
Bu yapılan insanlıktan çıkmış 4’üncü tür 
yaratıkların Kürt ve Türk Halkı arasındaki 
bağları tamamen kopartmak ve ülkeyi 
kan gölüne çevirmek için düzenlediği bir 
provokasyondur.

Hz. Muhammed; “Cenaze 
gördüğünüz zaman kalkınız sizi geride 
bırakıncaya kadar ayakta bekleyiniz.”, 
demiştir.

Ama siz ne yapıyorsunuz?
Gömülmüş bir Anayı mezarlıktan 

çıkarttırıyorsunuz?
Bu mu sizin Müslümanlığınız?
Ülkenin bölünmesinden bu kadar 

korkuyorsunuz ama bu yaptıklarınız ile 
her geçen gün, nefretin, ötekileştirmenin, 
bölünmenin taşlarını örüyorsunuz. Artık 
mezarlığımızda bile size yer yok! mesajı 
veriyorsunuz.

HDP’nin siyasi çizgisini eleştiririz. Bu 
tartışılabilir.

Fakat bu yapılan açıkça iç savaş 

çıkartmanın yollarını açmaktır.
Ancak size prim vermeyeceğiz!
Bu sorunun çözümü, ne Türk 

Milliyetçiliğinde ne de Kürt 
Milliyetçiliğinde!..

Bakın ülkemizin en 
önemli siyasi meselesi olan 
Kürt Sorunu’nun Devrimci 
çözümü, Halkın Kurtuluş 
Partisi Programı’nda şöyle 
konulur:

“KÜRT MESELESİ
“Devlet, bugüne dek bu 

meseleyi yok saydı. Fakat 
problemler biz onları yok 
saymakla, görmezlikten 
gelmekle yok ya da görülmez 
olmazlar. Onlar çözülünceye 
kadar var olmaya devam ederler.

“Bu mesele şöyle ya da 
böyle çözülecektir. Bu bizim 
meselemizdir. Türklerin ve 
Kürtlerin meselesidir. Elbirliğiyle biz 
çözersek, istediğimiz doğrultuda çözeriz.

“Fakat başkaları, yani Batılılar çözerse 
kuşkusuz kendi aşağılık emperyalist 
çıkarları doğrultusunda çözeceklerdir. 
Türkiye’yi en az üç parçaya bölmek 
isteyeceklerdir… Bütün Batılı Emperyalist 
ziyaretçilerin, başta Diyarbakır olmak 
üzere Bölge illerini tabanı yanmış itler 
gibi dolaşmalarının ve sözde Kürt dostu 
görünmelerinin sebebi budur.

“Emperyalistler artık bu meseleyi, 

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı 
öncesinde olduğu gibi yeniden ellerine 

almışlardır. Bunu göremeyen kördür, her 
türden siyasi bilinçten yoksun bir zavallıdır. 
Meydan onlara bırakılırsa, işin sonunun 
nereye varacağı da aslında görünmektedir. 
En azından biz gerçek devrimciler bunu 
görebilmekteyiz.

“Ne yapmalıyız?
“Sorunun çözümü çok açık ve kesin 

biçimde 1933’te (bundan 72 yıl önce) 
ortaya konmuştur, Hikmet Kıvılcımlı 

tarafından. Bu çözüm, 
Türklerin ve Kürtlerin 
eşitçe, özgürce ve kardeşçe 
yer aldığı Demokratik 
Halk İktidarıdır.

“Türkler ve Kürtler 
için biricik onurlu ve 
gerçekçi çözüm budur. 
Bunun dışındaki bütün 
yollar parçalanmaya 
götürür. Batılı Emperyalist 
çakalların değirmenine 
su taşır. Daha doğrusu 
meseleyi onların ellerine 
teslim eder… Bunu 
görmek gerek.

“Türkiye’nin bu 
meseleyi çözümsüz 
bırakmakta hiçbir kazancı 

yoktur. Bugüne dek olmamıştır. Bundan 
sonra da olamaz. Oysa kaybedeceği pek 

çok şey vardır.
“Bu meseleyi Kıvılcımlı’nın 

öngördüğü şekilde kardeşçe çözmemizde 
ise kazanacağımız pek çok şey vardır. 
Türkiye o zaman bugünkünden en az bin 
kez daha güçlenecek ve hiçbir emperyalist 
saldırganın ele geçiremeyeceği, 
sarsamayacağı çelikten sağlam ve yüksek 
dağlardan sarp bir kale olacaktır.

