Yaşanan deprem nedeniyle halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaybettiğimiz
insanlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyor; yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.  

31 ekim

Deprem rant ve yağma nedeniyle bir felakete
dönüşüyor. Deprem ülkesi olmamıza rağmen yıllardır depreme ilişkin önlemler alınmıyor. Bütün
bir yıkımla karşı karşıya kalan İzmir’de en başta
sorumluluğumuz dayanışmayı örgütlemektir.
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SOL Parti bunun için İzmir’de tüm üyeleriyle nöbette! Bu süreç bitene kadar dayanışma nöbetimiz devam edecek.  

Gücümüz de Çaremiz de Birbirimizde
Birleşelim, Omuz Omuza Verelim   
Açlık, yoksulluk, karanlık... Üzerine bir felakete dönüşen salgınlar,
seller, depremler... Artık hepsi ülkemizin gerçeği haline geldi. Yoksullar, emekçiler tüm felaketlerden
birinci derecede etkileniyor. Hastalanan bizleriz, evleri yıkılan bizleriz,
ölenler bizleriz.

Şov Yapanlar Yarın Rahat Hayatına Dönüyor
Biz Derdimizle Baş Başa Kalıyoruz  

Her felaket sonrasında yanımıza gelen nutuklar
atanlar, şovunu yapanlar sonrasında rahat hayatlarına
geri dönüyor. Bizler ise dertlerimizle baş başa kalıyoruz. Oysa şimdi de yapılması gereken şey bir birimize
karşı sorumlu olmak, birbirimizin elinden tutmaktan

Gücümüz de
Çaremiz de
Birbirimizde  

Bu büyük sorunlar
karşısında asla güçsüz ya
da çaresiz değiliz. Bizim
gücümüz de çaremiz de
kendimizde, birbirimizde.
Halk, her sorununu yine
halkın dayanışmasıyla ve
özverisiyle çözebilir. Her
felakette bunu bir kez daha

Yobaz Karanlığın
Kötülüğü Yüzünü Yine
Gösterdi

İzmir’de depremin
hemen ardından yobaz
karanlık kötü yüzünü
bir kez daha gösterdi.
Depremin ardından

başka bir şey değil. Yöneticiler hiçbir sorumluluğu
yerine getirmediği ülkenin kaynaklarını halk yararına
harcamadığı için başımıza bunlar geliyor. Bunu değiştirmek, ülkenin birikimlerinin halkın yararına kullanılacağı bir mücadeleyi birlikte örgütlemek zorundayız.  

görüyoruz. Salgında evinden çıkamayan herkesten
önce koşan komşumuzun;
depremde yıkım altındayken ilk taşı kaldıranlara
kadar her zaman bunu görüyoruz. Ama bunu sadece
felaket anında değil şimdi
hayatın her anında ve her

İzmir halkına saldırarak,
bu felaketi hak ettiklerini
yazabilecek kadar vicdan ve aklı kara insanları gördük. Onlar halkın

alanında hep birlikte yapmak zorundayız. Bunun için
örgütlenmeli, omuz omuza
vermeliyiz. Mahallemizde,
iş yerimizde birbirimize
sahip çıkacak örgütlenmeleri kurmak için yarınlarımız
için, hayatta kalmak için
örgütlenelim.    

içinde çoğalan dayanışmanın, iyiliğin ve güzelliğin karşısında bir kara
nokta olarak kalacak ve
mutlaka yenilecekler.

Dayanışma Noktaları İle Buradayız

Kötülüğün Karanlığına Karşı İyiliği ve Güzelliği Çoğaltıyoruz  

SOL Parti İzmir İl örgütü depremin hemen
ardından seferber oldu. Bayraklı başta olmak
üzere pek çok noktada enkaz kaldırma çalışmalarından geceyi sokakta geçiren insanlar

için Dayanışma Noktaları oluşturmaya kadar
elinden gelen her şeyi yaptı ve yapmaya
devam ediyor. Halkın birbirine sahip çıktığında, omuz omuza verdiğinde neler başarabi-

leceğini biliyoruz. İzmir’de bunu bir kez daha
görüyoruz. Dayanışmayı büyütelim, kötülüğün
karanlığına karşı iyiliği ve güzellikleri çoğaltalım. Böyle böyle düzelecek her şey...
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ESNAF ÜÇ KURUŞ CEBİNE
KOYMADAN AKŞAM EDİYOR
BU AÇLIK ÇIĞLIĞI HEPİMİZ İSYANI

