla yüzleşmeyi kabul 
ediyorsa siyasetçiler olarak bize düşen şey bunun gereğini 
yapmaktır.”
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İşte böyle bunlar, kardeşler. Amerikancı burjuva partilerinin 
siyasilerinde siyasi ahlâk ve namus ararsanız, sonuç hüsrandır. 
Şeytanda iman arasanız daha akıllıca bir şey yapmış olursunuz…

Burada PKK’nin, BDP’nin, HDP’nin yöneticilerine soruyo-
ruz: 

Söyleyin bakalım Ermenistan Anayasa Mahkemesinin şu ka-
rarları hakkında ne diyorsunuz?

“Ermenistan Anayasa Mahkemesi (EAM), Türkiye ile 
Ermenistan arasında 10 Ekim 2009’da Zürich’te imzalanan 
protokolleri uluslararası hukuk, Ermenistan Anayasası ve iç 
hukuku ışığında yorumlamak suretiyle, şu ön şartların Tür-
kiye’ye dayatılmasını öngörüyor:

“(1) Kars ve Moskova antlaşmaları geçersizdir.
“(2) Ermenistan’ın Doğu Anadolu toprakları üzerindeki 

hakları meşru ve geçerlidir. 
“(3) 1915 soykırımı bir gerçektir ve Ermenistan bu ger-

çeğin dünyaya tanıtılması misyonundan vazgeçmeyeceği 
gibi, bir tarih komisyonunda da bu gerçeğin tartışılmasını 
kabul etmez.”[3] 

Bu kararları da aynen kabul ediyor musunuz?
Ediyorsanız mert olun. Evet, haklıdır, yerine getirilmelidir bu 

talepler, deyin.
Yok eğer etmiyorsanız da dürüst olun. Osmanlı’nın ve Türk-

lerin sırtından demokratı oynamaya kalkmayın. Türk düşmanlığı 
yaparak kendinizi ABD’li, AB’li efendilerinize şirin göstermeye 
kalkmayın. Ayıptır ya, yazıktır.

Sadece bugünkü Kürt Halkına değil, Kürt atalarınıza da ihanet 
ediyorsunuz, emperyalistlerin soykırım yalanını savunmakla…

Sadece HDP değil, Meclisteki AKP de CHP de savunmaktadır 

[3] Şükrü Elekdağ, Tarihsel Gerçekler ve Uluslararası Hukuk Işığında Ermeni 
Soykırımı İddiası, s. 2-3.
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bu yalanı, yukarıda aktardığımız metinlerde görüldüğü gibi.
MHP ise sözde karşı çıkmaktadır. Fiiliyattaysa öbürleriyle 

aynı yolun yolcusudur.
Ne yapsınlar… Hepsinin patronu ABD-AB Emperyalistleri. 

Onların verdiği görevi yapıyor bunlar.
Bu emperyalist haydutlarsa yakın gelecekte hainane projeleri-

ni hayata geçirerek Türk, Kürt ve Ermeni Halklarını birbirlerine 
kırdırmayı planlamaktadır. Bu halkları kanlı bir boğazlaşmanın 
içine sürüklemeyi planlamaktadır. Türkiye’yi bir kan gölüne 
döndürmeyi amaçlamaktadır.

HKP
Kürt Sorunu’nun

Devrimci Çözümünden yanadır

Saygıdeğer Halkımız;
İşte Halkın Kurtuluş Partisi, Batılı Emperyalistlerin önder-

lik ettiği bu hayâsızca gidişi durdurmak için mücadele ediyor. 
ABD ve AB Emperyalistlerini bölgemizden kovmak ve kardeş 
Müslüman Halkları ve ülkeleri bu haydutların şerrinden, işgal ve 
katliamlarından kurtarmak için mücadele ediyor. Yani Yeni Sevr 
haritasını tıpkı Birinci Kuvayimilliyeci atalarımızın parçalayıp 
bu haydutların yüzüne fırlattıkları gibi parçalamak ve Tarihin 
çöplüğüne atmak için mücadele ediyor. Kavgamız ve feryadımız 
budur. Çağrımız buna yöneliktir. Biz her şeyden önce anlaşılmak 
istiyoruz.

Halklar hep kardeş olsun istiyoruz. Kürt Sorunu gerçek an-
lamda eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde iki halk ara-
sında adaletlice, hakkaniyetlice çözülsün istiyoruz. Emper-
yalistlerin yalanlarına kanılmamasını ve onların peşinden gidil-
memesini istiyoruz. O emperyalist haydutlar tüm mazlum dünya 
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halklarının olduğu gibi Türk ve Kürt Halkının da düşmanıdırlar. 
Bu hiç akıldan çıkarılmasın istiyoruz.

Bu haydutlar 1990’dan bu yana bölgemiz Ortadoğu’da 6 mil-
yon masum Müslüman insanın canına kıymış, kanını akıtmış 
cellatlardır, diyoruz. Bunların işi gücü halkları birbirine kırdır-
maktır. Kendileri de bölgenin doğal kaynaklarını ve halkların 
yarattığı değeri sömürmekten başka bir şey amaçlamaz, diyoruz. 
Yukarıda söylediğimiz gibi bir de BOP haritası çıkardılar orta-
ya. Bu haritayı pratiğe uyguladıkları zaman bölge artık kendileri 
için dikensiz gül bahçesi haline gelecek. Kendi zalimane sömürü 
ve vurgunlarına gık diyebilecek tek devlet kalmayacak bölgede. 
Başta Türkiye gelmek üzere, tüm Kuzey Afrika, Ortadoğu ve 
Asya ülkelerini parçalayıp küçük devletçikler haline getirecek-
ler. Tabiî bu minik devletçikler de kendilerine ne yapılırsa yapıl-
sın hiç itirazda bulunamayacaklar.

12 Eylül 1980’deki Faşist Darbe bu amaçla yapıldı. Türki-
ye’de sol, sosyalist, ilerici, Mustafa Kemalci, laik, antiemper-
yalist, namuslu insanların neslini kurutmak için yapıldı. 12 Ey-
lül’ün sivil hükümetleri Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Süleyman 
Demirel, Tansu Çiller, Necmeddin Erbakan, Bülent Ecevit ve en 
sonuncusu olan Tayyipgiller hükümetleri hep kesintisiz biçimde 
ABD Emperyalistlerinin bu çıkarları doğrultusunda hareket et-
tiler. Onlara hizmet ettiler. Tabiî Türkiye Halkına da ihanet etti-
ler. Türkiye ekonomisini bütünüyle onların ellerine teslim ettiler. 
Böylece tarımın, hayvancılığın kökünü kuruttular. Sanayileşme 
hiç olmadı. Var olan sanayi şirketi görünümündeki kuruluşların 
tamamı emperyalist tekellerin yerli şubelerinden ibarettir.

Batılı Emperyalistler ekonomice ve siyasetçe
kendilerine bağımlı bir Türkiye yarattı

Türkiye, bırakalım uçağı, füzeyi, daha kaba bir teknoloji ge-
rektiren otomobili bile yapamamaktadır. Bir yerli markası yoktur 
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otomotivde. Sanayici geçinen emperyalist uşakları bu durumdan 
hiç utanç duymuyorlar. Finlandiya gibi, Tayvan gibi, Emperya-
list Kore gibi küçücük ülkeler bile teknolojinin son sözü bilgi-
sayarları, telefonları üretirken Türkiye, bir cep telefonunu bile 
üretemez durumdadır.

Batılı Emperyalistler Türkiye’nin sanayice gelişmesine, güç-
lü bir ekonomisi olmasına asla izin vermezler. Bu hiç aklımızdan 
çıkarmamamız gereken temel bir gerçektir.

Batılı Emperyalistler, Türkiye’nin üniversitelerini ele geçirdi-
ler. Medyasını ele geçirdiler. Eğitimini ele geçirdiler. Yani bilim, 
kültür üretecek tüm kurumlarını denetimlerine aldılar. Onlar da 
kendi çıkarları doğrultusunda görev yapmaktadır.

İşte bu hayâsızca gidiş sürsün diye Türkiye Halkı hiç uyan-
masın, Ortaçağ karanlığından kurtulamasın diye bu emperya-
listlerin yönetimindeki bilim ve kültür kurumları, televizyonlar, 
gazeteler, Parababalarının emrindeki Meclisi doldurmuş olan 
burjuva partilerinin sözcüleri durup dinlenmeden halka yalanlar 
söylüyorlar. Bunların bir teki bile içtenlikli değil, vicdanlı değil, 
insani ve siyasi ahlâka sahip değil. İnsan olarak çürümüş, içleri 
boşalmış, zombileşmiş yaratıklar konumundadır. Hiçbiriyle her-
hangi bir konuda konuşup anlaşamazsınız. Çünkü bunların kendi 
samimi hiçbir düşünceleri yoktur. Kendi kişilikleri yoktur. Bun-
lar efendileri olan Batılı Emperyalistlerin kendilerine ezberletti-
ğini tekrarlarlar.

Mecliste, televizyonlarda, gazete sayfalarında bunların birbir-
lerine karşı söyledikleri tartışma filan değildir. Onlar bir oyun 
oynamaktadırlar. Hepsi aynı amaç içindedir. Tıpkı bir tiyatro 
oyununda olduğu gibi hepsi kendilerine senaryoda verilen sözle-
ri tekrarlarlar. Amaç milleti kandırmaktır. Bakın bizde demokra-
si var. Siyasi partiler var. Özgür medya var. Herkes düşüncesini 
açıkça ifade edebiliyor. Hür seçimler var. İstediği partiyi sandığa 
gidip oy vererek seçebiliyor. Daha ne olsun? Demokrasi budur 
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işte, diyerek insanları yanıltmak, aldatmak ve hiç uyandırmamak 
istiyorlar.

Oysa bunların bir ayrılıkları gayrılıkları yok aslında. Hepsi 
ABD’li ve AB’li efendilerinden memnun. Onların saldırı ve kat-
liamlarını onaylıyor. Hatta destek veriyor onlara. Onların soygun 
düzenine tamam diyor. Bir itirazı yok.

Ve en acısı, Türkiye’nin adım adım Yeni Sevr cehennemine 
sürüklenip götürülmesine hiç itirazları yok.

İnanın, Türkiye Cumhuriyeti yok olsa, ülkemiz parça parça 
edilse Meclisteki siyasi partilerin tamamının yöneticileri, Para-
babaları medyasının vicdanlarını emperyalistlere satmış yazarçi-
zerleri ve Türkiye’nin TÜSİAD’cıları, MÜSİAD’cıları hiç eyvah 
demezler. Hiç rahatsız olmazlar. Tersine, sevinirler bile.

Silivri’de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a soruyor bir 
muhabir:

“Fenerbahçe hakkında açılan dava nasıl gelişecek?”, diye.

Verdiği cevap aynen şu:

“Memleket elden gidiyor diye açıklamalar yapmıştım. Siz 
hâlâ basında şikeden bahsediyorsunuz. Ne şikesi, ne şike da-
vası; memleket elden gidiyor. Korkmayın, biz korkmuyoruz.”

Demek ki kardeşler, Meclisteki dört siyasi partinin de yö-
neticilerinde, bunların yandaşları olan medya yazarçizerlerinde 
ve Türkiye Parababalarında, Aziz Yıldırım’ın yüzde biri kadar 
olsun memleket sevgisi, vatan sevgisi yok. Dikkat edersek; bu 
burjuva meddahları aynen Tuluat tiyatrosunun aktörleri gibi bir-
birleriyle laf yarıştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Biri 
birine laf çakmış da, öbürü ona sert cevap vermiş de, bir başkası 
onu akıllıca alaya almış da diye gidiyor bunların medyaya yansı-
yan soytarılıkları. Satılmışlar medyasının yazarçizer ve konuşur-
ları da “aa, bilmem kim ne güzel cevap verdi, ama öbürü anında 
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çok sert karşılık verdi”, diye methiyeler düzüyor bu ABD uşağı 
soytarıların ortaoyununa.

Tüm bu namussuzluklar, kandırmacalar, ülkemizin ve halkı-
mızın gerçeklerini yakıcı, can alıcı sorunlarını örtbas etmek, göz-
lerden uzak tutmak için yapılmaktadır. Türkiye’nin Yeni Sevr’e 
götürülüşünün halktan hiç kimse farkına varamasın, koyun sürü-
sünün mezbahaya götürülüşü gibi halkımız o cehenneme sürük-
lensin diye yapılmaktadır.

Kurtuluş Partisi
Batılı Emperyalistlerin

Yeni Sevr planlarına isyan eden yegâne partidir
İşte Kurtuluş Partisi kardeşler, bu alçakça, bu namussuzca 

oyuna isyan ediyor. Ve bunun yerli ve yabancı aktörlerine “ey 
hainler, zalimler, vurguncular, cellâtlar”, diye meydan okuyor. 
“Biz buradayız işte”, diyor. “Bu son kaleyi düşüremediniz ve 
asla düşüremeyeceksiniz. Tıpkı Birinci Kuvayimilliye’de olduğu 
gibi biz de halkımızı eninde sonunda uyandıracağız, örgütleye-
ceğiz ve sizin satılmışlar ordusunun karşısına yenilmez, önünde 
durulmaz bir güç olarak çıkaracağız”, diyoruz. “Erken bayram 
etmeyin”, diyoruz. “Sizler eninde sonunda yenileceksiniz, ülke-
mizden ve bölgemizden def olup gideceksiniz”, diyoruz. “Hem 
de yerli işbirlikçi hainlerinizle birlikte. Tıpkı Birinci Kuvayi-
milliye’de olduğu gibi ve 1974’te uğradığınız Vietnam hezimeti 
sonrasında olduğu gibi yine rezil rüsva olacaksınız. Yine insanlı-
ğın yüz karası olarak lanetle anılacaksınız, mazlum halklar tara-
fından”, diyoruz.

HKP
NATO, IMF gibi emperyalist örgütlere

ve vurguncu, hain Parababalarına karşıdır
Halkın Kurtuluş Partisi, Demokratik Halk Devrimi’ni zafe-
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re ulaştırıp Halkın Demokratik İktidarını kurunca, ilk iş olarak 
emperyalistlerin bütün askeri, siyasi, ekonomik örgütlerinden 
ayrılınacak. Kovulacak bu alçaklar ülkemizden. Tabiî bunla-
rın başında NATO gelir, Avrupa Birliği gelir, IMF gelir, Dünya 
Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gelir vb... Bu örgütlerin tamamı 
Batılı Emperyalistlerin yönetimi, denetimi altındadır ve onların 
emperyalist çıkarları doğrultusunda hareket eder.

Partimizin önderliğindeki Demokratik Halk İktidarı Batılı 
Emperyalist çakalların yerli ortağı konumundaki hain Parababa-
larının, TÜSİAD’cıların, MÜSİAD’cıların, TİSK’çilerin ve ben-
zerlerinin ekonomik varlıklarına da son verecektir. Emperyalist 
uşağı bu hain vurguncular, halkımızdan vurdukları varlıkların 
tümünü halka geri vermek zorunda kalacaklardır. Bunların işlet-
meleri kamulaştırılacaktır. Demek ki Kurtuluş Partisi özelleştir-
me değil, tam tersine Parababalarına peşkeş çekilen eski kamu 
kuruluşları da dahil olmak üzere Finans-Kapitalistlerin ve Te-
feci-Bezirgânların ekonomik kuruluşlarını ellerinden alıp kamu 
malı haline getirecektir ve halkımızın hizmetine sunacaktır.

Burada şöyle bir soru akla gelebilir:
İyi de eskiden bu kamu kuruluşları verimli işletmeler değildi. 

Şimdi neden aynı anlayışa geri dönülüyor?
Burada da namussuzca bir yalan ve kandırmaca vardır. Baş-

langıçta çok verimli işletmelerdi bunlar. Ülkemizde Birinci Ulu-
sal Kurtuluş sonrasında sanayinin temellerini atan işletmelerdi 
bunlar. Halkımıza büyük faydalar sağladılar. Fakat giderek em-
peryalist uşağı Parababaları siyasilerinin iktidar mevkiini ele 
geçirmesiyle birlikte bu kuruluşların başına da halk düşmanı, 
emperyalizm yandaşı kişiler getirildi. O yöneticiler, üvey evlat 
gözüyle baktı bu işletmelere. Hiçbir teknolojik ilerleme yaptır-
madığı gibi siyasi parti yandaşlarını da asalaklar konumunda ya-
şamaları için bu kuruluşlara sözde personel adı altında doldurdu-
lar. Mahsus zarar ettirildi bu işletmeler, bu ihanetler sonucunda.



