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DÜZENLEDİ

Diğerleri Müthiş Derecede ZENGİN Olsun Diye
Bazıları Neden Berbat Şekilde YOKSUL Olmak Zorunda?

YETER ARTIK!
Türkiye’nin en zengin yüzde 10’luk mutlu azınlığı milli servetin yüzde 67’sini elinde
tutuyor. Yüzde 90’ı ise ancak yüzde 33’ünü paylaşıyor. Türkiye’nin en zengin insanı
Murat Ülker’in (bilinen) serveti 70 milyar TL. Bu servetin aylık faiz getirisi
34 milyon TL. Murat Ülker, hiçbir şey yapmadan günde 34 milyon kazanabiliyor. Bir
asgari ücretlinin Murat Ülker’in servetine erişebilmesi için 2 milyon yıl hiç durmadan
çalışması gerekiyor! Ancak, vergi yükünü de işçiler ve emekçiler çekiyor. Geçen yıl
833 milyar olan toplam verginin 551 milyarlık kısmı dolaylı tüketim vergilerinden yani
halktan alınan vergilerden oluşuyor. Birileri müthiş derecede zengin olsun diye halkı
berbat bir yoksulluğa mahkum eden harami düzeni böyle işliyor!
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Memlekete Sahip Çıkmak

GELECEĞİ BİRLİKTE
mecrada yatay örgütlenmesini teşvik eden bir demokrasi anlayışı olmadan gerçek bir demokrasiden
de söz edilemez. SOL Parti, mücadeleci toplumsal
inisiyatifleri önemseyen; sendikalar, meslek kuruluşları, ekoloji hareketi, kadın hareketi benzeri toplumsal muhalefetin tüm unsurlarını karar süreçlerinin
öznesi yapan gelişkin bir demokrasiyi savunur.

iSTANBUL
Kasım ayında Trabzon, İzmir ve İstanbul’da mitinglerimizi gerçekleştirdik. Zamlara, pahalılığa, zulme artık yeter diyen işçiler, köylüler, emekçiler, gençler, kadınlar omuz omuza verip meydanları doldurduk. Şimdi bu
umut ve cesareti memleketin dört yanına hep birlikte yayarak haramilerin
saltanatına son verelim. Çağrımızdır:
TEK ADAM REJİMİNDEN ÇIKIŞ ACİL HEDEF,
ORTAK SORUMLULUKTUR
Tek adam rejimini yenmek birinci sorumluluğumuzdur. Tek adam rejimine son verme mücadelesini küçümsemek ya da düzen muhalefetini gerici
AKP rejimiyle bir tutan yaklaşımlar gerekçesi ne olursa olsun sonunda bu
ucube rejiminin sürmesine destek vermek anlamına gelir. Bu karanlıktan
ülkemizin kurtulmasını acil bir görev olarak görüyoruz. Bunun için tüm
muhalefetle ortak bir seferberlik içinde olacağız. Bu ortak mücadeleyi
sağın hegemonyasını da reddeden politik yönelimlerimizi milletvekilleri
hesaplarına, yerel yönetimlerden sebeplenme arayışlarına, bürokraside
konumlanma planlarına tabi kılmadan memlekete ve halka karşı sorumluluğumuzun gereği olarak yerine getireceğiz.
SÖZ YETKİ KARAR İKTİDAR HALKA
Başkanlık rejiminin ortadan kaldırılarak yerine güçlendirilmiş parlamenter
sistemin konulması, yasama-yürütme-yargı arasındaki güçler ayrılığı ilkelerine yaşamsallık kazandırılması temelde doğrudur. Ancak, geçmiş parlamenter sistemin 12 Eylül rejiminin anayasası çerçevesinde inşa edilmiş
olması, siyasi partiler ve seçim yasası, partilerin mali kaynakları gibi konularda özgürlükçü ve demokratik bir iklim yaratmak için yetersiz kalacağı gerçekleri de gözden uzak tutulmamalıdır. Ayrıca temsili demokrasiyle
yetinmeyen, halkın mahallelerde, işyerlerinde, okullarda, hayatın aktığı her

