
HAK VE EÞÝTLÝK 
PARTÝSÝ

Siyasal ve Toplumsal Ýlkelerimiz

“ SÖZÜMÜZ SÖZ! ”



“ SÖZÜMÜZ SÖZ! ”
OSMAN PAMUKOÐLU

Dünya tarihinde cesur insanlarýn

 eylemlerine iliþkin bilginin dýþýnda 

deðerli hiçbir þey yoktur…





HAK VE EÞÝTLÝK 
PARTÝSÝ

Siyasal ve Toplumsal Ýlkelerimiz

“ SÖZÜMÜZ SÖZ! ”



HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ





NEDEN 
HAK VE EÞÝTLÝK 
PARTÝSÝ?



Bu ülkede en çok yenen ve en çok çiðnenen þey “Hak”, hiç olmayan 
þey de “Eþitlik” olduðu için...

Yurttaþlarýmýzýn bir lokma yiyecek uðruna yaþamlarýný tüketmeden, 
insan onuruna yakýþýr bir þekilde yaþamalarý için...

Ülkenin bütünlüðünü, ulusal birliðini, güvenliðini korumak ve 
güçlendirmek için...

Yepyeni, adil ve saðlam bir devlet yönetimi oluþturarak, köhnemiþ 
siyasi düzeni tasfiye etmek için...

Demokratik bir toplum oluþturarak, halkýn kendi gücünün ve 
olanaklarýnýn farkýna varmasý için...

Baðýmsýzlýk ve ulusal egemenliði tüm faaliyetlerin esasý yapmak 
için...

Ýtibarlý, güçlü, baðýmsýz Türkiye'nin her þeyden daha kýymetli 
olduðunu kanýtlamak için...

Ülkenin ulusal bankalarý, iletiþim kurumlarý satýldýðý, topraklarýmýz 
yabancýlarýn ipoteði altýna girdiði için...

Halk aþýrý zengin ve aþýrý fakir olarak hýzla iki sýnýfa bölünmeye 
baþladýðý, kýsa süre sonra da orta sýnýf yok edilerek büyük kýsmý 
dilenci durumuna düþürüleceði için...

Yurt içi ve yurt dýþýnda her zaman ve her yerde “Hak ve Eþitliði” 
saðlamak için...

Güçlü olanlarýn deðil, halkýn iktidarýný gerçekleþtirmek için...

Parolamýz: “ Siyasi ve ekonomik baðýmsýzlýktýr.”

Hak ve Eþitlik Partisi halk ateþidir.
Millet kendisini bunaltan her þeyden kurtulacaktýr.
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“Bir ülkedeki kötü gidiþin 
bedeli ödenir. 

Güçlüler de, zayýflar da, 
akýllýlar da, alýklar da öder. 

Fark: zayýflar ve alýklar daha 
önce, erken öderler. 

Diðerleri 
biraz daha geç.”



EKONOMÝ



üÝþçi, memur, esnaf ve emeklilerin, tarým ve hayvancýlýkla 
uðraþan çiftçimizin, üreten ve emek verenlerin, dul ve 
yetimlerin, öðrencilerin; yüzde yüz menfaatine olan yasalar 
bir bir, hýzla çýkarýlýp hayata geçirilecektir.

üHalkýmýzýn ekonomik gücünün arttýrýlmasý, iþsizlik ve 
yoksulluðun sona erdirilmesi için, ülkenin tüm imkanlarý 
seferber hale getirilecektir. Ekonomik ve sosyal sorunlar 
ülkenin bir numaralý iþi, meselesi ve problemidir. Bütün 
gayretler ve kaynaklar bu amaçla kullanýlacaktýr.

üÜretim ve Ýhracat Bakanlýðý kurulacak, tarým ve hayvancýlýk 
devletçe desteklenip, korunacaktýr. Mazot, tohum, gübre ve 
elektrikten vergi alýnmayacaktýr. Tohum ýslah istasyonlarý, 
gübre fabrikalarý, kooperatif ve birlikler yeniden hayata 
geçirilerek, yabancýlara baðýmlý ne varsa, hepsi asgariye 
indirilip, aþaðýya çekilecektir.

üTürkiye'de tarým ve hayvancýlýk politikalarý iflas etmiþtir. 
Türk çiftçisi borç bataðýna sürüklenmiþ, tapularý yabancý 
bankalarca ipotek altýna alýnmýþtýr. Tarým ve hayvancýlýk 
bütün imkanlarla, ödünsüz desteklenecektir. 

          “Türkiye yeniden kendini besleyecek hale getirilecek”

üToprak aðalýðý yýkýlacak; devletin elinde bulunan ve 
üretimden uzak kalan bütün araziler, 20 yýlda ödemek 
kaydýyla, faizsiz olarak halka tapusu ile daðýtýlacaktýr.

ü20 sene önce Türkiye, tarýmsal üretimde satýn aldýðýnýn tam 
7 katýný ihraç ediyordu. Þimdi; çiftçi periþan edildiðinden, 
deðil þehirlerde yaþayanlarý, kendisini bile doyuramaz hale 
getirilmiþ ve göçe zorlanmýþtýr. Sonuçta sosyal dengeler 
bozulmuþ, asayiþsizlik týrmanýþa geçmiþtir. Hýrsýzlýk, 
kapkaç, soygunlar, adam öldürme günlük hayatýn bir parçasý 
haline gelmiþ, ülke sosyal bir bunalýma sürüklenmiþtir.

üKüresel sermaye az zahmet, yüksek kar demektir. Neden 
market zincirlerine sahip çýkýyorlar? Ortalama karlarý 
yüzde 350 de onun için. Öz kaynaklarýmýzý emip yurtdýþýna 

4

HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ SÝYASAL VE TOPLUMSAL ÝLKELERÝ



pompalýyorlar; hem de hiç yatýrým yapmadan, hiçbir riske 
girmeden, uzun vadeli alýp peþin satýyorlar. Tüm kredi 
kartlarýndan da komisyon alýyorlar. Üreten, zahmet çeken 
insanlarýmýza yazýk deðil mi? Bu düzen halkýmýzýn lehine 
çevrilecektir.

üIMF ve Dünya Bankasý Türk ekonomisine el koymuþtur. 
Yolsuzluðun boyutlarý öylesine büyümüþtür ki, anayasal ve 
toplumsal düzeni alt üst etmiþtir. Fatura ise ek vergileri hep 
sessizce sineye çeken halkýmýzýn üzerine yýkýlmaktadýr. 
Bunun sonucu tehlikelidir; ekonomik ve toplumsal 
bunalýmdýr. Bu gidiþi durduracak her tedbir tereddütsüz 
alýnacak, ülke borç bataðýndan çýkarýlacaktýr.

üBu devlet, ne yazýk ki yabancýlar ve zenginlerin kesesinden 
borç alýp, fakirin kesesinden vergi topluyor. Asgari ücretten 
vergi kaldýrýlacak ve asgari ücretin 1.000 TL'ye 
çýkarýlmasý için hiçbir özveriden kaçýnýlmayacaktýr.

üBu ülkede müsriflik diz boyudur. Tüm harcamalara gem 
vurulacak; 60 milyon dolarlýk uçaklarý, trilyonluk arabalarý, 
gösteriþten öte bir iþe yaramayan koruma aracý ve 
personelini, kamu konut ve lojmanlarýný, ekmek elden su 
gölden harcama yapan kurumlarý bir daha kimse, rüyasýnda 
bile göremeyecektir. Hepsini satýp halkýn hazinesine irad 
edeceðiz. Bu ülkede hiçbir zümrenin, hiçbir kesimin, 
hiçbir grubun ayrýcalýðý olmayacaktýr. 

“Halkýn hakký olan her ne varsa hepsi halka iade   
edilecektir.”

üBu topraklarýn bir karýþýnda dahi, saçý baþý aðarmýþ hamal, 
öte beri satan çocuk, yaþlý, dilenci, çöp toplayan çocuk, 
tinerci çocuk, parasýzlýktan okuyamayan kýz ve oðlan, 
sosyal güvencesi olmayan bir tek insan býrakmayacaðýz.

