SOL Dalgayı Her Yerde
Büyütmek İçin İleri!
SOL Parti’yi, SOL Buluşma’larla birlikte kuruyor, memleketimizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz.
Ülkenin dört bir yanında sürdürülen SOL Buluşma’larla, SOL Parti’nin kuruluş sürecini devam ettiriyoruz.
Bu buluşmalar memlekete birlikte sahip çıkma irademizin de birleştiği buluşma noktaları oluyor.
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Emekçiler, Yurtseverler, İlericiler, Devrimciler

FELAKET İKTİDARINA SON VERMEK İÇİN
MAHALLENDE, SOKAĞINDA SEN DE SOLU ÖRGÜTLE
Felaketler iktidarına son verme zamanı geldi. Yirmi yıldır ülkenin
talan edilmemiş tek bir noktasını bırakmadılar. Gençler barınamıyor, okuyamıyor! Emekçi halk geçinemiyor. Derelerimiz yağmalanıyor, ormanlarımız yok oluyor! Fabrikalar kapalı, işçi iş bulamıyor.
Köylü toprağını ekip biçemiyor. YETER! Artık bu felaket iktidarına
son vermek için örgütlenmeli, sağın bu çürümüş düzenini SOL

değerlerle değiştirmeliyiz.
Emekçiler, yurtseverler, ilericiler, devrimciler birleşelim! Omuz
omuza verip, bulunduğumuz her yerde sorumluluk alalım. Mahallemizde, sokağımızda hayatın her alanında SOL’u birlikte örgütleyelim.

Pazar SOL Buluşma Gerçekleşti

Memleketin Bağrına Saplanmış
Zehirli Hançeri Oradan Çıkaracağız
hasır ördük, gündüz sattık. Damımızı, 10 bin liraya ipotek ettim ki Battal okuya, bizi kurtara!
Ben yürekli Battal yetiştirdim.
Vatanı kurtaracak, ekmek parası
kazanacak. Hani Battal’ın katili” Bu sözler Battal’ın annesi,
İnsaf ananın sözleri. Katli Vacip
kitabında Battal’ın katili ayrıntılı
anlatılıyor. Onlar, Battal’lı katEtkinliğe SOL Parti Meclis
Üyesi Alper Taş, SOL Parti Rize
ledenler bugün iktidardakilerin
İl Başkanı Ahmet Haşim Parlak,
ve onların çevresindekiler. Biz,
EMEP Rize İl Başkanı Hasan Zor- işte o damını ipotek edip evlalucan, SOL Parti Pazar İlçe Baş- dını okutan o ananın çocukları;
kanı Onur Uygur, CHP Pazar İlçe Battal gibi yüreği halk ve memBaşkanı Kazım Balta, CHP Pazar leket sevgisiyle dolu devrimciBelediye Meclisi, İl Genel Meclisi lerin; onlar da bizim katillerimiz.
Üyeleri ve Partililer katıldı.
ABD tezgahlarında yetiştirilip
Önder İşleyen, konuşmasına
devrimcileri katlederek iktidara
68 devrimci gençlik hareketinin gelip bugün memleketin bağrıiçinde öldürülen Battal Mehena bir zehirli hançer gibi saptoğlu’na atıfla başladı. Önder İş- landılar.Bizim sorumluluğumuz
leyen yaptığı konuşmada ;”Gece memleketin bağrına saplanmış
Rize Pazar ilçesinde SOL
Buluşma gerçekleştirildi. Buluşmaya Başkanlar Kurulu üyesi
Önder İşleyen katıldı. 150 civarında katılımın olduğu SOL Buluşma’da, SOL Parti’nin kuruluş
süreci ve SOL Parti’nin güncel
politikaları tartışıldı.

