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Ülkemizi kuşatan bu karanlığı yenmek; kötülük iktidarına son vermek için ülkemizin tüm ilericilerinin, emekçilerinin, aydınlarının ortak bir sorumluluğu olarak önümüzde duruyor. SOL Parti, bu
mücadeleyi sosyalist solun bağımsız bir güç olarak örgütlenmesini temel alarak sürdürmeye devam
edecek. Açlığın, sefaletin ve her tür gericiliğin ülkemizin başına musallat edildiği bu gerici karanlığa
son vermek ancak örgütlü mücadele ile mümkün olabilir. Şimdi örgütlenmenin, örgütlü mücadelenin
ve SOL’un zamanı. SOL dalgayı birlikte büyütmeye çağırıyoruz.

SOL DALGAYI BÜYÜTELİM

SOL Parti, ülkenin her yanında yeni üye katılımlarıyla örgütlenmesini
dalga dalga büyütüyor. Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen yeni
üye buluşmaları gerçekleştirildi. Öte yandan pek çok il ve ilçede de

SOL Dalga Dalga Memleketin
Dört Bir Yanında
SOL Parti geçtiğimiz hafta, Antalya’da Zamlara Hayır;
Trabzon’da Fındıkta Sömürüye
Son; Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ’da Marmara denizini saran
salya rezaletine; Hatay’da,

Edirne’de, Edremit’te, Gaziantep’te, Anamur’da, Artvin’de,
Rize’de, Samsun’da, Amasya’da
ve pek çok noktada Karanlıktan
Aydınlığa Yurttaş Seferberliği
imza çalışmaları sürdürüldü.

yeni üye buluşmaları gerçekleştirilmeye devam ediliyor. SOL Parti
önümüzdeki günlerde de SOL Buluşmalarla yeni üye ve örgütlenme
çalışmalarının ülkenin dört bir yanında sürdürmeye devam edecek.

SOL Parti Yeni Örgütleriyle
Çoğalıyor
SOL Parti, pandeminin kısıtlılıkları içinde sürdürdüğü örgütlenme
çalışmalarına yaz döneminde hız
verdi. Geçtiğimiz hafta, Ayvalık’ta
SOL Kültür açılışı gerçekleştirildi.
Soma’da gerçekleşecek olan SOL
Kültür açılışı ise kaybettiğimiz

madenci kardeşlerimizin yası
nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Burdur’da SOL Parti kuruluş çalışmaları başlatılırken, önümüzdeki
günlerde yeni il ve ilçe örgütlerinin
açılışları gerçekleşmeye devam
edecek.
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SOL Parti’ye
Katılan
Ünzile Erşin
İnsanca Yaşamak İstiyorum
Türkiye’nin Sonu Karanlık Değil
Aydınlık Olsun İstiyorum
25 senedir ev işlerine gittim. Eşim memurdu,
maaşı yetmiyordu. İki çocuk büyüttüm. Birisini
4 yıl üniversitede okuttum, birisi liseyi bitirdi.
Emekçiyim, alnımın teriyle, kadın başına ayakta
durmaya çabalıyorum. İnsanca yaşamak istiyorum. İnsanca yaşamak istiyorum. İnsanların
hayatlarının karartılmasını istemiyorum. Gençle-

rimiz okuyup iş bulamıyor. Ben siyaseti bilmem.
Siyaseti SOL Parti’de öğrendim. Bu insanların
arasına girdin, insanlığı, her şeyi öğrendim.
İnsanca yaşamak istiyorum, kadınlar ölmesin istiyorum. Türkiye’nin sonu karanlık değil, aydınlık
olsun istiyorum.

SOL Parti Memleketin
Her Köşesinde

Fatoş Erol

Yaşasın Örgütlü
Mücadelemiz
Küçük yaşlardan beri örgütlü mücadelenin içindeyim, bir buçuk aydır da SOL
Parti’de mücadele ediyorum. Memleketimizin dertlerini saymakla bitmez. Biliyoruz
ki karşımızdaki örgütlü kötülüğe karşı
örgütlü mücadeleden, bir arada olmaktan
başka çaremiz yok. Hepimiz isyan ediyoruz. İki madenciyi ekmek mücadelesinde
kaybettik, köylüler sömürücülere karşı
isyanda. Kadınlar, gençler artık böyle yaşamak istemiyor. Bu isyanı birleştirmek ve
örgütlemek zorundayız. Örgütlü mücadele
ile başarabileceğimizi biliyoruz, yaşasın
örgütlü mücadelemiz.

