Devrimci Demokratik Cumhuriyet
Mitinglerinde Buluşuyoruz
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alkın acil talepleri doğrultusunda
Türkiye’nin devrimci yeniden
kuruluş mücadelesi ve hedeflerini
ortaya koyacağımız mitinglerimizle mücadelemizi sokağa taşıyoruz.
Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma
iradesinin taşıyıcısı gençler, kadınlar,
ilericiler, yurtseverler, emekçi halkı-

mız, devrimciler SOL’da buluşalım;
memleketin dört bir yanında SOL’u
birlikte örgütleyelim. 7 Kasım’da
Trabzon’da, 13 Kasım’da İzmir’de, 21
Kasım’da İstanbul’da gerçekleştireceğimiz DEVRİMCİ DEMOKRATİK
CUMHURİYET mitinglerinde buluşacağız.
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Bu Köhnemiş
Tek Adam Rejimine
Son Verelim
Bu iktidar emekçi yoksul halklara baskı ve sefalet, bir avuç para babasına saltanat demektir. Bu
harami saltanatına son verelim. Emekçi halkın
devrimci demokratik cumhuriyetini kurmak
için birleşelim. SOL Parti olarak, bu sorumlulukla tek adam rejiminden ülkemizi kurtarmayı
acil bir görev olarak önümüze koyuyoruz. Tüm
muhalefet güçleriyle dayanışma içinde ve 20 yıldır bu kötülük iktidarına teslim olmayan bütün
ilerici, yurtsever emekçi halkımızla, geleceğin
kurucusu olacak gençlerle ve kadınlarla omuz
omuza vererek bu köhnemiş iktidara mutlaka
son vereceğiz!

Krizden Çıkış Yolu
Geriye Dönüş Değildir
Düzen muhalefeti ise, “güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş” sınırını aşmayan bir
programda anlaştığını ortaya koyuyor. Halbuki,
anayasal düzenlemeden ibaret basit bir resto-

rasyonla ülkenin içine sürüklendiği krizden
çıkmasının mümkün olmadığı açıktır. Kaldı ki
Türkiye’nin eski sisteminin de demokratik bir
yapısı yoktu. Soğuk savaş politikalarına göre
düzenlenmiş, içinde CIA kontrolündeki kontrgerilla yapılarını barındıran anti-demokratik bir
özellik taşıyordu. Temsilde adaleti ortadan kaldıran seçim ve siyasi partiler yasasının yasaklarla ve barajlarla donatıldığı yapısı siyasal alanının alabildiğine daraltıldığı bir nitelik taşıyordu.
Halkın önüne koyulan tüm yasaklar ve barajlar
kalkmadan demokrasi kurulamaz.

Kararlı, Devrimci, Kurucu
Bir Siyaset İçin SOL Var
Sosyalist SOL’un, laikliğe sahip çıkmanın önemini görmezden gelen, anti-emperyalist bir
mücadele eksenine sahip olmayan ve emekçi
halkın küresel sermayeye bağımlı sömürü düzeninden kaynaklanan geçim sorunlarına çözüm
içermeyen bir restorasyon programı etrafında
birleşmesinin doğru olmadığı açıktır. Bugün
düzen muhalefetinin, siyaseti bir tür iletişim
oyununa ve gösteriye dönüştürdüğü burjuva
siyaset düzlemi dışında halkın örgütlü mücade-

lesini geliştirmeye kararlı devrimci, kurucu bir
SOL siyaset ülkenin en yakıcı ihtiyaçlarından
birisi olarak öne çıkmaktadır.

Yeni Bir Toplumsal Düzen İçin
SOL Parti Sorumluluk Alıyor
Türkiye’nin hayati bir kırılmaya doğru ilerlediği
bu süreçte SOL Parti, tek adam rejimine son
verme mücadelesini; siyasal İslamcı rejimin
emekçilerin haklarını ellerinden alarak, laikliği
ve Cumhuriyet’in birikimlerini yok ederek yarattığı tahribata karşı, Türkiye’nin laik, demokratik, bağımsız ve eşitlikçi bir temelde yeniden
kuruluş hedefiyle birleştirerek sürdürecektir.
Ekosistemin, tarım alanlarının ve kır emekçilerinin hoyratça sömürüsüne dur diyecek;
halkın sürüklendiği sefalete ve gençlerin içine
sürüklendiği geleceksizliğe son verecek; sözün,
yetkinin ve iktidarın halkta olacağı yeni bir toplumsal düzen alternatifini inşa edeceğiz.
Bilinmeli ki ülkemizin bugünü ve geleceğinin
kurulmasında SOL’un sözü, SOL’un inisiyatifi ve
SOL’un gücü olacaktır.