HKP iktidarında, devletin en tepesinden en alt birimine kadar 
hep halk temsilcileri yer alacağı için o gerçek anlamda bir halk 
iktidarı olacaktır. Kamu işletmelerine de gözü gibi bakacaktır. 
Böylece de kamu işletmeleri, teknolojik ilerlemenin, gelişmenin, 
sanayileşmenin yeniden öncü gücü ve motoru haline gelecektir. 
Tekniğin son sözü olan teknolojiyle üretim yapacaktır bu işlet-
meler. Emperyalist Batı’nın en ünlü tekelci işletmeleriyle, mar-
kalarıyla yarışacak, orada üretilenlerin daha iyisini en azından 
aynı kalitedekini çok daha ucuza mal ederek üretecektir.

HKP’nin Demokratik Halk İktidarında
hem köylümüz, hem esnafımız,

hem tüketici kazanacak
Bugün ocağı söndürülen köylümüze faizsiz ve çok uzun vadeli 

geri ödeme şeklinde kredi verilecektir. Teknoloji desteği verilecek-
tir. Şu anda işsiz konumda olan 20 bin ziraat mühendisi ve 25 bin 
gıda mühendisi köylerimize, kasabalarımıza, şehirlerimize devlet 
eliyle istihdam edilerek gönderilecek, buralardaki iklim ve arazi 
yapısını bilimin tüm imkânlarını kullanarak tahlil edecek ve oralar-
da hangi ürünün en verimli şekilde yetişeceğini ve nasıl yetiştirile-
ceğini ortaya koyarak Türkiye’nin tarımda ve tarımsal ürünlerin iş-
lenmesinde dünyanın öncü ülkeleri arasına girmesini sağlayacaktır.

Köylümüzün ürünleri üretici ve tüketici kooperatiflerinin ko-
ordineli çalışmasıyla, sürece dışarıdan hiçbir aracının girmesine 
imkân verilmeden tüketiciye ulaştırılacak, böylece üretmenleri-
miz, ürününün gerçek karşılığını alabilecektir. Tüketicilerimiz de, 
mesela bugün olduğu gibi köylünün elinden vurguncu bezirgânlar 
tarafından 1 liraya alınan patatesi 4-5 liraya alıp yemek zorunda 
kalmayacaktır. Yani ne üreticiler aldatılacaktır ne de tüketiciler. 
Bu da tabiî üreticilerin de tüketicilerin de kendilerinin yönettiği 
halk kooperatiflerinde örgütlenmeleriyle mümkün olacaktır.

Küçük esnafımız teşvik edilecek, bankaların ve tefecilerin 
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eline düşürülmeyecektir. Kendi emeğiyle, insanca yaşayabilmesi 
ve üreterek topluma yararlı olabilmesinin tüm yolları açılacaktır.

HKP İktidarında
sigortasız ve sendikasız

işçi çalıştırmak yasaklanacak
İşçi Sınıfımız on yıllardan bu yana olduğu gibi işverenler 

elinde canı çıkıncaya kadar güvencesiz çalıştırılıp sefalet ücreti-
ne, dolayısıyla da sürünerek yaşamaya mahkûm edilmekten kur-
tarılacaktır.

Sigortasız ve sendikasız işçi çalıştırmak yasaklanacaktır. Sen-
dikalar da bugün olduğu gibi sarı sendikacılar yönetimindeki 
sahte sendikalar olmaktan çıkarılacaktır. İşçi Sınıfımızın gerçek 
temsilcilerinin yönettiği, işçi hak ve menfaatlerini en önde tutan 
namuslu işçi önderlerinin eline verilecektir.

İşçi Sınıfımız hiçbir kanunsuzlukla karşılaşmayacak şekilde 
iş güvencesine sahip olacaktır. Bugün olduğu gibi işveren, hak 
arayan işçiyi diğer işçilere kötü örnek oluyor, benim onları sağ-
mal sürü gibi kullanmamı engelliyor, diyerek işten atamayacaktır. 
Böylece de işverenler İşçi Sınıfımızı aşırıca sömüremeyecekleri 
için mecburen tekniği geliştirmek ve modern teknolojiyle üretim 
yapmak zorunda kalacaklardır, böylece de üretimin kalitesi ve 
verimliliği artacaktır. Demek ki işçinin hak araması ve insanca 
yaşama koşullarına kavuşturulması ülkemizin tümü için faydalı-
dır. Üretimin kaliteli olması ve miktarının artması için faydalıdır.

HKP’nin Demokratik Halk İktidarında
Asgari Ücret,

Asgari Geçim Endeksi’nden aşağı olmayacak
Dolayısıyla da asgari ücret, 2005 yılında Programımızda da 

belirttiğimiz gibi 4 kişilik bir ailenin asgari geçim endeksine en 
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azından denk olacaktır. 2005 yılında bu rakam 1500 lira idi. O yıl 
bu nedenle de 1500 rakamını yazmıştık Programımıza. Bugünse 
4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 4343 lira olarak belirlenmek-
tedir. Demek ki asgari ücret bundan düşük olamaz. Tabiî memur 
maaşları da.

Yerli yabancı Parababalarının tüm sömürü ve vurgunları orta-
dan kaldırılacağı için, aslında HKP’nin önderlik ettiği Demokra-
tik Halk İktidarında halk kitlelerine bu rakamların daha üstünde 
ücretler verilebilecektir. 

HKP’nin Halk İktidarında
işsiz insan olmayacak

Ha, şunu da açıkça belirtelim: Ülkemizde tek bir kişinin bile 
işsiz kalmasına göz yumulmayacaktır. Halk İktidarı bu işsiz 
kardeşimizin evine İtfaiye Kurumunun bir yangın mahalline koş-
tuğu gibi hızla ulaşacak ve onun dertlerine anında derman ola-
caktır. Tabiî yeniden iş sahibi yapacaktır o kardeşimizi hızla.

HKP İktidarında
öğretmenler işsiz,

öğrenciler öğretmensiz kalmayacak
eğitim ve sağlık ücretsiz olacak

Tabiî bugün sayıları 350 bini geçen ataması yapılmayan 
öğretmenlerimiz hemen okullarına ve öğrencilerine kavuştu-
rulacaktır. Sonrasında da bir tek öğretmenimiz bile tayin bekle-
meyecektir.

Eğitim ve sağlık herkesin en temel insan hakkı olduğun-
dan, tümüyle ücretsiz olacaktır.

Çocuklarımız, temel eğitimin ilk sınıfından itibaren üniversi-
tenin son sınıfına kadar hiçbir ücret ödemeden kamu okullarında; 
bilimsel, laik, demokratik, anadilinde eğitimlerini yapabile-
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ceklerdir.
Üniversitelerimiz, bugün olduğu gibi siyasilerin elinde oyun-

cak olmaktan çıkarılacak, dünya standartlarında kaliteye sahip 
bilim insanlarının hocalık ettiği dünyanın alanında en önde gelen 
üniversiteleriyle yarışır haldeki bilim yuvaları haline getirilecektir.

Böylece de doğa ve toplum bilimlerinde ülkemiz en gelişkin 
Batı ülkeleriyle devamlı yarışır halde olacaktır. Yani en üst sevi-
yede bilim üreten kurumlar olacaktır.

Sağlık da her insanın en doğal hakkı olduğu için parasız ola-
caktır. Hastalanan her yurttaşımız sadece kimliğini göstererek is-
tediği sağlık kuruluşundan derdine deva olacak sağlık hizmetini 
alabilecektir.

Zaten halk sağlığını korumak, Halk İktidarının en önemli 
görevlerinden biri olacağı için hastalık durumları çok önemli 
oranda azalacaktır. Dolayısıyla da insanlarımız daha sağlıklı hale 
getirilecektir.

Çocuklarımızın ana karnından itibaren en sağlıklı bedene ve 
ruha sahip olmaları için gereken tıbbi ve gıda yardımları hiç ak-
satılmadan yapılacak, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi gerçekleş-
tirilecektir.

Çocuk işçiler, sokaklarda yaşayan çocuklar, istismara uğ-
rayan çocuklar asla olmayacaktır Halk İktidarında. Her ço-
cuk, her insan, toplumun eşit bir değeri olarak kabul edilecek, 
onun korunması, geliştirilmesi, sağlıklı ve mutlu yaşaması için 
gerekli her şey yapılacaktır.

HKP İktidarında
Kadın ezilen cinsiyet olmaktan kurtulacaktır

Toplumda ezilen cinsiyet olarak var olan kadın, bu du-
rumdan kurtarılacaktır. Tüm eğitim ve iş imkânları kadınla-
rımıza da eksiksiz bir şekilde ulaştırılacaktır. Ailede, işyerinde 
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kadının ezilmesine, ikinci kalitede insan olarak görülmesine asla 
izin verilmeyecektir. Bunun hem maddi şartları sağlanacak, hem 
de kadını aşağı gören geleneksel ataerkil-erkek egemen kültür 
tümden yok edilinceye kadar onunla mücadele edilecektir.

Toplumun her alanında kadın, insanın tam ve eşit yarısı ola-
rak kabul edilecek, tüm hukuki ve maddi düzenlemeler ona göre 
oluşturulacaktır. Böylece de kadın, her girişimde, her onurlu ha-
rekette, toplumu ileriye taşıyan ve koruyan her harekette ön safta 
yer alacaktır.

Tabiî kadının tacize uğramasının her yer ve ortamdaki şartları 
ortadan kaldırılacaktır. Ayrıca da insanımıza bu yönde eğitim ve 
kültür verilecektir. Yani kadını aşağı gören düşünce, inanç ve ka-
naatler yok edilecektir. Bu, belli bir zaman alacaktır muhakkak. 
Ama mutlaka halledilecektir.

O zamana kadar da kadına yönelik her boyuttaki saldırının 
ve istenmeyen davranışın önlenmesi için ne gerekiyorsa yapıla-
caktır.

Kadın örgütleri de bu çalışmada ön safta yer alıp belirleyici 
rol oynayacaklardır.

HKP İktidarında
adalet, hukuk insanlarının

özgür iradesiyle güvence altına alınacaktır
Adalet mekanizması bugün olduğu gibi siyasilerin o alan-

daki ağırlıklarını, etkinliklerini temsil eden kurumlar olmaktan, 
dolayısıyla da onların oyuncağı olmaktan kurtarılıp hukuk insan-
larının sadece hukuka ve vicdanlarına dayanarak özgürce, hiçbir 
endişeye kapılmaksızın kararlar vermesi sağlanacaktır. Böylece 
de adalet mekanizması bugün olduğu gibi acıklı durumlara asla 
düşürülmeyecektir.

Bugün bilindiği gibi bağımsız bir yargı yoktur. Dün Pensil-
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vanyalı İmam’ın tarikatının elindeydi yargı kurumu, bugünse 
Tayyipgiller İktidarının. Tabiî ağırlıklı olarak. Tabiî köşede bu-
cakta vicdanına ve hukuka dayanarak kararlar veren yargıçlar da 
kalmıştır.

Ama siyasi davalarda ne yazık ki hukuki, vicdani kararlar 
çoktan tarih olmuştur. Eğer hukuk bu hallerde olmasaydı adına 
“Ergenekon Davası” denen CIA Operasyonu başta Ordu Genç-
liği’miz olmak üzere Mustafa Kemalci, laik, antiemperyalist, 
yurtsever güçleri Silivri, Hasdal Zindanları’na dolduramazdı. Bu 
namuslu yurtsever güçlere böyle aşağılık, namussuzca ve alçak-
ça saldırılarda bulunamazdı, darbeler vuramazdı.

Ve eğer bugün bağımsız bir yargı olsa, Tayyipgiller’in tama-
mı da yüz kızartıcı, akçeli suçlardan olmak üzere, miktarı yüz-
lerce yılı bulan ağır cezalara mahkûm edilip tüm mal varlıkları 
müsadere edilerek hak ettikleri cezayı çekmeleri için hapishane-
lere tıkılmaları gerekirdi. Ama ne acıdır ki, onlar bugün devletin 
tepesindedirler hâlâ. Bu durum da Türkiye’de hukukun artık iflas 
noktasında olduğunu göstermektedir.

HKP İktidarında
emeklilerimiz ve engelli yurttaşlarımız

insanca yaşam koşullarına kavuşacaklardır
Halk İktidarında engelli insanlarımızın üretime katılma-

ları için gereken her şey yapılacaktır. Böylece o insanlarımız 
da toplumun mutlu bireyleri olarak yaşamlarını sürdürebilecek-
lerdir herkes gibi.

Emeklilerimiz bugün olduğu gibi süründürülerek ve ömürle-
rinin son dönemini ah vah ederek, tarifsiz sıkıntılar çekerek ge-
çirmeyecekler, ortalama geçim endeksinden aşağı düşmeyen bir 
aylık gelire sahip olacaklardır.
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HKP İktidarında
Dünyamızı paylaştığımız bitki ve

hayvanları gözümüz gibi koruyacağız
Canlılar âlemini oluşturan biz insanlardan başka hayvan-

larla bitkiler de vardır bu dünyada. Ve onlar olmadan biz var 
olamayız. Üçümüz bir bütünüz. O bakımdan, hayvanların hiç-
bir şekilde acı çekmesine, sokaklarda itilip kakılarak, açlık 
çekerek yaşamasına, araçların altında kalıp ezilmesine izin 
verilmeyecektir. Sokak hayvanları barınaklarda korumaya alı-
nıp ya da kısırlaştırılarak eski yaşadıkları alanlara bırakılacaklar, 
böylece de 10-15 sene sonra sokaklarda sahipsiz yaşayan hay-
vanlar görülmeyecektir. Hayvanseverlerimiz evlerinde bakabile-
cekleri oranda hayvanı sağlıklı bir şekilde tutarak yaşatabilecek-
lerdir.

Yaban hayvanlarının pompalı tüfeklerle acımasızca avla-
narak nesilleri kurutulmayacaktır. Onlar doğamızın zenginliği 
ve süsüdür. Onların neslinin kazınması bugün olduğu gibi buğ-
day, arpa, bitki zararlılarının çoğalmasına, başta ekmeklik buğ-
day gelmek üzere gıda maddelerimizi üretemez duruma gelme-
mize sebep olmaktadır. Ayrıca da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi 
denen ölümcül virüsü taşıyan kenelerin doğamızda çoğalmala-
rına, birçok insanımızın yok yere hayatını kaybetmesine yol aç-
maktadır. Oysa keklik, bıldırcın vb. yaban kuşları yeterli sayıda 
olsaydı bu keneleri hemen bulup tüketecekleri için bu hastalıktan 
ölen insanlarımız olmayacaktı. Yani doğanın dengesiyle oynan-
dığı anda en çok zararı o dengeyi bozan insanlar çekmektedir.

Doğada milyonlarca yılda oluşmuş olan bu dengeyi korumak 
için denizlerimize, göllerimize, nehirlerimize, çaylarımıza, dağla-
rımıza, ovalarımıza, ormanlarımıza, yeşil alanlarımıza olağanüstü 
ihtimam göstermemiz gerekmektedir. Onları gözümüz gibi koru-
mamız gerekmektedir. İşte insanlarımız bu insani ruhiyata sahip 
olabilmeleri için yoğun bir eğitimden geçirilecektir. İnsan, hay-
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van, doğa sevgisi öğretilecektir insanımıza. Ondan sonra, bir ağaç 
kesildiği zaman elimiz kolumuz kesilmiş gibi acı duyar hale gel-
miş olacağız. Amaç, böyle bir vicdanın oluşmasını sağlamaktır.

Özetçe; insan, hayvan, bitki ve doğa sevgisi ile dopdolu 
hale getirilecektir insanlarımız.

Tabiî bu hale getirilen, insani değerler açısından böylesine do-
ruklara yükseltilen insanlarımız; artık kent yağması gibi, Tayyip-
giller’in bugün yapmakta oldukları “kentsel dönüşüm” adı altında 
“rantsal dönüşüm” gerçekleştirerek kentleri taş ve betonla doldu-
rup harabeye uğratmaları gibi aşağılık, utanç verici işleri, bıraka-
lım yapmayı hayal dahi etmeyecektir. Kentlere de evlatlarımız 
gibi bakar hale geleceğiz o zaman. Kentlerin gelişimi sadece 
kent plancıları benzeri bilim insanlarının yönetiminde olacaktır.

HKP İktidarında
Tarihi ve Doğayı koruyacağız

Tabiî Tarihe de aynı sevecenlikle, koruyuculukla yaklaşa-
cağız. Tarih varlıklarının, değerlerinin orijinal halleriyle korun-
ması için gereken her şeyi yapacağız. Çünkü onların bir benzeri 
daha yapılamaz artık. Onları kaybettik mi yerlerine yenilerini 
koyamayız. Onlar, bizim geçmişimizin yani Tarihimizin birer 
parçasıdırlar. Geçmişimizi anlamamız, öğrenmemiz için onları 
tanımamız, çözmemiz gerekmektedir.

Hatırlanacaktır, Tayyipgiller’in yaptığı en büyük katliamlar-
dan ikisi de Tarih ve doğa katliamıdır. Doğamız kurutulmakta, 
talan edilmekte, şehirlerimiz yağmalanmakta, tarihi dokuları hız-
la ortadan kaldırılmaktadır. Böylece de tanınmaz hale getirilmek-
tedir şehirlerimiz.