üTürkiye yolsuzluk ve hýrsýzlar cenneti haline dönüþmüþtür. 
Bunlarý yapanlar da bellidir. Ve bu ülke dünya üzerinde 
ekonomisi yolsuzluktan çöken ülkeler sýrasýnda 3 
numaradadýr. Bu bir ulusa yapýlabilecek en büyük arsýzlýk 
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Ýhtisas 
Mahkemeleri’nde hýzla yargýlanacak  ve tüm servetleri 
hazineye irad edilecektir. Bu þahýslar çýkarýlacak özel bir 
kanunla tüm TV kanallarýndan halka teþhir edilecektir. 
Memleket kapanýn elinden alýnacaktýr.

     “Çalýnmayacak ve çaldýrýlmayacak.”

üÖzelleþtirme basit bir mülkiyet devri deðildir. Özelleþtirme 
yoksulluðun, iþsizliðin, açlýðýn, savaþlarýn hüküm sürdüðü 
bugünkü dünya düzeninde, bütün olumsuzluklarýn 
derinleþerek kökleþmesidir. Özelleþtirme silahsýz bir iþgale 
dönüþmüþtür. Uluslararasý sermaye ve þirket egemenliði 
hýzla sýnýrlarýný geniþletmeye çalýþmaktadýr. Özelleþtirme 
dedikleri ülkeyi savaþ ganimeti gibi taksim etmekten 
ibarettir. Karma ekonomi düzeni kurulacak ve ekonominin 
temeli kendi kaynaklarýmýza dayandýrýlacaktýr.

üÖzelleþtirme adý altýnda devletin fabrikalarý, limanlarý, 
topraklarý, yer altý ve yerüstü zenginlikleri yaðmalandý, 
ekonomik soykýrým yapýldý. 7 sene önce 213 milyar dolar 
olan dýþ borç, bugün 540 milyar dolar oldu. Ýþsizlik ve 
yoksulluk diz boyu, tarým ve hayvancýlýk bitmiþ, esnaf 
tükenmiþ, emeklilerin hali acýnacak durumdayken, peki;        
“Nereye ve kime gitti bu paralar?” Haberleþme baþta olmak 
üzere, stratejik kurumlardan baþlayarak, pazar ekonomisi 
çerçevesinde, kaybettiklerimiz geri alýnacaktýr. Bu ülkede 
bazý babalar çocuðuna günde bir lira bile veremezken, bir 
kýsým babalar Jaguar marka en pahalý arabayý alabiliyor. Ve 
senelerdir ayný þeyi hiç kimse düzeltemiyor.

üTürkiye'nin yönetiminde iþ baþýndakiler için: “Acemi 
nalbant iþini devlet harasýnda öðrenirmiþ” sözü bile 
geçersiz hale gelmiþtir. Sebep ise nettir: “Çünkü ip kýsadýr.” 
Derin veya sýð, bu kýsa iple hiçbir kuyudan su çekilemez. 
Sonuçta bu millet açtýr, yoksuldur, sömürülmüþtür, 
sömürülmektedir, gururu ayaklar altýna alýnmýþtýr, insan 
yerine konulmamýþtýr. Öz yurdunda parya muamelesi 
görmektedir. Ülkenin imkanlarýndan hiçbir zaman adil bir 
þekilde yararlanamamýþtýr.

ve haysiyetsizliktir. Hepsi Yolsuzluk Özel 



üTicari ve ekonomik faaliyetlerin serbestliðini bahane ederek 
milleti soyma hakkýný kimseye ve hiç bir zümreye 
tanýmayacaðýz. Hiç kimse iþçinin ve köylünün alýn terinin, 
emeklerinin karþýlýðý ürününü, hakkýný ödemeden ve hiçbir 
zahmet çekmeden alamayacaktýr.

üÖzelleþtirme, sosyal devletin yok edilmesinin bir aracý 
olarak kullanýlmaktadýr. Bu nedenle toplumun ortak yararý 
bulunmamakta ve halkýn ekonomik gücüne de katký 
saðlamamaktadýr. Ekonomik güç halka deðil, iç ve dýþ 
odaklara çalýþmaktadýr. Banka ve finans kuruluþlarýnýn 
yarýsýndan çoðu yabancýlarýn eline geçmiþtir. Finans 
piyasasýný elinde tutan yabancýlar ülke siyasetini belirleme 
durumuna gelmiþlerdir.

üGenel seçimlerde % 7 barajýný aþan partilere Hazine’den 
yardým yapýlmaktadýr. Oy yüzdelerine göre genel seçim 
dönemlerinde 3 kat, yerel seçim dönemlerinde ise 2 kat para 
almaktalar. Ne oluyor bu paralar? Örnek: geçen seçimde 
bütçeden 195 Trilyon para aldýlar ve bunlarý kaðýt ve 
bezlerle reklam diye ortaya saçtýlar. Bir bölümünü lüks 
bina, araç ve laf olsun giderlerine harcadýlar. Bu paranýn 
çarçur edilmesi bir yana, hazýr para mevcut partileri de halký 
umursamaz hale getirmektedir. Milletin parasý sebil 
deðildir;  halkýn “imaný gevremiþ”, bunlar “yaðma hasanýn 
böreði” peþindeler. Bunlara halk tipi parti olmak, üye 
aidatlarý ve baðýþlarla yaþamak öðretilecektir. 

“Partilere bütçeden yapýlan ve halkýn parasý olan 
yardým kaldýrýlacaktýr.”

üVergi adaleti saðlanacak, kanunlar herkesin mali gücüne, 
servetine, gelirine göre hak ve eþitlik ilkesine uygun olarak 
yeniden düzenlenecektir.

üMadenlerimiz üzerinde de oyunlar dönmektedir. 
Yarýsýndan fazlasý yabancý sermaye tarafýndan 
parsellenmiþtir. Bizim iþlettiklerimiz de ham mamul olarak 
dýþarý satýlmakta, iþlendikten sonra misli fiyatlarla bize geri 
dönmektedir. Tüm lisans ve ruhsatlar yeniden gözden 
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geçirilecek ve madenlerimiz azamisi tarafýmýzdan 
iþlendikten sonra ihraç edilecektir. Ülkenin malý olan 
madenlerimiz ülke ekonomisine kazandýrýlacaktýr.

üTürk özel sektörü milli sanayinin lokomotifidir. Türk 
sermayesinin güçlenmesi, milli sanayinin küresel bir güç 
haline gelmesi ve yeni istihdam imkanlarý yaratabilmesi 
için, ucuz enerji, vergi indirimi, prim ve devlet desteði 
kesintisiz saðlanacaktýr. 

üTürkiye enerji darboðazýndadýr. Bu sorun gelecekte daha da 
artacaktýr. Elektrik enerjisi topraklarýmýzda, deniz dalgalarý, 
rüzgarlar ve güneþten üretilecek ve daðýtýmý ayný bölgede 
yapýlacaktýr.
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“Korktuðun þey olur. 
Çekindiðin þey baþýna gelir. 

Bu ikisinden 
nasýl kurtulunur 

öðrenmek ister misin? 
O zaman cevabý: 
“Cesur ol, yeter.”
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“Memleketinin geleceðini 
çamur kaynatma sanatýnýn 

çýraklarýna býrakma. 
Kötü olsa da konuþ. 

Susmak daha kötüdür. 
Örtbas edilen gerçekler 

zehirli olurlar.”



ÝÇ SÝYASET



üDevletin bütün kurumlarý halkýn hizmetinde olacaktýr. 
Millet varsa, devlet vardýr.

üSiyasette yozlaþmanýn bütün nedenleri bu ülkede yer 
etmiþtir. Milletçe aklýmýzý kullanma cesaretini göstereceðiz. 
Bu çocuklarýmýzýn geleceði için þarttýr.

üEmekten, yoksuldan, ezilenden yanayýz. Eþitliði bozan 
durum ve þartlara karþý duracaðýz. Sosyal ve ekonomik 
konumlarý ne olursa olsun ezilenleri, yoksullarý daha çok 
düþüneceðiz. Adalet ve toplumsal duygularýmýz en yüksek 
düzeydedir.

“Bu ülkenin çocuklarýna yoksulluðun utancýný 
yaþatmayacaðýz.”

