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Halkı susturamazsınız

İktidarın sosyal medya düzenlemesi gibi nafile çırpınışlarına karşı Sol Parti, "Halkı susturamazsınız" diyor

İ

KTIDAR, yeni baskı yasalarına sosyal
medya sansür düzenlemesi ile susturdu. Yapılan düzenleme ile sosyal
medya içerikleri doğrudan kaldırtılacak.
Sosyal medya sansürünün gündeme
gelmesi hatırlanacağı üzere, gençlerin
‘dislike’ tepkisi ile gündeme gelmişti.
Sınav tarihleriyle oynanmasına
tepki gösteren gençler, Erdoğan’ın canlı
YouTube konuşması sırasında ‘dislike’
tuşuna basarak ve yorumlara ‘Oy Moy
Yok’ yazarak protesto etmişti. Bunun
ardından iktidar sosyal medya düzenlemesini gündemine alarak, adeta sosyal
medyanın fişini çekmek için harekete
geçmişti.

Yeneceğiz
zorbanın
zulmünü
ve karanlığını
yobazın

BASKILAR NAFILE !
HALK SUSMAYACAK
Medyaya, sosyal medyaya baskılar
artsa da bunların nafile çabalar olduğu
ortada. Muhalefet etmenin, iletişimin ve
dayanışmanın pek çok biçimi üretilmeye
devam ediyor. Bugün de bu çabaların
hiçbirinin gençler başta olmak üzere
halkı susturamayacağı kısa zamanda görülecektir. İktidardakiler, halkı ikna etme
gücünü kaybettikçe eleştirileri yasaklayarak ayakta kalmaya çalışacak ama nafile!

EMPERYALİST TEKEL FERRERO'YA KARŞI

Fındıkta sömürüye

karşı mücadeleye
FINDIKTA SÖMÜRÜYE SON
Halkın acil talepleri karşılansın

FINDIKTA taban fiyatı uygulamasına
dönülmeli, maliyet+%25 kar payı+insanca
yaşam payı üzerinden belirlenerek Fiskobirlik devreye sokulmalı, devlet tarafından gerekli finansal destek sağlanmalıdır.
Ferrero ve emperyalist tekellerin faaliyetlerine son verilmelidir.
Fındığa devlet desteği yeniden
sağlanmalı, fındık alımı devlet tarafından
gerçekleştirilmeli, tefeci - tüccar sömürü
mekanizması ortadan kaldırılmalıdır.
Sözleşmeli çiftçilik uygulanmasının
önünü açacak, toprak satışını zorunlu
kılacak yasalar kaldırılmalıdır.
Kooperatifleşme teşvik edilmeli,
Fiskobirlik ve kooperatifler üreticilerin
doğrudan yönetimlerine katılacağı, söz ve
karar hakkına sahip olacağı bir biçimde
demokratikleştirilmelidir.
Fındık işçilerinin ve mevsimlik tarım

Solun Gündemi

işçilerinin emeğinin karşılığını alabilmesi
için insanca yaşam ve sosyal hakları temel
alarak ücret belirlenmelidir.

ORDU SOL Parti, fındık sezonu
öncesinde bir açıklama yaparak,
fındıkta oynanan oyunlara dikkat
çekti. Fındıkta bugün yaşanan ağır
kömürünün nedenlerinden birisi,
üreticiyi destekleme adına bir müdahale kurumunun bulunmayışı
olduğunun altını çizilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“2020 hasat dönemine girdiğimiz bu günlerde çok uluslu
gıda ve tarım şirketleri üreticinin
elinden ucuza almak için taban
fiyat 22 lira açıklandığı halde 19 liraya almaktadırlar. TÜİK raporuna
göre 2019 yılı fındık rekoltesi 800
bin ton olan fındığın 26 liradan
2020 TÜİK raporuna göre 500 bin
tonlara düşmesi fiyatın yükselmesi gerekirken düşmesini engelleyememiştir. Bu duruma gelinmesinde 2000’li yılların başında IMF
ve Dünya Bankasının dayattığı
neoliberal politikaların sonucunda
FİSKOBİRLİK’in yaşadığı yapısal
dönüşümün payı büyüktür. Çünkü
üreticiler lehine piyasayı düzenleyen ürün alım garantisi sunanå bir
yapı ortadan kaldırıldı.Tüccarlar
karşısında fındık üreticileri örgütsüz, tek başına bırakılan üreticiler de piyasanın kolay lokması
haline getirildiler. Örgütlü ve bir
arada olan aracı-tüccar, ihracatçı
ve küresel tarım şirketleri fındık
politikalarının tek belirleyeni
oldular.”