İstanbul başta gelmek üzere, Türkiye nüfusu büyükşehirlere 
toplanmakta, böylece de bu büyük şehirlerin rantı altın değeri-
ne ulaştırılmış olmaktadır. Bunun sonucunda da Tayyipgiller’in 
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mensubu vurguncular bu rantı küplerine, kasalarına aktararak 
milyon hatta milyar dolarlarca servet edinebilmektedirler.

Halk İktidarında tarım yeniden en önemli iki ekonomi alanın-
dan biri haline getirilerek değer kazanacak, üretmen köylümüz 
de ürününün ve emeğinin karşılığını alabilecektir. Eğitim, sağlık 
vb. imkânlar ayağına da götürülmüş olduğundan köyünde mut-
lu ve sağlıklı yaşayıp büyükşehirlerin karmaşası içinde yaşamak 
istemeyecektir. Böylece de başta İstanbul gelmek üzere büyük-
şehirlerin nüfusları artmayacak, tersine azalacaktır. Büyükşehir-
lerde yaşamak kuşkusuz insanlara ek külfetler getirir, zorluklar 
verir. Ayrıca da insanı doğadan koparır. Taş ve beton yığınları 
arasına hapseder.

İşte bu olumsuzluk da Halk İktidarında asgariye indirilecek-
tir, kent planlamasıyla. Köyden şehre göç de tersine çevrileceği 
için insanlarımız her alanda rahat bir nefes alma imkânına kavu-
şacaktır.

HKP’nin Demokratik Halk İktidarında
Kıbrıs Meselesi Taksim’le çözülecek

Biz, Kıbrıs Meselesi’nin de emperyalistlerin elinden alına-
rak Yunanistan’la Türkiye arasında nüfusa orantılı taksim edile-
rek çözülmesinden yanayız. Bunu savunuyoruz. Neden ve nasılı 
Programımızda ayrıntılıca anlatılmaktadır.

HKP İktidarında
devlet yöneticileri rant için değil

halka hizmet için yarışacak
Demokratik Halk İktidarında tüm devlet yöneticileri or-

talama işçi ücretine denk gelen bir ücret alacaklardır. Böy-
lece de devlet yöneticiliği, milletvekilliği vesaire gibi unvanlar, 
bir ün, poz ve bol gelirli ayrıcalıklar sağlayan alan olmaktan çı-
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karılacaktır. Oralara gerçekten de halka fedakârca ve içtenlikle 
yani dürüstçe, namusluca hizmet etmek isteyen insanlar seçilip 
gelecektir.

Bu insanların ortalama işçi ücreti oranında ücretlendirilme-
siyle de onların halkı anlamaları, halkın her sorununu empati ya-
parak kolayca kavramaları imkânı sağlanacaktır.

Sözü uzatmayalım kardeşler;
Biz bu yalanlar, düzenler, ihanetler ve zalimlikler dünyasında 

insani olan en yüce değerleri-erdemleri temsil etmekteyiz.
Halkımızdan da bir tek şey istiyoruz: Anlaşılmak...

10 Mayıs 2015





07 Haziran 2015 Seçimleri:
Birinci TRT Konuşması

“Hırsızlar İmparatorluğu”nu
yıkacağız[4]

[4]  HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un 07 Haziran Genel Seçimleri çerçe-
vesinde 31 Mayıs 2015 tarihinde TRT’de yayımlanan Birinci Seçim Konuşma-
sı’nın (zaman kısıtlılığı nedeniyle kesilen bölümleri de içeren) tam metnidir. 
Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 01 Haziran 2015 tarihli 88’inci sayısının 
Başyazısı’dır.
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Saygıdeğer Halkımız;
Türkiye yeni bir Genel Seçime götürülüyor, bildiğimiz gibi. 

Fakat bu sadece göstermelik bir seçim. 1950’den beri yani 65 
yıldan bu yana sandıktan her seferinde Amerika’nın istediği ikti-
darlar çıkarılıyor. Yani biz değil Amerika seçiyor Türkiye’de bir 
dört-beş yıl daha kimin hükümet olacağını. Bu bir oyun. Bir hile, 
bir düzen… Bir kandırmaca…

Neyse geçelim...

Bugünler
Kurtuluş Savaşı öncesinden çok daha karanlık
Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu duruma, daha doğrusu 

içine sürüklendiği, düşürüldüğü duruma bakınca seçimlerin filan 
hiçbir önem taşımadığını görürüz.

Çünkü Türkiye bugün Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıktığı günlerden çok daha ağır, çok daha karanlık 
günleri yaşıyor.

Neden mi daha ağır bugünkü durum?
Şundan:
1919’da Türkler ve Kürtler bugün olduğu gibi ayrışmış, bir-

birlerine düşman kamplarda yer almış değillerdi. Yekvücuttu her 
iki halk.
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Ayrıca da 1919’da düşman, işgal ordusuyla topraklarımızı 
çiğneyerek, kan dökerek, ırza geçerek ilerliyordu. İşgaller yapı-
yordu. Ege’de Batılı Emperyalistlerin maşası Yunan Ordusu, Gü-
neyde Fransız ve İtalyan Emperyalistleri, Karadeniz’de yine İn-
giliz Emperyalistlerinin maşası Pontus çeteleri, Doğuda ise yine 
İngiliz, Amerikan, Fransız Emperyalistlerinin maşası Antranik 
Ozanyan komutasındaki Ermeni Ordusu insanlık dışı katliam-
larını sürdürüyordu. Müslüman Halkı camilerde toplayıp ateşe 
vererek su kuyularına baş aşağı canlı canlı atıp üstlerine kayalar 
yuvarlayarak ve daha akla hayale gelmeyecek caniliklerle katle-
diyordu.

İstanbul’da ise Batılı Emperyalistlere teslim olmuş Padişah 
Vahdettin ve hükümetleri Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayimil-
liyeciler hakkında idam fermanları çıkarıyordu.

Yani durum apaçık ortadaydı, herkesçe görülüp anlaşılıyordu.
Bugünse halkımız parça parça bölünmüş durumda. Üstelik de 

düşman; ülkemizi askeri üsleri, NATO, Avrupa Birliği gibi askeri 
ve siyasi örgütleriyle; IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgü-
tü gibi ekonomik örgütleriyle ve sanayimizin tamamını oluşturan 
tekelci şirketleriyle kıskıvrak bağlamış olmasına rağmen kendi-
sini gözlerden uzak tutmayı, gizlemeyi başarabilmiştir.

Karanlık günlerin yaratıcısı
Türkiye’yi Yeni Sevr bataklığına sürükleyen

Batılı Emperyalistlerdir
Türkiye, aslında Yeni bir Sevr süreci yaşıyor. Sevr bataklı-

ğına çekilip orada boğulma, yok edilme süreci yaşıyor. Ve her 
geçen gün de adım adım oraya sürüklenip götürülüyor.

Kim tarafından mı?
İşte yukarıda saydığımız Batılı Emperyalistler tarafından. 

Amerikan Emperyalistleri, Avrupa Birliği Emperyalistleri tara-
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fından. Yani Birinci Kuvayimilliye öncesinde Türkiye’yi parça 
parça ederek yok etmek isteyen Batılı Emperyalistler, bugün de 
yeniden Türkiye’nin önüne Yeni Sevr Haritası koymuşlardır ve 
onu kabule zorlamaktadırlar.

İşin en vahim tarafı da, halkımız bu felaketin farkında değil-
dir. Oysa, ABD Emperyalistlerinin BOP Haritası ortadadır. Bu 
haritaya göre Türkiye, “Free Kurdistan”, “West Armenia” ve 
Türklere bırakılan kısım olmak üzere üçe bölünmektedir.

Türkiye’de, 13 yıldan bu yana iktidarda bulunan AKP’nin bü-
yük patronu, “Ben BOP’un yani Büyük Ortadoğu ve Genişle-
tilmiş Afrika Projesi’nin eşbaşkanlarından bir tanesiyim ve 
biz bu görevi yapıyoruz”, diye televizyon ekranlarından, kürsü-
lerden onlarca kez dile getirmiştir bu ihanetini.

CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un hazırlayıp uygulama-
ya soktuğu BOP Haritası; Irak’ta, Libya’da, Suriye’de ne yazık 
ki hayata geçirilmiştir. Bu ülkeler üçer parçaya bölünmüş, üstelik 
de hepsi kan denizine döndürülmüştür.

Zaten ABD Emperyalistlerinin, AB Emperyalistlerinin özgür-
lük ve demokrasi getirme yalanıyla girdikleri her ülke ölüm tar-
lalarına dönüşür. Cehennemin en kara dumanları yükselir o ülke-
lerin üzerinde. Bu emperyalistler, tarihleri boyunca nereye adım 
atmışlarsa ölüm cellâdı da hep bunların yanı başında olmuştur.

İşte 1990’dan bu yana bölgemiz Ortadoğu’da 6 milyon ci-
varında Müslüman insan bu emperyalistler tarafından vahşice 
katledilmiştir. Hâlâ da gözleri doymuş değildir bu emperyalist 
haydutların.

Şimdi de gözlerini Türkiye’ye çevirmiş durumdadırlar. “Sıra 
sende Türkiye”, diyorlar. “Bölünme vaktin geldi”.
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Meclis’teki Amerikancı dört parti
Yeni Sevr’e giden yolda

Emperyalistlerin işbirlikçileridir
Ve aynen Birinci Milli Kurtuluş Savaşı’mız öncesinde oldu-

ğu gibi dış düşmanla ittifak etmiş yerli işbirlikçi hainlerle karşı 
karşıyayız şu anda.

Kim mi bunlar?
Meclisteki başta AKP gelmek üzere dört Amerikancı parti. 

Yani AKP, CHP, MHP ve HDP. Bunların ortak paydası Ameri-
kancılıktır, NATO’culuktur, Avrupa Birlik’çiliktir, İMF’ciliktir.

Bunların bir tekinin, ABD ve AB Emperyalistlerine karşı bu-
güne dek gık dediğini duymuşluğunuz var mıdır?

Hayır.
Tam tersine bunlar belirli aralıklarla Washington’a giderler, 

Pentagon’a giderler. Oralara saygılarını, sadakatlerini sunarlar ve 
görev talep ederler efendilerinden. Bize görev ver, sana hizmette 
bulunalım, derler.

Amerika ve AB Emperyalistleri bölgemiz ülkelerini harabeye 
çevirirken ve oraları parça parça bölerken, halkları birbirine bo-
ğazlatırken bunların gıkı çıkmış mıdır?

Hayır.
Başta İncirlik gelmek üzere Türkiye’deki üslerinden kalkan 

Amerikan bombardıman uçakları ve helikopterleri o ülke toprak-
larını, şehirlerini, kasabalarını cehenneme çevirirken bunların bir 
teki olsun ses çıkarabilmiş midir bu katliama?

Hayır.
Amerikan askerleri bu haydutlukları, bu canavarlıkları süre-

cinde camileri bombalamışlar, oralarda ibadet eden Müslüman-
ları tarayıp öldürmüşlerdir.

On binlerce Müslüman kadının ırzına geçmişlerdir. On binler-
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cesinin gece evlerine, yatak odalarına baskınlar yapmışlar, arama 
bahanesiyle bedenlerine el atmışlardır. Televizyon ekranlarına 
yansıyan bir görüntüde uzun, beyaz Arap giysisi içindeki bir 
Arap erkeği, gözünden yaşlar süzülerek anlatıyordu bu faciayı:

“Kadınlarımızın bedenlerini yokluyorlar, ses çıkaramı-
yoruz korkumuzdan”, diyordu. “Karşı çıkanları zaten he-
men öldürüyorlardı”, diyordu.

Bir erkek için böyle bir duruma düşmekten daha acı başka ne 
olabilir?

Müslüman kadınların ırzına geçen
cani Amerikan askerleri için dua eden Tayyip

CIA Müslümanıdır
İşte tam da o günlerde on yıllardan bu yana saf, temiz insan-

larımızın din duygularını sömüren yani din alıp satan, yani “din 
kisvesi altında dünya menfaati sağlayan”, bütün bunlarla da 
yetinmeyip son günlerde seçim meydanlarında elinde Kur’an’la 
dolaşan AKP’nin “Reis”i ne diyordu?

Aynen şunları diyordu, Amerika’nın canavarlaştırılmış, in-
sanlıktan çıkarılmış işgal ordusu için:

“Bu cesur kadın ve erkeklerin en az kayıpla evleri-
ne dönmelerini umuyor ve bunun için dua ediyoruz.”
Böyle Müslümanlık olabilir mi?
Hayır.
Bu çok açık bir şekilde Müslüman düşmanlığıdır.
Meclisteki diğer Amerikancı partiler de aynıdır. Pek de bir 

farkları yoktur birbirlerinden. İnsanların yüzüne bakarak yürek-
lerinde sakladıkları ihaneti okuyamazsınız. Bunların hepsi ikili 
oynamaktadır.

Amerika’yla etle tırnak gibi kaynaşmış Parababaları da: TÜ-
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SİAD’cılar, MÜSİAD’cılar, TİSK’çiler de aynıdır. Amerikancı 
satılmışlar medyası da aynıdır. Türkiye’nin, Türk ve Kürt Halkı-
nın düşmanları cephesindedir bunlar.

İşte Halkın Kurtuluş Partisi, Demokratik Halk İktidarını 
kurduğu zaman bunların tamamının ekonomideki ve siyasetteki 
varlıklarına son verecektir. İktidar gerçek anlamda örgütlü halkın 
iktidarı olacaktır.

Sözümüzdür:
“Hırsızlar İmparatorluğu”nu yıkacağız… Hırsızlarsa nereye 

giderlerse gitsinler, nereye çıkarlarsa çıksınlar sonunda mutlaka 
çelik bilezikle tanışacaklar. Tarihe de “vurguncu”, “halk düşma-
nı”, “ABD işbirlikçisi hainler” olarak yazılacaklar.

Bizi hiçbir güç korkutamaz, sindiremez, yıldıramaz…
Sözümüzü Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’nın şu özdeyişiyle 

bağlayalım:
“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense öl-

mek yeğdir.”

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!



07 Haziran 2015 Seçimleri:
İkinci TRT Konuşması

Halkımızdan bir tek şey istiyoruz:
Anlaşılmak[5]

[5]  Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın 07 Haziran 
Genel seçimleri çerçevesinde 06 Haziran 2015’te TRT’de yayımlanan İkinci 
Seçim Konuşması’nın, Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 01 Temmuz 2015 
tarihli 89’uncu Sayısında yayımlanan tam halidir.
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Ey bütün dünyayı kana ve ateşe boğan, yüz milyonlarca ma-
sum insanın katili, insan soyunun başdüşmanı Amerikan ve Av-
rupa Emperyalistleri, cani ellerinizdeki kanları yıkamaya, okya-
nusların bütün suları yetmez.

Ey ülkemizin, bölgemizin ve mazlum dünya halklarının baş-
belası haydutlar, yıkılacaksınız, defolup gideceksiniz ülkemiz-
den, bölgemizden, Asya’dan, Afrika’dan, Latin Amerika’dan... 
İnsan içine çıkamayacaksınız sonunda. Tarih lanetli sayfalarında 
yazacak adınızı.

Ey ülkemizdeki ekonomik ve siyasi çıkarını Amerikan ve 
Avrupa Emperyalistlerinin çıkarlarıyla ortaklaştırmış hainler gü-
ruhu, ey Parababaları, ey Meclisteki siyasi hayatları Amerikan 
Emperyalistlerine hizmetle geçmiş dört sermaye partisi, ey Türk 
ve Kürt Halkının düşmanı, ihanetin bedenlerinde bir inme gibi 
dolaştığı Amerikan işbirlikçileri, belki bu seçimde de aldatacak-
sınız halkımızı bir kez daha. Ve doluşacaksınız Meclisin ceylan 
derisiyle kaplı koltuklarına yeniden. Oynadığınız hainane ortao-
yununun yalandan kavgasını sürdürmeye devam edeceksiniz bir 
süre daha. Ama şunu  aklınızdan hiç çıkarmayın ki, elbet bir sonu 
olacak oynadığınız bu hayâsızca oyunun. Sonunda efendileriniz-
le beraber siz de yenileceksiniz. Ve ihanetlerinizin, vurgunları-
nızın, hırsızlıklarınızın hesabını vermekten kaçıp kurtulamaya-
caksınız.
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 Saygıdeğer halkımız,
Bu emperyalist işbirlikçiliğini, onlara hizmeti ve halkımıza 

ihaneti siyasi meslek edinmiş bu sermaye partilerinin AKP, CHP, 
MHP ve HDP’nin sözcüleriyle aynı ekranlarda, aynı yayın akı-
şı içinde görünecek olmak bize ağır geldi. Çünkü biz, 48 yıllık 
siyasi hayatımızın tamamını, ruhlarını zalimliğin en kötüsüyle 
doldurmuş bu emperyalist çakallara ve onların yerli işbirlikçisi 
olan Parababalarına ve siyasilerine karşı mücadeleyle geçirmiş-
tik. Katılmak istemedik bu programa. Ama arkadaşlar ısrar etti, 
geldik.

