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“Gökler fýrtýna bulutlarýyla dolu. 
Sendelemek, diz çökmek, 
yorulmak ve zayýf düþmek yok. 
Kabýna sýðmaz insanlar olun; 
kazanmaktan baþka bir þey düþünmeyin. 
Kesin kararlý ve inançlý olarak yürüyün, 
bütün yüksekliklerin eðildiðini göreceksiniz. 
Mücadele demek, yollarda olmak demektir.”

“Kartalýn kanatlarýnýn aðýrlaþmasýna, 
pençesinin sertliðini kaybetmesine 
asla müsaade etmeyin.”
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Doktrin (Fransýzca): Öðreti.
Bir anlayýþa, düþünceye dayalý olan ilke veya 
ilkeler  dizisi.

Ýdeoloji (Fransýzca): Öðreti.
Bir partinin davranýþlarýna yön veren politik, 
hukuki, felsefi, dini ve moral düþüncelerinin 
bütünü.

Hak ve Eþitlik Partisi bu iki yabancý sözcüðün 
tam Türkçe karþýlýðýný kullanýyor: 
“SÝYASAL VE TOPLUMSAL ÝLKELERÝMÝZ” 
diyerek halkýn karþýsýna çýkýyor.

“Siyasal ve Toplumsal Ýlkelerimiz” için, 
doktrinimiz demek de ideolojimiz demek de 
doðru ve yerinde bir ifadedir. 
Ancak Türkçesini kullanmak 
elbette ki en doðrusudur. 

SÝYASÝ 
KAVRAMLAR

"Büyük iþler, güçlü bir yürek, 
güçlü bir kafa gerektirir. 

Mazeret yok!.. 
Hayat ya cesur bir tecrübedir, 

ya da hiç birþey deðildir.”



1. BÖLÜM
Siyaset Nedir, 
Niçin Yapýlýr?

"Hayat mücadelesinde üstünlük kazanmak 
için saðlam kafa lazýmdýr. Ýnsanlar da koçlar 
gibi kafa kafaya dövüþürler.”

"Hak ve Eþitlik demek fýrtýna kuþlarý demektir. 
En aðýr rüzgarlarda bile, rüzgara karþý 

uçacaðýz.”



Siyaset, üstün bir ideal uðruna rahatýndan ve 
güvenliðinden ödün vererek bir davaya katýlma arzusudur.

Siyaset, idealist bir harekettir. Bizim dimað ve 
ruhumuzda kuvvetle yer tutmuþ fikir ve duygu, halka 
dayanma ihtiyacýmýzdýr. 

Siyaset, insanlarýn yaþam mücadelesini dünyada var 
olabilmek için sürdürme sanatýdýr. Tüm mücadele temelde 
nüfusu besleyecek yeterli topraða sahip olmak ve elde 
tutmak için yapýlýr. Halkýn gücü silah stoklarýndan çok 
daha üstündür. Esas güç halkýn kararlýlýðý, azmi ve 
inancýdýr.

Siyaset, bir devletin politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve 
güvenlik konularýnda politikalar üreterek halkýn refah ve 
mutluluðu için yürütülen tüm faaliyetlerdir.

Siyaset, halk içindeki çeliþmelerin halk yararýna 
düzenlenmesi sanatýdýr. Bu nedenle siyaset erdemli ve 
onurlu bir mana taþýmaktadýr. Ama ne var ki, idealistten 
demogoga kadar her türlü insanýn at oynatabileceði yer de 
siyaset meydanýdýr.

Halkýn mevcut düzenden ve siyaseten kirlenmiþ 
partilerden umudu kalmamýþtýr. Halk sahipsiz, doðruluk 
ve dürüstlüðe hasrettir. Kaynayan kazan kapak tutmaz. 

        Siyaset ülkenin geleceðine sahip çýkmak için yapýlýr.

Siyaset, ulusal yapýsý ikiye bölünmeye doðru giden ve 
milli ekonomisi yok edilmiþ bir ülkeden geriye bir þey 
kalmadýðý için yapýlýr.

Siyaset, ülkenin baþýna gelen her þeyden yurttaþ olan 
herkes, birebir sorumlu olduðu ve kimsenin olup biteni 
ürkerek, çekinerek, korkarak kenardan seyretme hakký 
olmadýðýndan yapýlýr. Çünkü ülkenin yazgýsý kiþilerin de 
yazgýsý olacaktýr.

Siyasette insan inandýðýna denktir, yapabileceði ise 
düþündüðü kadardýr. Ýnsanlar yetenek ve enerji açýsýndan 
fakirleþirse, örgütün de yeteneksiz ve deðersizlere kalma 
tehlikesi vardýr.

Siyaset zor, çok zor bir iþtir. Siyaset düþmaný bol olmak 
demektir. Cesur, atýlgan, vatanýný ve milletini çok seven ve 
bu yolda her þeyi göze alabilen insanlar ister. 

Yokuþlar insaný susatýr. Yokuþlarda susayacaðýný 
bileceksin.

Ýçine vatan kaygýsý çökmeyen insan siyaset yapamaz. 
Gönülden bir vatan ve halk adamý olmak þarttýr.
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"Ülken için bir mücadeleye girmediysen, sen 
öldüðünde de hiç yaþamamýþ olacaksýn.”

2. BÖLÜM
Partili Niteliði ve 
Sorumluluðu

"Partiye kendini adama, sýnýr tanýmayan bir 
dürtüyle hareket etmektir.”



Büyük iþlerde o iþe kalkýþmak bile cesarettir. Politika da, 
týpký yaþam gibidir, güçlü ve akýllý olaný baþarýya ulaþtýrýr. 
Ciddiyet, çalýþkanlýk ve disiplin ister.