EKONOMIK krizden salgına her
koşulda kazanmaya, milyonlarına
milyon katmaya devam edenler
bir yanda. Onların sözcüsü olan
iktidardakiler her ağzını açtığında
ekonominin ne kadar da iyi gittiğini
söylüyor. Dolar yükseliyor, euro
ve altın rekor kırarken emekçinin
cebindeki üç kuruş para çöp oluyor,
kimsenin umurunda değil.
TÜİK, halk ekonomiye güveniyor,
işsizlik azalıyor istatistik yayınlıyor,
yandaş medya bunlardan manşet
atıyor! Hayat onlara böyle güllük
gülistanlık gidiyor! Pek çok zorluğa
katlanarak dört yıl üniversite okumuş ama iş bulamayan bir gencin...
Asgari ücret dahi almadan çalışmak
zorunda kalan bir insanın... Yıllardır
iş bulamayanların... Emekçi yoksul
halkın derdi ise kimsenin umrunda
değil... Ayasofya’da hutbeye kılıçla
çıkan Diyanet İşleri Başkanı, şeriat
fetvası verdikten sonra caminin kapısında yüzlerce milyonluk Mercedesine binip gidiyor... İşte yarattıkları
karanlık düzenleri bu!
Bir avuç azınlığa ait bu Saray
iktidarı, ülkemizi daha fazla felakete
sürüklemesine mani olmak için
birleşmeliyiz. Fabrikalarda al kanları
içilen işçiler, ürettiğine el konulan
köylüler, tüm emekçiler.... Geleceği elinden alınmış, özgürlükleri
kısıtlanmış gençler... Ezilen, şiddete
ve ayrımcılığa uğrayan kadınlar...
Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip
çıkmak, demokratik ve bağımsız bir
ülke kurmak isteyen tüm ilericiler,
yurtseverler... BİRLEŞELİM!
Sokaklarımız, karanlıklarıyla
dolduran, bu IŞİD kılıklı Cumhuriyet
düşmancı hilafetçilere bırakmayacağız... Geleceğimizi, İstanbul
Sözleşmesi savunan kadınlara
hakaret eden yobazlara teslim
etmeyeceğiz... Patronlar daha
çok kazansın diye dönen çarklara
seyirci kalmayacağız... Ülkemizin
yer altı ve yer üstü zenginliklerinin
emperyalist tekellere peş keş çekilmesine müsade etmeyeceğiz....
Tüm bunları yapabilmek için uyguladıkları baskılara ve zorbalıklara
boyun eğmeyeceğiz...
Solun örgütlü gücüyle başaracağız! Yeneceğiz zorbanın zulmünü ve karanlığını yobazın...

3 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ

3

SOL Parti 1.Olağan Konferansı 8 Ağustos’ta

Aydınlık

yarınlar için

SOLda

buluşalım

SOL Parti 1.Olağan Konferansı, seçim yasalarının gereklerini tamamlamak üzere ve pandeminin oluşturduğu kısıtlılıklarda gerçekleştirilecek.
Konferans, siyasetin iktidardan muhalefeti her
alanda sağa doğru kaydığı bir ortamda alternatif
olacak sol bir çıkış yolunu tartışacak.