üTürkiye'nin ekonomik ve siyasi yönden baðýmsýzlýðý 
sorununa duyarsýzlýk göstererek milliyetçilik yapýlmaz. 
Milliyetçilik tantana deðildir. Sadece sýnýrlarýmýz, bayrak 
ve toprak da deðildir. Ekonomik baðýmsýzlýktýr. Küresel 
sermaye ve emperyalist devletlerin yarý sömürgesi 
durumuna düþmekten rahatsýz olmayanlarýn milliyetçiliði 
mi olur?

üKaba ve günlük siyaset yürüttükleri ve baþka bir þeyden 
anlamadýklarý için her meseleye günlük faydalarý açýsýndan 
bakýyorlar. Kendi menfaatlerine ait yasalarý hemen 
çýkarýyorlar, maaþ artýþlarýnda, gazilere saðlýkta tanýnan 
%20'lik az ödemenin kendilerine de uygulanmasýnda, yedi 
sülalelerinin saðlýk harcamalarýný meclis bütçesinden 
karþýlamada; hepsi þahin ve ittifak halindeler. Misafir olarak 
gelip, ev sahibi olarak dönüyorlar. Bu yolu keseceðiz.

üTürkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini siyasi 
demagoglar ve göstermelik demokrasiden kurtaracaðýz. 
Millet yalandan dolandan býktýðý için, artýk oynayacak ipleri 
kalmayan eski siyaset cambazlarýnýn yeni cambazhane 
bulmalarýyla ilgilenmiyor. Milletin derdi ne? Bunlarýn derdi 
ne?.. 
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üHukukun temeli hak olacak, adalet daðýtýmý acilen 
düzenlenecek, halk adalet duygusunu yeniden hissedecek 
ve tadacaktýr. Bu ülkede adalet, güçlü sineklerin delip 
geçtiði, küçük sineklerin takýlýp kaldýðý örümcek aðý 
olmaktan kurtarýlacak, aðalýk, beylik, paþalýk da 
olmayacaktýr.

üBu ülkeyi baþkalarýna el açmadan geçindirmek ve 
yaþatmak için siyasete atýldýk. Türkiye Cumhuriyeti'nde 
kimsesiz birey olmayacak. Gücü gücü yetene hiç 
olmayacak.

üYoksulluk, bozuk gelir daðýlýmý, devlet eliyle zengin-
leþenler, bütçeyi periþan eden borç faizleri, kontrol 
edilemeyen bütçe açýklarý, saðlanamayan vergi adaleti, 
toplanamayan vergiler, ekonominin kayýt altýna alýnamayýþý, 
kamunun her yanýný bir kanser gibi sarmýþ olan rüþvet ve 
iþsizlik. Düzen rüþvet, talan ve yaðma düzeni. Bir devletin 
yozlaþma aþamalarýnýn hepsi var. Kargaþanýn ve suçlarýn 
anasý yolsuzluða savaþ açýlacaktýr.

“Yaðmacý ve bedavacý zihniyetin sonunu getireceðiz.”

üBu ülkede hak kavramý soluduðumuz havadan kovulmuþtur. 
Yolsuzluða da kýlýf bulmuþlar: “Devlet sýrrý açýklayamam.” 
Vurgun ve yaðma zevkini tatmýþ olanlardan, hazineyi 
soyanlardan bunlarýn hesabý sorulacaktýr.

üSoygun ve yaðma dediðimiz sadece arazi çalmak, rüþvet 
almak, hazineyi soymak anlamýna gelmiyor. Emeði yaðma-
lamak, bütün bu sistemin en temel hýrsýzlýðýdýr. Kimileri 
sermaye adýna, kimileri devlet adýna, kimileri aðalýk, 
beylik adýna, kimileri de Allah adýna emek hýrsýzlýðý 
yapýyor. Milleti ve devleti soymak o kadar kolaylaþtýrýlmýþ 
ki… 

“Memleket kapanýn elinde kaldý. Geri alacaðýz.”

üSiyasi otoriteden baðýmsýz mahkemeler; keyfi siyasi 
müdahalelere karþý korunmuþ bir hukuk sistemi; her çaðda, 
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her devirde, hukuk devletinin temel esaslarýdýr. Ülkemizde 
de yerleºtirilecektir.

üBasýn, dernek, sendika ve parti özgürlüklerine sahip 
olmayan bir demokrasi kýsýtlý veya yarým bir demokrasi 
deðildir; zararlý bir demokrasidir. “Buna da þükür” denecek 
bir þey deðildir. Oy verip, sýrtýný dönmek, hiç deðildir.

üDemokrasi bir halk rejimidir. Demokrasiyi halk ister, halk 
yapar. Halk demokrasi oyununa seyirci kalamaz. Hakkýný 
arayýp hesap sormalýdýr. Halkýmýz doðruluk ve dürüstlüðe 
hasret ve sahipsizdir. Biz milletimiz için hak ve eþitlik 
mücadelesi yapacaðýz. Bize “saðda mýsýnýz, solda 
mýsýnýz?” diye soranlar var: “Biz yukardayýz.” Siyaseti kuru 
bir kavga haline sokan, aðzý kalabalýk, basma kalýp, siyaset 
meddahlarýnýn cila ve riyalarý bizim iþimiz deðil.

“Biz siyaseti vatan aþký olarak biliriz.”

üNe teslim aldýk? Neyi teslim ettik bir sonraki kuþaða? Bu 
sorularý herkes kendine mutlaka sormalýdýr. Bütün 
vatandaþlarýmýzýn düþünmeye, konuþmaya, hareket 
etmeye cesareti olmalýdýr. Yurttaþlarýmýz eylemde 
bulunmazsa ülkenin sorun ve ýstýrap yükünden 
kurtulamazlar. Her millet kendi baþýndakilerin 
yaptýklarýndan sorumludur.

üHiçbir ana, evladýný terörist, katil, hýrsýz, gaspçý, dolandýrýcý, 
hayat kadýný olsun diye doðurmaz. Kimse suçlu ve kabahatli 
doðmaz. Kötü düzen; suç ve kabahat eðilimlerini zorlar. 
Eðitilmesi gereken çocuklarýmýz hiçbir þeyden habersiz, 
açlýk ve sefalet içerisinde kimileri çalýþarak, kimileri de 
yatarak sokaklarda büyüyor, sayýlarý da her geçen gün çýð 
gibi artýyor. Bir insaný eðitmek, yetiþtirmek, nitelikli bir iþ 
gücü yaratmak, fabrika kurmak kadar önemlidir.

üToplum olarak bu çocuklarý sokaða sürükleyen ekonomik, 
sosyal, kültürel ve ailevi nedenler hep görmezlikten 
gelindi, sýrt çevrildi, yok sayýldý. Onlar aç açýkta, evsiz 
barksýz, sevgisiz, zorluklar içinde olsa da büyüyecekler ve 
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yarýnýn büyük potansiyel suç makineleri olarak, bir þekilde 
bir gün karþýmýza çýkacaklar, geleceklerdir. Bir tarafta 
midesine günlerce lokma girmeyen insanlar, bir yanda 
müthiþ bir zenginlik, israf ve þýmarýklýk. Diðer tarafta 
açlýk, sefalet ve yalnýzlýk var. Bu hal vicdansýzlýktýr. Doðru 
olan þekline getirilecektir.

ü “Elbisenin  tersini giyip düz diyerek, 
 Aç gezip tokuz diyerek,
 Yalana gerçek diyerek,
 Kabaða kavun diyerek; yaþanmaz”  
Þehirlerin ve devletlerin uykuda zapt edildiðini tarih her 
devirde anlatýr. Bu tuzaða düþülmeyecektir.

üSiyasi partiler ve seçim yasasý deðiþtirilerek parti 
baþkanlarýnýn beyliklerine son verilecek, siyasetçi ve 
bürokratlarýn tümünden dokunulmazlýklar kaldýrýlacak, 
belediyeler dahil, kamu görevlilerinin, konut, araç ve 
koruma saltanatlýklarý bitirilecektir.

üBizim dimað ve ruhumuzda kuvvetle yer tutmuþ fikir ve 
duygu, halka dayanma ihtiyacýmýzdýr. Her þey toplumun 
yararýna kýymetlendirilecek, toplumun gerçek çýkarlarý ne 
ise o yapýlacaktýr. Ýnsan gibi yaþamak isteyenler, insaný 
insan yapan nitelik ve gücü kendilerinde görmelidir. Bu 
uðurda her türlü fedakarlýða göðüs germeye hazýrýz. 