Ýktidar olmak ve kesinlikle kazanmak, yüksek bir amacý 
hedefe koymaktýr. Böyle olunca, onur duygusu, 
sorumluluk ve cesaret ileri ölçülerde geliþir. Yeter ki kiþi 
istesin ve azmetsin.

Siyaset uzun süreye yayýlmýþ sabýr ve yoðun bir faaliyetler 
dizisidir. Bu nedenle partililer kendini halka adamýþ 
özverili insanlar olmalýdýr.

Sabýrsýzlýk, cesaret kaybý ve umutsuzluk… Yol uzadýkça 
usanýrsýnýz; sabýrsýzlýk ve cesaret kaybý insaný daha kolay 
bir yola sapmasý için ayartýr. Kestirme yollar asla iþe 
yaramaz. Onu seçtiðiniz için de duyacaðýnýz piþmanlýk 
duygusu, umutsuzluðunuzu daha da arttýracaktýr. 

Her partili halk adamý olmalý ve halkýn içinde 
konuþmalýdýr. Bir heyecan, bir mantýk, bir eylem adamý 
olmalýdýr. Bir hareket, bir direniþ ruhu yaratmalýdýr.

Her üye ve kadroda görev alan herkes, partinin yavuz 
adamlarýndan biri olmaya çalýþýp gayret göstermelidir.

Yavuz bir partili, atýlgandýr, karþýlaþacaðý direniþlerde 
kesinlikle geri çekilme niyeti taþýmaz.

Siyasette ilkeli olanlarýn, dik duranlarýn, halkýn dertlerine 
çare arayanlarýn baþarýlý olmamasý için hiçbir sebep 
yoktur.

Parti ruhu þarttýr. Bu coþku, heyecan, vazgeçilmezlik, 
inanç, azim ve hýrstýr. Yýkýlmazlýktýr, dayanýklýlýktýr. 
Güçlü zihin, güçlü ruh ve bedendir. Her rüzgarda eðilen, 
suyun üstünde aðaç kabuklarý gibi akýntýyla oraya buraya 
savrulan, sudan sebeplerle particilik yapmaya 
kalkýþanlarýn bu sert mücadelede gelecekleri 
olmayacaktýr.

Kitlenin cesareti sýradan insanlarýn cesaretinin çok 
üstündedir. Mutlaka kitle (kalabalýk) oluþturun. Zayýf 
görünmeyin. Yapamýyorsanýz hiç çýkmayýn.

Rüzgar gülü gibi her yöne dönenler ve gölgelerinden 
korkanlarla particilik yapýlmaz. Evcilik oynar gibi de 
particilik olmaz. Siyasette gevþek insana tahammül 
yoktur. Aslanýn sýrtýna binen çabuk iner.

Egosuna köle olmuþ ve bencillik kavgasýna düþmüþ küçük 
ruhlu insanlarýn bu mücadelede yeri yoktur. Parti 
kadrolarýnda yer almalarýna müsaade edilemez.

Bir insan her gün kavga eden, þikayet eden, her þeye 
bahane üreten, aklýnýn iþleyiþi þaþmýþ, ileri yaþtaki insanlar 
gibi konuþuyor ve davranýyorsa, bundan partili olmaz.

Parti milletin gönlünde yer etmeli, her þey hayata dair 
olmalý, partinin hedeflerini kökleþtirmek partililerin temel 
amaçlarýndan biri olmalýdýr. Yavuz bir partili kurumuþ 
aðaca bile çiçek açtýrmayý bilendir.

Ýyi bir il, ilçe ve belde örgütü mensuplarý gerekirse at, 
katýr, eþek sýrtýnda da dolaþarak parti propagandasý 
yaparak oy toplamayý bilmelidir.
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Üyelerden baþlayarak tüm partililer, olanca güçleriyle her 
kesimi ikna etmek, onlarý parti saflarýna kazandýrmak için 
ellerinden gelen her gayreti göstermelidir.

Dolaysýz konuþun, yüzlerine söyleyin. Zihninizi açýk ve 
esnek tutun, kaleminiz iþlek, eliniz çabuk olmalýdýr. 
Dürüst olacak ve gerçekleri söyleyeceðiz.

Hak ve Eþitlik Partisi, ayný siyasal ve toplumsal ilkelere 
(Doktrin-Ýdeoloji) inanan ve bu ilkeleri “ideal” olarak 
özümseyen kadýn ve erkek topluluðundan meydana gelir.

Herkes partinin hedeflerini kökleþtirmek için doktrine 
hakim olmalýdýr.

Her partili doktrin ve partinin felsefesine hakim olarak 
siyasi dili ve konuþmayý öðrenmelidir.

Yeni bir siyasi parti hareketinin en baþýnda, parti 
doktrininin halka götürülüþü, toplumun en uç noktalarýna 
kadar yayýlýþý gelir. Bu iþ, halka yöneliþtir. Temsilciler 
halkýn karþýsýna gönderilecek, seçmen ve halk kendi 
tarafýmýza çekilmeye çalýþýlacaktýr. Halkýn ayaðýna 
gidilecek, halka inilecek ve halka mal edilecektir.

Biz kitlelere dayanan bir partiyiz, hiçbir sosyal sýnýf ve 
gruba ait deðiliz.

Partilerin þeref payeleri vardýr. Bu payeler meclis içinde ve 
dýþýnda iken üst unvanlara sahip olmak ve o yetki ve 
sorumluluklarý taþýyabilmektir. Hak ve Eþitlik Partisi yeni 
kurulduðu için baþlangýçta, zorunlu olarak, unvanlar 
atama ile verilmektedir. Ýnsanlýðý bugün olduðu seviyelere 

getiren rekabet ve yeteneklerdir. Partinin geleceði gerçek 
partililerin elinde ve yönetiminde olacaktýr. Emek, alýn teri 
ve özveri esastýr. Hak edene hakký teslim edilecektir.