bu zehirli hançeri oradan söküp
almak. O zehri bu memleketin her yanından temizlemek.
Türkiye için hayati önemdeki bu
dönemde bu harami düzenine,
bu tek adam diktasında son vermek için omuz omuza mücadele
etmek zorundayız. Bir felaket
rejimi kurdular. Bakın şimdi bu
yağan yağmura eskiden bereket derdik, şimdi her yağmur

yağdığında yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz. Yağmuru dahi
ölümle anılır kılan bu felakete
hep birlikte son vereceğiz. Ama
bunun için örgütlü bir toplumsal
seferberliğe ihtiyacımız var. Yirmi yıldır bu zalim iktidara karşı
direndik, şimdi bu iktidara son
verecek bir zafer için birleşik
ve örgütlü bir mücadeleyi hep
birlikte sürdüreceğiz.
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Taşova SOL Buluşma Gerçekleşti

SOL Parti Amasya’da Yeni Üyelerle Adım Adım Örgütleniyor
Sol Parti Amasya İl Örgütü
‘Adım Adım Dalga Dalga Sol’u
Birlikte Büyütüyoruz” Şimdi
örgütlenme zamanı adı altında
bir Boraboy gölünde bir toplantı
gerçekleştirildi. 18 Eylül 2021
Cumartesi günü gerçekleşen
buluşmaya Taşova’dan, Uygur
ve Esen köyünden katılımlarla

birlikte çevre ilçelerden de 100’e
yakın katılım oldu. Sol Parti
Amasya İl Başkanı Suat Sancak’ın açış konuşmasıyla başladı. Sol Parti Başkanlar Kurulu
Üyesi İlknur Başer konuşmasında, Boğalı dağlarındaki siyanürle altın arama çalışmalarını
eleştirdi. Tek adam rejiminin

tehlikesini vurgulayan Başer,
”Halkın arazilerini acele kamulaştırma hırsızlığı ile şirketler el
koymaktadır. Sağlık ve eğitimde
yoksul insanlar bedava olması
gereken bu hizmetlere para ile
ulaşmak zorunda bırakıyorlar.
Yoksul çocuklarımız tablet alamamaktadır. Tüm insanımız sağ-

lık ve eğitim hizmetlerine bizim
iktidarımızda ücretsiz erişecektir.” şeklinde konuştu.Etkinlikte
Sol Parti’ye katılanların rozeti
Başer tarafından takıldı. Sanatçı
Ercan Aydın’ın konseri ile program sona erdi.

Kestel Kale Mahallesi Halk Şenliği Gerçekleşti

Her Mahallede, Her Sokakta SOL’u Örgütlüyoruz
Kestel Kale Mahallesi’nde dört
gün süren halk şenliği düzenlendi. SOL Parti Kestel İlçe örgütü
tarafından düzenlenen Halk
Şenliği’nde çocuk etkinliklerinden edebiyat buluşmasında,
SOL buluşmadan konserlere
kadar pek çok etkinlik düzenlendi. Kale Mahallesi’nde yapılan
şenlikte gerçekleşen SOL Buluşma’ya SOL Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Gizem Gül Kürekçi
ve Önder İşleyen katıldı. Gizem
Gül Kürekçi yaptığı konuşmada,

“Bu iktidar kadınlar için bir felaket ülkesi yarattı. Taliban nasıl
Kabil’e girdiğinde, ilk olarak
kadınların yüzünü ve ismini silmeye çalıştıysa AKP de benzer
bir şeyi ağır adımlarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Kadınlar,
hep birlikte buna karşı direndik,
bundan sonra da örgütlenerek
bu direnişimizi büyütmekten
başka yolumuz yok”dedi.
Önder İşleyen ise, “bu iktidarı
yenecek bir zafere ihtiyacımız

var ve bunu hep birlikte başaracağız. Fiili şeriat rejiminde,
şimdi Ali Erbaş, her gün yeni bir
fetva veriyor. Muhalefet laikliği
bir yana bırakması bir yana, Ali
Erbaş’a şöyle konuşma böyle
konuş diye güya eleştiri yapıyor. Ali Erbaş öyle yada böyle
konuşsun demek bugünkü
durumu kabullenmektir. Aksine diyoruz ki, Ali Erbaş sesini
kesecek. Diyanet’in bütçesi
sıfırlanacak, o halkın parasıyla
üzerine oturdukları şatafatlarına