Ülkemizi yarısömürgeleştiren, halkımızı işsizlik pahalılık 
cehenneminde inleten bu yerli yabancı Parababalarıdır. Bunları 
ülkemizden defetmeden Türkiye, ekonomik ve siyasi bağımsızlı-
ğını kazanamaz. Ve halkımız rahat bir nefes alamaz.

İşte biz devrimci savaşımızın zaferiyle ilk iş olarak bunu ger-
çekleştireceğiz.

Saygıdeğer halkımız,
Bu işbirlikçilerin nüfusumuzdaki oranı binde birdir. Yani 78 

milyonluk Türkiye’de bunlar sadece 78 bin kişiciktir. Demek ki 
Türkiye insanının binde biri oranındaki bu hainler, 78 milyon in-
sanımızı esir almakta, onun alın terini, yarattığı emeği, komisyon 
karşılığında Batılı efendilerine peşkeş çekmektedir.

Saygıdeğer halkımız,
Yaralısın, acılar içindesin, vatanın parçalanmanın eşiğinde, 

kime güveneceğini bilemez durumdasın.
Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır etmedik! Ülkemiz bu talanı 

yaşamamalıydı. Neylersiniz!



HKP’nin Halk İktidarında
insanca yaşanacak

Biz Halk İktidarını kurunca neler mi yapacağız?
Şunu:
Tüm devlet yöneticileri ortalama işçi ücretine denk bir 

maaş alacaktır. Çünkü bugün olduğu gibi, ortalama ücret alan 
bir işçiden on-on beş kat, ortalama gelire sahip bir köylüden otuz-
kırk kat fazla maaş alan milletvekilleri, halkın dertlerini, çektiği 
acıları, sıkıntıları asla anlayamazlar. Atasözümüz de der ya; “tok 
acın halinden anlamaz”, diye.

İnsanın empati yapabilmesi için karşısındaki insanın acılarını, 
sıkıntılarını hissetmesi, yaşaması gerekir. Ancak o zaman devlet 
yöneticileri halkın dertlerine çareler bulmaya çalışır.

2005 yılında, Parti Programı’mızda Asgari Ücreti, Ortala-
ma Geçim Endeksine bağlantılı biçimde, 1500 lira olarak be-
lirlemiştik. Bu geçim endeksi bugünse dört kişilik bir aile için 
4339 liradır. Öyleyse asgari ücret bu rakamdan aşağı olamaz. 
Olur ise bu, insani olmaz. Tabiî Parababaları düzeninde ve onla-
rın siyasi temsilcilerinde, Meclisteki dört Amerikancı birbirinin 
kardeşi partide insanlıktan, vicdandan, acımadan eser aramaya-
caksınız. Bulamazsınız çünkü. Onların yöneticileri his yoksunu 
robotlaşmış yaratıklardır. Yürek için gerçek olan ne varsa onlara 
yalan gelir.

Biz ise insan şefkatinin sütüyle dopdoluyuz. Kahroluruz acı 
çeken bir insan ya da hayvan gördük mü… Katledilmiş ağaçlar, 
ormanlar, nehirler, göller, denizler gördük mü…

Belki bunu nasıl yapacaksınız, denilebilir.
Biz yerli-yabancı Parababalarının sömürü, vurgun ve talan 

düzenini yıkacağız. Örgütlü halkın gerçek iktidarını kuracağız. 
Kardeşçe üreteceğiz, kardeşçe paylaşacağız.
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Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in buyruğu ve öngördüğü 
ekonomik sistem de aynen budur.

Delilimiz ne midir?
Şudur: Bakara Suresi Ayet 219:

“Helal kazancınızın kendinizin ve bakmakla yükümlü ol-
duklarınızın zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadarını alıkoyun, 
gerisini dağıtın.”

Yani ihtiyaç sahiplerine verin.
Kur’an’ın hiçbir Ayetinde gelirinizin kırkta birini vereceksi-

niz zekât olarak diye bir ibare geçmez. İnfak, sadaka, yardım, 
zekât onlarca defa geçer ama kırkta bir diye bir oran geçmez. 
Yukarıdaki aktardığımız Ayetteki buyruk geçer.

Peki nereden çıktı bu kırkta bir diyeceksiniz. Ne yapsın sev-
gili Hz. Muhammed? Kur’an emrini kimse dinlemiyor. Zorla-
sa dinden çıkacaklar. Hiç değilse kırkta birini idarenin zoruyla 
alabilelim diye böyle bir yola başvurmuştur. Kaldı ki, Hz. Mu-
hammed öldükten sonra onu bile vermeye yanaşmayan kabileler 
olmuştur. Hz. Ebu Bekir, onların üzerine asker göndererek bas-
tırmıştır isyanlarını.

Mehmet Görmezler ve benzeri din adamları, hocalar anlat-
mazlar, Kur’an’ın esasını teşkil eden sosyal düzeni ve onun te-
meli olan ”infak”ı.

Demek ki, Hz. Muhammed’in ve Sosyal İslam’ın da gerçek, 
meşru temsilcisi ve savunucusu biziz.

Halk İktidarımızda bir tek insanımız işsiz kalmayacak.
Hiç kimse evsiz olmayacak.
Eğitim ve sağlık, herkese eşit ve parasız olacak.
Sanayimiz, milli olduğu için füze hızıyla gelişecek. 5, en geç 

10 yıl içinde en gelişkin füzeyi de, uçağı da, bilgisayarı da, tele-
fonu da, otomobili de yapar hale geleceğiz.
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Köylümüz, devletten aldığı faizsiz ve uzun vadeli kredilerle, 
parasız hizmet veren binlerce ziraat mühendisimizin rehberliğin-
de bugün ürettiğinin en az on misli ürün üretecek. Ve kendi örgü-
tü aracılığıyla, araya hiçbir aracının girmesine izin vermeksizin, 
Türkiye’nin her yerindeki tüketiciye yine onların örgütleri aracı-
lığıyla ürününü ulaştırabilecek. Böylece de emeğinin karşılığını 
tam olarak alacak.

Yarımız olan Kadın, toplumda hak ettiği yere, öneme, değere 
tam olarak kavuşacak.

Kürt Meselesi, emperyalistlerin elinden alınacak; iki halk 
kendi aralarında, gerçek anlamda eşitlik, özgürlük ve kardeşlik 
temelinde bu meseleyi çözecekler.

Özetçe kardeşler,
Hür, Güçlü, Mutlu Türkiye’yi kuracağız…
Oy moy filan da derdinde değiliz. Halkımızdan bir tek şey 

istiyoruz: Anlaşılmak!..
 Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz Başaracağız…





07 Haziran 2015 Seçimleri:
Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi

Eninde sonunda halklar kazanacak,
insanlık kazanacak[6]

[6]  Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın 07 Haziran 
2015 tarihinde yapılan Genel Seçimlere ilişkin 09 Haziran 2015’te yaptığı ve 
Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 01 Temmuz 2015 tarihli 89’uncu Sayısında 
Başyazı olarak yayımlanan değerlendirmesidir.
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Sevgi ve Saygıdeğer Arkadaşlarım,
Sözlerime namuslu şairimiz Attila İlhan’ın dizeleriyle baş-

lamak istiyorum:

O sözler ki acıdır
Mahpushane avlularında
Demirli kırbaçlar gibi şaklar

Keşke sizlere iyi, güzel sözler söyleyebilseydim. Ama ne ya-
zık ki gerçekler acı, ortaya çıkan tablo vahim. Parababalarının bir 
seçim oyunu daha, bir kandırmacası daha sonuçlandı.

Seçim sandığından
Yeni Sevr çıktı

Bu oyunun galibi, satılmışlar medyasının da çok açık olarak 
alkışlayarak belirttiği gibi, Amerikancı Kürt Hareketinin tem-
silcisi PKK’nin siyasi plandaki partisi HDP oldu. Ve Kontrge-
rilla’nın özel örgütü MHP oldu. Tayyipgiller hırpalandı, onların 
AKP’si tek başına hükümet kurma imkânını kaybetti.

Bu sonuç ne anlama gelir yoldaşlar?
Çok açık bir şekilde şu anlama gelir; Türkiye, Yeni Sevr’e 

doğru biraz daha yaklaştırıldı, o yolda bir virajı daha döndü yani 
Yeni Sevr cehennemine biraz daha yaklaştırıldı.



90

Türkiye parçalanacak ve Amerikancı Kürt Devleti ortaya 
çıkacak. Yani Ortadoğu’da yeni bir İsrail, Müslüman bir İsrail 
oluşturulacak. ABD’nin ikinci bir petrol bekçisi oluşturulacak 
Ortadoğu’da.

PKK, bildiğimiz gibi, 1991’de Sosyalist Kamp’ın yıkılışıyla 
birlikte dümeni Amerika’ya kırdı ve ABD’nin hizmetine girdi. 
Etle tırnak gibi kaynaştılar ABD’yle ve o günden bu yana tüm 
eylemlerini, tüm plan, proje ve programlarını Amerika hazırla-
maktadır, CIA hazırlamaktadır, Pentagon, Washington hazırla-
maktadır.

Seçim sonucunu belirleyen
Parababalarının “örgütlü” gücü oldu

Bu sonuç nasıl yaratıldı?
1- Parababalarının siyasi ve ekonomik örgütleri tarafından 

yaratıldı,
2- Parababalarının medyası tarafından yaratıldı. 
Amerika Türkiye’yi:
1- Parababaları aracılığıyla yönetir. TÜSİAD’la, MÜSİAD’la, 

TİSK’le, TOBB yöneticileriyle, onlar aracılığıyla yönetir.
2- Bunların Meclisteki siyasi temsilcileriyle yani Amerikancı 

AKP’yle, Amerikancı CHP’yle, Amerikancı MHP’yle ve Ameri-
kancı HDP’yle yönetir.

3-  Satılmışlar medyasının CIA tarafından devşirilmiş yazar-
çizerlerinin yönetiminde olan gücüyle yönetir.

Ve bu sonuç böyle yaratıldı. Onlar kullanılarak yaratıldı.
Yine Attila İlhan’ın dediği gibi “Türk basını, Türk medya-

sı Türk değildir.” Onların Türklükle ilişkileri, sadece o devşiril-
miş ajanların adlarının Türk adı oluşundan ve kullandıkları dilin 
Türkçe oluşundan ibarettir. Yoksa halkımızla, vatanımızla zerre 
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ilgileri yoktur bunların. İşte onlar bayram ediyor. “Halk kazandı 
seçimi” diyorlar.

Hayır! Bu bir kandırmaca, aldatmaca, bir ahlâksızlık, bir ya-
lan, bir dümen.

Aylardır cilalanan Demirtaş
Tayyip’in aynası gibi oldu

Aylardan bu yana Selahattin Demirtaş’ı parlatıyorlar, cilalı-
yorlar, yoldaşlar. Oysa Demirtaş da tıpkı Tayyip Erdoğan gibi su 
içer gibi, nefes alır gibi yalan söyler ve ikili oynar.

Hani ne demişti seçim sürecine girildiğinde?
“Diyaneti kaldıracağız.”
Bu ne amaca yönelikti?
Alevi insanlarımızı avlamaya, onların oyunu almaya yönelik-

ti.
Sünni insanlarımızdan tepki gelince hemen söylediğini inkâr 

etti. “Ben Diyaneti kaldıracağız demedim”, dedi. “Ben Müslü-
man bir ailede büyüdüm, benim dinim, Kâbe’m birdir. Benim 
eşim de beş vakit namaz kılar” diyerek Sünni insanlarımızı avla-
maya, onları kandırmaya girişti.

“AKP’yle hiçbir şekilde koalisyon kurmayacağız”, dedi laik, 
demokrat insanlarımızın oyunu alabilmek için.

Ama seçimlerin hemen sonrasında ne dedi?
“AKP’yle koalisyon kurmayız demiştim ama Türkiye’de hü-

kümet boşluğu oluşmaması için, böyle bir durumun doğmaması 
için elimizden geleni yaparız. Azınlık hükümeti dâhil”, dedi.

Yine hatırlardadır, Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanı ko-
nusunda da böyle ikili oynamıştı. Başlangıçta tereddütsüz; “Bu 
bir soykırımdır ve ben hep böyle dedim”, demişti. Sonrasında 
tepki gelince hemen bu sözünü yalayıp yuttu. “Ben 1915 bir soy-
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kırımdır demedim. Bu araştırılır, halkımız buna göre bir karar ve-
rir, siyasiler olarak biz bu sonuca, bu karara uyarız dedim”, dedi.

Yani yoldaşlar, Meclisteki bu burjuva partilerinin, Amerikan-
cı partilerin birbirinden zerrece farkları yoktur ve bunlarda siya-
si, insani ahlâktan, namustan zerre bulamazsınız. Bunlar sahtekâr 
kalplerini sahtekâr yüzleriyle gizlemeyi çok iyi başarırlar. Sela-
hattin Demirtaş’ın yüzüne baktığınız zaman bir çiçek gibi masum 
görünür ama altında yılan saklayan bir çiçek. Bunlar böyledir.

Bizim için
“onur yaşamdan önemlidir”

Oysa biz farklı bir dünyanın insanıyız. Biz ar dünyasında ya-
şarız. Onlarsa kâr, çıkar, koltuk, makam. Bizim ağzımızdan zer-
rece yalan çıkmaz. Bizim her sözümüz bilincimizden, yüreğimi-
ze geçer, oradan süzülür dilimizden, dudaklarımızdan kelimelere 
bürünür. Biz bir sözümüzü, boynumuzu vuracak olsalar bile asla 
inkâr etmeyiz. Biz dürüstlükler hareketiyiz, mertlikler hareketi-
yiz, yiğitlikler hareketiyiz.

Ne diyor yine ozanımız Attila İlhan?

O sözler ki kalbimizin üstünde
Dolu bir tabanca gibi
Ölüp ölesiye taşırız
O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan 
Uğrunda asılırız.

Biz inancımızı, ideolojimizi, davamızı işkence odalarında da 
savunduk hiç tereddüt etmeden. Bıyıklarımız demetiyle yolunur-
ken işkenceciler elinde de savunduk açıkça, yiğitçe. Ve onların 
her türlü hakaretine, katmerli küfürlerle karşılık verdik. Çünkü 
insan şöyle ya da böyle ölecek. Öyleyse insana yakışan onuruyla, 
namusuyla, ahlâkıyla yaşamaktır. O yüzden biz, “onur yaşam-



93

dan önemlidir” deriz.
İşte bu anlayışımız, bu farklılığımız yüzünden Parababaları 

medyası, Parababaları, Amerikan Emperyalistleri bize sonsuz 
düşmanlık ve kin güderler. Adımız bu satılmışlar medyasının 
sayfalarında, ekranlarında bir kere olsun geçmez, suretimiz gö-
rünmez. Bizi susuş suikastıyla katletmek, yok etmek isterler.

Oysa biz karıncalar gibi halkımızın davası için, çıkarları için 
durup dinlenmeden dövüşürüz. Ama bizim bu eylemlerimiz, bu 
mücadelemiz, bu kavgamız ne yazık ki halkımıza ulaşmaz, ile-
tilmez ve bir zindanın taş ve yaş duvarına vurulmuş yumruk gibi 
yankısız kalır. O yüzden halkımız bizi duyamaz, bilemez, anla-
yamaz.

İşte biz seçimlere sadece bu amaçla girdik. Halkımızın bizi 
biraz daha duymasına, anlamasına, tanımasına yardımcı olur, 
diye girdik. Yoksa bu aşağılık Amerikan oyunundan bir şey bek-
lediğimiz yoktu ve buradan çıkacak sonuç apaçık, besbelliydi 
bizim için.