HILAFET-ŞERIAT DERKEN
AKP iktidarı Ayasofya ile hilafet kapağını açtı.
Diyanet İşleri Başkanı’nının Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyan hutbesinin ardından, şeriatçı
azınlık hilafet özlemlerini açıkça ortaya koymaya
devam ediyor. Bu şeriatçı azınlığın Ayosofya
sonrasındaki yeni talepleri, AKP içinde dahi
bütünlüklü olarak savunulamıyor. Ancak iktidar,
bu azınlığın da canlı desteğini alarak, bir seçim
eşiğinin daha aşılması etrafında yeni adımlar için
motive etmeye devam edecektir. Öte yandan
iktidar, seçim yasası değişik planlarından ekonomik sorunların üzerini örtmeye yönelik adımlara
kadar günü kurtarmaya çalışsa da toplumsal desteğinin giderek zayıfladığı da bir başka gerçek.

MUHALEFET
SANDIK BEKLERKEN
İktidar kanadında durum böyleyken, muhalefet ise Cumhuriyet’e hakaretler eşliğinde süren
hilafet çağrıları karşısında muhalefetin tek bir
sözü dahi yok. Sağ uzlaşmacı bir siyasetle Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmaktan imtina
eden ve sol değerleri dışlayan bir muhalefet anlayışı hakim durumda. Bu muhalefetin en büyük
zaaflarından birisi ise birgün önüne konulacak
sandığı umutla beklemek dışında adeta tümüyle
pasif bir siyaset izlemesi.

SOL’DA BULUŞALIM
Bu siyaset tablosuna bakarak umutsuzluğa
kapılmaya gerek yok. Ülkenin ilerici, sol birikimi bu karanlığı yenebilecek güçte. Örgütlü bir
mücadele ile bunu başarabiliriz. Şimdi, siyasal
İslamcı bu rejimi kökten değiştirecek bir gücü
birlikte yaratmak için bir araya gelelim, SOL’da
buluşalım, aydınlık yarınları birlikte kuralım.
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Tek adam sistemini ortadan kaldıracak bir

MÜCADELE ORTAYA KOYACAĞIZ

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, Cumhuriyet gazetesine konuştu. İşleyen, “Örgütlü toplum yaratmayı temel
alan bir devrimci anlayışla mücadele ederek bu tek adam sistemini ortadan kaldıracak bir mücadele ortaya koyacağız” dedi

S

OL Parti Başkanlar Kurulu üyesi
Önder İşleyen, Cumhuriyet gazetesinden İlayda Kaya’ya gündemi
değerlendirdi. Ayasofya’nın camiye
dönüştürülmesinden, kongre konferans süreçlerine, 2023 seçimlerine
kadar pek çok konu hakkında konuşan
İşleyen, “muhalefetin sağcılık yarışına
girmesi de zaaflarının bir yansıması
olarak ortaya çıkıyor. Laikliği yeniden
kurmayı hedeflemeyen bir sol olamaz”
diye konuştu.

n Pandemi koşullarında kongre süreçlerinizi sürdürüyorsunuz. SOL Parti
nasıl ortaya çıktı, neyi hedefliyor?
2019 yılının Aralık ayında yola çıktık.
Ağustos başına kadar elliye yakın
ilde bu süreç tamamlanmış olacak. 8
Ağustos’ta da merkez organlarımızı
seçeceğimiz büyük kongremizi yapacağız. Türkiye ekonomik, sosyal ve
siyasal bir kriz içinde. İşsizlik, yoksulluk
her gün büyüyen sorunlar ortadayken
saldırganlıkla iktidarı elinde tutmaya
çalışan bir yönetim anlayışı var. Bu
çıkışsızlığı aşacak bir siyaset anlayışına
ihtiyaç var. Önümüzdeki dönemde en
önemli mesele kuşkusuz ki ülkeyi bir
uçuruma sürükleyen, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen bu
siyasal düzenin değiştirilmesidir. Türkiye toplumu bunu başaracak büyük
devrimci potansiyellere de sahiptir. Bu
ihtiyaç, aynı zamanda SOL Parti’nin
ortaya çıkış gerekçesini oluşturuyor.
Bu düzenden çıkış için mücadelenin,
özgürlüklerin ve demokrasinin egemen kılındığı, laikliğin ve aydınlanma
değerlerinin üzerinde yükselen ka-