Eski nesil bürokratlar, heveskarlar ve acemilerle parti 
iþleri yürümez.

Örgütün her seviyesinde liderlik; eylemdir, söylem deðil. 
Kaptanlarýn kaptanlýðý fýrtýnalý havalarda anlaþýlýr, süt 
liman sularda deðil… Bu da irade gücüne, dayanýklý ve 
cesaret dolu bir kalbe ihtiyaç duyar.

Araþtýrmalarda Türkiye'de parti isimlerinin tek baþlarýna 
insaný cezbedecek, peþinden sürükleyecek bir büyüsünün 
olmadýðý tespit edilmiþtir. Buna karþýlýk Batý'da parti 
liderlerinin halk üzerindeki etkisi %45-50 iken, 
Türkiye'de %70 olduðu ortaya çýkmýþtýr. Bizde liderin 
halk nezdinde ki prestijinin çok büyük olmasý, mevcut 
siyasal ve sosyal kültürümüzde þarttýr.

Dünyanýn iki tarihi vardýr: siyasi ve harp tarihi. Bilinen ve 
görünen odur ki, “Lider yoksa, mücadele de yoktur.” 
Þayet liderini bulamamýþsa herhangi bir mücadele, tüm 
gayretlere raðmen sonuca ulaþamadan erimiþ, daðýlmýþ ve 
boþa çýkmýþtýr.

Tüm rakip, hasým ve düþmanlar bilir ki, bu baþ (lider) 
olmazsa, iþ kolaylaþacak ve sonuç da olmayacaktýr. O 
nedenle, bütün þimþekler, yýldýrýmlar, tüm manevralar, 
önde giden, baþý çeken, ilerde yürüyenin üzerine 
toplanacaktýr. Lider aslýnda, tüm bu sorumluluðu, 
tehlikeyi, riskleri ve her þeyi göze alarak öne çýkan 
kimsedir. Hal böyle olunca yürüyüþ kolunda bulunan 

HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ PARTÝ REHBERÝ16 HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ PARTÝ REHBERÝ 17



herkesin lidere olan sadakat ve güveninin tam, kesin, 
kusursuz, tereddütsüz olmasý þarttýr. Bunun baþka ne bir 
yolu, ne de yöntemi yoktur. Liderin sadakat istemesi de 
çok doðaldýr. Çünkü onun da arkasýndan gelenlerden 
hiçbir þüphesi olmamalýdýr. Çok daha pratikte ise lidere 
sadakat, onun seçtiði hedefe olan inançtýr. Normal bir 
insan için karar vermek o kadar kolaydýr ki; lidere 
sadakatin yok, seçilen hedefe inanmýyorsan bu yürüyüþ 
kolunda ne iþin var senin?... Tereddüt etme karar ver, kendi 
yolunu bul. Tereddütü huy edinenin ömrü zehirdir…

Direnme ve sebat iyi bir particinin vazgeçilmez 
nitelikleridir.
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3. BÖLÜM
Örgütsel
Sorumluluk

"Cesaretli ol! Hayatýna geri baktýðýn zaman 
yaptýklarýn için deðil, yapamadýklarýn için 
üzüleceksin.”



Parti, bir sýkýlmýþ yumruktan ibarettir.

Beceriksiz ve haris insanlara partinin kadrolarýnda yer 
verilmeyecektir.

Partilere Sýzma:
Rakip partiler tarafýndan ele geçirme, parçalama için 
yapýlýr. Yalnýz sýzanýn sýzýlandan çok kuvvetli bir örgüte 
baðlý olmasýyla, sýzýlanlarýn gaflet ve dalaletine baðlýdýr. 
Aksi halde toprak çanakla, demir kasenin çarpýþmasýnda 
sonucun ne olacaðý baþtan bellidir.

Parti içinde hiyerarþik disiplin þarttýr. Bu yetki ve 
sorumluluk derecesi demektir. Belde, ilçe, il, Genel 
Merkez kademeleri içerisinde sorunun çözümü esastýr. Bir 
konunun Genel Baþkan'a uzamýþ olmasý demek, tüm bu 
hiyerarþik kademeler meseleye çare bulmayý 
becerememiþler demektir.

Örgütün herhangi bir yerinde bir çatlak baþ gösterdiðinde, 
merkez illere, iller ilçelere, ilçeler beldelere, çok enerjik 
ve etkin bir müdahalede bulunarak partinin disiplin 
gücünü saðlamalýdýr.

Parti örgütü kurmak ve saðlam bir partili olmak çýplak elle 
ev inþa etmek gibidir. Ýç kavga ve çekiþmeler örgütü zayýf 
düþürür ve bundan rakipler yararlanýr. Beceriksiz ve haris 
insanlar parti yönetiminde bulundurulmamalýdýr. Gerçek 
partililer kendilerini halka adamýþ, direnme ve sebat gücü 
yüksek, özverili insanlardýr.

Partiyi ve partilileri halka karþý iki þey baðlar: Birincisi 
partinin programý (doktrini), ikincisi ise Genel Baþkanýn 

kamuya açýk söylemleri. Genel Baþkanýn yurt gezilerinde 
söyledikleri, açýklamalarý, þayet parti kadrosunda bulunup 
sorumluluk üstlenmiþler tarafýndan küçük notlar halinde 
yazýlmazsa; sonradan kime, nasýl açýklanacak? Hafýza 
nankördür, not tutmak esastýr.