Denizli Vali’sinin ‘neden maske takmıyorsun’ sorusuna ‘gebermek istiyorum’, çünkü ‘akşama kadar cebime üç
kuruş koymadan kepenk kapatıyorum’
diye cevap veren esnafın sesi hepimizin
sesidir. Geçtiğimiz günlerde de Erdoğan’a ‘evine ekmek götüremiyorum’

diye seslendi bir başka esnaf. Erdoğan
ise ‘çok abartılı’ bulduğunu söylediği
bir haykırışa yanıtı çay verip ‘keyif çayı
içersin’ oldu.
Keyif çayı içenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Halk ise açlık ve sefalete
mahkûm ediliyor. Bu çığlık, bu haykırış

hepimizin isyanı. Esnaf borç batağında,
cebine üç kuruş koyamadan kepenk
kapatıyor. Pandemi de derinleşen sorunlarına iktidar bir çözüm getirmiyor.
İşçisi, köylüsü, esnafı tüm emekçiler
çığlıklarımızı birleştirmek zorundayız.
Bu iktidar sana, bana hepimize karşı.

BU DÜZENDE GENÇLERE GELECEK YOK

Kıdem tazminatını gasp etme
planını, tepkiler üzerine rafa kaldırmış gibi gözüken tek adam rejimi bu
düzenlemeyi parça parça getiriyor. 25
yaş altı ve 50 yaş üstü emekçiler için,
işverene 10 günün altında sözleşmelerle
çalıştırma hakkı veriliyor. Belirli süreli

sözleşme ile çalışan işçiler kıdem ve
ihbar tazminatına hak kazanamazlar,
iş güvencesi hükümlerinden yararlanamazlar.
Bu yaş grubunda 10 gün altında
çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi ödenmeyecek. Yani

emekliliğe yansımayacak! Bu da aslında
sermaye için yeni bir müjde demek. Bu
müjde, en az 1 milyon gencin istihdam
adı altında güvencesiz ve geleceksiz
çalıştırılması, köleleştirilmesi anlamına
gelecek. Bu düzende gençlerin geleceği yok.

RİSK GRUBUNDAKİ 25 MİLYON
YURTTAŞ İÇİN GRİP AŞISI TEMİN EDİN

Bilim insanlarını dinlemeyip,
risk grubunda yaklaşık 25 milyon
kişi olmasına rağmen 1,3 milyon
aşı ihraç edip aşıyı karaborsaya
düşürüp, karneye bağlayan bir

Bakan sağlık sistemini yönetemez, o koltukta oturamaz. Sağlık
emekçilerinin birer birer ölmesini
seyredip önlem almayan bakan
o koltukta oturamaz. Yeterli test

yapmayıp, vakaları eksik açıklayan
bakan koltukta oturamaz. Aşıya
erişemeyip, sağlığı bozulacak olan
halkın sorumlusu olanlar o koltuktan kalkmalıdır!

SAĞLIKTAN PARA KAZANILMAZ
SOL Parti Tüm Hastane Kapılarını Halka Açacak
Salgın yayılıyor, sağlık sistemi çöküyor, halk ölüyor…

Özel hastaneler ise paralarını
düşünüyor, pazarlık ediyor. Sağlık
temel bir kamu hizmetidir, tüm
yurttaşlar için erişilebilir ve ücretsiz olmalıdır. Hastanenin, okulun

özeli olamaz. Parası olanla olmayanı
ayıran böyle bir sistemde emeği ile
geçinen milyonlar işte salgında olduğu gibi hastalanıyor, tedavi göremiyor, ölüyor… Şimdi, salgın yayılırken

atılması gereken ilk adımlardan birisi
özel hastanelerin doğrudan kamu
denetimine verilerek ücretsiz sağlık
hizmeti vermesidir. SOL Parti, tüm
hastane kapılarını halka açacak.