Türk ve Kürt Halkı birlikte mücadele ederek
bu karanlık günlerden zaferle çıkacak

Ne yazık ki yoldaşlar, ABD Emperyalistleri ve onların hain 
işbirlikçileri amaçlarına ulaşacaklar. Amerikancı Kürt devletini 
de kuracaklar, ülkemizi parçalayacaklar, halklarımızı birbirin-
den koparıp ayıracaklar. Ama bu bir süre devam edecek. Ondan 
sonra Türk ve Kürt Halkı anlayacak aşağılık oyunun içyüzünü 
ve yeniden Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi yan yana gelip, 
omuz omuza verip bu hain Batılı Emperyalist çakallara karşı ve 
onların yerli işbirlikçilerine karşı savaşa girişeceğiz ve zafer ka-
zanacağız. O günler mutlaka gelecek yoldaşlar, buna inancımız 
tam. O günler geldiği zaman şairimizin şu dizelerinin içeriğiyle 
sesleneceğiz sizlere:
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O sözler ki sırasında 
Çiçek açmış bir nar ağacıdır 
Dağ ufkuna vuran deniz aydınlığı 

Ama o günler gelinceye kadar sizlere sadece şu dizelerle ses-
lenebileceğiz:

O sözler ki
Hayallerin sonsuzluğunun
Ateşten gülüdürler

Parababaları medyasının bütün ablukasına rağmen bizi du-
yup, görüp ve bize inanıp oy veren kardeşlerimize en içten duy-
gularımla şükranlarımı sunarım. Ve o kardeşlerimizi devrimci 
yüreğimin olanca ateşiyle kardeşane kucaklarım. Kendim ve yol-
daşlarım adına o kardeşlerimize selam ve sevgilerimizi iletirim.

Peki, bizim için seçimin sonucu nedir derseniz; şunu derim, 
yoldaşlar:

Ülkemiz ve halkımız için görevlerimizi yapabilmiş olmanın 
mutluluğu ve onun verdiği kalp huzuru en büyük ödüldür. En 
büyük kazanımdır.

Emperyalist çakallar ve onların pervane, dönek, ikiyüzlü, 
hain, işbirlikçileri eninde sonunda yenilecekler.

Eninde sonunda halklar kazanacak, insanlık kazanacak.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!



TRT’de yayımlanan
“Benim Hâlâ Umudum Var”

programı için verilen röportajın tam metni:

Mütareke Döneminden
çok daha karanlık günlerdeyiz[7]

[7] 30 Eylül 2015 tarihinde TRT’de yayımlanan “Benim Hâlâ Umudum Var” 
Programı için HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’la yapılan ve kısmen yayım-
lanan Röportajın tam metnidir. Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 03 Kasım 
2015 tarihli 93’üncü sayısında yayımlanmıştır.
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TRT: Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle.
Nurullah Ankut: Sağ olun. Siz de hoş geldiniz.
TRT: Öncelikle sizi tanıyalım isterseniz. İsminiz? Nerede 

doğdunuz? Ve Partiye kadar, parti kuruluşuna kadar bu yoldaki 
yürüyüşünüzü kısaca dinlemek isteriz.

Devrimci olmaya götüren yol
Nurullah Ankut: Konya’nın Eksile köyünde dünyaya gel-

dim. 08.10.1945 tarihinde. 3 kardeşim benden sonra, 2 kardeşim 
de benden önce, hep önlenebilir hastalıklardan dolayı kaybedil-
mişler, ölmüşler yani.  Zatürre, kuşpalazı gibi hastalıklardan do-
layı. O yüzden, kıran artığı olarak kalan şu çocuğu okutup adam 
edeyim, demiş babam. Konya’ya göçtük. Köyümüzde okul yok. 
Benim okumam için Konya’ya geldik. Konya’nın kenar mahal-
lesine yerleştik. Bildiği tek iş olan (Biz köken olarak Toroslarda-
nız. Kökenimiz Bozkır. Yani Yörük’üz aslen.), hayvancılık yaptı 
babam bu kenar mahallede, Bizi onunla büyüttü.

3 kardeşim daha oldu Konya’ya geldikten sonra. Onlar tabiî 
doktor görebildikleri için yaşadılar.

Okula gittik, okuduk. İşte yine halk çocuklarının gittiği Kon-
ya Karma Ortaokulunda, Konya Erkek Lisesinde.

Üniversitede de özel olarak, okumaya eğilimimiz yüzünden, 



98

felsefe okumak istedik ve özellikle de İstanbul Üniversitesinde 
okumak istedik. Türkiye’nin o zaman bu konuda en yetkin üni-
versitesiydi çünkü. Malum, buranın felsefe bölümünü de Hit-
ler’in zulmünden kaçan Alman demokrat felsefeciler kurdular, 
oturttular İstanbul Üniversitesinin felsefe bölümünün temelini, 
sistemini. Ernst von Aster gibi, Walter Kranz gibi önemli, dün-
ya çapında düşünürler geldiler buraya. O yüzden burada okumak 
istedik.

Bilim adamı olmaktı niyetimiz. Yani insanlığın sorunlarına, 
çözemediği sorunlarına kafa yormaktı:

İnsanın dünyadaki amacı ne? Özellikle kader ne? Yani kader 
varsa cennet cehennem ne?

Kader yoksa o zaman insan özgür. Özgür iradesiyle, seçimiy-
le yapıyor her şeyi.

Yani öbür dünya var mı, yok mu?
Tabiî Tanrının varlığına, Konya’da yetiştiğimiz için, kuvvetli 

bir inanç beslemekle birlikte bunlar kafamıza takılan sorulardı. 
Felsefeyi bitirip ilahiyat okuyacaktık ve teorik fizik okuyacaktık. 
Böyle bir projeyle geldik. Felsefeyle birlikte fizik bölümüne de 
dışarıdan kayıtsız olarak devam ettim.

Ama Emile Burns’un “Marksizmin Temel Kitabı” diye bir 
kitabını okudum. Baktım oradaki düşünceler gerçekten çarpıcı 
geldi bana. Sistematik, tutarlı geldi. Onun üzerine Marksizm 
üzerine kafa yormaya karar verdim. Bu arada da Önderimiz 
Hikmet Kıvılcımlı’yla tanıştık. Sınıftan bir arkadaşımız, temel 
kitabı olan Tarih Devrim Sosyalizm’i okuyormuş. Bu, Önderi-
miz’in temel kitabıdır. Sınıfımızda bir arkadaşın kitapları arasın-
da, defterleri arasında gördüm. Ama o zaman şöyle bir söylenti 
dolaşıyordu: Hikmet Kıvılcımlı diye biri eskiden iyi komünist-
miş ama 22,5 yıl içeride yattığı için dengesi bozulmuş. O yüzden 
artık böyle insanları sosyalist ortamda ciddiye almamak lazım, 
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diye bir söylenti vardı. Bizim de her söylenene inanma gibi bir 
eğilimimiz var yani ona inanmıştık. Görünce dedim ya, kendi 
içimden, bu deli adam kitap da yazmış demek ki. Hele şuna bir 
bakayım. Açtım şöyle bir ders arasında okumaya başladım. Bak-
tım ki, ilk sayfasından itibaren son derece sistematik, tutarlı, sıkı 
bir mantık ağıyla örülmüş ve derin bir araştırmanın ve bilgi biri-
kiminin ürünü olan metinlerle karşılaştım ve hemen okumaya ka-
rar verdim. Ertesi gün Cağaloğlu’na gittim Öncü Kitapevi’nden 
“Tarih Devrim Sosyalizm” kitabını aldım ve hızla gelip İstanbul 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi vardı…

TRT: Bu hangi yıldı?
Nurullah Ankut: 1967.
TRT: Peki bu devrimci yürüyüş diye sormuştum ama parti, bu 

partiden önce farklı tecrübeleriniz vardı herhâlde?
Nurullah Ankut: Var var. Sosyalist oluşumu anlatıyorum 

yani nasıl devrimci oluşumu anlatıyorum. Yani bilim adamı olma 
niyetiyle geldik. Ama hızla okumaya başladım, okuduktan sonra 
kafama takılan tüm sorunların burada çözülmüş olduğunu gör-
düm. İnsanlığın başından gelip geçenler bilimsel bir belgesel, 
dizi, sinema dizisi yahut film dizisi şeklinde burada anlatılıyor-
du. O bakımdan artık Usta’mın, Önder’imin bütün kitaplarını, 
okudum.

Dedim ki, insanlık zulüm görüyor. Vietnam Savaşı vardı o za-
man. Bugün aynen Ortadoğu’da olduğu gibi, Amerika çılgınca, 
ahlâksızca, namussuzca saldırıyordu. Napalm bombalarıyla kat-
lediyordu Vietnam Halkını. İnsanlığın çektiği bu acılara sırtımızı 
dönerek bilim adamı olmak için kütüphaneye ve araştırma hüc-
relerine kapanmak bize yaraşmaz, dedim. Öncelikle insanlığın 
bu acılarına son vermek gerekir. Ondan sonra artık, Marksist-Le-
ninist bir devrimci olmaya karar verdim ve o yıldan bu yana da 
o kararlılıkla yaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Aynı inanç, aynı 
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heyecan, aynı içtenlik ve aynı gençlik duyguları ve arzusuyla 
mücadele ediyoruz. Yani kısaca özetlememiz bu şekilde olabilir.

Sol ortamın adam olmazlığı
Partimizi kurmaya mecbur etti bizi

TRT: Partileşme süreci?
Nurullah Ankut: Partileşme süreci...
Şimdi bütün sol ortamın birleşmesi gerekir aslında. Şu anda 

mesela kendisini sosyalist olarak tanımlayan insanlar birleşse, 
belli bir merkezi yapı altında, bir parti altında birleşse, en güçlü 
muhalefet olur, alternatif olur. Ne Tayyipgiller, ne başka bir parti 
böyle at oynatabilir.

Kürt Meselesi de devrimci yoldan, halklarımıza hiç acı çektir-
meden, iki halkın birlikte, eşitçe, özgürce, kardeşçe yaşayabile-
ceği bir temelde çözülür. Ama ne yazık ki, bu şu anda olası değil, 
şu andaki gerçeklerle.

Yani biz 1969’dan bu yana solun birleşmesi için mücade-
le ediyoruz Önderimiz’in gösterdiği çerçevede. Yani devrimci 
grupların, Marksist prensipler çerçevesinde bir yapı altında bir-
leşmesi. Bunun için mücadele ettik yıllarca. 12 Eylül öncesi bu-
nun için mücadele ettik. O zaman “Devrimci Derleniş”ti yayın 
organımızın ve hareketimizin adı. Ciltlerimiz var, o zaman ya-
yımladığımız ciltler.

12 Eylül sonrası yine onun için mücadele ettik. Siz bilmiyo-
rum hatırlayabilir misiniz, 1989-1990 yıllarında “Birlik Tartış-
maları Düzenleme Kurulu” diye bir kurul oluşturuldu ve aşağı 
yukarı tüm sol gruplar, “Birlik”i tartıştılar burada. Orada da bu 
tezimizi savunduk. Ama ondan sonra ÖDP kuruldu, sonra bizim 
Sahte TKP dediğimiz, bu Sahte TKP’ler, HTKP’ler, KP’ler ku-
ruldu ve diğer sol gruplar artık 1991’den sonra dümeni Ameri-
ka’ya kıran PKK’nin peşine takılarak onun ibrikçisi konumu-
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ma geldiler ve savrularak sol ortamdan yok olup gittiler. Yani 
sol’lukla adlarının dışında hiçbir ilgileri kalmadı.

İşte onun üzerine yani 35 yıllık bir gecikmeden sonra, 2005 
yılında, baktık ki bunların hizaya geleceği, laf dinleyeceği, hal-
kımızın deyişiyle “adam olacağı” olası değil. Partimizi kurduk 
2005 yılında.

TRT: 2005 yılında. Peki bir sonraki soru: Kuruluştan sonra 
ilk hangi seçimlere girdiniz?

Nurullah Ankut: 2014 Yerel seçimlerine girebildik. İlk gir-
diğimiz seçim buydu. Ondan sonra da 7 Haziran 2015 Genel Se-
çimlerine girdik.

HKP karıncalar gibi çalışır
TRT: Peki nasıl motive oldu parti seçimlere? Nasıl bir teşki-

latlandırma söz konusu oldu o tür 2014’e, ilk onu sorayım?
Nurullah Ankut: Zaten biz devrimci anlayışımız çerçevesin-

de, sürekli, gece gündüz, karınca gibi çalışıyoruz. Hiçbir zaman 
grevlerimiz, direnişlerimiz, örgütlenmelerimiz bitmez bizim. Şu 
anda ideolojik çerçevede bizimle birlikte olan, Partimizin bir 
yöneticisi olan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosma-
noğlu bizimle. Yoldaşlarımızın bir kısmı da orada işçi mücade-
lesi içindeler.

Kısaca içinde bulunduğumuz mücadeleleri bir sayarsak; han-
gi işyerlerinde nasıl mücadele yapıyoruz Ali Başkan?

Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Zet Farma’da bir yıla yakın bir 
zamandan beri direnişimiz devam ediyor.

Nurullah Ankut: Bir yıldan bu yana. İlaç firması bu Zet Farma.
Ali Rıza Küçükosmanolu: İlaç firması, lojistik firma.
TRT: Peki genel olarak hangi şehirlerde, teşkilatlarınız var? 

Daha çok hangi şehirlerde etkin olduğunuzu düşünüyorsunuz?
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Nurullah Ankut: Şu anda üç büyükşehir olmak üzere Konya, 
Hatay, Adana, Antep, Bursa... Başka yoldaşlar?.. Mersin, Antal-
ya...

TRT: Ve gelelim propagandaya, o ünlü Nurullah Ankut’un 
TRT’deki seçim propagandasına. Çok konuşuldu ve o konuşma-
nın sonrasında gerçekleşen seçimde oylarınızı nasıl etkiledi?

Nurullah Ankut: Onu ne kadar, nasıl etkiledi?.. Belli bir 
araştırma sonucunda herhâlde o konuda kesin bir şey söylemek 
mümkün olur.

TRT: Peki, gelen tepkilerde bir değişiklik, gördüğünüz ilgide 
bir artış oldu mu? Aldığınız tepki ne?

Nurullah Ankut: Konuşmalarımızın beğenildiğini hissettik 
yani. Takdir edildiğini, beğenildiğini, konuşmalarımıza üzerinde 
katılındığını hissettik. Ama sizin de bildiğiniz gibi, seçimler öyle 
bir kutuplaşma yapılmıştı ki… Ve bizim de barajı aşma gibi bir 
imkânımızın olmadığı meydanda olduğu için yani bize gönül ba-
ğıyla bağlanmış olan pek çok insan CHP’ye oy verdi. Bir kısmı 
HDP’ye oy verdi, bir kısmı ne bileyim MHP’ye bile oy verenler 
oldu.

TRT: Peki seçimlerde aldığınız oy oranlarını takip ettiniz mi? 
Bunun üzerine soracağım, seçimlerde sizi en çok şaşırtan il veya 
ilçe neresi oldu? Buradan fazla almışız ya da...

Nurullah Ankut: Şaşırtan bir il veya ilçe olmadı. Aşağı yu-
karı tahminlerimiz doğrultusunda gerçekleşti.

TRT: Peki … diyelim.
Nurullah Ankut: Ama bu konuda yine seçimler sırasında si-

zin gibi genç bir arkadaş vardı. Kayserili. Adını Mustafa?
Mustafa Şahbaz: Hatırlayamayacağım.
Nurullah Ankut: Ankara’da genç bir arkadaştı onunla sohbe-

timiz oldu. Ne kadar bir oy bekliyorsunuz Başkanım? dedi. Ben, 
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100 bin alırsak iyidir, dedim. İşe 60 bin altı yüz küsur oy aldık. 
Benim iyidir dediğim rakama henüz gelemedik yani...

TRT: Peki gelelim Konya’ya. Ya da İstanbul’daki komşuları-
nızdan, kendi köyünüzden oy aldınız mı?

Nurullah Ankut: Kendi köyümden bu seçimlerde maalesef 
oy almadım. Ama şöyle; benim doğduğum köyden almadım ama 
kökenimin bağlı olduğu köyden aldım. Bozkır’ın Dere Köyü’n-
den aldım. 2 oy aldım. Yani kökenim oraya bağlı. Bozkır’dan 10 
oy aldım. Doğduğum köyün bağlı olduğu ilçeden de sanıyorum 
10 civarında ya da 11 civarında oy aldım.

TRT: İstanbul’da komşularınızla aranız nasıl? Ve komşuları-
nızdan oy aldınız mı? Sizi tanıyıp da böyle partiye temayülü olup 
da oy veren?

Nurullah Ankut: Komşularımdan bizi tanıyıp da oy veren...
Şimdi Üsküdar’da gerici bir çevrede oturuyoruz. 

Hayvanseverliğimiz yüzünden bazı komşularımızla başımız 
sıkıntıda. Belki biliyorsunuzdur yargılanmalarımız var. Eşim de, 
ben de militan düzeyinde hayvanseveriz. İnsansever olduğumuz 
gibi, bir de doğaseveriz aynı zamanda. Eşim, tüm sokağın 
hayvanlarına bakar. Yaralı, hasta, ölümcül olanları getirir eve, 
evde bakarız, tedavi ederiz, iğne yaparız, ilaçlar içiririz. O 
yüzden sokağı kirletiyorlar, apartmanı kirletiyorlar diye tepki 
veriyorlar. Komşularımızın da geneli, yüzde 90 küsuru Tayyipçi, 
Tayyipgiller’den yana. Bir doku uyuşmazlığımız var yani yakın 
çevremizle.  Ondan dolayı oy aldığımızı pek tahmin etmiyorum 
ben.