Ýl ve ilçe baþkanlarýnýn tam hedefi, il ve ilçelerinde 
partinin örgütünün olmadýðý tek bir yerleþim birimi 
býrakmamaktýr. Herkes bölgesine bir mahalle muhtarý 
kadar hakim olmak zorundadýr.

Ýl, ilçe ve belde baþkanlýklarýnýn mutlaka, mahalle ve 
sokak temsilcileri, sorumlularý olmalý, onlardan on beþ 
günlük, otuz günlük raporlar alýnarak bir deðerlendirme 
yapýlmalýdýr.

Parti kademelerinde kadýn ve gençlik kollarýný (özellikle 
de il ve ilçe katlarýnda) kurup harekete geçiremeyen 
yerlerde parti çalýþmasý, propaganda ve tanýtým eksik, 
kusurlu ve yarým kalacaktýr. Bu konu hayatidir.

Ýl, ilçe, belde baþkanlarý ile yardýmcýlarýnýn telefonlarý 
yirmi dört saat açýk bulunmak zorundadýr. Siyasette neyin, 
ne zaman olacaðýný kestirmek güçtür.

Ýllerde “Ýl Disiplin Kurullarý” mutlaka teþkil edilmeli ve 
görev yapacak bilgilerle donatýlmýþ bulunmalýdýr.

Parti örgütünün katmanlarýna devamsýzlýk ve aidatlarýn 
düzenli bir þekilde ödenmemesi enerji kaybýdýr. Zekice, 
esnekçe ve mutlaka bir yol bularak çare bulmak, 
kadrolarýn sorumluluðundadýr.
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Partinin bütün bürolarý hafta sonlarý mutlaka açýk olmalý 
ve gelenler kabul edilmelidir. Parti merkezlerine gelen 
insanlarýn sýcak ve esnek bir yaklaþýmla karþýlanmalarý ve 
uðurlanmalarý bir sosyal ve kültürel meseledir ki, mutlaka 
uygun yürütülmelidir.

Özellikle küçük yerlerdeki parti bürolarý tam gün 
açýlamýyor ise, kapýlarýna hangi saatler arasý açýk olacaðý 
yazýlmalý ve telefon numaralarý býrakýlmalýdýr.

Fikir kulüpleri, dernekler, meslek örgütleri, sendikalar, 
sosya l  dayan ý þma  kurumlar ýy la  s ýk ý  t emas  
sürdürülmelidir.

Tüm partililer ve bilhassa il, ilçe örgütlerinde görev alan 
yöneticiler her gün asgari bir kere parti resmi web sitesini 
ziyaret ederek geliþmelerden ve Genel Baþkanýn 
programýndan haberdar olmalýdýr.

Artýk internet baþýnda ulusalcýlýk, milliyetçilik ve 
halkçýlýk oynamak zamaný deðildir. Hayat eylemdir. Halk 
sokaklarda, mahallelerde ve köylerde beklemektedir, 
yakalandýðý tuzak ve zehirli hastalýklardan kurtarýlmayý. 
Ýnternet baþýndan ilaç tarif etme alýþkanlýðý býrakýlacak, 
ilaç halka bizzat götürülecektir. En zararlý þeydir 
kolaycýlýk. Hareket her þeyi yerinden oynatýr. 
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4. BÖLÜM
Propaganda 
ve Tanýtým

"Umduðunuzdan daha zor bir iþle 
karþýlaþtýðýnýzda, sandýðýnýzdan daha iyi 
olduðunuzu görürsünüz.”



Propaganda; duygu, düþünce, tutum ve davranýþlarý 
etkileme tekniðidir. Görsel ve iþitsel tüm araçlardan 
istifade edilerek, belirlenen amaç ve hedeflere ulaþmak 
için yapýlýr.

Siyasi propaganda insanlarýn; zihin, ruh ve duygularýna 
yönelik olduðundan tek bir merkezden planlanýr ama çok 
elden tüm alanda uygulanýr. Tamamen uzmanlýk ve ustalýk 
istediðinden ve çok ince teknikleri gerektirdiðinden asla 
yerel üretimlerin kendi kendilerine icat edeceði bir  konu 
deðildir. Ýl ve ilçelerin bu konudaki yaratýcý çalýþmalarý 
varsa, bunlar Genel Merkeze sunulur, onaylanýrsa tüm 
örgüte yayýmlanarak yürürlüðe sokulur.

Siyasi propaganda da hedef; dost, tarafsýz ve rakiplerdir. 
Mitingler, demeçler, doktrin metinleri, broþürler, parti 
bayrak ve sembolleri, partinin slogan ve müzikleri, dergi, 
gazete ve web sayfalarý ile yapýlýr ve yürütülür.

Genel propaganda da korkutucu ve kýþkýrtýcý yöntemler de 
olmasýna karþýn, siyasi mücadele ve propaganda da metot, 
“ikna edici teknik” kullanmaktýr.

Propagandanýn ikna edici tekniðinden fayda 
saðlayabilmek ve netice elde etmek için þunlara ihtiyaç 
vardýr:

Propagandayý yapanýn söylediði þeylere önce 
kendinin inanýp konularý içselleþtirmesi lazýmdýr. 

Sözler net, pratik, gerçekçi ve anlamlý olmalýdýr.

Anlatýlan konu ve fikirlerin basitleþtirilmiþ olmasý 
gerekir.

        
        yer, zaman ve þahsý iþin içine almak demektir.

Amaçlý seçim þarttýr. Yani kime ve kimlere 
propaganda yapýlacaksa, eðitim, yaþ, sosyal statüleri 
dikkate alýnarak hazýrlýklý gidilmelidir.