Her Yerde SOL VAR
SOL’da Buluşuyoruz
Çürümüş tek adam rejimine son
vermek için memleketin dört bir
yanında birleşiyoruz, SOL’da buluşuyoruz.
Eylül ayında başlayan SOL buluşmalar Ankara, İstanbul, Artvin,
Şavşat, Pazar, Tonya, Trabzon,
Giresun, Amasya, Dive, Samsun,
Datça, Marmaris, Denizli, Kestel,
Eskişehir, Piyalepaşa Mahallesi,
Esat-Seyran Mahallesi, Uşak, Ulubey, Antalya, Malatya, Safranbolu,
Amasra, Ören’de gerçekleşti.

Devrimci Demokratik
Cumhuriyet İçin

Cumhuriyet, sömürgeciliğe karşı
bir kurtuluş savaşıyla kuruldu.
SOL Parti cumhuriyetin tüm
kazanımlarını sahiplenirken onu
aşmak için mücadeleyi önüne
koyuyor. 100’üncü yılına giderken sömürücü sınıfların, siyasal
İslamcıların, Amerikancılıklarını
milliyetçilikle gizlemeye çalışanların, faşist darbecilerin cumhuriyeti aşındırarak, tüm kazanımları ortadan kaldırdıkları
ortadadır. O yüzden kazanılması
gereken devrimci demokratik bir
cumhuriyet vardır. Tüm ezilen
kesimlerin, emekçilerin laik,
bağımsız, demokratik cumhuriyetini kurmak için birleşelim.

Laikliği Kazanmak İçin

Ülkemiz siyasal İslam’ın pençesinde bir karanlığa sürüklendi.
Devlet, AKP’nin beslediği tarikatlar ve cemaatler tarafından
paylaşıldı. Din, bir avuç sömürücünün yarattıkları büyük eşitsizliğin üzerini örtmek için bir araç
haline getirildi. SOL Parti olarak
laiklik mücadelesini tavizsiz bir
mücadele alanı olarak görüyoruz. Toplumsal hayatın ve devlet
yönetiminin sürdürülmesinde
her türlü dini referanstan vazgeçilmesi; devletin içindeki tüm
tarikat ve cemaatlerin dağıtılması, aydınlanma ilkelerinin ve bilimin yol göstericiliğinin egemen
kılınması için mücadele ediyoruz. Laiklik mücadelesi yoksulların sırtına basarak kendileri için
bu dünyada cennet yaratan din
bezirganlarının elinden dini de
kurtarma mücadelesidir.

Halkın Olanı Geri
Almak İçin

Ülkemizde ekonomi, ranta
dayanan neoliberal anlayışlarla
birlikte bir avuç sömürücünün
insafına bırakıldı. Sağlık sistemi,
eğitim sistemi tel tel dökülürken,
bir avuç para babası bu alanlardan rant sağlıyor. Tarikatlar ve
cemaatler kamu hizmeti vermesi
gereken alanları paylaşıyor. Fabrikalar kapalı, ülke ithalata ba-

ğımlı… Yerli-yabancı sermayeye
peşkeş çekilen, halka ait tüm varlıklar kamulaştırılmalıdır. Kamu
bankaları başta olmak üzere
kamu kaynakları kullanılarak
ele geçirilen medya organları,
kamu kaynaklarıyla desteklenen
vakıfların halktan gasp ettikleri
kaynaklara el konulmalıdır.

Tam Bağımsız
Türkiye İçin

Birinci Paylaşım Savaşı sonrasında emperyalizmin Anadolu’yu işgal ve paylaşım planları
Kurtuluş Savaşı’yla engellendi
ve yeni bir cumhuriyetin yolu
açıldı. Ancak 1950’lerden itibaren sağcı iktidarlar eliyle ülkemiz
emperyalizme ekonomik, siyasi
ve askeri bir bağımlılık içinde
biçimlendi. Ülkemizin yeraltı ve
yerüstü tüm kaynakları emperyalist tekellere teslim edildi,
limanları-madenleri yabancı sermayeye satıldı, tarım uluslararası
gıda tekellerinin hâkimiyetine
bırakıldı. Memleketin dört bir
yanı Amerikan ve NATO üsleriyle dolduruldu. AKP iktidarı iş
başına geldiği günden beri memleketimizi yabancı sermayeye
peşkeş çekti. Ülkemizin doğasını
talan eden yabancı şirketlere
karşı çıkan halka polisle, jandarmayla saldıran iktidara karşı
bağımsızlığı savunacağız.