tutarlı ve kararlı bir mücadelenin yürütülmesidir. Büyük kongremiz böyle
bir mücadele için yol haritamızın da
oluşacağı yeni bir mücadele döneminin başlangıcı olacak.
n Ayasofya resmi olarak ibadete
açıldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz
bunu?
Gerici akım içinde öteden beri var
olan bir azınlığın desteğini kazanmak
için atılan bu adım siyasal İslamcı
rejimin nereye doğru geri çekildiğini
de gösteriyor. Cumhuriyetin kurucu
değerleriyle bir hesaplaşma içindeler.
Ardından gelen hilafet özlemleriyle
buluşarak bunun etrafında kümelenecek kesimlere sesleniyorlar. Bu konuda
muhalefetin sağcılık yarışına girmesi
de zaaflarının bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Laikliği yeniden kurmayı
hedeflemeyen bir sol olamaz.
mucu ve emekten yana sol bir anlayış
gerekli.
n Yeni sistem, ittifakları zorunlu
kılıyor. Siz SOL Parti olarak ittifaklar
içinde yer alacak mısınız?
SOL Parti kuşkusuz ülkenin tüm
ilericileriyle birlikte bu siyasal İslamcı
rejimi yenme mücadelesinin bir parçası olmaya devam edecektir. Seçimlerdeki tutumu da bu anlayış etrafında
şekillenecek. Ancak seçim taktiğinin
nasıl olacağını şimdiden belirlemek
elbette mümkün değil. Bu, o koşullar
oluştuğunda partimizin yetkili kurullarınca tartışılarak belirlenecektir.

Gençlik SOLda

Umut SOLda

ÜNIVERSITE tercihlerinin başlamasıyla
birlikte gençlerden
tercih dayanışması
çağrısı yapıldı. Üniversiteler yıllardır tarikat ve
cemaatlerin kuşatması
altında. Devlet eliyle
desteklenen bu tarikat
ve cemaatler üniversitelere yerleştirme
sürecinden başlayarak,
öğrenciler içinde etkin

bir faaliyet yürütmeye
başlıyor.
Bunun karşısında,
‘Tek Başına Değil Birlikte
Kampüslere’ çağrısı,
tercih dayanışmasıyla
birlikte üniversitelerde
SOLda buluşmaya bir
çağrı olarak gerçekleşiyor. Her tür gerici ve
faşist kuşatma karşısında
ilerici öğrencilerin dayanışmasına omuz verelim.

*SOL Parti resmi bültenidir.

n Erken seçim bekliyor musunuz?
Ekonomik olarak bir batak var.
İktidar bu krizde çözümsüz ve güç
kaybetmeye devam ediyor. Bununla
birlikte seçim yasasından sosyal medyaya bir dizi düzenleme ile kontrolü
elde tutmaya çalışıyor. Böyle bir olağanüstü koşul içinde erken seçim de
kuşkusuz ki ihtimal dahilinde görülmeli. Biz kongre süreçlerini tamamlayarak
seçim sürecine hazır hale gelmeye
çalışıyoruz. Ama daha önemlisi bu
rejime karşı seçimler de dahil tüm
süreçte etkin bir mücadele yürütmeyi
başarabilmek. Bunun yolu da ezilen
emekçi toplum kesimleriyle birleşerek

n Peki, nasıl bir cumhurbaşkanı
adayı ortaya konmalı?
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin somut olarak reddiyesi üzerine
kurulu bir seçim olması gerekir. Cumhurbaşkanı adayı için de bu geçerli. Bu
anlamda kim sorusundan önce nasıl
bir siyasal geçiş programının olması
gerektiğine yoğunlaşmak gerekir. Şimdi hani biraz sağa yatarsak kazanabilir
ya da Erdoğan’ı Erdoğan tipinde bir
adayla yenebiliriz türündeki anlayışlar
yerine örgütlü toplum yaratmayı temel
alan bir devrimci anlayışla mücadele
ederek bu tek adam sistemini ortadan kaldıracak bir mücadele ortaya
koyacağız.