“Kurtuluş Partisi, bu kalenin kurulması 
için gereken mücadeleyi yapacaktır.

“Biz 1933’ten beri bunu savunduk, 
savunmaya da devam edeceğiz. Çünkü 
Türklerin de Kürtlerin de gerçek 
çıkarı buradadır. Önderimiz Hikmet 
Kıvılcımlı’nın dediği gibi, “Vatan aşkını 
söylemekten korkar hale gelmektense, 
ölmek daha iyidir.” (http://kurtuluspartisi.
org/kurt-sorunu/)

Aşağıda Genel Başkan’ımız Nurullah 
Ankut’un Kürt Meselesi’ne ilişkin, linkini 
verdiğimiz, güncel bir değerlendirmesini 
daha okuyabilirsiniz:

(http://kurtuluspartisi.org/hkp-
genel-baskani-nurullah-ankut-gundemi-
degerlendirdi-iste-sira-sana-da-geldi-
turkiye-suriyelesmeye-basladin/)
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Çalıştay’ın konuşmacıları arasında 
bulunan SÜ öğretim üyelerinden Hülya 
Adak ve Koç Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Zeynep Türkyılmaz da 
Ermeni Diasporası’nın gözetiminde 
ve denetiminde olduğu herkes 
tarafından bilinen geçmiş faaliyetleri 
incelendiğinde Türklere karşı nefretin, 
saldırganlığın, karalama ve iftiranın 
merkezi haline gelmiş olan Amerikan 
ve AB ülkelerindeki Üniversitelerde 
okumuşlardır.

Örneğin; Zeynep Türkyılmaz’ın 
rahleyi tedrisatından geçtiği ve “Ermeni 
Soykırımı” konusundaki fikirlerini 
olgunlaştırdığı yer olan Kaliforniya 
Üniversitesi’nde (University of 
California at Los Angeles-UCLA); bir 
resimde Mustafa Kemal’in ayaklarının 
altında bir kız çocuğu cesediyle poz vermiş 

ve üzerine “İnkârın Yüzü” (Face of 
Denial) yazan belgeyi kes-yapıştır şeklinde 
montajlayan yerdir.

Hülya Adak ise Türkiye’de ilk 
kez “Ermeni Soykırımı’na Eleştirel 
Yaklaşımlar: Tarih, Siyaset, Estetik” 
başlığı ile 01-04 Ekim 2015 tarihleri 
arasında yine Sabancı Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen 
toplantının organizatörlerindendir.

Esasında bu toplantılar, Michigan 
Üniversitesi’nden Prof. Ronald 
GrigorSuny, Prof. Fatma Müge Göçek ve 
Prof. Gerard Libaridian’ın öncülüğünde 

oluşturulan Ermeni-Türk Çalışmaları 
Atölyesi (Workshop on Armenian-
TurkishScholarship, WATS)’ın ilk kez 
2000 yılında düzenlenmeye başladığı 
toplantıların devamı niteliğindedir. 
Yani arkalarında Ermeni Diasporası’nın 
bulunduğu çok açıktır.

Bu toplantıların bir özelliği ise; 

“Ermeni Soykırımı Emperyalist bir 
yalandır” diyen karşıt tez sahiplerinin 
alınmamasıdır. Böylece bunlar, hiçbir 
tarihsel geçerliliği olmayan ve birçoğunun 
yalan olduğu belgelerle kanıtlanan olayları, 
soykırım tezlerinin temeli olarak insanlara 
yutturmaya devam etmektedirler. 

Örneğin; Dönemin Osmanlı Ermenileri 
Temsilcisi olan Boghos Nubar Paşa; 
Fransız Dışişleri Bakanlığı’na yazdığı 
mektupta ve Paris Barış Konferansı’nda 
yaptığı konuşmasında açıkça Ermenilerin 
İtilaf Devletlerinin saflarında fiilen 
savaştıklarını söylemektedir. 

Soykırım Yalanı ile ilgili birçok 
fotoğrafın düzmece olduğu da 
kanıtlanmıştır.