    “Sonu gelmez kavgalar, çýðýrtkanlýklar ve 
cambazlýklar bizim iþimiz deðil.”

üBu ülkenin insanlarý çocukluklarýný, gençliklerini, 
emekliliklerini, yaþlýlýklarýný hiçbir zaman için yerinde ve 
gereðince yaþayamadýlar. Bu ülkede milyonlarca insan 
çok, ama çok ufak þeylerin hayallerini kurarak, onlara 
kavuþmak isteyerek yaþam mücadelesi vermiþlerdir. 
Hayallerine de kavuþamadan sessiz sedasýz göçüp 
gitmiþlerdir.

üHepimiz gelecek kuþaklara karþý iþlenen cürümün suç 
ortaklarýyýz. Çünkü “Neme lazým suçu” iþliyoruz. Pýsýrýk, 
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korkak ve sinmiþiz. “Bana ne, sana ne, sana mý kaldý?” 
“Sen mi kurtaracaksýn, ben mi kurtaracaðým!..” “Böyle 
gelmiþ böyle gider!..” “Devletin malý deniz, yemeyen 
domuz!” Hepimiz kafamýzý kuma gömmüþ, milletçe hep 
beraber “Üç maymunu” oynuyoruz.

“Bu yol yol deðil, hemen önünü kesmeliyiz.”

üDin hayatýn ve kültürün temel unsurlarýndan biridir. Ortak 
deðerlere iliþkin temel bir kaynaktýr. Dinin siyasete alet 
edilmesi ve hele bugün meslek haline getirildiði gibi, iþin bir 
din ticareti haline dökülüþü, bizzat dine saygýsýzlýktýr.

“Dinin siyaseten  istismarý kara hastalýktýr, zehirli 
sýtmadýr.”

üHalen iktidarda olan partinin, Anadolu'nun Müslüman Türk 
kadýnlarýnýn her bölgemize göre motifleri, örgüleri, 
iþlemeleri deðiþen baþ örtüsünü her bahane ile istismar 
ederek siyasi ranta çevirmesi kabul edilebilir bir þey 
deðildir. Sonuçta hem iç hem de dýþ hukukta iþi beceriksizce 
batýrmýþlardýr. Dini kullanarak ve dindar görünerek 
toplumda hakimiyet kurarak çýkarlarýný sürdürüyorlar.

üHak ve Eþitlik Partisi baþörtüsü (türban) istismarý ve 
sorununu, milletimizin dini yaþam deðerlerine baðlý kalarak 
doðal bir süreç içerisinde hýzla çözecektir. Kimsenin baþýný 
nasýl örteceði, neyle örteceði bu ülkede asla mesele 
olmayacaktýr. 

“Biz hakkýn, haklýnýn, halkýn dost doðru yanýndayýz.  
Ýnanca ve yaþayýþ biçimine zarar verilmeyecektir.”

üHalk rahat býrakýlacak, halka güvenilecek, devlet halkýndan 
kuþku duymayacak, yurttaþ da devletine güvenir hale 
getirilecektir. Bürokratik engelli, kýrmýzý halýlý, protokol 
meraklýsý, kokteyl seven, müsrif  devletin tüm süs ve 
lüksüne son verilecektir.
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Bundan kaçan bir yurttaþ özgür deðildir.”

üGüya müttefikler, güya dostlar… Bunlar Anadolu'da 
baðýmsýz ve güçlü bir siyasi yapý istemiyorlar. (Anadolu 
Federasyonu – 30 Ekim 1918) Ýki koldan, hem kendileri hem 
de içerdeki uzantýlarý aracýlýðýyla, mozaik kültürü 
geliþtirerek soy bilinci oluþturmaya, azýnlýk ýrkçýlýðý 
yapmaya  ça l ý þmak tad ý r l a r.  B i r  yandan  Türk  
milliyetçiliðinden þikayet ederek, öbür yandan da tek tek 
insanlarýn farklý soy köklerine dikkati çekmektedirler. 
Yapmak istedikleri 1000 yýllýk bilinci, kültürü yýkmak ve 
bütünlüðümüzü parçalamaktýr. Milleti millet olmaktan 
çýkartmak için her yolu deniyorlar. 

Türkiye, coðrafyalarý kontrol eden coðrafyadadýr. 
Kültürümüz, inancýmýz, topraklarýmýza düþkünlüðümüz ve 
tarihimiz ortadadýr. Ýþte hayat, iþte mücadele alaný; 
Siyaseten siz serbestsiniz, biz de serbestiz. Siz bize neyseniz, 
biz de size oyuz!...

üTürkiye'de siyasal ve kültürel bir taktik daha yürütüyorlar: 
“Tarihimizle Yüzleþmek”. “Türk'ler þu tarihte þöyle 
yaptýlar, bu tarihte böyle hareket ettiler…” Yapmak 
istedikleri milletimizi suçluluk kompleksine sokarak, 
geçmiþinden soðutmak ve saygýnlýðýný zedelemektir. Devam 
edin… Ne zamana kadar?..

“Biz rüþvet vermeden devlet kurmuþ tek milletiz.”

üBu devlet 25 yýldýr Güneydoðu'da kan kaybediyor. 10 bine 
yakýn þehit verildi, 30 bine yakýn yurttaþýmýz hayatýný yitirdi. 
20 bini aþkýn insanýmýz gazi oldu. Kimsenin hesabýný tam 
çýkaramadýðý 100 binlerce dolar heba oldu. Anadolu ve 
Trakya'da þehit mezarlýðý olmayan tek köy kalmadý. 
Milyonlarca anne, baba, eþ ve çocuklar acý ve ýzdýraplar 
içinde kývrandý ve bölgeden hep saðlýk haberleri beklediler. 
Halen de bekleyenler var. Gelinen sonuç ne mi? Eþkýya, 
silaha sarýlmasýndaki siyasi hedeflerinin büyük bir 
kýsmýný ele geçirdi. Devlet güç ve kudreti temsil eder. 

“Özgür olmak demek, seçmek ve denetlemektir.  
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bu niteliklerinden içerde ve dýþarýda hiç kimsenin þüphesi 
olmamalýdýr. Þayet olursa, devletiniz eriyor ve zayýflýyor 
demektir. Neticesi ise, çöküþtür. Tarih sayfalarý bunun 
örnekleriyle doludur.

Meselenin bu hale düþmüþ olmasýnýn birinci sebebi 
hükümetlerdir. Bu kadar yýl içinde silahlý mücadelenin 
nerelere doðru týrmandýðýný hiçbir zaman kavrayamamýþlar, 
ne siyaset, ne diplomasi ne de askeri boyutunu algýlama 
yeteneði gösterememiþlerdir.

Bir ülkenin topraklarýnda, daðlarýnda binlerce kiþi silahla 
dolaþýyor, eylemler yapýyorsa ve bu iþ yýllarca sürerek 
memleketi madden ve manen sarsýyorsa, bunlarýn millete 
karþý tek sorumlusu bu dönemdeki hükümetlerdir. Bunun 
askerle, jandarmayla, polisle, valiyle, kaymakamla hiçbir 
ilgisi yoktur. Eðer bunlarýn eðitiminde, istihbaratýnda, 
donatýmýnda, yönetiminde bir zayýflýk, bir eksiklik varsa, 
hemen ve derhal gereðini yapacak olan hükümettir. Çünkü 
ülkenin seçilmiþ siyasi sorumlusu kendisidir, millete hesap 
verecek olan da odur.

üHak ve Eþitlik Partisi daðlardaki eþkýya ve komitacýlarý 
365 günde temizleyecek, þehirlerdeki çeteleri ve mafya 
bozuntularýnýn da sonunu hýzla getirecektir. Bu ülkenin 
insanlarýnýn kýrsal ve kentlerdeki huzur ve güvenliði en 
öncelikli iþimiz olacaktýr. Güneydoðu Anadolu'da yaþayan 
Kürt vatandaþlarýmýzýn bir an önce eþkýya baskýsýndan, 
korkusundan kurtarýlmasý þarttýr. Bunun ön þartý daðlarý ve 
bölgeyi hýzla temizlemektir.