son verilecek. Bu bütçe eğitime
ve sağlığa ayrılacak. Laiklik için
mücadele, tam da dini devletin
ve siyasetin dışına çıkarmaktır.
Bu da halkı din örtüsü altında
yoksulluğa mahkum eden bu
din bezirganlanlarının saltanatına son vermektir” dedi.
Kale Mahallesi Halk Şenliği, Ali
Asker’in konseriyle son buldu.
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı
konserin sonunda örgütlenme
ve mücadele çağrısı yapıldı.
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Denizli’de SOL’da Buluştuk
Denizli’de SOL Buluşma, 19 Eylül Pazar günü gerçekleşti. 100
civarında katılımın olduğu buluşma, kahvaltı ile başladı. Kahvaltının
ardından SOL Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Gizem Gül Kürekçi ve
Önder İşleyen’in sunumlarıyla, SOL Parti’nin kuruluş süreci değerlendirildi. Yapılan konuşmalarda, SOL Parti’nin pandemi kısıtlılıklarında süren kuruluş sürecinin şimdi SOL Buluşmalarla sürdürüldüğüne değinildi. SOL Parti başta gençler ve kadınlar olmak üzere
yeni üye katılımlarıyla büyüdüğünün altının çizildiği konuşmalarda,
bu kuruluş sürecinin ilçelerden mahallelere her birimde sürdürülmesine vurgu yapıldı.

Amasra ve Safranbolu’da
Buluşmalar Gerçekleştirildi
Batı Karadeniz SOL
Buluşmaları kapsamında
Safranbolu ve Amasra’da
buluşmalar gerçekleştirildi.
Amasra’da 60, Safranbolu’da
50 civarında katılımın olduğu
buluşmalarda, SOL Parti’nin
kuruluş süreci tartışıldı. Yeni

üye katılımlarının gerçekleştiği buluşmalarda, SOL Parti
Başkanlar Kurulu üyesi Gizem
Gül Kürekçi, MYK üyeleri
Mehmet Soğancı ve Göksü
cengiz ile PM üyesi İsmail
Hakkı Tombul konuşmalar
gerçekleştirdiler.

Yeni Örgüt Kuruluşlarımız Sürüyor
SOL Parti’nin örgütlenme süreci yeni ilçe ve il örgütlerinin
kuruluşlarıyla sürüyor. Bu hafta, Amasya’nın Taşova ilçesinin

ve Çorum il örgütlerinin kuruluşları tamamlandı. Önümüzdeki
günlerde yeni ilçe ve il örgütleri kuruluşları devam edecek.

Avcılar İlçe Örgütümüz Açıldı
SOL Parti Avcılar İlçe örgütü binası, 19 Eylül Pazar günü İstanbul
İl Başkanı Leyla Koç Üzümcü ve
PM üyesi Alper Taş’ın katılımlarıyla
açıldı. Açılış öncesinde SOL Parti’ye katılım bildirilerinin dağıtımı
gerçekleştirildi. İlçe binasının açılışı
yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

SOL Buluşmalar Devam Ediyor

20-26 Eylül tarihleri arasında, Trabzon, Tonya, Marmaris, Datça, Uşak ve Eskişehir’de SOL Buluşmalar devam edecek.
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SOL Parti'ye NASIL
KATILABİLİRSİNİZ?

SOL Parti'ye katılmak için, solparti.org adresinden üyelik formunu doldurabilirsiniz,
SOL Parti whatsapp hattına (0545 582 52 33) yazabilirsiniz.
Bulunduğumuz yerdeki ilçe ya da il örgütümüze başvurabilirsiniz.

KATIL!

SOL Parti Genel Merkezi
Mithatpaşa Caddesi 45-15 Kızılay Ankara

Eylül 2021
Fiyatı: 50 krş.