PİYASACILIK KRİZE ÇARE OLAMAZ
ÇÖZÜM KAMUCU HALKÇI POLİTİKADA
Yolsuzluklara batmış, ekonomiyi keyfi kararlarla yöneten iktidar, memleketi işsizliğin, yoksulluğun kol
gezdiği bir çöle dönüştürdü. Ancak bunun yerine
“Merkez Bankası bağımsızlığı”, “mali disiplin” benzeri söylemlerle Kemal Derviş nostaljisi yaratan muhalefet de ülkenin sorunlarını çözemez. İşte böyle bir
iklimde; özelleştirilen tüm kuruluşları yeniden kamu
mülkiyetine kavuşturacak, yoksulların borç sorununa kamu kaynaklarıyla el atacak, tam istihdam amacı
doğrultusunda ücretler düşürülmeden haftalık çalışma süresini kısaltmayı hedefleyen, genç ve kadın
işsizliğine özenle eğilen, küçük tarım üreticilerinin
sorunlarına çare arayan, vergi yükünü emekçi halkın
sırtından alan radikal önlemlere gereksinim var. SOL
Parti bu halktan yana politikaları halkın örgütlü gücüyle savunmak için mücadele ediyor.

için Meydanlarda Birleştik

E KURMAYA ÇAĞRI
AMERİKANCI, CİHATÇI DIŞ POLİTİKA FELAKET
GETİRDİ ÇÖZÜM BAĞIMSIZLIKTA
AKP’nin yayılmacı, saldırgan dış politikası artık
tamamen karaya oturdu. Halkın parasını sırf iktidarda kalmak uğruna Rusya’yla S-400, ABD’yle
F16 ve F35 pazarlıklarında kullanan; Irak’tan, Suriye’ye, Libya’dan Somali’ye farklı coğrafyalarda
asker bulunduran cihatçı anlayışın ülkeye bedeli ağır oldu. Türkiye şimdi her mahallesinde bir
Suriye’nin kurulduğu büyük bir göç kriziyle karşı karşıya kaldı. Bu cihatçı fetihçi politikalar terk
edilmeden, Amerika’nın dümen suyundan çıkarmadan bu sorunların çözülmesi de mümkün değildir.
TARİKAT, CEMAAT KARANLIĞINA SON
LAİKLİK VE DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELEYE
AKP döneminde Cumhuriyet’in ilerici birikimleri
ortadan kaldırıldı, laiklik tasfiye edildi. Tarikatların
ve cemaatlerin devleti paylaştığı; kamu kaynaklarıyla beslenen Vakıf’ların başta gençler olmak
üzere toplumu kuşattığı bu gerici ağ dağıtılmadan
bu rejimle gerçek bir hesaplaşma mümkün olamaz. Düzen muhalefeti ise siyasal İslamcı rejimle
uzlaşmayı ön plana alan bunun için laikliği tümüyle dışlayan bir siyaset izliyor. AKP sonrası dönem
için bu gerici güçlere adeta güvence veriliyor. SOL
Parti, tarikat ve cemaatlerin devlet içindeki tüm
odaklarının dağıtılması, bu karanlık güçlere kamu
kaynaklarının akışının kesilmesi ve kamudan aktarılan her bir kuruşun hesabının sorulması için mücadele ediyor.
ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYLE BAŞARACAĞIZ
Ülkemizin bu kötülükten kurtulmasının acil görevimiz olduğu kadar ülkemizin bu çoklu krizden
çıkışınının asıl yolu devrimci bir dönüşümden geçiyor. O yüzden önümüzde bu rejim sonrasında
da çok zorlu bir mücadele dönemi olacak. Bu zorlu mücadele döneminde halktan, emekten yana
dönüşümlerin gerçekleşebilmesi ancak sosyalist
SOL’un etkinliğine, örgütlü bir halk muhalefetine
bağlıdır. Bugün meydan meydan yaptığımız örgütlü mücadele çağrısını şimdi sokağımızda, mahallemizde, iş yerimizde, kampüsümüzde hayatın
her alanında birlikte çoğaltma, birlikte büyütmenin zamanıdır. Şimdi Örgütlenme Zamanı! Şimdi
SOL Zamanı!