SOL Parti, ülkenin çeşitli coğrafyalarında sömürü düzeninin dayattığı sorunların dile
getirildiği birçok buluşma, dayanışma ziyareti ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ebru Erdendoğdu

Artık Aktif
Siyaset Dönemi
Burada sizlerin karşısında olmaktan çok
mutluyum, çok da rahatım. Çünkü, ailemin
içinde hissediyorum kendimi. SOL Parti’ye
üye oldum, çünkü artık sadece seçimden
seçime oy veren bir yurttaş değil, aktif bir
yurttaş olmak gerektiğini düşündüm. O
yüzden örgütlenmeyi seçtim. SOL Parti’nin manifestosu benim kalbimdeki ve
aklımdakileri ifade ediyordu, SOL Parti’ye
katıldım. İyi ki böyle bir adım atmışım
diyorum, şimdi.
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Elektrik,
Doğalgaz
Zamlarına
HAYIR

Toprağına
Sahip Çıkan
Halkın
Yanındayız
11 Temmuz'da Antalya'da "Alara Çayı'nda HES İstemiyoruz" anlayışıyla direnen
Gündoğmuş köylülerine destek verdi.
Diğer yandan 12 Temmuz'da, Kocaeli'nde
Karamürsel Senaiye köyünde yaşayan ve
Samanlı Dağları'ndaki ormanlık bölgeye
yapılmak istenen RES projesine 1 yıldır
direnen bölge halkıyla buluşma gerçekleştirdi. SOL Parti, AKP'li belediye başkanının
"3-5 çakal" dediği emekçi halkın yanındadır ve hangi dağ efkarlıysa oradadır.

Diğer bir gündem ise elektriğe, doğalgaza,
LPG'ye ve öğrenci harçlarına getirilen zamlardı. SOL Parti "şatafatlarına para yetmiyor,
halka zam dayatıyorlar" diyerek 2 Temmuz'da
Antalya'da zamları protesto etti. Antalya
örgütü İl Başkanı Aysel Aydın protestoda
"Soframızdaki ekmek her geçen gün küçülürken sırtımızdaki borç kamburu her geçen gün
büyümeye devam ediyor" diyerek halka reva
görülen dayatmaları ifade etti.

Kirlilik Son
Bulsun Marmara
Yaşasın
Aynı zamanda SOL Parti "Kirlilik Son Bulsun, Marmara
Denizi Yaşasın" anlayışıyla Bursa-Mudanya'da ve Kocaeli'de müsilaj sorununu içeren buluşmalar gerçekleştirdi
ve konuyla ilgili bildiriler dağıttı.

Trabzon'dan
Seslendik Fındıkta
Sömürüye Son
14 Temmuz'da ise Trabzon'da "Fındıkta
Sömürüye Son" başlıklı basın açıklaması
düzenledi. SOL Parti üreticinin emeğinin
emperyalist tekellerin sömürüsüne terk edildiğinden ve emekçi halkın fındığına ve emeğine sahip çıkması gerektiğinden bahsetti.

Ayvalık’ta
Sol Kültür
Açıldı
Sol Parti’nin Ayvalık’ta Sol Kültür olarak faaliyet yürüteceği yeni ilçe binası 12 Temmuz 2021
Pazartesi günü coşkulu bir şekilde açıldı. Kütüphanesi ve bahçesiyle Ayvalık’a yeni bir soluk
getirmeye hazırlanan mekanın açılışına 100’ü
aşkın kişi katıldı. Sol Parti Ayvalık üyeleri, dostları
dışında Burhaniye, Edremit gibi farlı bölgelerden
katılımlar da oldu. Siyasi Partilerden, sendikalardan ve demokrat esnaftan temsilciler açılışta yer
aldı. Açılışı Sol Parti Ayvalık İlçe Yönetim Meclisi'nden Özgür Öztürk yaparken, Sol Parti PM