Örneğin, Soykırım Müzesi’nde asılı 
duran ve Ermeni iddialarına dayanak 
gösterilen “Türk resmi görevlisi, açlıktan 
ölmek üzere olan Ermeni çocuklara 
ekmek göstererek alay ediyor” 
fotoğrafının, fotomontaj olduğunu Bilkent 
Üniversitesi Tarih Profesörü Doktor 
Jeremy Salt, kanıtladı.

( h t t p : / / a k a d e m i k p e r s p e k t i f .
com/2011/12/25/ermeni-iddialarindaki-
fotomontaj-sahteciligi/)

Yine “Aram Andonyan 
Telgrafları”nın sahteliği belgeli.

Mustafa Kemal’i bir sandalyede 
oturur gösteren fotoğrafa, fotomontajla 
yerleştirilmiş bir kesik baş ekleyerek, 
“Türklerin lideri katlettirdiği Ermeni 
çocuğun başı önünde keyifle oturuyor”, 
diye altına açıklama yazılmasının yalan 
olduğu açığa çıktı. 

Savaşı protesto etmek amacıyla bir Rus 
ressam tarafından yapılmış ve Moskova 
Müzesi’nde bugün de sergilenmekte olan 
kafataslarından oluşan piramit ve kargalar 
resmedilmiş tablo için “Türkler kestikleri 
Ermenilerin kafataslarından böyle 
piramit oluşturdular”, diye söylenen 
iğrenç yalanlar hep kanıtlanmıştır. Kaldı 
ki, bu Rus Ressam; tabloyu 1871 yılında 
yapmış ve 1904’te de ölmüştür.

(http:/ /www.turkishnews.com/tr/
content/tag/ermeni-soykirimi-yalani/)

Aslında gerçeğin bu olduğunu bizim 
yerli işbirlikçiler de WATS kurucuları da 
Batılı Emperyalistler de çok iyi biliyorlar. 
Ama onlar gerçeğin peşinde değil ki. 
Onlar yukarıda da belirtildiği gibi Yeni 
Sevr peşinde. Onlar, 1071 Malazgirt’in, 
1915 Çanakkale’nin ve 1922 Anadolu’nun 
intikamını alma peşinde. O savaşlarda 
uğradıkları hezimetin öcünü alma peşinde. 
Ve yeni bir Haçlılar Seferi başlatma 
peşindeler. Bugün, Türkiye’nin artık 
istenilen kıvama geldiğini, erime-çözülme 
sürecine girdiğini düşünüyorlar. Her  24 
Nisan’da ABD Başkanları bir taraftan, 
CIA kökenli Bakanları veya sözcüleri bir 
taraftan, AB Emperyalistlerinin üst örgütü 
Avrupa Parlamentosu bir taraftan “Ermeni 
Soykırımı”, 1 buçuk milyon Ermeni’nin 
katli, gibi yalan ve iftira çığlıkları atıyorlar.  

Maalesef, olayımızda olduğu gibi 
Türkiye’nin Parababalarını, burjuva 
siyasi partilerini, medyasını da artık 
istedikleri çerçeve içine almış durumdadır 
ABD Emperyalistleri. Onların da kimi 
tevil yoluyla, soykırımcı danışmanlar, 
milletvekilleri seçerek kimi de sözlü 
olarak açıktan bu emperyalist yalanı 
savunuyorlar artık. ABD’li efendilerinin 
gözüne girebilmek, mevki, ün, poz, 
iktidar ve para sahibi olabilmek için 
onların propagandistleri gibi çalışıyorlar 
bütün güçleriyle. Yani Batılı Emperyalist 
haydutlar ve yerli hain işbirlikçiler el ele 
vermişler, fırsat bu fırsat Türkiye şu anda 
Mütareke günlerindeki duruma düştü. 
Bu kez tuzağımızdan kurtulmasına izin 
vermemeliyiz, diyorlar.

Bu emperyalist ajan faaliyetlerinin bir 
başka amacı da “4 T Planı”nın yaşama 
geçirilmesidir. Yani yalan ve iftiralardan 
derleşik  “soykırım tezi” nin; Terör yoluyla 
tüm dünyaya duyurulmasını sağladıktan 
(ki, bu aşamayı geçtiler) ve Türkiye’ye 
tarafından Tanınmasını sağladıktan sonra; 
Tazminat ve Toprak talebinin gündeme 

getirilecek olmasıdır. Bu tezin en fütursuz 
savunucusu Ermeniler bu taleplerini 
açıkça dile getirmektedirler. Örneğin 
Amerika’daki Ermeni Diasporası’nın 
sözcülerinden olan Harut Sassounian, bu 
taleplerini açıkça dillendirmektedir. 