Belli aralýklarla ayný kiþi ve gruplara propaganda 
yapmaya devam edilmelidir. Ta ki size inandýklarýna 
kanaat getirinceye kadar.

Propagandayý uzmanlýk dýþýnda sýradan bir örnekle 
anlatmak gerekirse, diyelim üzerinden atlamak istediðiniz 
bir duvar var ve sizin amacýnýz duvarýn ötesine geçmek. 
Üzerinden atlamanýz ise imkansýz. Üstelik siz aranýzda 
hiçbir duvar olmasýn istiyorsunuz, yani duvarý delmeli ve 
yýkmalýsýnýz. Herkes eline çeþitli boyutlarda taþ alarak 
veya çeþitli yerlerde üretilmiþ kimisi zayýf kimisi uydurma 
oklar alýp bunlarý duvarýn orasýna burasýna atarak duvarý 
yýkabilir misiniz? Fazla fizik ve matematik bilmenize 
gerek yok. Cevap hayýrdýr. Neden? Çünkü güçlü bir 
silahýnýz yok, odak bilmiyorsunuz, organize deðilsiniz ve 
size esas nokta ve kesim gösterilmemiþ. Sonuç herkes, 
bilek gücünü en iyi taþ veya okla tek elden gösterilen bir 
tek noktaya karþý kullanacak. O zaman en saðlam 
duvarlarýn bile, önce yavaþ yavaþ gücünün gevþediðini, 
sonra ince çatlamalarýn oluþtuðunu, en sonunda da gücün 
toplandýðý kesimden delinip, yarýlýp, parçalandýðýný 
göreceksiniz. Ýþte propaganda uygulamasý budur. Artýk 
duvar sizin için engel olmaktan çýkmýþtýr. Aslýnda bu 
yöntem tüm insan gayretleri ve amaçlarý için de geçerlidir. 
Yeter ki insanlar bu ilkeyi uygulayabilecek yetenekte 
olsunlar.

Örneklerde, emsal ve tanýk gösterme yapýlmalýdýr. Bu
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Propaganda da ne yapacaðýnýzý söyleyin. Gereksiz ve 
etkisiz sataþmalardan kaçýnýn. Yaþlýlara huzur ve güven 
vaat edin. Çalma ve çýrpmanýn önleneceðini söyleyin. 
Gençleri etkileyin, aileye çocukla girilir. Ýnançlara sakýn 
ters düþmeyin. Yaðmacý ve bedavacý zihniyetin sonunu 
getireceðimizi söyleyin. Doktrine hakim olmadan 
siyasetçi olamaz ve siyasi söylemde bulunamazsýnýz.

Propaganda ve tanýtýmda kum sayýlmamalý, her þey yerli 
yerinde, net ve açýk söylenmelidir.

Seçim propagandasý ve tanýtým çok yoðun, hiçbir þeyi 
ihmal etmeden, aþýrý bir yüklenmeyle, tüm alanlara hakim 
olarak yürütülmelidir.

Halk, kendilerine net sonuçlar gösterilmedikçe, en çekici 
genel fikirlere karþý bile ilgisini çabuk yitirir. Halka 
doktrin, tek tek anlatýlmalý, umut ýþýðý, bir inanç ateþi 
yakýlabilmeli, bilinci uyandýrýlmalýdýr.

Partinin “Siyasi ve Toplumsal Ýlkeleri” (Doktrini-
ideolojisi) kitleleri davet niteliðindedir. Ýlkeler hiçbir 
tereddüte yer vermeyecek açýklýkta anlatýlmalýdýr.

Grup yalnýz düþünmede deðil, eyleme geçmede de 
bireyleri cesaretlendirir, güdüler. Bu nedenle, sahada 
yürüteceðiniz her faaliyet olabildiðince çok insan ve 
araçla yapýlmalýdýr. (Basýn bildirileri, konvoy teþkilleri ve 
mitingler gibi)

Halkta merak ve hayranlýk uyandýrmalýsýnýz. 

Bugüne kadar siyasi gücü elinden alýnan halký siyaset 

alanýna çýkarmak için tüm gayretinizi sergileyin.

Halkýn ayakkabýlarýný giyip onunla gezerseniz, elinizde 
þehir planý, bölge haritalarý, semt ve mahallelerin 
krokileri, ilçe ilçe, belde belde dolaþýrsanýz, halk sizi 
hiçbir zaman düþ kýrýklýðýna uðratmaz.

Her seviyedeki partili halký örgütleyip ondan güç almak 
için inanýlmaz bir çaba göstermelidir. Halký uyandýrmak 
ve yönlendirmek ilk yapýlacak iþlerdir.

Halk ve insan, beni aç býrakmasýnlar, güven içinde olayým, 
kimseye sömürtmesinler, insanca yaþayacaðým bir 
ortamda olayým ister. Sürekli bunun saðlanacaðýný anlatýn.

Belde ve ilçelerde düðünlerde, ölümlerde, asker 
uðurlamalarýnda mahalle mahalle halkýn ve ailelerin 
yanýnda bulunulmalýdýr.

Sürekli pazar yeri, esnaf, taksi duraklarý, berberler ziyaret 
edilerek tanýtým yapýlmalýdýr.