Derdimiz ANLAŞILMAK
TRT: Peki geleceğe dair planlarınız, yol haritanız var mı? 

Neler?
Nurullah Ankut: Planlarımız... Aslında devrimci prensipler, 

anlayışımız çerçevesinde her şeyimiz, yolumuz açık, sistemli, be-
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lirgin. O çerçevede sürekli çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Yani 
böyle gelgeç ortamlar, durumlar bizi, çalışmamızı etkilemez ya-
hut da belli yönlere yani belli şeye daha fazla eğilimli olmamızı 
sağlamaz. Yani sürekli devrimci prensiplerimiz çerçevesinde, o 
çizgide çalışmaya devam ediyoruz. Biz maratoncuyuz.

Ne yazık ki halkımızın büyük çoğunluğu, tıpkı Bolivya’da 
Che’ye olduğu gibi, bizi herhâlde 30 sene sonra filan anlayabile-
cek. Malum Che de Bolivya’da birçok yoldaşıyla beraber müca-
deleye giriyor. 11 aylık mücadelede bir tek yeni insan katılmıyor 
gerillaya. Her çarpışmada birer, ikişer, beşer kayba uğruyor ve en 
son El Yuro Geçidi’nde 17 yoldaşıyla birlikte pusuya düşüyor ve 
orada tutsak düşüyor. 8 Ekim 1967, benim üniversiteye başladı-
ğım günler yani. Bir gün sonra da katlediliyor CIA uzmanlarının 
ve Washington’un verdiği bir emir üzerine. Ama şimdi Che’yi 
katleden tetikçi dâhil, onun oğlu dâhil hepsi Che’ye hayran ve 
Bolivya’da şu anda; “Biz Che’nin yolundan ilerliyoruz ve 
onun ideallerini gerçekleştirme mücadelesi veriyoruz.” diyen 
Evo Morales adlı bir başkan var.

Yani herhalde bizi de halkımız... Yani bu öylesine gerici ku-
şatma, gerici psikolojik kuşatma altındaki insanlarımız düşüne-
mez, göremez bir hale getirildi; gerçeklerle bağı koparıldı insan-
larımızın. Her halde belki on, yirmi yahut belki otuz yıl sonra 
bizim haklılığımızı anlayacak ve ne kadar doğru söylüyormuş bu 
adamlar, diyecek belki.

Şu anda Tarih çok hızlı ilerliyor. Türkiye biliyorsunuz Suriye-
leşmeye başladı artık. Kürt illerinde ikili iktidar var artık. Yolları 
bazen devlet; asker, polis kesiyor, belirli bir süre sonunda o aynı 
yolu PKK’nin silahlı gerillaları kesiyor yani ikili iktidar var. Bir 
ucundan Suriyeleşmeye başladık. Bu süreç çok hızlı bir uyanış 
da getirecek. O da olabilir. O yüzden halkımız bizi çok daha kısa 
sürede de anlayabilir yani tanıyabilir. Temenni ederiz ki öyle ol-
sun. Yani bizim o seçim konuşmalarımızı muhakkak ki dikkatli-
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ce izlemişsinizdir, oy derdinde değiliz. Biz bir tek şey istiyoruz: 
Anlaşılmak, diyorduk. Şimdi yine aynı şeyi diyeceğiz.

Bu Meclisteki Amerikancı dörtlü çete, hepsi de birbirinin kar-
deşi. Yani bunların Türkiye’yi götürebilecekleri tek bir yer var: 
Suriyeleşme ve orada parçalanmak, Yeni Sevr çerçevesinde ve 
BOP Planı çerçevesinde Türkiye’nin parçalanması.

Çünkü bunlar özgür iradeleriyle, vicdanlarıyla düşünüp, dav-
ranan insanlar değil. Hepsi şu anda birer proje partisine dönüş-
müş durumda. Hepsinin ellerini, bilinçlerini ve dillerini Amerika 
oynatıyor, CIA, Pentagon, Washington oynatıyor. Yani bunlar 
özgür iradeleriyle bir şey yapacak durumda değiller. Silahlar sus-
sun falan deniyor. Hayır.

Kim silahların tetiğine ellerin sürülmesi emrini veren?
Amerika.
Aynen Libya’ya verdiği gibi, Irak’a verdiği gibi, Suriye’ye 

verdiği gibi Türkiye’ye de verdi. O bakımdan Amerika isteme-
den hiç kimse ellerini tetikten çekemez, silahlar susmaz, akan 
kan bitmez ve gencecik Türk ve Kürt insanları boş yere, yok yere 
hayatlarının baharında heder olur. Yok olup gitmeleri son bulmaz 
ne yazık ki.

Amerika da neyi amaçlıyor?
Adamlar daha ne yapsın, bakanları düzeyinde BOP haritasını 

açıkladılar. 35 ülkenin (Ortadoğu’da 22 ülkenin) sınırları yeni-
den belirlenecek, dedi mi bu adamlar?

Dedi.
Haritayı da yayımladı mı?
Yayımladı.
E, o zaman bütün bu yaşananlar, o haritanın hayata geçirilme 

mücadelesinden başka bir şey değildir. O harita hayata geçinceye 
kadar bu savaş sürecek ve Ortadoğu’da yeni bir İsrail, Müslüman 
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bir İsrail, Amerika’nın yeni bir petrol bekçisi Kürt devleti oluş-
turulacak.

Yani açıkça Demirtaş ve diğer yandan Cemil Bayık Kan-
dil’den NATO’yu Türkiye’ye çağırdı mı? Birleşmiş Milletleri 
çağırdı mı?

Çağırdı.
Yani aynen Irak’taki gibi gelip müdahale edin ve sizin de ön-

gördüğünüz Amerikancı Kürt devletini kuralım, diyor adamlar.
Cemil Bayık defalarca söyledi mi Amerika’yla işbirliği halin-

deyiz, diye?
Söyledi.
Hani o bakımdan Meclistekilerin bir teki tık diyebiliyor mu 

Amerika’ya?
Hayır, diyemiyor.
Yani şu anda siyaset yapıp da “Katil Amerika Ortado-

ğu’dan Defol!” diyemeyen her kişi; ya gafildir ya hain. Üçüncü 
bir şık yok.

Meclistekilerin hiçbiri diyemiyor. Yani bunların büyük ço-
ğunluğu hain, az miktardaki kesim de gafil.

Yani bunların Türkiye’yi götürebileceği başka bir yer yok. 
Biz yeni seçimde de bunu anlatacağız.

Oy moy derdinde değiliz. Oy moy hesabı yapılacak durumda 
değil Türkiye. Mütareke döneminden çok daha karanlık günler-
deyiz şu an.

Niye?
O zaman söyledik yani Kürtler ve Türkler kardeşti, tek vücut-

tu, birlikte mücadeleye girdiler ama şu anda ikisi birbirinin gırt-
lağına sarılmış durumda. Bundan çok daha kötü günlerdeyiz...

TRT: Çok teşekkür ederiz.
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Nurullah Ankut: Bilmukabele.
TRT: Eklemek istediğiniz bir şey var mı? diye soracaktım 

ama her şeyi tamamlamış durumdayız.
Nurullah Ankut: Varsa sorularınız? 
TRT: Çok teşekkür ederiz. 
Nurullah Ankut: Bilmukabele. Ben de sizin emeğinize ve 

yüreğinize sağlık, diyorum. Yani kolaylıklar diliyorum. Yalnız 
çayımızı ve pastamızı ikram etmeden sizi bırakmam.

(Gülüşmeler…)





HKP’den
Emperyalist Örgütün

görüşme talebine ret![8]

[8] 04 Nisan 2015 tarihli bu metin, Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 03 Kasım 
2015 tarihli 93’üncü sayısında yayımlanmıştır.
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Demokratik Kurum-
lar ve İnsan Hakları Ofisi (AGİT/ODIHR), 2 Ekim tarihinde 
Partimize, 1 Kasım Erken Seçimleriyle ilgili görüşme talebinde 
bulundu. Partimiz, söz konusu örgütün emperyalist bir niteliğe 
sahip olduğu gerekçesiyle bu görüşme talebini reddetti. AGİT/
ODIHR’in görüşme talebini ve Genel Başkan’ımız Nurullah An-
kut imzasıyla gönderdiğimiz cevap metnini aynen yayımlıyoruz.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı,
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin 

görüşme talebi
Sn. Nurullah Ankut Genel Başkan
Halkın Kurtuluş Partisi
No. TRK/2015-1002-13
Sn. Genel Başkan,
02 Ekim 2015

RESMİ OLMAYAN TERCÜME
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Demokratik Kurumlar 

ve İnsan Hakları Ofisi (AGİT/ODIHR) tarafından, 1 Kasım 2015 
tarihinde gerçekleştirilecek olan erken milletvekili seçimlerini 
gözlemlemek üzere Türk yetkililerinin daveti üzerine görevlen-
dirilen, Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti 28 Eylül 2015 tarihinde 
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resmi olarak göreve başlamış bulunmaktadır. Heyet, Ankara’da 
görev yapacak 11 uzmandan oluşan ana ekibin yanı sıra, Türkiye 
çapında görev alan 18 uzun dönemli gözlemciden oluşmaktadır.

Heyet, bu seçimleri AGİT taahhütleri ve demokratik seçimler 
için kabul edilmiş olan diğer uluslararası standartlar ve iç hukuk 
açısından gözlemleyecektir. Gözlemciler aday kaydı, kampanya 
faaliyetleri, seçim kurullarının ve diğer ilgili kurumların işleyişi, 
iç mevzuatın uygulanması ile seçim uyuşmazlıklarının çözümü-
nü izleyecektir. Gözlem sürecinin bir parçası olarak, Sınırlı Se-
çim Gözlem Heyeti tarafından kapsamlı bir medya izlemesi de 
yapılacaktır.

Gözlem sırasında, heyet tarafından çeşitli devlet yetkilile-
riyle, adaylarla, siyasi parti, sivil toplum, medya ve uluslararası 
organizasyon temsilcileri ile de görüşmeler yapılacaktır. Bu kap-
samda, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı olarak Zat-ı Ali-
nizi de uygun göreceğiniz bir tarihte makamınızda ziyaret etmek 
istediğimi saygılarımla arz ederim. Bu görüşmenin amacı Seçim 
Gözlem Heyeti’nin yetkileri, metodolojisi ve gözlem planları ko-
nusunda bilgi vermek ve yaklaşmakta olan seçimle ilgili konular-
da konuşmaktır.

Saygılarımla,
Martina Barker-Cigániková

Politika Analisti
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HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
görüşme talebine yönelik cevabı

Bayan Martina Barker-Cigániková,
Temsil ettiğiniz örgüt, emperyalist bir örgüttür. Demokrasi, 

hukuk, insan hakları maskesi ardında ABD ve AB Emperyalist 
haydutlarının insanlık dışı vahşi çıkarlarını savunan, bu amaç-
la da insanlığı kana ve ateşe boğan, İslam Dünyasını üzerinde 
cehennemin en koyu dumanlarının yükseldiği ölüm tarlalarına 
çeviren ve 1990’dan bu yana yalnızca Ortadoğu’da 6 milyon ci-
varında masum insanın canına kıyan Emperyalist Blok’un çıkar-
larını savunmakla görevli enstrümanlarından olan bir örgüttür.

ABD öncülüğündeki bu Emperyalist Devletler Koalisyonu-
nun İnsafsızca ve hayasızca saldırıları, şu anda bile, Irak ve Su-
riye Halklarına hayatı zindan etmekte ve onların milyonlarcasını 
canlarını kurtarmak için vatanlarını terk etmeye, plastik botlar 
içinde Akdeniz’in güvensiz sularında ölüm yolculuğuna çıkmayı 
göze almaya mecbur bırakmaktadır.

Bunların olduğu her yerde ölüm cellâdı da yanıbaşlarında 
olur mutlaka.

Eğer onların, insan hayatına zerrece değer verdiklerine inan-
mış olsaydık kendilerine; “Bölgemizi terk edin. Böylelikle in-
sanlarımızın yaşamasına göz yummuş olursunuz. Yokluğunuzla 
katletmekten çekinmeyeceğiniz daha milyonlarca insanın haya-
tını bağışlamış olursunuz.”, derdik

Fakat asla böyle bir umut taşımıyoruz. Çünkü onların emper-
yalist karakterini kesince biliyoruz.

Şunu da belirtelim ki, biz kaderci değiliz. Devrimciyiz. Eğer 
emperyalist sömürü, saldırı, işgal ve katliam varsa, isyan da mut-
laka olacaktır. Ülkemiz ve bölgemiz halklarının onurlu, kutsal 
ve meşru antiemperyalist başkaldırı ve isyanıyla bu emperyalist 
çakalları kovacağız. Onları evlerine dönmeye mecbur bırakaca-
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ğız. Biz onun mücadelesini veriyoruz. O günler de mutlaka ge-
lecektir.

Sözü uzatmayalım... Tüm bu sebeplerden dolayı sizlerle gö-
rüşmeyi, daha doğrusu örgütünüzle görüşmeyi; siyasi, ahlâki ve 
insani değerlerimiz açısından utanç verici bir alçalma sayarız.

Bu sözlerimizin şahsınıza değil, örgütsel kimliğinize, dolayı-
sıyla da örgütünüze ve onun arka planındaki ABD, AB Emperya-
listlerine olduğunu özellikle belirtmek isteriz. 04.10.2015

Nurullah Ankut
Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Başkanı
 



01 Kasım 2015 Seçimleri:
Birinci TRT Konuşması

Bunların yalanlarına kanma!
Peşlerine düşme![9]

[9] 01 Kasım 2015 Genel Seçimleri dolayısıyla TRT’de yayımlanan Seçim Ko-
nuşmalarının birincisidir. 25 Ekim 2015 tarihinde TRT’de yayımlanmıştır. Bu 
konuşmanın metnine, Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 03 Kasım 2015 tarihli 
93’üncü Sayısında Başyazı olarak yer verilmiştir.
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Saygıdeğer Halkımız!
Üç sene önce, Silivri Zindanı’nda soruyorlar Fenerbahçe Baş-

kanı Aziz Yıldırım’a:
Bu şike davası nasıl gelişecek? Fenerbahçe’yi nasıl etkileye-

cek?
Cevabı aynen şu:

“Ne şikesi! Ne şike davası! Memleket elden gidiyor.”

Bizce de çok doğru bir tespit.

AB-D’nin BOP Planı’nda sıra Türkiye’de
Biz de 1991’den bu yana durup dinlenmeden tekrarlıyoruz, 

ABD-AB Emperyalistlerinin Türkiye’yi en az üç parçaya böle-
ceğini. Nitekim, bu namussuzca planlarını o günün ABD Ulusal 
Güvenlik Danışmanı Condoleeza Rice 2003’te açıkladı; Ortado-
ğu’da 22 ülkenin sınırları değiştirilecektir, diye. Haziran 2006 ta-
rihli Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde BOP adı verilen bu 
alçakça planın renkli haritası da yayımlandı. ABD Emperyalist 
haydutları İtalya’daki NATO Koleji’nde ders olarak da işlediler 
bu planı, hem de haritasını sınıfa asarak. Ve hem de sınıfta bir 
Türk subayı olduğu halde. Tabiî tepki olarak Türk subayı dersi 
terk ediyor. Çünkü karşısındaki haritada Türkiye üçe bölünmüş 
durumdadır.
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Biz, ABD Emperyalist haydutlarının, adım adım bu planlarını 
hayata geçirmek için çabaladıklarını sürekli tekrarladık. En son 7 
Haziran Seçimleriyle ilgili yaptığımız TRT konuşmalarında yine 
gelmekte olan bu felaketi çığlık çığlığa anlattık.

Bu emperyalist Haçlılar güruhunun BOP Haritasının Irak’ta, 
Libya’da ve Suriye’de hayata geçirildiğini, sıranın Türkiye’ye 
geldiğini, bu çakalların gözlerini Türkiye’ye diktiklerini feryat 
ederek söyledik.

Ne yazık ki bu öngörümüz 7 Haziran sonrasında en kör gözle-
rin bile göreceği açıklıkta ortaya çıktı. O günden bu güne 2500’ü 
aşkın Türk ve Kürt genci ABD’nin bu aşağılık planı uğruna ha-
yatlarını kaybetti. ABD Emperyalistleri planlarını hayata geçire-
bilmek için iki halkı birbirine karşı savaşmaya ittiler. Türkler ve 
Kürtler birbirleriyle kanlı bir hesaplaşmanın içindedir artık ve 
her geçen gün genç bedenler kanlar içinde toprağa düşmektedir. 
Ve toprağa düşen her beden, Türk ve Kürt Halklarını birbirine 
bağlayan tarihi, kültürel bağların bir bölümünü de kendisiyle 
birlikte koparıp gitmektedir. Yani şu anda hızlı bir ayrışma ve 
parçalanma sürecindedir Türkiye. Suriyeleşme süreci başlamıştır 
artık.