Yerli Finans-Kapitalistlerimizin 
en kodamanlarından Sabancı ve Koç 
aileleri ve diğer Parababaları kurdukları 
Üniversiteler aracılığıyla gençlerimizi 
beyin sömürüsüne uğratmaktalar. Ülkemiz 
“özel üniversite”den geçilmiyor. 

Tabiî bunların çoğunluğunda gerçek 
anlamda düşünen, soran, sorgulayan, 
Ulusal değerlerine sahip çıkan bir 
gençlik değil, kısa yoldan köşe dönmeyi 
hedefleyen, ülkesi ve halkı için en küçük 
bir aidiyet duygusu olmayan, kurtuluşu 
Batılı Emperyalistlerin projelerinde 
arayan, bunun için de yapmayacağı ihanet 
bulunmayan kişilerden derleşik bir kitle 
bulunmaktadır. 

Sabancı ve Koç Üniversite’leri de 
bunların prototip örnekleridir. 

Buralardaki Öğretim Üyeleri de benzer 
niteliklere sahiptir. Bu nedenle haklarında 
şikâyette bulunduğumuz Üniversite 
Rektörleri ve Öğretim Üyelerinin faaliyetleri 
de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bir 
yandan Türkiye’deki Üniversitelerde görev 
yaparken, diğer yandan da yurtdışında 
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini aşağılama, Devletin Birliğini 
ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Temel 
Milli Yararlara Karşı Faaliyette 
Bulunmak İçin Yarar Sağlama suçlarını 
işlemektedirler.

Bu nedenle, anılan kişilerin 
yargılanmaları için partimiz HKP 
tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.

Cumhuriyetin savcılarını (eğer kaldıysa) 
göreve davet ediyoruz. 05.09.2017
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Deyim yerinde ise; eylem, etkinlik vb. 
demokratik hak ve özgürlükleri yasakla-
mayı “moda” haline getiren Ankara Valili-
ği, yine 25 Eylül 2017 tarihinde almış ol-
duğu kararla, Ankara Kızılay ve çevresin-
de, geceli/gündüzlü (24 saat esasına göre) 
yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde 
şarkı, türkü, marş, vb. sloganlar atmak su-
retiyle toplantı, basın açıklaması vb. her ne 
suretle olursa olsun eylem yapılmasını ya-
saklamıştır. 

Ankara Valiliği, 2017 yılı başından 
itibaren nerdeyse her ay eylem yasağı ge-
tirmektedir. Valilik, kararlarını OHAL Ka-
nunu Maddelerine, 2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununa, IŞİD ve 
PKK gibi örgütlerin olası eylemlerine da-
yandırmaktadır. 

Bu kararın alınmasına neden olarak 
gösterilen terör saldırıları ülkemizi vurdu-
ğu günlerde, adeta sıraya bindirmiş şekilde 
her hafta kanlı eylemler düzenlenirken ted-
bir almayan, istihbari bilgilere dayanma-
yan Valilik, iş yasaklamaya gelince istih-
bari bilgilere dayanarak terör saldırılarını 
gerekçe gösteriyor.

Halkın haklarını savunmayı kendine 

düstur edinen Halkçı Hukukçular, Anka-
ra Valiliğinin hukuka aykırı kararına karşı, 
yürütmenin durdurulması ve iptali istemiy-
le Ankara İdare Mahkemelerinde dava açtı. 
Dava dilekçesinde; toplantı ve gösteri yü-
rüyüşleri hakkının Anayasa’da, Uluslara-
rası Sözleşmelerde tanınır bir hak olduğu, 
Valilik kararı ile bu hakkın yasaklanama-

yacağı, 2911 Sayılı Yasanın ilgili madde-
lerinin aykırılığı nedeniyle Anayasa Mah-
kemesinde iptalinin istendiği, konulduğu 
dönemin ruhunu taşıyan bu kanuna daya-
narak eylem yasaklamanın hukuka uygun 
olmadığı, OHAL uzatımlarının uluslararası 
hukuka aykırı olması nedeniyle yasaklama 
kararının OHAL’e dayandırılamayacağı 
belirtilmiş ve Partimizin programındaki 
maddelere dayanılarak davayı açmaktaki 
hukuki yarar anlatılmıştır. 