Gerçek Demokrasi İçin

Ülkemiz tek adama dayalı, halka
karşı, bir avuç azınlığın çıkarını
güden bir rejimle yönetilmektedir. Bu karanlığı parçalayıp
gerçek bir demokrasiyi savunmak elzemdir. Ancak bu, halkın sorunlarına hiçbir çözüm
üretmeyen eskinin parlamenter
rejimine geri dönülerek yapılamaz. Halkın söz, yetki ve karar
süreçlerine dahil edildiği, yerel
yönetimlerin ve yerinden yönetim anlayışının temel alındığı demokratik yeni bir düzen
kurulmalıdır. Demokratik bir
cumhuriyet için; 12 Eylül anayasasının bütün faşist hükümlerinin iptal edilmesi, siyasal partiler
yasası ve seçim yasası başta
olmak üzere tüm anti-demok-

ratik yasaların kaldırılması için
demokrasi güçleriyle beraber
seferberliğimizi sürdüreceğiz.

Emeğin Türkiyesini
Kurmak İçin

SOL Parti emeğin, emekçilerin
Türkiye’sini kurmak için yola
çıktı. Ekonomik krizde tüm hakları gasp edilmeye çalışılan, işsiz,
yoksul, aç bırakılan emekçilerin
mücadelesini emekçilerle birlikte
örgütleyeceğiz. Sermayenin emeği, özellikle de kadın, çocuk ve
göçmen işçilerin emeğini acımasızca sömürdüğü; taşeronlaşmanın, sendikasızlaştırmanın kural
haline getirildiği artan işsizliğin
çalışan emekçi kesimler için bir
tehdit olarak kullanıldığı bu düzeni tümüyle değiştireceğiz.

SOL Buluşmalar, Esenyurt, Zonguldak, Ordu, Aydın, Vezirköprü,
Bafra, Karşıyaka, Gaziemir, Narlıdere, Avcılar, Bakırköy, Kartal,
Ataşehir, Kağıthane, K.Çekmece,
Yüzüncü Yıl, Keçiören, Batıkent,
Nevşehir, Bolu, Gebze ve pek çok
noktada sürecek.
SOL Memlekettir
Her Yerde SOL’u Birlikte
Örgütleyelim

Tohuma, Toprağa,
Dereye, Ağaca
Sahip Çıkmak İçin

Kapitalizm, dünyamızı bitmek
bilmez bir kâr hırsıyla, doğayı
metalaştırarak yok oluşa doğru sürüklüyor. AKP iktidarı da
ülkemizde rant hırsıyla doğayı
tahrip ediyor, tarım arazilerini, su kaynaklarını yok ediyor.
Sermaye kentsel ve kırsal yaşam
alanlarını yeni sermaye birikimi
için talan ediyor, insanların ve
tüm canlıların temiz suya, temiz
doğaya, temiz havaya erişim
hakkını elinden alıyor. SOL Parti
olarak kapitalizmin kâr hırsına,
AKP’nin rant düzenine karşı
doğaya sahip çıkacağız.

Örgütlü Gücümüzle
Değiştirelim

Ülkemizin geçtiği karanlık
günlerden çıkış yolu, “nasıl olsa
gidecekler” gibi bir yaklaşımdan
ziyade örgütlü bir toplumun
yaratılmasından geçiyor. Ne
tek adam rejimleri, ne cemaat
darbeleri, ne faşist kalkışmalar
örgütlü bir toplumu korkutamaz.
Çünkü örgütlü bir halkı hiçbir
kuvvet yenemez. Gelin, SOL
Parti’de örgütlenelim, bu düzeni
değiştirelim.

SOL Parti Genel Merkezi - Mithatpaşa Caddesi 45-15 Kızılay Ankara
www.solparti.org

SOL Parti’nin Örgütlenme
Süreci Devam Ediyor
SOL Parti’nin örgütlenme ve kuruluş süreci devam ediyor. Eylül
ayında başlayan SOL Buluşma’larla
birlikte SOL Parti’nin yeni ilçe ve il
örgütlerinin kuruluşları da devam
etti. Bu dönemde, Amasya Taşova, Dersim Hozat ilçe örgütlerinin
ve Çorum il örgütünün kuruluşu
gerçekleşti. Bu dönemde Avcılar,
Beşikdüzü ilçe örgütlerinin açılışı
gerçekleşti. 24 Ekim’de Gebze’de
İşçi Dayanışma Evi’nin açılışı gerçekleştirilecek.

SOL’a
KATIL
Kodu
Okutarak
Üyelik
Formunu
Doldurabilirsiniz