Ýl ve ilçelerde propaganda ve tanýtým timleri kurun. Bunlar 
yönetim kurullarý, kadýn ve gençlik kollarý, üyeler veya 
gönüllülerden oluþturulmalýdýr. Timlerde görev alan her 
üyeden istenecekler:

500 kiþiye ulaþmasý,

Genel Baþkan ve partiyi tanýtmasý,

Seçimler için ikna etmesi, söz almasý

Ýkna ettiði kiþilerin ismini, telefonunu ve oy 
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kullanacaðý yeri kaydetmesi,

500 kiþilik listelere ulaþan partililerin ismi, il 
baþkanlarýnca Genel Merkeze, Genel Baþkan tarafýndan 
ödüllendirilmek üzere bildirilecektir. Bu uygulamayla il 
ve ilçelerin nasýl bir potansiyele kavuþtuðunun görülmesi 
saðlanacaktýr. Bu çalýþma neticesinde caný gönülden 
çalýþanlar da, kendini partisine adayanlar da tespit edilmiþ 
olacaktýr. Ýlerde parti içinde görev daðýlýmý yapýlýrken de 
söz konusu partililerin hak ettikleri yere getirilmesi 
saðlanmýþ olacaktýr.

Ýl, ilçe ve belde baþkanlarý kendi sorumluluk sahalarýndaki 
yerleþim alanlarýnda son on yýlda neresi, hangi partiye, ne 
kadar oy vermiþ? Deðiþkenlik sebepleri ne? Genelde ve 
özelde nelerden, ne kadar etkileniyorlar? Bunlarýn arþivini 
çýkartýp çalýþmalarýný ona göre yürütmelidir. Bu olmadan 
çalýþma ve faaliyetler karakuþi olur. Konuþmalarýnda 
Türkiye'nin genel meselelerinden ziyade, yaþadýðýnýz 
bölge ve yörenin ihtiyaçlarýnýn nasýl karþýlanacaðýný 
anlatmalýsýnýz. Ýnsan, pratik ve güncel hayattan  etkilenir. 
Filozofluk partilinin iþi deðildir.

Üç çeþit oy vardýr.

a.Tesadüf Oylarý:

Bunlar particilik ve siyaset yapmaz. Zayýf ve hercai 
tiplerdir. Kendilerinden baþka dünyalarý yoktur. Toplum 
yok, sadece kendileri vardýr. Üzerlerinde çok fazla 
çalýþmak gerekir.

b. Davet Oylarý:

Partililerdir. Heyecanlarýnýn kaybedilmemesine özen
gösterilmelidir.

c. Koþullu Oylar:

Kesin partileri yoktur. Hassastýrlar. Üzerlerinde biraz 
çalýþýlýrsa, hemen etkilenirler.

Reklam, propaganda ve tanýtým için tüm imkan ve araçlar 
kullanýlmalýdýr. Yaratýcýlýk ve hayal gücünün sonu yoktur. 
Reklamda herkesin ulaþmasý gereken araç billboardlarla 
partiyi tanýtabilme gücüne sahip olarak çalýþmayý 
yapabilmektir.

Partinin Büyükþehir Belediye Baþkanlýklarý'nýn 
bulunduðu yerlerde il baþkanlarýnýn hedefi ikinci elden 
alacaklarý birkaç minibüsü giydirip sokak sokak 
dolaþtýrmalarý olmalýdýr. Normal illerde ise bir araç bu iþe 
yeterlidir. Planlý bir þekilde onlarý ilçelere göndermeleri 
maksadý saðlayacaktýr.

Partinin tabela, bayrak, flama, basýlý evrak gibi tanýtým - 
propaganda araç ve materyalleri “Parti Kurumsal Kimlik” 
albümünde gösterilen þekil, ölçü, renk ve tasarýmýna 
uygun olarak yapýlmýþ olmalýdýr.

Partinin bayraðý, marþý, sloganlarý tek odaktýr.  Hem 
gözler, hem de kulaklar Türkiye'nin her yerinde ayný þeyi 
görmeli ve sesi duymalýdýr. Bu hedef üzerine toplanma 
demektir.

Kadýn veya erkek tüm partililerin giysileri ne olursa olsun, 
yakalarýnda kartal rozetleri mutlaka bulunmalý. 
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araçlarýnda parti çýkartmalarý yapýþtýrýlmýþ olmalýdýr. Ýl ve 
ilçe baþkanlarý konvoylarýn teþkiline ve hareket 
güzergahýna tam hakim olmalý, dalgalanma ve plan 
deðiþikliklerine meydan vermemelidir. Bunun önceden 
çalýþma ve keþifleri yapýlmazsa, baþý bozukluk olacaktýr. 
Genel Baþkan konvoyda olduðunda, Genel Baþkan aracý 
konvoyun tam ortasýnda bulunmalý, anons aracý ise 
konvoydaki ilk araçlardan beþinci sýrada yer almalýdýr.

Konvoylar hiçbir þekilde 25-30 araçtan daha az sayýda 
olmamalýdýr. Hepsi Türk ve parti bayraklarý ile 
donatýlmalý, anonslar partinin seçilmiþ sloganlarýyla 
yapýlmalý, partinin marþ ve türküleri dýþýnda baþka bir 
müzik ve beste olmamalýdýr. (Partinin marþý – Anadolu 
Kartallarý ve Plevne) Bu üçünün dýþýnda sadece o mahalin 
türküleri çalýnmalýdýr.

Ýl baþkanlarý Genel Merkeze, ilçe baþkanlarý il 
baþkanlarýna bilgi vermek suretiyle yerel TV 
programlarýna çýkabilir, basýn kuruluþlarýna beyanat 
verebilirler. Medya meselesi çok hassas bir konu 
olduðundan önceden hazýrlýklý olunmalý ve doktrin 
kitabýnýn dýþýnda birtakým þeyleri konuþmamaya dikkat 
edilmelidir. Yapýlan iþ açýk propagandadýr. Bir çuval incir 
berbat edilebilir. En garantili yol yazýlý bir metin 
üzerinden konuþmak ve açýklama yapmaktýr.