üDünyanýn gidiþatý siyasi ve ekonomik çýkar mücadelesinde 
hemen her coðrafyada terör ve terörist faaliyetlerinin 
artacaðýný göstermektedir. Hak ve Eþitlik Partisi 
iktidarýnda terör örgütü kuranlar ile böyle bir örgüte 
liderlik edenler için; Türk mahkemelerinin elinden alýnan  
yetki hakimlerimize iade edilecek;

“Ýdam geri  getirilecektir.”

Devlet cihan kavgasýdýr, kazanmak zorundasýnýz. Devletin 
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ü1960'dan baþlayarak, gerçekleþmiþ veya yarým kalmýþ 
teþebbüsler halinde ordunun siyasi sürece müdahaleleri 
vardýr. Ordu, direkt veya dolaylý; hayatý boyunca fiilen 
siyaset dýþý kalacaktýr. Ordu siyasete girmesi halinde bir 
kuvvet olmaktan çýkar. Güçlü bir ordusu olmayan devletin 
özellikle dýþ politikada, ne cismi ne de esamesi olmaz. 
Ancak tarih boyunca görülmüþtür ki, ordularý kontrol etmek 
suyu kontrol etmek gibidir. Bu da güçlü bir önderlikle, 
yüksek bir devlet adamý niteliði gerektirir. Aksi halde her þey 
tersyüz olur. Hak ve Eþitlik Partisi yönetiminde hükümet 
de, ordu da olmasý gereken yer ve sýnýrlarda duracaktýr.

üBu memlekette adil olmayan, hak ve eþitliðe yasal kýlýf 
uydurularak yürütülen bir askerlik (Yurt savunmasý hizmeti) 
düzeni vardýr. 21 gün askerlik yapanla, 15 ay hizmet yapan 
ayný kabýn içindedir. Eðer savaþçý yetiþtirmek ve olmak 21 
günde gerçekleþiyor ve bu derece kolaysa niye 15 ay 
süreyle yüzbinler silah altýnda tutuluyor? Madem bu kadar 
basit, savaþtan üç hafta önce milyonlarý silah altýna alýn, bir 
ay sonra da sürün cepheye, savaþý kazanýn!.. Konuyu 
uzatmanýn anlamý yok! Okudum, param var; 3 hafta 
askerlik. Eðitilmedim, fakirim; 60 hafta askerlik. Bu mu 
hukuk devleti?..

üKalabalýk deðil, demir bilye gibi bir ordu reformuna 
gidilerek, mevcutlar 200 - 250 bini aþmayacaktýr. Askerlik 
süresi 6 – 9 ay arasýna indirilecek ve tek tip askerlik olarak, 
hayata yeni atýlan gençler arasýnda eþitlik ve hakkaniyet 
saðlanacaktýr. Kalabalýklarla deðil, yýldýrým seferberlik 
planlarýyla savaþa hazýrlanýlacaktýr. Coðrafyanýn ve genç 
nüfusun bize saðladýðý avantajlar kullanýlarak gereksiz 
harcama ve silah altýnda yüksek sayýlar tutmaktan 
vazgeçilecektir. Paralar halkýn ekonomik gücünün 
arttýrýlmasýna kullanýlacaktýr. Profesyonel mevcutlar 
uzmanlýk alanlarý için geçerlidir ve bir ölçüde tutulacaktýr. 
Çünkü savaþý, o ulusun gençlerinin yurtseverliði, 
heyecaný, coþkusu ve amatör ruhu ile genç liderler kazanýr. 
Savaþ gençlerin iþidir.

üTurizm, kültür ve sanat bütçe imkanlarýnýn azamisi ile  
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kuþaklara alnýmýz açýk devredilecektir.

üOkullarda resim ve müzik gibi sanat dersleri yeniden 
zorunlu hale getirilecek, ilköðretim okullarýndan itibaren, 
üniversiteler de dahil olmak üzere “sanat kulüpleri” 
oluþturularak gençlerimizin sanatlarýný icra edebilmeleri 
için okullarda sahne ve atölyeler kurulacaktýr.

desteklenecek ve teþvik edilecektir. Doða ve çevre gelecek 
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“Cesaret en iyi öldürendir; 
saldýran cesaret. 

Cesaret acýyý bile öldürür. 
Acý en derin uçurumdur. 

Ölümü bile öldürür, 
saldýran cesaret. 

Çünkü der ki; 
“Bumuydu hayat?” 

peki öyleyse! 
Bir daha cesaret; 

bando müziði gibidir. 
Bütün sesler vardýr. 

Herkes 
en iyi þekilde anlar.”
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“Toplumlarda her zaman 
insanlar bir þeylerden 

þikayet ederler, 
ama bir þey yapmaya 

hazýr deðillerdir. 
Bu eylemsizliðin 

bir dayanma noktasý vardýr. 
“Bu düzen böyle mi gidecek? 

Artýk yeter dönemi.” 
Artýk olaylarýn akýþýna 

müdahale zamaný 
geldiðinden, 

aþýrý derecede 
dayanýklý ve 

iddialý vatanseverlere 
ihtiyaç vardýr.”



DIÞ SÝYASET



üDýþ siyasetimizin esasý, eþit haklara dayanan, dýþ 
denetimden uzak, baðýmsýz ve haysiyetli bir dýþ politika 
olacaktýr. Baþý dik bir Türkiye olarak dýþ ülkeler nezdinde 
ulusal ve küresel haklarýmýz korunacaktýr.

üTürkiye'nin siyasi geleceðine ve toprak bütünlüðüne karþý 
yapýlacak her türlü tehdidi karþýlamaya hazýrýz. Her þeyde 
son hakem de, baþ hakem de halkýmýzdýr.

“Hiç kimseye ne bir hak, ne de toprak borcumuz 
vardýr.”

üDemokratik rejimde her vatandaþýn dýþ politikadan haberli 
olmasý gerekmektedir. Ulusun yaþamsal çýkarlarý 
kamuoyunun haberli kýlýnmasýný, karar vermenin her 
aþamasýnda görüþ ve düþüncelerini oluþturabilme, 
anlatabilme imkanýnýn tanýnmasýný gerektirir. Milli 
çýkarlarýn bir grup yerine, kamuoyu eliyle korunmasý (açýk 
diplomasi) çok daha yerinde ve güvenli olacaktýr.

“Kamuoyu aðýrlýklý bir diplomasi uygulayacaðýz.”

üDevlet ekonomisinin büyük ölçüde yabancýlarýn eline 
geçmesi, halkta Batý karþýtý düþüncelerin yerleþmesi ve 
büyümesine yol açmýþtýr. Bu sorunun baðýmsýzlýkla 
doðrudan ilgisi vardýr. Çünkü baðýmsýzlýk bir anda deðil, 
süreç içinde kaybedilir. Sonuçta elden çýkan kaynaklar 
yüzünden milliyetçilik ruhu en derinden örselenir, halkýn 
elinden alýnanlara karþý özlemi artar. Sosyal ve ekonomik 
iliþkiler düzeninde hýzla deðiþime gidilecektir.

üBizim vatandaþlarýmýza vize vermeyenler, bizim 
topraklarýmýza vizesiz giremez.

üAvrupa Birliði'ne ne pahasýna olursa olsun katýlma 
düþüncesi, geniþ çapta bir saplantý ve teslimiyettir. 

“Kimse bize siyasi dayatma yapamaz ve siyasi direktif 
veremez.”
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üAnayasalarýna bizim için referandum koyup siyasi 
manevralarla dolap çevirme tavýrlarý Hak ve Eþitlik 
Part is i 'ne sökmez.  Görüþmeleri  donduracaðýz.  
Coðrafyamýz, yer altý ve yerüstü zenginliklerimiz, genç 
nüfusumuzla, AB'lilerden kat kat güçlüyüz. Onlar bizim 
kapýmýza gelecekler. Ve o zaman politikalarýmýzý Hak ve 
Eþitlik üzerinden yürüteceðiz. “Tam üyelik masalý” diye 
diye ülkeyi size soydurtmayýz.