TRABZON

TRABZON

iZMiR

A K P ’ni n E konomi Planı
HALKIN DEĞİL BİR AVUÇ ZENGİNİN ÇIKARINA
AKP iktidarının izlediği ekonomi politikası TL’nin değersizleştirilmesine dayanıyor. Örtülü bir devalüasyon
ile TL’nin değeri aşağı çekiliyor. Dövizdeki yükseliş paradan para kazanan bir azınlık için servetlerinin
katlanması anlamına gelirken alım gücü düşen emekçiler içinse sefalet anlamına geliyor. Ülkemizin kaynakları
değerini yitiriyor ve yerli-yabancı haramilere peş keş çekiliyor. Emekçilerin üzerine basmaya dayanan bu
politikalarla halkın çıkarına, ülkenin çıkarına sonuçlar elde etmek mümkün değildir. Bu ekonomi politikası
halkın açlığa terk edilmesi pahasına bir avuç zenginin kasasını doldurmayı amaçlıyor.

BU UCUBE SiSTEM iŞLEMiYOR!
Sadece bir ekonomik kriz yaşamıyoruz. Siyasi bir kriz de yaşanıyor: Başkanlık sistemi denilen bu ucube sistem işlemiyor,
devletin kurumsal yapısı çöküyor. Toplumsal bir kriz yaşanıyor: Toplumun farklı kesimleri arasındaki iletişim kopuyor, kutuplaşma artıyor. Hukuka güven yerlerde. İktidar tüm bunlara karşın tehditle, hile ve baskıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Artık
ülkenin başında kaldıkları her an yeni bir felaket anlamına geliyor. Bu felakete hep birlikte son vereceğiz

MEMLEKETİMİZİ VE GELECEĞİMİZİ SATIYORLAR
20 yılın sonunda ülkeyi batırdılar. TL’yi pul edip emeği ve ülkeyi değersizleştirdiler. Halkın açlığı ve yoksulluğu pahasına sürdürdükleri bu politikaların vardığı yer ise Katar kapılarında ülkenin pazarlanmasına çıktı. Kurtuluş savaşı dedikleri, halkan fedakarlık istedikleri ekonomi politikası işte memleketin parsel parsel satılmasından başka bir şey değil. Fabrikalarını, iletişim
ve ulaşım alt yapısını sattıkları; doğasını ve kıyılarını pazarladıkları ülkemizden geriye ne kaldıysa satıp savıyorlar. Katar’dan
ve Körfez ülkelerinden gelen paralarla yandaşlarının krizini çözmek dışında bir amacı olmayan bu iktidara yeter artık.

KAMU KAYNAKLARI YANDAŞLAR İÇİN DEĞİL
GENÇLER İÇİN HARCANSIN

TARİKAT YURTLARI KAPATILSIN
YURT HİZMETLERİ KAMULAŞTIRILSIN

Ülkenin en önemli sorunu işsizliktir. Eğitimin paralı hale
getirilmesi sonucunda düşük nitelikli eğitim alan yoksul
çocukları diplomalı işsizler ordusuna katılmaktadır. İşsizlik ve diplomalı işsizler sorunu çözümsüz değildir. Batık
şirketleri kurtarmak için hesapsızca harcanan kamu kaynakları, 5’li çetenin affedilen vergi borçları, kamudan tarikatlara ve yandaş vakıflara aktarılan kaynaklar bu sorunun çözümü için kullanıldığında gençlerin işsizlik sorunu
ortadan kalkacaktır.

Antalya’da gerici İlim ve Kültür Derneği yurdunda bir üniversite öğrencisi canice katledildi. Bu cinayetin sorumlusu
kamunun birikimlerini ücretsiz eğitim ve barınmaya ayırmak yerine tarikatlara aktaran iktidardır. Yoksul emekçi
halk çocukları bile isteye tarikatlara mahkum edilmektedir. Bu gerici düzene son verelim. Tarikat yurtlarının kapatıldığı, kamudan tarikatlara aktarılan tüm kaynakların parasız eğitim ve barınma için harcandığı bir ülkeyi kurmak
için mücadele edelim.