MADENCİLERLE OMUZ OMUZ

Soma’da Ermenek’te hakları için
direnen madencilerin önüne barikat
kuruldu. Madencilerin Ankara yürüyüşü Salihli’de engellendi, direnen
madenciler gözaltına alındı. Madenciler,
ekmekleri için, emekleriyle hak ettikleri
hakları için direniyor. Maden işçileriyle

omuz omuza verelim. Madenlerdeki
kölece çalışmaya son vermek için,
tüm madenler kamulaştırılmalı, işçiler
yönetimde söz ve karar sahibi olmalıdır. SOL Parti, özelleştirilen madenleri
geri almak, insanca çalışma koşullarını
sağlamak için mücadele edecek.

Ünye’de Direnenler Kazanacak
Ünye’de direnen köylüler jandarma
tarafından gözaltına alındı. Köylüler,
toprağına sahip çıkmak direniyordu.
Fatsa başta tüm orduyu yabancı şirketlerin siyanürlü maden arama sahası haline

getiren, halkın ekmeğini çıkardığı toprağı
zehirleyen iktidara karşı Ünye’de, Fatsa’da ve her yerde direnen halkla omuz
omuzayız. Doğamızı talan eden emperyalist tekelleri göndereceğiz.

SOL Bülten
Yaygın Süreli Yayın-Haftalık (Türkçe)
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: SOL Parti adına Önder İşleyen

Solun Gündemi
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
BİRLEŞİYORUZ...
SOL Parti Kongre süreci tamamlandı. Pandeminin sınırları içinde gerçekleşen Kongre sürecinin sonunda, SOL
Parti seçim yeterliliği için konulan yasal
şartları yerine getirerek seçim barajını aştı. Şimdi SOL Parti’nin yeniden
inşası, mücadele ve örgütlenmesini
geliştirerek devam edecek.
Bu Ülke Bir Avuç Sömürücünün
Değil
Ülke koyu bir karanlığın içinde.
Açım çığlığı toplumun her yanından
yükseliyor. Esnaf cebine para koyamadan akşam ediyor. İşsizliğin artması bir
yana iş bulma umutları dahi tükeniyor.
İktidardakiler ise halkın çığlığına kulaklarını tıkayıp, işi ‘ekmek yoksa pasta
yiyin’ utanmazlığına kadar vardırdı.
Artık herkesin gördüğü ve kimsenin
memnun olmadığı bu karanlık tünelden ülkemizi nasıl çıkartacağımızın
yollarını aramak, bunun için daha çok
ve birlikte mücadele etmekten başka
bir seçeneğimiz yok.
Biliyoruz ki krizin kaynağı olan
AKP ve MHP iktidarı ülkeyi bu krizden
çıkaramaz, halkın sorunlarına çözüm
bulamaz. Çözümleri bulmak ve köhne
düzeni değiştirmek bizim elimizde.   
Yapabiliriz! Birlikte Değiştirebiliriz!
SOL Parti, şimdi halkın açlık ve
yoksulluk çığlığına sahip çıkmak yola
çıkıyor. Bir avuç haraminin her şeye
el koyduğu bu düzeni değiştireceğiz. Tarikatların, yandaşların ve her
tür gerici, sömürücünün el koyduğu
ülkemizi, milyonlarca emekçinin ülkesi
haline getirmek için mücadele edeceğiz.   Değiştireceğiz! Parası olanın
hayatta kalabildiği, emekçiyi sokakta
aç bırakan salgında öldüren bu adaletsizliğe son vereceğiz.
Yapabiliriz! Birleşirsek, örgütlenerek
mücadele edersek derdimize derman
bulabiliriz.
Memlekete SOL Gerek
SOL Parti şimdi ülkenin her yerine
bu değiştirme iradesini taşıyacak.
Gecemizi günümüze katarak halka
reva gördükleri bu çaresizlik çemberini
kıracağız. 100. yılına giderken tarumar
ettikleri, tüm ilerici birikimini tasfiye ettikleri Cumhuriyet’i emekçilerin özgür,
demokratik, bağımsız Cumhuriyet’i
olarak yeniden kuracağız.
Şimdi bize değiştirmenin cüreti ile
bunu başaracak birleşik ve örgütlü
mücadele gerek! Bunun için SOL gerek! Yürüyelim, birlikte değiştirelim!
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