üOn yýlý aþkýn süredir Türkiye'ye Avrupa Birliði ilerleme 
raporu adý altýnda siyasi, ekonomik, askeri, sosyal ve 
kültürel talimatlar yaðdýran Avrupa Birliði, 2009 yýlý Ekim 
ayý içerisinde ki raporunda ilk kez bir partiye sataþtý. O da 
Hak ve Eþitlik Partisiydi. Halbuki bizim partinin geçmiþi 
henüz bir yýllýktý, seçime bile girmemiþti. Meclis içinde ve 
dýþýnda bu kadar parti mevcutken AB bunlardan hiç 
þikayetçi deðildi. Yeni kurulan bir partiyi kendilerine karþý 
olumsuz tavýrda buluyor ve rahatsýzlýðýný belirtiyordu. 
Bizden baþka herkesten memnundu. Yaþlý, coðrafyasý sýð, 
topraklarý kýsýr, mallarýný satacak yer sýkýntýsý çeken, büyük 
ordular kuramayacak Avrupa Birliði'ne Hak ve Eþitlik 
Partisinin diyeceði bir Türk atasözüdür: “Korkunuz, ürkme 
ve tedirginliðiniz olacak olaný deðiþtirmeyecektir.”

“Yabani otlar buðday yerine geçmek istiyor. Yol 
vermeyeceðiz.”

ü17nci yüzyýldan itibaren Avrupa diplomasisi þudur: 
“Fethedemediðin yerleri ve insanlarý parayla satýn al.” 
Bugün de ayný strateji yürürlüktedir. Ýkinci cumhuriyet 
çocuklarýný, bölücüleri ve din sömürgenlerini satýn 
alabilirsiniz. Ama bu ülkeye aþkla ve inançla baðlý Türk 
Halkýný karþýnýzda bulacaksýnýz.

üKýbrýs adasý imparatorluktan bize kalan son toprak 
parçasýdýr. Her kaybettiðimiz yerin özlemini türkülerde 
yaþatan bu millet, Kýbrýs için “kaybetmenin ezikliði türküsü 
yakmayacaktýr.”  Türk Milleti anne ve babasýnýn kaybýný 
bile sineye çekebilir. Ama toprak kaybýný asla unutmaz. 
Birleþmiþ Milletlerin planý, Avrupa Birliði'nin planý, hiçbir 
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anlam taþýmaz.

“Haklarýmýz ve ulusal çýkarlarýmýzdan zerrece taviz 
vermeyeceðiz.”

üDünyanýn her yerinde yaþayan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaþlarý için “Yabancý Ülkelerde Yaþayan Yurttaþlar 
Bakanlýðý” kurulacaktýr. Vatandaþlarýmýzýn A'dan Z'ye tüm 
sorunlarýnýn çözümü bu bakanlýðýn sorumluluðuna 
verilecektir. Örgütlenmesi de bu amaca uygun yapýlacaktýr.

üDünya kamuoyuna “Yeni Dünya Düzeni” diye sunulan 
küreselleþme ideolojisini reddediyoruz. Bu emperyalizmin 
hukuk, kültür, maliye ve savunma konularýnda milletin 
ulusal direncini çökertip ulus devleti yok etmek üzere 
planlanmýþ bir iþgal oyunudur. Dýþarýdakiler ve onlarýn 
içerdeki iþbirlikçileriyle uyum halinde topraklarýmýzda 
sahnelenmektedir. Önce rahatsýzlýk ve tedirginlik, sonra 
yýlgýnlýk ve bezginlik, sonunda da teslimiyeti getirmek 
istemektedirler.

“Bu zincir bileðimizi sýkýyor, kýracak ve 
kurtulacaðýz.”
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“Yarý baðýmlý bir ülkede 
yaþayan insan; 

yürüyen bir ýzdýraptýr. 
Bir millet siyasi ve ekonomik 
baðýmsýzlýðýný kaybedince, 
o millette herkes hiç olur. 

Bu durumdan kurtulmanýn 
tek yolu; 

genç, ateþli ve ihtiras sahibi 
insanlarýn ortaya çýkarak 

siyasi mücadeleye 
atýlmalarýdýr.”



28

HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ SÝYASAL VE TOPLUMSAL ÝLKELERÝ

“Bir milletin kendini unutmasý 
en büyük kusurdur. 

Kendi benliðini kanýtlamazsan 
dünya sana saygý duymaz. 

Gençliðin yakýcý ateþini 
söndürmek ise, 

bir millete yapýlabilecek 
en büyük kötülüktür.”



TÜRK MÝLLETÝ !
DEVLETÝN EFENDÝSÝ SENSÝN VE BÝZ  SENÝN HÝZMETÝNDEYÝZ.

“SÖZÜMÜZ SÖZ VE NAMUSUMUZDUR.”



üDeniz Bakanlýðý, Yabancý Ülkelerde Yaþayan Yurttaþlar 
Bakanlýðý ile Üretim ve Ýhracat Bakanlýðý kuracaðýz. 
Bakanlýk sayýsý 16'ya indirilecek.

üYolsuzluk suçlarýnda zamanaþýmýný kaldýracak ve yolsuzluk 
ihtisas mahkemelerinde hepsini yargýlayacaðýz. Hepsinin 
servetlerine el konularak satýlacak, paralar halkýn 
hazinesine irad edilecektir.

üYolsuzluk, hýrsýzlýk ve rüþvet denilen rezilliðe, halktan 
çalýnanlara karþý hiç kimsenin tevessül edemeyeceði yasal 
düzenlemeler hýzla hayata geçirilecek ve tam tatbik 
edilecektir.

üÇalýnmayacak, çaldýrýlmayacak ve cumhuriyet kanunlarý 
tam olarak uygulanacaktýr.

üMilletvekili, üst bürokrat ve memur dokunulmazlýðý derhal 
kaldýrýlacak. Herkes vatandaþ gibi adalet önüne çýkýp hesap 
verecek.

 
üParlamentoda milletvekili sayýsý ilk seçim döneminde 

450’ye, ikinci dönemde de 350'ye indirilecektir. Kýyak 
emeklilik mevzuatý iptal edilecek, memur maaþlarýna % kaç 
zam geliyorsa Cumhurbaþkaný dahil herkes ayný oranda zam 
alacaktýr.

üÖrtülü ödenek denilen, kurum ve kiþilerin keyfine kalan 
harcamalar yasa ile iptal edilecektir.

üHalkýn aç gezdiði bu memlekette halkýn parasý olan 
hazineden, partiler, çarçur etsin diye onlara yardým 
yapmak akýl dýþýdýr, kaldýrýlacaktýr. Kanun çýkararak 
partilere verilen para haramdýr.

üBütün keyfi harcamalara, saltanatlýklara, ayrýcalýklara, lüks 
yaþama, kamu ve mali yönetimlerde son verilecektir. Yaðma 
sofrasý ortadan kaldýrýlacaktýr. Paraya muhtaç olan 
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insanlarýn manevi ve ahlaki deðerlerinden taviz vererek 
bozulmalarýna müsaade etmeyeceðiz.

üBugün dünyada dolaþan paranýn %50'si yiyecek alanýnda 
bulunmaktadýr. 1/3'de petrol için kullanýlmaktadýr. 
Dünyanýn geleceði kýymetli tarým alanlarý ve suya baðlýdýr. 
Türkiye bugün kendini besleyemeyen ülke durumundadýr. 
Tarým ve hayvancýlýk iflas etmiþ, üretim durmuþtur. Tarým ve 
hayvancýlýðý % 40 sübvanse edeceðiz. Elektrik, gübre, 
mazot ve tohumdan vergiyi kaldýracaðýz. Vergi borçlarýný 
iptal edeceðiz. Bizim bir ovamýz bile orta büyüklükte bir 
ülke nüfusunu besleyecek durumda iken, utançla söylemek 
gerekirse, her yýl sýnýrlarýmýzdan 5 ila 6 milyar dolarlýk 
kaçak et ve tarým ürünü topraklarýmýza sokulmaktadýr. Bu 
akýl almaz gidiþatýn önü kesilecektir.

üTohum, gübre, ilaçta yabancýlara olan baðýmlýlýk hýzla 
aþaðýya çekilecek, kapatýlan, satýlan üretim destekli milli 
kaynaklar hýzla devreye sokulacaktýr.