“Çözüm Süreci” değil
BOP Haritasını gerçekleştirme süreci

Emperyalistler dünyasında sınırlar hep kanla yazılır, kanla 
çizilir. Toprak on binlerin, yüz binlerin hatta milyonların kanıy-
la sulanmadan yeni haritalar yapılamaz. Emperyalist çakalların 
BOP Haritasının hayat bulması için de milyonlarca masum Müs-
lümanın kanıyla sulanması gerekmektedir ülkemizin de dahil 
olduğu Ortadoğu topraklarının. Ne yazık ki bu haritanın Türki-
ye’de de hayata geçirilmesi için daha on binlerce ve belki de çok 
daha fazla Türk ve Kürt gencinin hayatını kaybetmesi gerekecek-
tir. Ve bu savaş, harita tümüyle hayat bulmadan durmayacaktır. 



119

Halkları birbirine karşı kışkırtan ve kırdıran ABD Emperyalist-
leridir. O bakımdan bu alçaklar istemeden ne silahlar susar ne de 
akan kan durur.

Meclisteki yerli satılmışlar Çözüm Süreci vs. diyorlar. Hayır! 
BOP Haritasının hayata geçirilme sürecidir ve savaşıdır. Bu sa-
vaş, ne Türklerin savaşıdır ne Kürtlerin savaşıdır. Amerika’nın 
savaşıdır bu. Avrupa Emperyalistlerinin savaşıdır.

Meclisteki Dört Amerikancı Parti de yani AKP de, CHP de, 
MHP de, HDP de; IŞİD de, El Nusra da, El Kaide de, ÖSO da, 
PKK de, PYD de, YPG de ABD Emperyalistlerinin kullandığı 
değişik enstrümanlardır, kuklalardır, piyonlardır. Adımız gibi 
emin olalım; Suriye’nin parçalanması netleştikten sonra yani 
PYD Kürdistanı da Irak’taki Barzanistan gibi bir devlet statüsü-
ne kesince kavuştuktan sonra ABD namlularının hedefi Türkiye 
olacaktır. Ve BOP’un Türkiye ayağı da böylece hayata geçmiş 
olacaktır.

Meclis’teki Dörtlü Çete
ABD’nin hizmetkârıdır

Saygıdeğer Halkımız! 

Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çete, Washington’daki İb-
lis’in bu sadık hizmetkârları her gün saatler boyu televizyonlarda 
konuşuyorlar. Bir teki olsun, bir tek kere olsun Türkiye’nin için-
de bulunduğu bu vahim durumdan söz ediyor mu?

Onlar hiçbir gerçekliği olmayan masallarla seni kandırmaya 
çalışıyorlar. İşte 7 Haziran öncesi de konuştular bu ekranlardan. 
Ne anlattılar sana?

Hiç. Bayram çocuklarını boyalı şekerlerle avutur gibi seni 
avutmaya çalıştılar. Biri, ben sana iki bayramda şu kadar bay-
ramlık vereceğim, dedi. Öbürü, ben ondan daha çok vereceğim, 
dedi. Biri, ben asgari ücreti şu kadar artıracağım, dedi. Öbürü, 
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ben ondan daha fazlasını vereceğim, dedi. Tıpkı sarı sendikaların 
toplusözleşme masaları denen ihanet ve satış masalarında İşçi Sı-
nıfımızı Parababalarına satarken yaptıkları gibi, geyikler yaptılar.

Çünkü yok bunların halka verebilecekleri bir şey. Bunlar aynı 
yolun yolcusu. Bunlar, bu ihanetler, bu vurgunlar, bu soygunlar, 
bu katliamlar düzeninin temsilcileri ve savunucuları. Bunların 
hiçbiri kendi akıllarıyla, kendi vicdanlarıyla düşünüp davrana-
mazlar. Bunlar Washington’daki Firavunun sıradan kuklalarıdır. 
Bunların ellerini, kollarını, başlarını, dillerini perde gerisinden 
hep o kuklacı oynatır.

Zaten bunların hepsi birer proje partisidir. AKP doğrudan 
ABD, İngiltere ve İsrail yapımıdır. Görevi de BOP’un hayata 
geçirilmesinde taşeronluk yapmak, İsrail’in düşmanlarının ber-
taraf edilmesinde rol almak ve İslam’ın içinin boşaltılarak bir 
CIA-Pentagon İslamı haline dönüştürülmesinde kendisine veri-
len emirleri uygulamaktır.

CHP, CIA ve MOSSAD kaynaklı bir kaset operasyonuyla yö-
netimi değiştirildikten sonra artık tam anlamıyla bir proje parti-
sine dönüştürülmüştür.

MHP, zaten 1965’te CIA’nın emrindeki Kontrgerilla’nın bir 
özel örgütü olarak kurulmuştur.

HDP ise 1991’den itibaren yani Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle 
birlikte dümeni Amerika’ya kıran ve onunla eklemlenen Ameri-
kancı Kürt Hareketi’nin siyasi plandaki partisidir.

Bunların Türkiye’yi götürebilecekleri bir tek yer vardır: Suri-
yeleştirmek. Bunlara verilen görev, orada BOP Planı çerçevesin-
de Türkiye’nin parçalanmasına yani Yeni Sevr’in pratiğe geçiril-
mesine katkı sunmaktır. 

Saygıdeğer Halkımız! 
Bunların yalanlarına kanma. Peşlerine düşme. Bunlara bin 
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defa inansan bin defa harcarlar, satarlar seni. Kuşlar gibi tuzağa 
gitme. Bize kulak ver. Bizi anlamazsan bunların binbir yalanıyla 
nasıl başa çıkabilirsin?

Bunlara da sözümüz var:
Ey ihanetlerin, muhbirliklerin, düzenbazlıkların, vurgunların, 

katliamların arkadan dolaşan bıçakları!
Ey yiğitçe, dürüstçe, mertçe konuşmaların, yüzleşmelerin, he-

saplaşmaların kaçakları!
Sanmayın ki yaptıklarınız yanınıza kalacak! Tüm ihanetle-

rinizin hesabını bir bir vereceksiniz! Bundan kurtuluşunuz yok. 
Aklınızda mıh gibi tutun bunu.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!





01 Kasım 2015 Seçimleri:
İkinci TRT Konuşması

Bu Amerikancı
Hainler, Vurguncular Düzenini

baştan ayağa yıkacağız![10]

[10] 01 Kasım 2015 Genel Seçimleri dolayısıyla TRT’de yayımlanan Seçim 
Konuşmalarının ikincisidir. 31 Ekim 2015 tarihinde TRT’de yayımlanmıştır. 
Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 03 Kasım 2015 tarihli 93’üncü sayısında 
yayımlanmıştır.
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Abdullah Bin Mübarek 1200 yıl
sonra HKP nezdinde yargılandı

Saygıdeğer Halkımız!
Parti binalarımızın tamamının dış cephelerinde, 8’inci Yüz-

yılda yaşamış büyük İslam Âlimi Abdullah Bin Mübarek’in 
altın değerindeki şu sözünün yazılı olduğu pankart asılıdır:

“İnsanların en alçağı, din kisvesi altında dünya menfaati 
sağlayandır!”

Bu sözü kim üstüne alınıp rahatsız oldu dersiniz?
Sizin de şu an hemen aklınıza geliveren malum şahıs.
AKP’nin Kaçak ve de Haram Saray’da mukim Büyük Patro-

nu.
Polis müfrezeleri gönderdi partimizin kapılarına. Zorla girdi-

ler içeri. Arkadaşlarımızla birlikte pankartlarımızı da alıp götür-
düler karakollara. 

Davalar açtırdı Büyük Patron, kendisine hakaret suçlamasıy-
la. Devam ediyor davalar. Yani arkadaşlar; Abdullah Bin Müba-
rek dünyadan göçüşünden 1200 yıl sonra yargılandı Türkiye’de 
bu sözünden dolayı. 

Ne diyor Âlim?
Din, dünya menfaati sağlamaya aracı kılınamaz. Din, ancak 
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Allah’ın rızasını almaya vesile olur. Dinin amacı ahlâklı, dürüst, 
özü sözü bir, güvenilir insan olmayı sağlamaktır.

Tabiî bu deyiş Büyük Reis ve avanesine hakaret, hatta küfür 
gibi gelir. Çünkü onlarınki gerçek Müslümanlık değil. Kur’an’da 
ayet ayet ortaya konan, Hz. Muhammed ve Dört Halifenin yaşa-
yışlarıyla örneklik ettikleri İslam değil. Onlarınki Muaviye-Ye-
zid İslamı. Bugünün deyişiyle Amerikan İslamı, CIA İslamı. 
Yani içi boşaltılmış, özü alınmış, kuru bir kabuğa çevrilmiş ve 
tersyüz edilmiş İslam.

Namuslu ilahiyatçılar Tayyipgiller’in
CIA İslamcısı olduğunu görüyor

Namuslu ilahiyatçılar boşuna feryat etmiyor. Yaşar Nuri, 
Hayri Kırbaşoğlu, İhsan Eliaçık vb.

Ne diyor bu dürüst ilahiyatçılar?
Profesör Hayri Kırbaşoğlu:

“Bu iktidar döneminde de yaşanan bu; görüntüde din-
darlık var, içi boş, kof.

“Bu aynı zamanda BOP’un da istediği şey; içi boşaltılmış 
bir İslam. Şu anda bu gerçekleşti Türkiye’de. Bütün derdi 
“masa, kasa, nisa” olan bir anlayış. Şu anda İslamcıların 
şartı beşten üçe düştü: Masa; iktidar. Kasa; para. Nisa; cin-
sellik, kadın. Cinsellik bohçası daha açılmadı ama var. Ya da 
şöyle; şöhret, rüşvet, şehvet…” 

Profesör Yaşar Nuri Öztürk:
“On küsur yıllık icraatı gulûl (kamu malı hırsızlığı) suç-

larıyla dolu olan AKP iktidarının bu gulûl siyasetlerini kota-
ran kodaman kadrolarının hiçbirinin cenaze namazı ‘Müs-
lüman’ sıfatıyla kılınmaz. Hatta onların katıldığı saflarda, 
girdikleri camilerde namaz kılınamaz.” 

Son derece de doğru tespitlerdir bu namuslu ilahiyatçıların 
söylemiş olduğu sözler.
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AKP’liler için din, içtenlikli, saf, dürüst insanlarımızı kan-
dırmada bir araçtır. Siyasette rantı en yüksek olan ticari metadır.

Ne diyor bunların eski AB Bakanı?
Bir iki ayet salladık mı seçmeni kandırmaya yeter de artar 

bile. Kur’an sureleriyle “Bakara Makara” diyerek dalga geçiyor 
bu insan sefaletleri.

Kur’an ne diyor bunlar için?
Aynen şunu:

“Ayetlerimiz hakkında (alaylı) konuşmaya dalanları gör-
düğün zaman (...) onlardan yüz çevir. (...) o zalimler toplulu-
ğuyla beraber oturma.”[11] 

CIA İslamı’nın rantını gören
diğer Amerikancılar da aynı yolun yolcusu

Bu CIA dininin siyasetteki getirisinin yüksekliğini gören 
diğer Amerikancı partiler de, yarışa girdiler bu ahlâksızca işte. 
CHP’nin TESEV’ci, Sorosçu Şefi Kılıçdaroğlu, Mustafa Ke-
mal’e “Kefere Kemal” diye saldıran kaşar Kuvayimilliye ve 
Laiklik düşmanını transfer edip Genel Başkan Yardımcısı yaptı. 
Bildiğimiz gibi aynı şef, TR-705 kod adlı tescilli CIA ajanını da 
vekil seçtirip bir diğer Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Böylece 
hem CIA diniyle dinlenmiş oldu hem de CIA’yla kaynaşmış oldu.

Saf, içtenlikli insanlarımızın milli duygularını sömüren bir 
başka Amerikancı parti olan MHP de zaten evvel ezel din sö-
mürüsüne bayılır. Onlar, Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı ka-
dar Müslümanız, sloganıyla kandırırlar insanlarımızı. Oysa bu 
partinin Bahçeli şefi Amerikancılığını kanıtlamak için “Ben 
ömrümde İran’a bile 2 sefer gittim, Amerika’ya ise 9 sefer” 
diyerek taklalar atar ABD Büyükelçisi Ross Wilson’un önünde. 

[11] En’am Suresi, 68. Ayet.



128

Yine aynı kişi, Amerikan Deniz Piyadeleri denen sapık katiller 
sürüsü Ege liman şehirlerimizde Türk kadınlarını serbestçe taciz 
edebilsinler diye, onları devrimci gençlerle birlikte protesto eden 
içtenlikli ülkücü gençleri yönetimlerden atarak cezalandırır. Ne 
milliyetçisi olacak bunlar! En has Amerikancıdırlar.

 Elleriyle Bozkurt işareti yaparlar. Bozkurt özgürlüğün, ba-
ğımsızlığın, onurun sembolü olan bir hayvandır. Dolayısıyla da 
bunlar Bozkurt filan olamazlar asla. Başka şey olurlar ancak.

Kürtçü geçinen HDP’nin genç ve yakışıklı eşbaşkanı ise zaten 
açıktan Amerikancıdır. Gizlemez o kendini. NATO’yu, ABD’yi, 
Birleşmiş Milletler’i Türkiye’ye çağırır. Gelin Türkiye’yi de Irak 
gibi, Suriye gibi yapalım. Sizin de istediğiniz Amerikancı Kürt 
Devleti’ni kuralım, der. Ve o da medya ordusunu peşine takarak 
Cuma namazlarına başlar artık. IŞİD’le aynı anlayıştaki Şeyh 
Sait ve Said-i Nursi anmaları tertipler. Şeyhlerin ellerini öper. 

Bunların biri dinci oynar, öbürü Altı Ok’çu. Biri Türkçü oy-
nar, öteki Kürtçü. Gerçeklikte ise hiçbiri değildir bunlar. Bun-
ların karakteristiği Amerikancılıktır. Amerika’nın BOP çerçe-
vesindeki ihanet oyununun değişik aktörleridir bunlar. Hepsi de 
efendileri tarafından kendilerine verilen rolü oynamaktadır.

Halkımızın Kurtuluşu
HKP’nin Halk İktidarında

Ey Halkımız!
Kanma bunların oyununa. Sen de yüz çevir bu Amerikancı 

zalimler topluluğundan. Bunlar Türkiye’nin, Türk ve Kürt Hal-
kının düşmanları cephesindedir. Senin umutlarını, sevinçlerini 
çaldı bunlar. Acılara tutunarak yaşamaya daha ne kadar katlana-
caksın?

İşte biz Halk İktidarını kurduğumuzda bunların ekonomideki 
ve siyasetteki varlıklarına son vereceğiz.
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Peki biz iktidarımızda başka ne mi yapacağız?
Bunlarla birlikte nüfusumuza oranları binde bir olan yani 78 

bin Amerikan işbirlikçisini, Türkiye düşmanını da tasfiye edece-
ğiz. Bildiğimiz gibi bunlar, siyaseti de, ekonomiyi de, medyayı 
da, kültürümüzü de ele geçirmişler ve Türkiye’yi kıskıvrak bağ-
layıp halkımızı tutsak etmişlerdir. Yabancı emperyalistlere peş-
keş çekmişlerdir.

Bunların sosyal varlıklarının ortadan kaldırılmasıyla birlikte 
ekonomi de, siyaset de, medya da özgürleşecek; halkçı yani halk 
yararına çalışan kurumlar haline gelebilecektir.

Özetçe arkadaşlar; bu Amerikancı hainler, vurguncular, soy-
guncular, madrabazlar, katiller, hırsızlar düzenini baştan ayağa 
yıkacağız. Yepyeni, tertemiz, halkımızın en yiğit, en dürüst, en 
fedakâr, en çalışkan, en hakkaniyetli ve en merhametli önderleri-
nin öncülüğünde sadece halkın menfaatini düşünen, bunu sağla-
mak için uğraşan Gerçek Halk İktidarını kuracağız.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!





01 Kasım 2015 Seçimleri:
Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi

Ortaçağcı iktidarın zulümleri
bizi asla sindiremez, yıldıramaz[12]

[12] Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın, 03 Kasım 
2015’te yaptığı 01 Kasım Genel Seçimleri Değerlendirmesidir. Halkın Kurtuluş 
Yolu Gazetesi’nin 03 Aralık 2015 tarihli 94’üncü Sayısında yayımlanmıştır.
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Saygıdeğer Arkadaşlar,
Emperyalistler cephesinin, satılmışlar cephesinin, Parababa-

ları cephesinin bir aşağılık seçim oyunu daha sonuçlandı.
Bildiğimiz gibi bu oyunun galibi Amerikancı, Ortaçağcı ha-

reketin yani Tayyipgiller’in AKP’si oldu. O kazandı seçimi ve 
yeniden tek başına iktidar olabilecek sayıda vekili Meclise taşı-
yabildi.