Basýn bildirisine çok sýk baþvurulmamalýdýr. Yapýnca tam 
olmalýdýr. Yeri göðü inletmelidir. Eðer böyle olmayacaksa 
hiç yapmayýn. Partili sayýsý da yüksek olmalýdýr. Basýn 
bildirileri en az üç gün önceden Genel Merkez Medya, 
Tanýtým ve Propaganda Baþkanlýðýna gönderilecektir.

Bir basýn açýklamasý en azýndan iki unsuru içermelidir. 
Yeterli aðýrlýkta olmalý ve biraz da bir sürpriz olarak ortaya  
çýkmalýdýr. 

Ýl ve ilçe baþkanlarý miting ve konferanslar sýrasýnda alan 
ve salonlarda gençlik kollarý ile düzen ve disiplini 
saðlamaktan sorumludurlar. Abartýlý, halka itici gelen, 
göstermelik hareket ve tavýrlardan kaçýnýlmalý, bu 
faaliyette görev alacaklar taþýyacaklarý parti sembolleri 
dahil, bütün bir eðitimden geçirilmelidir.

Genel Baþkanýn ziyaretlerinde ve mitinglerde Ýl 
Baþkanlarý iþi bilenlerden seçilecek partililer yada 
profesyoneller aracýlýðýyla fotoðraf ve kamera ile 
çekimler yaparak en kýsa zamanda bunlarý arþivlenmek 
üzere Genel Merkeze göndereceklerdir. Genel Baþkanýn 
basýn toplantýsý, miting, partililere hitabý dýþýnda günlük 
konuþma ve sohbetleri, yemek vs. gibi sosyal durumlarda, 
h içbi r  an lamý  o lmayan çekimler  kes in l ik le  
yapýlmayacaktýr.
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"Sorumluluk, insanda olmasý gereken en 
önemli niteliklerin baþýnda gelir. Eksikliði ya 
da yokluðu, kiþinin hem kendisine, hem de 

etrafýna zarar verir.”

5. BÖLÜM
Hukuki ve 
Ýdari Konular

“Ýþleriniz kötü gidiyorsa, aynaya bakýn!
Gönülsüze herþey zor gelir.”



Parti örgütü kanun ve tüzüklerde belirtilen hukuki ve idari 
tüm kayýt ve belgeleri tutmak, zamanýnda iþlemlerini 
yapmak, karar altýna alýnacak tutanaklarý tanzim etmek, 
evrak giriþ ve çýkýþlarýný kayda geçirmek, Genel 
Merkezden gelen talimat ve bildirileri üye ve kurullarýna 
zamanýnda teblið etmek ve tebellüð belgelerini 
dosyalamaktan sorumludur. Bu sorumluluk belde, ilçe ve 
il baþkanlýklarý ile yönetim kurullarýna aittir. Ýl Baþkanlarý 
bütün bu sayýlan iþlerin kendi ilinde doðru ve zamanýnda 
yapýlýp yürütülmesi konularýnda Genel Baþkana karþý 
sorumludurlar. Sayýlan iþlemlerde neyin, nasýl 
yapýlacaðýna iliþkin herhangi bir tereddütte kalýndýðýnda 
veya bilgi noksanlýðý hissedildiðinde, Genel Merkez 
Teftiþ Kurulu Baþkaný ile görüþülmeli ve eksik olan iþ bir 
an önce bitirilmelidir.

Parti üyelerinden baþlayarak, kadrolarda görev alan 
personelin tamamý, Siyasi Partiler Kanunu ve partinin 
Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca onaylanarak 
yürürlüðe giren, “Parti Tüzüðü”ne uygun hareket 
etmemeleri ve parti suçu iþlemeleri halinde, yetkilerine 
göre Ýl ve Genel Merkez Disiplin Kurullarýnca 
yargýlanýrlar. Suçu kesinleþip karara baðlanan partili 
hakkýndaki hüküm Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na 
gönderilir. Bu kiþi artýk siyaseten sabýkalý hale düþmüþtür. 
Siyaset zayýflýðý ve ciddiyetsizliði kaldýrmaz.

Genel Merkez tarafýndan onaylanýp, kabul görmeden ve 
parti resmi kayýtlarýnda yer almadan yapýlan bütün üyelik 
müracaatlarý “Aday Üye” statüsündedir. 

Partinin tüm örgüt yapýsý ile koþullara baðlý olarak 
kadrolarda görev yapan personel partiyle ilgili idari, mali 

ve hukuki iþlemlerinden doðan sebeplerden ötürü, Genel 
Baþkanýn özel talimatýyla Genel Merkez Teftiþ Kurulunca 
yerinde denetlenir.
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"Ýnsanýn zihin, hayal ve duygu derinliðinin 
sýnýrý olmamalýdýr.”

6. BÖLÜM
Partinin Propaganda 
Söylem ve Araçlarý

"Kararlýlýk insan iradesini uyandýrma zilidir ve 
cesaretin temelidir. Sizi heyecanlandýrýr ve 
eyleme geçirir. Ýnsan neyi hayal ettiyse odur, 
ötesine geçemez.”



AÇLIÐI VE UMUTSUZLUÐU YOK EDECEÐÝZ.

KAPÝTALÝZM ÝNSANLARI KOYUN YAPAR.

HEPAR, HALK ATEÞÝDÝR.

HEPAR, SÝYASETTE YALANI OLMAYAN PARTÝ.

HEPAR, DÜRÜSTLÜK VE HAKSEVERLÝKTÝR.

DAÐLARA KARTALLAR HÜKMEDER.

YOLUNU UNUTAN, YÜRÜMEYÝ DE UNUTUR.

MEMLEKET KAPANIN ELÝNDE KALDI. GERÝ ALACAÐIZ.