Üyesi ve yazar Barış İnce, Sol Parti Ayvalık İlçe
Başkanı Sevtap Oran, birer konuşma yaptılar.
Sevtap Oran, Sol Parti olarak Ayvalık’ta mücadeleyi büyüteceklerini söylerken, Barış İnce de
bu umut mekanının önemli bir tohum olduğunu
ve solun kültürel anlamda da gelişmesine katkı
sunacağını belirtti. Konuşmacılar tüm bu çürümüşlüğe karşı umudun solda olduğunu belirterek
halkı solda birleşmeye, solu büyütmeye davet
ettiler. Ayvalık’ta yaşayan şair Nevzat Çelik de
açılışta bir şiir okudu.
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SOMA’da Madencilerin Mücadelesini Sürdüreceğiz
10 Temmuz’da açılması planlanan SOL Kültür Manisa-Soma
şubesinin açılışı Uyar Madencilik
işçilerinin yıllardır süren tazminat
mücadelesinin iki önderi olan Bağımsız Maden-İş sendikası başkanı
Tahir Çetin ve öncü işçi Ali Faik

İnter’in 9 Temmuz’da yaşamını
yitirmesi nedeniyle ertelendi.
Somalı madenciler 4 Temmuz’da
mücadelelerini Ankara’ya taşımak
için yola çıktılar, beş gün boyunca
Ankara girişinde bekletildiler ve
sonra Soma’ya dönüşe geçtiler.

Dönüş yolunda yaşanan trafik
kazasında ise iki mücadele arkadaşını yitirdiler. Bu, Soma’daki cinayet
zincirinin bir parçasıdır. Uyar Madencilik’in işçilerin haklarını gasp
etmesi ve Soma davasında iktidarın katilleri aklaması sonucunda

yaşanmıştır. Bağımsız Maden-İş
Sendikasının, Soma halkının ve
bütün işçi sınıfının başı sağ olsun.
Kaybettiğimiz madencilerin verdiği
mücadeleyi işçi sınıfının bütününde
devam ettirecek ve büyüteceğiz.

Adalet, Demokrasi, Laiklik ve Bağımsızlık
İçin Ankara ve İstanbul’da SOL Buluşma
SOL Parti; adalet, demokrasi,
laiklik ve bağımsızlık için Ankara
ve İstanbul’da yurttaş buluşmalarını gerçekleştirdi. Ankara’da 10
Temmuz’da yapılan ilk buluşmada
konuşan SOL Parti Başkanlar
Kurulu Üyesi Önder İşleyen,
‘Mücadeleyi her alana taşıyacağız’ derken, partiye yeni katılan

üyeler temiz bir gelecek için aktif
rol aldıklarını vurguladı. Etkinlik
Ercan Kesal’ın selamlaması ve
Erdal Güney konseri ile devam
etti. 11 Temmuz’da İstanbul’da
gerçekleşen ikinci buluşmada
ise SOL Parti MYK üyesi Deniz
Demirdöğen, ‘Cemaat ve tarikat
anlayışı yıkıp, bağımsız Türkiye’yi

kuracağız’ dedi. Kadınlar adına
konuşma yapan Feray Aytekin
Erdoğan ise ‘Biz kadınlar tarih
boyunca hep isyanımızı haykırdık
şimdi de gericiliğe karşı kadının
yeri devrimdir diyerek haklarımız
özgürlüklerimiz için haykırmaya devam ediyoruz’ dedi. Yeni
üyelere rozetlerinin takılması

ile devam eden buluşma, Erdal
Güney konserinin ardından sona
erdi. SOL Parti ‘adalet, demokrasi,
laiklik ve bağımsızlık’ demek için
ülkenin dört bir yanında yurttaş
buluşmaları gerçekleştirmeye
devam edecek.
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SOL Parti Temmuz Ayında da Mücadele Eden
Emekçilerin Yanında Oldu
SOL Parti, Temmuz
ayında Makine ve Kimya
Endüstrisi Kurumu’nun
özelleştirilmesinin önünün
açılması üzerine, özelleştirmelere karşı mücadele
çağrısı yaptı. Memleketi
kalkındırmanın yolunun bir
avuç patronun zenginleştirilmesinden geçmediğini
söyleyerek, merkezi bir
planlamayla halkın yararına ve halkın denetiminde
kamulaştırmaların yapılmasını savundu. Bunun
yanı sıra İşçi Dayanışma