üBütçenin kullanýmýnda, tek lira dahi üretim ve istihdama 
ayrýlacak, iþsizlik ve yoksulluk utancýndan insanlarýmýz ve 
çocuklarýmýz kurtarýlacaktýr. Devletin hiçbir konu ve 
meselesi halkýmýzýn ekonomik gücünü arttýrmanýn önüne 
geçemeyecektir.

üAsgari ücretten vergi kaldýrýlacak ve asgari ücretin 1.000 
liraya yükseltilmesi için bütün imkanlar kullanýlacaktýr.

üSosyal devlet esastýr. Vatandaþa harcanacak para (maddi 
servet) devletin zararý deðil, insanlýðýdýr.

üTürkiye'de gençler geçim sýkýntýsý ve düþük gelir nedeniyle 
evlenip yuva bile kuramamaktadýr. Bu durum yüz binlerce 
genci ileri yaþlara kadar tek baþýna yaþamaya mecbur 
etmektedir. Gençlere 10 yýl vadeyle ve faizsiz evlilik kredisi 
verilecektir.
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üVergi sistemi gelire, servete, kazanç seviyesine göre adil ve 
dürüst bir þekle sokulacak, kayýt dýþý ekonomi düzeni 
yýkýlacak ve vergi sisteminin içine alýnacaktýr.

üBu ülkede kimse aç yatmayacak, kimse iþsiz kalmayacak, 
parasýzlýktan okula gidemeyen çocuk olmayacak, kimse 
çöplüklerde debelenmeyecek, dilenci ise asla görül-
meyecektir. Sosyal güvenlik sistemi içine alýnmayan (parasý 
olsun olmasýn) kalmayacaktýr.  Türk Ulusunun 
yardýmseverlik duygularý, devletin geliriyle birleþtirilerek 
bu utanç aþýlacaktýr.

üSiyasi Partiler ve Seçim Yasasýnýn mutlaka deðiþtirilmesi ve 
tam bir demokratik düzene sokulmasý þarttýr. Genel 
Baþkanlar imtiyazý ve sultasýný yýkmak için, seçimi birkaç 
yüz seçilmiþ delegeyle deðil, Edirne'den Kars'a kadar 
binlerce parti üyesinin ayný gün oy kullanmasýyla yapýlmasý 
esasý getirilecektir. %10 barajý %5'e düþürülecektir.

üYargýya bütün dünyada olabildiðinden de daha üst 
baðýmsýzlýk sistemi getireceðiz. Adalet Bakaný ve bu 
bakanlýðýn hiçbir bürokratý yargý sisteminin içinde yer 
almayacaktýr. Bakanlýk ve yargý personelinin, idari ve 
lojistik hizmetler dýþýnda yargýyla uzaktan ve yakýndan 
asla baðý olmayacaktýr.

üDavalarýn hýzla, biran önce sonuçlanarak halkýn devlete ve 
toplumsal düzene olan güveninin saðlanmasý için yargýda 
tam bir reform yapýlacaktýr. Buna adli kolluk kuvveti 
kurulmasý da dahildir.

üSöze, yazýya, fikre ve düþünceye hiçbir sebep ve gerekçeyle 
gem vurulmaz, sansür uygulanamaz. Aksi halde halk, kör 
ve saðýr duruma düþer.

üBölücüler ve teokratik devlet peþinde koþanlarýn önü 
tamamen kesilecektir. Devletin asli iþi adaleti ve güvenliði 
saðlamaktýr. Daðlar eþkýyalardan, þehirler çete ve mafya 
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bozuntularýndan hýzla temizlenecektir.

üTerör örgütü kurup ona liderlik yapan ile kurucu üyeler 
için, idam geri getirilecektir. Bomba koyun, patlayýcý atýn, 
27 kiþi, 16 kiþiyi öldürün, hem de her yaþta günahsýz insaný 
katledin, halk düþmanlýðý yapýn, sonra da idamla 
yargýlanmayýn. Buna vicdanýn pörsümesi denir. Dünya hýzla 
terör kaosuna gidiyor, caydýrýcý ve kesin bir hesap 
zorunludur.

üDýþ siyasette tek ilke olacaktýr: “Baþý dik devlet, onurlu 
millet”. Her tavýr, her görüþme, her protokol, her tutanak, her 
antlaþmada esas budur.

ü1996 yýlýnda Avrupa Birliði ile imzalanan “Gümrük Birliði 
Antlaþmasý” Türkiye'ye yapýlan en büyük haksýzlýk ve 
adaletsizliktir. Dünkü kapitülasyonlarýn ta kendisidir. 
Gümrük indirimleri, kotalar ulusal üretim ve rekabeti 
mahvetmiþtir. Tütün bitti, þeker pancarý bitti, bunlarýn 
fabrikalarý satýldý savýldý. Biz ne kazandýk? Milyonlarca 
iþsiz, açlýk ve yoksulluk… Bu imtiyazý baþtan ele 
geçirdikleri için de þimdi Türkiye'yi, sanki birliðe 
alacaklarmýþ gibi siyasi demagojilerle dolap beygiri gibi 
döndürüyorlar. Siyasi talimat vermeye alýþkýn sömürge 
kültürünün uzantýlarý eski alýþkanlýklarýndan da 
vazgeçemiyorlar. Gümrük Birliði Antlaþmasý yeniden ele 
alýnacak ve Avrupa Birliði'ne girme çalýþmalarý 
dondurulacaktýr. Onlar bizim kapýmýza gelecekler; Hak ve 
Eþitliði göreceklerdir.

üTürkiye Cumhuriyeti yurttaþlarýna vize uygulayarak, ayrým 
yapan ve bunu kendinde hak diye gören ülkelerin 
vatandaþlarý da bizim sýnýrlarýmýzdan içeri vizesiz 
giremeyecektir.

üFeodal yapý ve buna baðlý olan toprak aðalýðýna son 
verilecektir. Topraklar kamulaþtýrýlarak bölge halkýna 
tapusu ile daðýtýlacak, halkýn topraðýnda kendi 
ürünlerinin sahibi olmasý saðlanacaktýr. Cumhuriyetin bir 
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 garabeti olan bu mesele kökünden halledilecektir.

üDevletin elinde, muhtelif bakanlýklarýn envanterinde 
milyonlarca dönüm arazi, anlaþýlmaz bir sürü gerekçeyle 
bomboþ durmaktadýr. Üretime girmeyen bir metrekare dahi 
toprak býrakýlmayacaktýr. Tüm araziler faizsiz 20 yýl 
vadeyle, 30 yýl satýlmamak ve iþlenmek koþuluyla halka 
verilecektir.

üÜniversiteler tam özerk hale getirilecek, YÖK denilen yapay 
ve siyasi teþkilat kaldýrýlacak, rektör seçimleri kendi 
konseyleri nezdinde yapýlacak, “Cumhurbaþkanlýðý onayý” 
denilen kurum da iptal edilecektir.

üÜniversite giriþ sýnavlarý ve öðrenci harçlarý kaldýrýlacak-
týr. Türkiye genelinde hýzla kýz ve erkek öðrenci yurtlarý inþa 
edilecek. Ýlk öðretimin baþladýðýndan itibaren parasýzlýk 
nedeniyle eðitimi aksayan ve devam edemeyen tek bir 
çocuk dahi kalmayacaktýr.

üÖzel dershaneler her yýl öðrenci velilerinden 4 ila 5 milyar 
dolar para kazanmaktadýr. Aileler bu parayý binbir güçlükte 
karþýlayabilmekte veya çocuklarýný buralara gönderememe 
acýsý çekmektedirler. Devlet liselerinde eðitimin kalitesi 
arttýrýlacak, dershaneler özel okullara dönüþtürülmek 
üzere kapatýlacak, bunun için sahiplerine lüzumlu kredi 
verilecek ve çalýþan öðretmenlerde maðdur edilmeyecektir.

üÜlkedeki tüm eðitim ve öðretimin müfredat, konu ve 
kapsamlarý akýlcý, çaðdaþ sistemlere uygun þekilde 
deðiþtirilecektir. Nazariyatçý deðil, hayata hazýr, pratik ve 
üretime hemen katýlabilecek insanlar yetiþtirilecektir.