ABD “İncirlik Mutabakatı” karşılığında
bir süre daha AKP’yi kullanacak

Sanırız “İncirlik Mutabakatı”yla ABD’ye verdiği ödünler 
sayesinde bir süre daha iktidarda kalabilme hakkı elde etti, aldı 
Amerika’dan. Açıklandığına göre, eskiden 6 uçak varmış İncir-
lik’te ve Amerika onları kullanamıyormuş Ortadoğu’da. Şimdi 
uçakların yani o bombardıman uçaklarının sayısı, Ortadoğu’yu 
cehenneme çeviren, ölüm tarlalarına çeviren uçakların sayısı 
30’a çıkarılacak bu mutabakatla ve Amerika istediği gibi o uçak-
ları kullanabilecek, istediği yeri vurabilecek.

Bunun karşılığında Tayyipgiller’e bir süre daha iktidarda kal-
ma imkânı tanındı, öyle görüyoruz ve o sayede Tayyipgiller bu 
seçimi kazandı. Yoksa dört buçuk ayda 4 milyon oyu alabilmele-
ri, 4 milyon insanı saflarına çekebilmeleri mümkün değil ama işte 
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ABD Emperyalistlerinin böyle bir gücü var. 1946’dan bu yana, 
özellikle NATO’ya girişten bu yana, 1952’den bu yana Amerika, 
Türkiye’nin tüm kurumlarını ele geçirmiş durumda. İstihbarat 
örgütlerini, siyasi partilerini, medyasını, eğitimini, tarikatlarını, 
kültürünü, sanatını tümüyle kendi denetimine almış ve onları 
kendi çıkarı için kullanabileceği şekilde yeniden düzenlemiştir.

Tayyipgiller ABD’nin
“Yeşil Kuşak Projesi”nin meyvesidir

Eskiden “NATO Haftası” vardı okullarda, orta öğretim ku-
rumlarında. Yani bizim öğretmenlerimiz ABD’nin saldırgan 
emperyalist savaş örgütünü övüyorlardı bir hafta boyunca. Öğ-
renciler bir araya toplanıyordu meydanlarda, koridorlarda, bah-
çelerde, NATO övgüsü anlatılıyordu onlara. 

Yine “Milli Güvenlik” derslerinde Amerika ve NATO övü-
lüyordu. Tarikatlarda yine NATO övülüyordu. Camilerde NATO 
övülüyordu. Siyasi partiler NATO’yu övüyorlardı. Amerikan 
filmleri tüm sinema salonlarını işgal etmişti. Yani böylece Ame-
rika, Türkiye’nin tüm devlet kurumlarını ve kültürümüzü kevgi-
re döndürmüştür. Her yerden ajanlar devşirmiş ve örgütlediği o 
ajanlar aracılılığıyla Türkiye’yi kendi bir eyaletini yönetir kolay-
lıkta yönetir hale gelmiştir.

İşte Tayyipgiller de ABD’nin 1950 sonrası uygulamaya sok-
tuğu o “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünüdür.

Yani tüm İslam ülkelerini CIA diniyle, Pentagon, Washington 
diniyle ya da Muaviye Yezit diniyle, gerçek İslam’la hiç alakası 
olmayan bir dinle zehirlemiş, afyonlamış ve düşünemez, gerçek-
leri görüp kavrayamaz hale getirmiştir. İşte 1950’den bu yana 
Kur’an kursları, tarikatlar, imam hatip okulları sürekli bu CIA 
diniyle doktrine edilmiş insanlar salmaktadır toplumun içine.

Tayyipgiller de, bu Ortaçağcı parti de, ümmetçilik konağının 
partisi de, bu Amerikan uşağı parti de bu sayede 2002’den beri 
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iktidarını sürdürmektedir. Ve işte geçen Pazar yapılan bu seçim 
oyununda da oylarını % 49’a kadar yükseltebilmiştir.

Seçim oyununda
hakkaniyetin zerresi yok

AKP’nin kaçak sarayda mukim büyük patronu bayram edi-
yor: “Milli irade kazandı. Onun sözü bu. Ona herkes saygı gös-
termeli”, diyor.

Oysa ne ilgisi var bunun milli iradeyle... Televizyonların, 
yazılı basının % 90’ını sen eline geçirmişsin. Bütün tarikatlar, 
imam hatip okulları, Kur’an kursları, medya sana çalışıyor. 120 
bin civarındaki imam, müezzin, din görevlisi sana çalışıyor. Pro-
fesyonel görevlilerin durumunda hepsi. Amerika senin arkanda, 
medya senin arkanda, Parababaları senin arkanda...

Bizimse ne televizyonumuz var, ne gazetemiz var, ne internet 
ortamında haber sitelerimiz var, sadece ayda bir yayımlanan ga-
zetemiz var. Ve kanunlar gereği YSK’nin kararıyla TRT’de yap-
tığımız 10’ar dakikalık iki konuşmamız var. Bu şartlarda seçime 
girdik. Bunun eşitlikle, hakkaniyetlikle zerre ilgisi olabilir mi?

Ver bakalım TRT’yi 6 aylığına senin kullandığın gibi bizim 
emrimize, biz de kullanalım. TRT’nin tek bir kanalını... Öbür ka-
nalları senin olsun. Bak bakalım o zaman senin sonun ne oluyor? 
Meclisteki diğer 3 Amerikancı partinin sonu ne oluyor?

İhanetlerinizi, hırsızlıklarınızı, vurgunlarınızı, cinayetlerinizi 
bir bir halka nasıl anlatıyoruz, gösteriyoruz, kavratıyoruz. Ondan 
sonra girelim bakalım seçime nasıl bir durumla karşılaşırsın...



136

HKP’nin tek derdi anlaşılmak,
Ortaçağcı ablukayı kırmak

Yoldaşlar,

İnsanın dili de, dini de, kültürü de, zevkleri de hep içinde ya-
şadığı toplumdan gelir.  İnsan toplum yaratığıdır. Marks der ki; 
ihtiyaçlarımızın ve zevklerimizin kaynağı toplumdur. Yani top-
lum bu hale getirilince, bir anda Ortaçağın insanları durumuna, 
kavrayışı durumuna getirilince insanların anlayışı, kavrayışı, dü-
şünce tarzı, e o zaman sen onları istediğin gibi yönlendirebilirsin.

İşte bizim bu ablukayı yarmamız, kırmamız çok uzun bir za-
man alacak. Zaten biz bu seçimlere de bu amaçla giriyoruz. Baş-
ka hiçbir beklentimiz yok. Orası bizim devrimci düşüncelerimizi 
tüm halka duyurabileceğimiz büyük bir kürsü. Bizim için seçim-
lerin anlamı bu. Ve o kürsüden biz ne kadar fazla insana sesimizi 
duyurabilir, düşüncelerimizi aktarabilir ve onları AKP’giller’in 
ihaneti konusunda aydınlatabilirsek, bizim için o kadar faydalı 
olmuş olur, başarılı olmuş olur seçim. Nitekim o 10’ar dakikalık 
konuşmalar bile çok önemli etki yarattı.

Seçim akşamı bir yoldaşım anlattı. Çalıştığı işyerinde koyu 
AKP’li bir arkadaşı varmış. Konuşmamızı izleyen biz yaştaki, 
belki de biraz daha yaşlı babası, ben oyumu bu adamın partisine 
vereceğim, gerçekleri sadece o söyledi, en samimi, en içten ko-
nuşan o adam, demiş.

Oğlu, tabiî hangi sebeple Tayyipçi bilemiyoruz, hemen atıl-
mış; ama baba demiş o komünist, bak kızıl bayrağı var burada, 
yanıbaşında. Sen oyunu bir komüniste mi vereceksin? demiş. 
Vazgeçirmiş babasını, kandırmış.

Yani demek istediğimiz yoldaşlar, biz anlaşılmak peşindeyiz. 
Yani insanlarımız bizi anlasın ve bir anda karar değiştiremese 
bile bir mayalanma olsun. Kafalarında sorular oluşsun insanla-
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rımızın. Bir süre sonra onlar bizim haklılığımızı, cesaretimizi, 
doğruluğumuzu, ahlâkımızı, fedakârlığımızı görecekler. Biz 
bunu amaçladık. Seçimlerden sadece bu oldu beklentimiz.

Seçim sonuçları ne olursa olsun
ABD’nin çizdiği rota Yeni Sevr

Seçimlerden daha farklı bir sonuç çıksaydı da önemli bir de-
ğişiklik olmayacaktı, yoldaşlar. Çünkü Amerika’nın bu 4 Ame-
rikancı partiye de verdiği görev; Türkiye’yi BOP çerçevesinde 
Yeni Sevr’e götürmektir.

Wikileaks belgeleri yayımlandı. Barış Terkoğlu ve Barış 
Pehlivan önce “Sızıntı-Wikileaks’te Ünlü Türkler” adıyla ya-
yımladılar kitap olarak belgelerin bir bölümünü. Bir bölümünü 
de bu yıl “Mahrem” adı altında yayımladılar, yoldaşlar.

Wikileaks’in yayımladığı belgelerin 11 bin adedi Türkiye 
üzerine.  Ve dünyada, Irak’tan sonra ABD diplomatlarının hak-
kında en çok belge yazdığı, yani Amerikan Dışişleri Bakanlığına 
kriptolar gönderdiği ülke Türkiye. Türkiye ile ilgili belgeler. Bu 
da gösteriyor ki yoldaşlar, Amerika’nın Ortadoğu’daki en büyük 
hedefi Türkiye’dir. Yani odak noktası haline getirerek parçala-
mak istediği ve BOP çerçevesinde Yeni Sevr’i uygulamak iste-
diği ülke Türkiye’dir. O bakımdan kararlılıkla o sürecin devamı 
peşindedir Amerika. Ve 4 Amerikancı parti de bu hainane, aşağı-
lık işle görevlendirilmiştir.

Bundan sonra ne olacak?
Bundan sonra o süreç yine Amerika’nın istediği şekilde de-

vam edecek sonlanana kadar. Bu bazen, 20 Temmuz’dan bu yana 
olduğu gibi, yoğun silahlı, çatışmalı, kanlı, ölümlü, katliamlı şe-
kilde sürebilir. Bazen de sakin sürebilir. Ama mutlaka sürmeye 
devam edecek. Amerika bunu istiyor ve Meclisteki piyonlarına, 
bu 4’lü çeteye bu görevi verdi, o memurlara.
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En güçlü silahımız
doğrularımız

Yoldaşlar,
Bizim biraz önce de söylediğimiz gibi televizyonlarımız, 

yayın organlarımız yok, günlük yazılı basınımız yok. Ve Ame-
rikancı satılmışlar medyası, bundan sonra da bize uygulamakta 
olduğu ölümcül ablukayı uygulamaya devam edecek. Çünkü Pa-
rababaları siyasilerinin olduğu gibi, Amerikancı medyanın da en 
büyük düşmanı biziz. Çünkü bu insan soyunun başdüşmanı olan 
uluslararası emperyalizmin başhaydut devleti Amerika’yı en çok 
biz teşhir ediyoruz. Halklarımıza en çok biz gösteriyoruz onun 
kötülüklerini, katliamlarını, cinayetlerini, zulümlerini. O yüzden 
Amerikancı medya da bize düşman. Susuş suikastıyla bizi öldür-
mek, yok etmek istiyor. Bu aynen devam edecek bundan sonra da.

Bizim yapmamız gereken sosyal medyayı, internet ortamını 
çok başarılı şekilde kullanmak. Ancak bu şekilde sesimizi, sözü-
müzü duyurabiliriz halklarımıza. Teknolojinin geldiği bu aşama, 
yani içinde bulunduğumuz bu iletişim çağı bize böyle bir imkan 
sağlıyor. Orada bizi engelleyemiyorlar, yok edemiyorlar. O za-
man bütün gücümüzle o alana yönelmemiz gerekir, orada çok ak-
tif olmamız gerekir. Yani eli klavye tutan tüm arkadaşların, tüm 
yoldaşların öncelikli görevlerinden biri haline getirmeleri gerekir 
bu işi. Bizim tek çıkış yolumuz bu, yoldaşlar. Zaten günümüz-
de internet ortamında var olmayan hiçbir hareketin başarılı olma 
şansı büyük oranda yoktur. Hayatın önemli bir bölümü orada ak-
maktadır. Bugün orada biz özgürce düşüncelerimizi, ideolojimizi 
savunabiliriz, aktarabiliriz, tartışabiliriz, insanları ikna edebiliriz.

Bizim paramız yok, imkânlarımız yok, ama çok güçlü bir si-
lahımız var: Doğrularımız var bizim.
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Zalimin zulmü bizi
hiçbir zaman yıldıramadı, yıldıramayacak

Ve gerçek sosyal bilimin, yani Bilimcil Sosyalizmin temsilci-
si Türkiye’de sadece biziz. O bilimi Türkiye’nin tarihine, sosyal 
ortamına, sınıf ilişki ve çelişkilerine uyarlayarak, on yıllar süren 
araştırmaların sonucunda Türkiye’nin Devrim Teorisini üretti, 
yarattı önderimiz Hikmet Kıvılcımlı. Ve onun bedence aramız-
dan ayrılışından sonra o teoriyi biz geliştirdik. Ve bu bilim sade-
ce bizde var.

Bildiğimiz gibi bilimin görevi; gerçekleri sebep sonuç iliş-
kileri içinde olduğu gibi görmek ve o sayede de olayların hangi 
doğrultuda gelişeceğini ve ne gibi sonuçlara ulaşacağını önceden 
göstermektir. Yani bilimin görevi önceden görmektir. Ve tam ve 
duru görmektir. İşte bu güce, bu silaha sadece biz sahibiz. O ba-
kımdan biz aktif olarak, öz güvenle, fedakârca çalışır ve bu bi-
limin yol göstericiliğinde kavgamızı sürdürürsek, başarılı olma-
mamız için hiçbir sebep yok. Ve hızla gelişiriz. Bundan adımız 
gibi emin olalım.

Bu Ortaçağcı iktidarın bundan sonra yapacağı zalimlikler, zu-
lümler bizi asla sindiremez, yıldıramaz, cesaretimizi ve kararlılı-
ğımızı sarsamaz, yoldaşlar.

Çünkü biz, 17 yaşında Yörük Ali Efe’nin çetesinde, işgalci 
Yunan Ordusu karşısında savaşa giren Hikmet Kıvılcımlı’nın 
öğrencileri ve yoldaşlarıyız.

Biz bugüne kadar işkencelerini de gördük Parababalarının, 
idam sehpalarını da gördük, hakkımızda idam yargılamalarını da 
gördük. Yanımızdan vızıldayarak geçen kurşunlarını da gördük. 
Yanı başımızda Yoldaşlarımızın vurulup dağ gibi düşüşlerini de 
gördük, zindanlarını da gördük.

Bunların hiçbiri bizim kararlılığımızı, inancımızı, cesaretimi-
zi, mücadele azmimizi asla sarsamadı. Tersine öfkemiz, hıncı-
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mız, kararlılığımız ve mücadele heyecanımız, hırsımız daha da 
arttı, bilendi. O bakımdan biz bu kavgayı mutlaka zafere ulaştı-
racağız.

Zalimler, her geçen gün biraz daha zayıflayacaklar ve halkı-
mız her geçen gün biraz daha uyanışa erecek. Ve bunun sonunda 
Şanlı Gezi İsyanı’mızın on katı, yüz katı isyanlar ortaya koyaca-
ğız biz ve o isyanlarla bu vurguncuların, bu hainler takımının ta-
mamı devrilip yok olup gidecekler. Bunların ekonomik ve siyasi 
varlıkları tümüyle yok olacak. Gelecek mutlaka bizim, yoldaşlar.

Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeceğim:
Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak, arabalarda yatıp kısa 

aralıklarla uyuyarak, on binlerce afişimizi Türkiye’nin hemen 
her tarafına, dağına taşına yapıştıran, pankartlarımızı asan, mü-
tevazı eski külüstür arabalarımızla sokakları; şehirlerin, kasaba-
ların, köylerin sokaklarını turlayan ve fedakârca, yiğitçe çalışan, 
dövüşen yoldaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.

Aynı zamanda bizi anlayan ve bize oy verme yürekliliğini, ka-
rarlılığını, özgüvenini, namusunu ortaya koyan seçmen kardeşle-
rimize de aynı şekilde en içten şükranlarımı sunarım.

Ve tüm bu yoldaş ve arkadaşlarımı devrimci yüreğimin olan-
ca sıcaklığıyla, kardeşane kucaklarım, alınlarından öperim.

Gelecek bizimdir yoldaşlar.
Halkız! Haklıyız! Yeneceğiz!