Derneği (İDD), Eskişehir’de bulunan Candy
Hoover-Renta fabrikası
işçilerine, çürümüş sömürü düzenine karşı
birlik olma, örgütlü ve
topyekûn mücadele çağrılı
bildirileri ulaştırdı. Ayrıca
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde
faaliyet gösteren Bel Karper fabrikasında çalışan ve
Tek-Gıda İş Sendikası’nda
örgütlü olan, sendikal
hakları için mücadele eden
işçilerin İstanbul’da şirket
genel merkezi önünde

yaptıkları eyleme katıldı.
Kocaeli Dilovası’nda
faaliyet gösteren ve Petrol-İş sendikasında örgütlü
olan Nedex Kimya işçileri, TİS görüşmelerinde
patronun önerdiği sefalet
ücretine razı gelmeyince
greve başladılar. SOL Parti’nin de, Nedex işçileriyle
dayanışmak için ziyaret
ettiği grev 26. gününde
örgütlülük ve dayanışma sayesinde kazanımla
sonuçlandı.

Yaşasın Devrim Yaşasın Küba

Küba’da, 1993 senesindeki kadar yıkıcı olmasa da bir enerji, gıda
ve tıbbi malzeme yetersizliği yaşanıyor. Geçen yıl, yüzde 10,6’sı
turizme dayalı olan Küba’ya gelen yabancı turist sayısı yüzde 75
azalmış, ülke ihracatı yüzde 40 gerilemiş, akabinde Küba ekonomisi
yüzde 11 küçülmüştü. Bunun bir sebebi tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgınıysa diğer bir sebebi de giderek yoğunlaşan Amerikan
ablukasıdır…
60 senedir Küba’ya sistematik bir şekilde ambargo uygulayan
Amerikan hükümeti, Trump’ın “azami baskı” politikası çerçevesinde 40 yeni yaptırım getirdi. Bunların arasında Küba’ya yük getiren
gemilerin altı ay içinde Amerika’daki limanlara yanaşamaması gibi

Küba’nın tüm dünyayla olan ekonomik bağlarını koparmaya yönelik
insanlık dışı maddeler de var. Kendi COVID-19 aşısını geliştirebilecek
biyoteknolojiye sahip Küba’nın şırınga ithal etmesinin emperyalist
Amerika tarafından engellenmesi zorbalıktan başka bir şey değildir.
Artan kısıtlamaların müsebbipleri Donald Trump ve Küba şahini
Mike Pompeo olsa da Joe Biden’ın bu konuda aynı çizgiye sürdürdüğü gün gibi ortadadır.
Küba’ya askeri bir müdahaleyi meşrulaştırmak için CIA eliyle örgütlenen protestolar karşısında Küba halkı devrime direnç ve inatla
sahip çıkacaktır! Emperyalizme ve CIA destekli işbirlikçilere karşı
Küba’nın, devrimin ve sosyalizmin yanındayız.
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Karanlıktan Aydınlığa Yurttaş
Seferberliği Ülkenin Dört Bir
Yanında Sürüyor

SOL Parti, il ve ilçe örgütleri ülkenin
dört bir yanında Karanlıktan Aydınlığa
Yurttaş Seferberliği imza kampanyasını
örgütlemeye devam ediyor. Aksihar,
Burhaniye, Hatay, Bursa, Gaziantep,
Kemalpaşa ve pek çok noktada sokaktaydı.

Burdur'da SOL
Parti Yola Çıktı

SOL Parti, yeni il ve ilçe örgütlenmelerini
kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz
günlerde yeni üyelerin katılımıyla Burdur İl örgütünün kuruluş süreci başladı.

Bolu Kıbrıscık ve Mudurnu'da Yeni Üyelerle Buluşuldu
SOL Parti, Bolu Mudurnu ve Kıbrıscık'ta yeni üyelerle bir araya geldi.
SOL Parti Genel Merkezi
Mithatpaşa Caddesi 45-15 Kızılay Ankara

Temmuz 2021
Fiyatı: 50 krş.