Ankara Valiliği, 10.01.2017 günü ben-
zer bir yasaklama kararı almış, Halkçı 
Hukukçular yine iptal davası açmıştı. 
Onlar saldırılarında ne kadar hırslı ve 
inatçı olursa olsun, biz de halkımızı sa-
vunmada o kadar hırslı ve inatçıyızdır.

Faşist Din Devletine giderken toplum-
sal muhalefeti bastırmayı da kendine gö-
rev edinen AKP’giller ve onların Reis’i, 
OHAL’i keyfi olarak uzatmakta, OHAL’e 
dayanarak bu tür eylem yasakları getirmek-
te, halkımızı eylem-etkinlik yapamaz, ba-
sın açıklaması okuyamaz şarkı, türkü, marş 
söyleyemez hale getirmek istemektedir.

Ancak nafile çabadır. Halkımız elbette 
ki bu Ortaçağcı gidişin farkına varacak, bu 
zalimliklerin, bu yolsuzlukların, bu arsız-
lıkların, bu hukuksuzlukların, enkaza çe-
virdikleri Laik Cumhuriyet’in yangından 
mal kaçırırcasına yağmalanmasının hesa-
bını soracaktır.

Belki bugün; keyfiliğin, baskının, zul-
mün, haksızlıkların, hukuksuzlukların kol 
gezdiği günleri yaşıyoruz. Ancak bunlar 
da geçecek. Halkın Kurtuluş Partisi ön-
cülüğünde örgütlenen ve ordulaşan Emekçi 
Halkımız bu zalimlerden yaptıkları haksız-
lıkların ve hukuksuzlukların hesabını sora-
cak... 26.09.2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Arsa veremeyince bina kiraladı, 
bu binaların tüm masraflarını belediye 
bütçesinden karşıladı. Toplam 32 
taşınmazın bedeli ya da başka bir tabirle 
kıyağın bedeli yaklaşık 800 milyon TL. 
Tüm bu arsalar, binalar İBB Meclisi’ne 
gelen teklif protokollerle verildi.

İşte parsel parsel vakıflara verilen 

arsalar ve ortalama değerleri: İşte bu 
haberler üzerine harekete geçen Halkçı 
Hukukçular, İBB Başkanı Kadir Topbaş, 
sorumlu tüm Belediye Başkanları ve İl 

Genel Meclis Üyeleri ile 9 tane Ortaçağcı 
Gerici Vakfın yöneticileri hakkında suç 
duyurusunda bulundu. 

Yine daha önce, HKP’nin Konya’da 
TÜRGEV ile ilgili yaptığı bir suç duyurusu 
üzerine Konya Valiliği TÜRGEV’den 
5 bin TL Ecri Misil alınmasına karar 
vermişti. Kamu adına, Halk adına küçük 
de olsa bir kazanım sağlanmıştı. 

Halkın Kurtuluş 
Partisi bir gün mutlaka bu 
kazanımların artacağına ve 
Kamu mallarının sahibine 
yani Halka iade edileceğine 
olan inançla mücadeleye 
devam ediyor ve edecek!

Kazanan en sonunda 
mutlaka HALK olacaktır!

Davamız
Halkın Kurtuluş Da-

vasıdır!
22.09.2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Bir Ananın Cenazesini
mezarından çıkarttıranlar
iç savaşın ve bölücülüğün

çığırtkanlığını yapıyor!
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HKP; Almanya’nın Başkenti Berlin’deki
Potsdam Üniversitesi’nde

Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak olan
“Ermeni Soykırımı” konulu Çalıştay hakkında

Suç Duyurusunda bulundu

HKP, İBB’nin Ortaçağcı gerici örgütlere yaptığı 
800 milyonluk peşkeşin peşinde! OHAL uzatımlarının keyfiyeti ile eylem yasaklayan 

Ankara Valiliği işlemini yine İdari Yargıya taşıdık
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