üLiselerin kategorileri ikiye düþürülecektir. Daha çocuklarý 
baþtan yeteneksizlik sistemine dönüþtüren dört lise sistemi 
kaldýrýlacaktýr. Beraber olacaklar ve birbirlerini daha iyi 
anlamalarý saðlanacaktýr. Bu ülke mesleksiz insanlar 
ülkesidir. Bir düz lise, bir de meslek sanat liseleri olacaktýr. 



35

HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ SÝYASAL VE TOPLUMSAL ÝLKELERÝ

Liselerin % 75'i de sanat liseleri haline getirilecektir.

üKöylere öðretmen ve imam yanýnda ziraat mühendisleri de 
atanacaktýr. Bu mühendislere o bölgeden 10 dönümden az 
olmamak þartýyla arazi tahsis edilecektir. Tohum, ilaçlama, 
ekim, ürün alma dahil her þeyi çiftçilere bizzat arazilerinde 
uygulayarak öðretecekler, devamlý köyde kalacaklar ve 
maaþlý olarak hizmet edeceklerdir. Ayný uygulama bazý 
coðrafyalarda veterinerler için de uygulanacaktýr.

üGüney ve Doðu Anadolu bölgelerinin mahrumiyet 
yörelerine atanan sivil devlet görevlilerinin (memurlar) 
ayný bölgede sürekli 10 yýl görev yapmalarý halinde, batýya 
dönüþlerinde kendilerine bir daire verilecektir.

üÞehitler ve gaziler devlet ve topraklarýmýzda en çok haklarý 
olanlardýr. Onlara karþý kadirþinaslýk ve vefa göstermek 
adam gibi insan olmak demektir.

üAnayasanýn temel nitelikleri deðiþtirilemez. Etnik ve inanç 
farklýlýklarýna dayalý bütünlüðümüzü zaafa uðratacak 
þekilde hiçbir giriþim kabul edilemez.

ü2 mi lyona yakýn  esnaf  Bað-Kur  pr imler in i  
ödeyememektedir. Bir ay ödeyemeyen esnaf saðlýk 
sisteminden yararlanamamaktadýr. Eksik olan para icra yolu 
ve faizle geri alýndýðýna, aksi halde emekli olunmadýðýna 
göre bu saçma uygulama niye? Engeli kaldýracaðýz.

üSon üç yýlda toplumsal ve ekonomik bunalýmlar 
cezaevlerindeki tutuklu ve mahkum sayýsýný  % 116 
arttýrmýþtýr. Bu sonuç ülkenin geldiði durumu en iyi 
açýklayan bir göstergedir. Cezaevleri sanat okullarý haline 
getirilerek, mahkumlarýn meslek kazanmalarý ve topluma 
katýlmalarý saðlanacaktýr.

üRüþvet ve hýrsýzlýkta (dolandýrýcýlýk) zaman aþýmý 
olmayacak. Vergi kaçýrma, hýrsýzlýk ve dolandýrýcýlýk 
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derecesinde bir suç kabul edilecektir.

üPolitika, insanlarýn yaþam mücadelelerini dünyada var 
olabilmek için sürdürme sanatýdýr. Sonuçta tüm mücadele 
temelde nüfusunu besleyecek yeterli topraða sahip olmak ve 
elde etmek için yapýlýr. Mücadele budur. Halkýn gücü silah 
stoklarýndan çok daha üstündür. Halkýn kararlýlýðý, azmi ve 
inancýnýn tam olduðu yerde hiç bir þey kaybedilmez. 
Ülkemizin size ihtiyacý var, bize katýlýn…

üMilletin yaþamýndaki nihai baþarý mücadeleden çýkar, 
çünkü bu olmadan güç kazanýlmaz. Hiç kimse, fazla bir 
fedakarlýk yapmadan parlak bir gelecek beklemesin. 
Tarafsýz gruplar her zaman kaybeder.

üUlusal baðýmsýzlýk ve ulusal onur her þeydir, hak ve eþitlik 
demektir. Þeref ve onurun savunamadýðý hatlarý hiçbir güç 
savunamaz.

üHak ve eþitlik demek fýrtýna kuþlarý demektir. En aðýr 
rüzgarlarda bile, rüzgara karþý uçacaðýz.

üDevletler de efeler gibidir. Efe gibi duramazsa, efeliði beþ 
para etmez. Devlet halkýnýn, insanýnýn gurur ve haysiyetinin 
siyasi yapýsýdýr. Cihan kavgasýdýr ve mutlaka kazanmalýdýr.

üBizim hayat felsefemizde kadýn ve erkek diye ne cinsiyet, ne 
de hak ayrýmý yoktur. Parti sadece insan merkezli 
deðerlere sahiptir. Ne ayrým, ne kota, ne de baþka bir özellik 
asla söz konusu deðildir. Cinsiyet, ekonomik düzey, sosyal 
seviye, meslek v.s insan tanýmlamasýnýn önüne geçemez.

ü“Sakýn oylar bölünmesin” lafý siyasi rakiplerinden korkan 
ve onlarý durdurmaya çalýþanlarýn sarýldýðý bir sözdür ve 
yosun baðlamýþtýr. Aldanmayýn…

üTürk Milleti, bize dört yýllýk bir süre ver, sonra da bizi 
deðerlendir ve yargýla. Biz senden baþkasý deðiliz…
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üSelam söyleyin eþe dosta! Her þeyden vazgeçer, vatandan 
geçmeyiz.”

ü “Þikayetimiz var, davacýyýz. Uyutmaya, avutmaya, soymaya 
son vermeye geliyoruz.”

ü“Saflarý sýklaþtýrýn. Bu girdaptan ancak böyle çýkabiliriz. 
Kartalýn pençesi halkýn güvencesi olacaktýr.”

ü“Kaybetmek ve kazanmak komþudur. Kazanacaðýz.”

ü“Artýk sýzlanmayý, þikayet etmeyi, aðlamayý ve kafayý kuma 
sokmayý býrakýn. Asýl mücadele þimdi baþlýyor. 
Çocuklarýmýz için yurtseverler görev baþýna!”

ü“Biz söylemleri alýþýlmýþýn dýþýnda bir partiyiz. Sözümüz 
söz ve namusumuzdur.”

YAÞASIN VATAN YAÞASIN TÜRK MÝLLETÝ

OSMAN PAMUKOÐLU
Hak ve Eþitlik Partisi 

Genel Baþkaný

  01 Mart 2010
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“Milletin içindeki çeliþmeler, 
çatýþmalar, kavgalar 

milleti bölecek hale geldimi, 
iktidar bunlarýn sosyal ve 

ruhi yapýsýný 
doðru deðerlendirmelidir. 

Bu yeteneði yoksa 
veya kaybederse, 

iktidarýn varlýðý þüphe götürür. 
Bu takdirde iktidar, 

milletin hak ve 
menfaatlerini deðil, 

kendi ilkel içgüdülerinin 
esiri olur. 

O zaman da saðduyu deðil, 
hiddetler ve ihtiraslar 

hakim olur. 
Ýþ buraya varýnca da 
meþruluk kaybolur.”



“Halkýn 
bu düzenden ve 

kirlenmiþ siyasetten 
umudu kalmamýþtýr. 

Hür insanlar 
uyanýnýz! 

Kiþinin 
kendini kanýtlama ve 

baþkalarýna 
ispat etme 

kaygýsýndan 
kurtulmasýnýn 

tek yolu, 
cesaret ve özveridir. 

Tam Vaktidir 
TÜRKÝYE” 
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“Siyaset 
bir güçler mücadelesidir. 

Siyasete geniþ katýlým 
pek çok sorunu çözecektir. 

Bu demokrasi demektir. 
Her bireyin 
alýn yazýsý, 

ülkenin de alýn yazýsýdýr.”
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His yok, hareket yok, acý yok...
Leþ mi kesildin?
Hayret veriyorsun bana...
Sen böyle deðildin.
Feryadý býrak kendine gel,
çünkü zaman dar...
Uðraþ ki,
telafi edilecek bunca zarar var.

Mehmet Akif ERSOY
1913



HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ

HALKÇIYIZ
MÝLLÝYETÇÝYÝZ
SOSYAL ADALETÇÝYÝZ