KÝM BÝZE NASILSA, BÝZ  DE ONA ÖYLEYÝZ.

YETER ARTIK! MÝLLETÝ MÝLLET OLMAKTAN ÇIKARTTINIZ.

TÜM ZÝNCÝRLERÝ KIRIP ATACAÐIZ.

BASKICI, ÞANTAJCI, ÝNKARCI ZÝHNÝYETÝN SONUNU GETÝRECEÐÝZ.

TÜRK MÝLLETÝ!

EÞKIYASIZ DAÐ, MAFYASIZ ÞEHÝR ÖZLEMÝNÝ GÝDERECEÐÝZ.

HALKA VE TÜRK GENÇLÝÐÝNE GÜVENÝMÝZ TAMDIR.

ÖNCE HAYSÝYET, SONRA BAÐIMSIZLIK KAYBEDÝLÝR.
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YAÞASIN VATAN, YAÞASIN TÜRK MÝLLETÝ!

BÝZ SÝYASETÝ VATAN AÞKI OLARAK BÝLÝRÝZ.

HER ZAMAN, HER YERDE, HAK VE EÞÝTLÝK.

UYUTMAYA, AVUTMAYA, SOYMAYA SON VERECEÐÝZ.

KAÇARAK ÖZGÜR OLUNMAZ.

TÜRK MÝLLETÝ SÖZÜMÜZ, SÖZ.

ÞÝMDÝ DEÐÝLSE NE ZAMAN? TAM VAKTÝDÝR TÜRKÝYE!

DEVLET CÝHAN KAVGASIDIR, KAZANACAÐIZ.

BÝZ RÜÞVET VERMEDEN DEVLET KURMUÞ TEK MÝLLETÝZ.

KENDÝNÝ SOYDURAN TOPLUM, MÝLLET OLAMAZ.

HALKIN VE HAKLININ DOSDOÐRU YANINDAYIZ.

HALKÇIYIZ, MÝLLÝYETÇÝYÝZ, SOSYAL ADALETÇÝYÝZ.

YURTSEVERLER GÖREV BAÞINA.

GELECEÐE OTURANLARI KALDIRACAÐIZ.

PÝRELER VE SÝVRÝSÝNEKLER KANIMIZIN PEÞÝNDE

ÇALANIN, ÇIRPANIN HAKKINDAN GELECEÐÝZ.
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BÝZ NE ALDANIR, NE ALDATIRIZ.

TÜRK MÝLLETÝ! BU SON KOZUN, ARTIK OYUNU BOZUN.

NE SAÐDAYIZ, NE SOLDAYIZ. BÝZ YUKARDAYIZ.

ANADOLU KARTALI KURTARACAK VATANI.

VATAN ÝÇÝN BÝRLEÞTÝK, HAK VE EÞÝTLÝK.

DEVLETLER DE EFELER GÝBÝDÝR, EFE GÝBÝ DURAMAZSAN 

EFELÝÐÝN BEÞ PARA ETMEZ.

YALAN SÖYLEYEN, DEVLET YÖNETEMEZ.

TÜRK MÝLLETÝ UYAN! YOKSA, ARDI HÝCRAN…

HÜR OLMAK DEMEK SEÇMEK VE DENETLEMEKTÝR.

AÇLIÐI VE UMUTSUZLUÐU ORTADAN KALDIRACAÐIZ.

ÞEREFTEN BAÞKA HER ÞEY MAHVOLDU.

YOLSUZLUK, KARGAÞANIN VE SUÇLARIN ANASIDIR.

DEVLETLER YA ÇEKÝÇ YA ÖRSTÜR.

YALAN YOK, SAHTE VAAD YOK.

TÜM ÇETELERÝN KÖKÜNÜ KURUTACAÐIZ.

ÞEHÝT BABASINI VE GAZÝYÝ MAHKEMEYE VEREN KAFA, 

MÝLLETE HESAP VERECEK.
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"Örgüt veya partili, niþanlarý, sembolleri, 
rozetleriyle dikkat çekmelidir. Unutmayýnýz! 
Dikkat çekmeyen hiçbir þeyin deðeri yoktur.”
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Türk bayraðý ve Parti bayraklarý

Genel Merkezce onaylanan rozet 

ve diðer objeler

Kurumsal kimlikte yer alan tasarýmlar

MÜZÝKLER SEMBOLLER

Parti Marþý (Sürekli)

Anadolu Kartallarý Ezgisi (Zaman zaman)

Plevne Marþý (Zaman zaman)

Gidilen bölgenin yerel ezgileri (Zaman zaman)

Sloganlar bölümünde yer alan özlü sözler, 
sadece meydan pankartlarý ve topluca 
haykýrmak için deðil, ayný zamanda, 
tüm konuþma ve tanýtýmlarda da 
cümlelerin arasýnda kullanýlmalýdýr.



"Bir hata olursa cesurca kabul edin ve cüretkarca 
düzeltin. Ýnsanlar cesarete hayrandýr.”

"Mücadele; faaliyet, hareket ve yol katetme 
demektir. Ancak küçük ruhlar iþlerin aðýrlýðý 

altýnda ezilir, onlardan ayrýlmayý, bir yerde durup 
yeniden baþlamayý bilemezler.”



Kartallar güneþe komþu,
Kara komþu,
Sert rüzgarlara komþu yaþarlar.
Konuþulanlar daðýlýr gider, bulut gibi.
Sadece eylemdir, her þeyi saran…

Biz siyaseti Türkiye sevdasý için yaparýz. 
YAÞASIN VATAN, YAÞASIN TÜRK MÝLLETÝ!

23 Nisan 2010
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