HALK CAN DERDİNDE ONLAR RANT PEŞİNDE
Nasıl bir rant telaşı, nasıl bir kâr hırsları varsa memleket yanarken Meclis’ten geçirilen yasa
ile ormanlık arazide yapılaşmanın önü açılarak tek yetki yine tek adama bırakılıyor! Evlerini
kaybeden yurttaşlar için açgözlü müteahhitler şimdiden sıraya sokuluyor. Saray’a uçak filoları
alınırken, her gün devletin “gücünden” söz edilirken, yangını söndürecek bir uçağımızın dahi
olmadığını görüyoruz! Evleri, ocakları yanan insanlara çay fırlatan, zerre bir koordinasyon,
planlamaya ve akla sahip olmayan kül olmuş bir sistem ve devlet de burada karşımıza çıkıyor.
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Memleketimizin dört bir yanı günlerdir cayır
cayır yanıyor. Yangın söndürme uçağı olmayan,
hiçbir tedbir almayan iktidar sahipleri pişkince
yanan yerlerin nasıl ranta açılacağını tartışıyor.
Sosyal medyada dayanışma ve yardım isteyen

insanları azarlayan koltuk sahipleri toplantılarda
pişkince sırıtıyor. AKP’li bir belediye başkanı,
krediyle mağdur yurttaşlara ev satma telaşına
düşüp, “keşke benim evim de yansaydı diyecekler” deme cüretini gösteriyor. Halk feryat içinde…

Memleketin ağacı, kuşu, sincabı kül oluyor… Bu
iktidardan büyük felaket mi var? BECEREKSİZ
bakanlarla, aç gözlü müteahhitlerle, halka yalan
söyleyen yandaşlaranızla, çetenizle, mafyanızla
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ERDOĞAN VE ŞUREKASI
DERHAL İSTİFA ETMELİDİR

BU ÇÜRÜMÜZ ENKAZI ÜLKEMİZİN
ÜZERİNDEN BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ

Halkına sevgisiz, doğayı rant olarak gören, gerçeklerle
bağını koparmış bu iktidardan kurtulmak dışında çaremiz yok. Bu iktidardan daha büyük felaket yok çünkü
bunlar iktidarda kaldıkça ülkemizde felaket eksik olmayacaktır. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak
üzere sorumlu bakanlar acilen istifa etmelidir.

Bu rejimi durdurup bu sistemi kökten değiştirmek için örgütlenmeliyiz. Dün depremde,
selde bugün yangında her felakette görüyoruz ki sadece halkın dayanışması ve örgütlü
hareketiyle kendi başımızın çaresine bakabiliriz. Örgütlü bir halkın gücünün, dayanış-

manın ve kolektif hareket etmenin bütün
engelleri aşabileceğini görüyoruz. O zaman
şimdi SOL’da birleşme, örgütlenme ve ülkemizin üzerine çöken bu köhne karanlığı, bu
çürümüş enkazı kaldırma zamanı.

HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE
AŞAMAYACAĞI ENGEL
BAŞ EDEMEYECEĞİ FELAKET YOK
Günlerdir süren yangınlarda gösteriyor ki, örgütlü bir halk güçlüdür.
Devletin tüm beceriksizliği ve umursamazlığı ile büyüyen yangına karşı
mücadele halkın dayanışması ve örgütlenmesiyle mümkün oldu. Bu
örgütlenme ve mücadeleyi hayatın her alanına taşıyarak önümüzdeki
engelleri aşıp, başta AKP felaketi olmak üzere tüm felaketlerle baş
edebiliriz. Artık, inisiyatifi ele alma, ülkenin geleceğinde söz sahibi
olma zamanı! Artık örgütlenme zamanı, artık mücadele zamanı.
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İKLİM KRİZİ
HAYATIMIZI TEHDİT EDİYOR
Kapitalist kâr güdüsünün en
çarpıcı sonuçlarından biri olan
iklim krizi, dünyanın her yerinde
milyarlarca insanın hayatını tehdit
etmektedir. Temmuz ayında
ülkemizin dört bir yanında gerçekleşen aşırı iklim olayları, iklim
krizinin, geleceğe yönelik bir tehdit olmaktan çok, bugün deneyimlediğimiz bir felaket olduğunu
kanıtlamaktadır.

Kuraklık, susuzluk, önü alınamayan orman yangınları, seller gibi
mevsimlerin doğal akışı dışında
ortaya çıkan durumlar, iklim
krizinin, ekosistemler ve emekçiler için yıkımdan başka bir şey
getirmeyeceğini gösteren sonuçlar doğurmaktadır. Yaşamı tehdit
eden, açlık, savaşlar, yoksulluk,
yerinden edilmeler gibi ciddi ve
geri dönülmez sonuçlar yaratan

bu krize karşı acilen harekete
geçilmesi; karbondioksit emisyonlarının toplumsal olarak adil
bir şekilde bugünden başlayarak
azaltımını sağlayacak politikaların
hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Gezegenin geleceği, ekosistemlere yönelik savurganlığa karşı,
emeğimize, yaşam alanlarımıza,
ormanlarımıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmaktan geçmek-

tedir. Bu, ekosistemlerin, içindeki
binlerce türün yaşam hakkının
eşitliği ve toplumsal adaletin
tesisi temelinde korunması ve
yaşatılması anlamını taşımaktadır.
Nihayet bu, sermayedarlar ve
onların çıkarları doğrultusunda
hareket eden hükümetlere bırakılmayacak kadar önemli ve acil
bir sorumluluktur.

HALKIN SORUNLARINI HALKIN DAYANIŞMASIYLA ÇÖZELİM
Halkın sorunlarının halkın dayanışmasından başka bir çözümü sal dayanışma seferberliklerine güç vermeye devam edeceğiz.
olmadığını gördük. Yangının ortasında hep birlikte hayata geçirAyrıca yurttaşların mağduriyeti engellemek ve ihtiyaçlarına
yanıt vermek üzere Hukuk Dayanışma çalışmamızı süreç bodiğimiz birliği ve dayanışmayı çoğaltmalıyız.
Bugün insanın, doğanın ve hayvanların bu ortak acısıyla
yunca sürdüreceğiz.
yaralanmış kardeş kalplerin kapısını birbirine aralamak için
dayanışma seferberliğini büyütüyoruz!
Dayanışma İçin
Dayanışma merkezlerimizin koordinasyonunda ihtiyaç sahip0 545 582 52 33
lerine ulaştırılacak dayanışma çalışmalarını yürütürken, toplum-

YALANA, MANİPÜLASYONA
DİKKAT EDELİM

İktidarın bakanları, küçük ortağı, rezaleti örtbas etmek için etnik fay hatlarını
harekete geçirebilecek provokatif açıklamalar yapıyor. Ortada bir fail varsa onu
bulmaktan aciz olanlar yine havanda su
dövüyor. Tek bildikleri basına sansür ge-

tirmek ki onu da RTÜK eliyle yapıyorlar.
Televizyonlarda yangın haberi vermek
yasaklanıyor. Sanki halk ormanlarının
yandığını görmeyecek duymayacak,
evlerinin kül olduğunu bilmeyecek… Öte
yandan sosyal medya üzerinden doğru-

lanmamış pek çok yanlış bilgi yayılıyor.
Yalana, manipülasyonlara karşı sorumluluklarımızdan birisi de bulunduğumuz
her noktada buna karşı da bilgilendirme
yapmak olmalıdır.

SADECE FELAKET ANINDA DEĞİL
ARTIK HER ZAMAN HAZIR OLMALIYIZ

Felaketler artık ülke gerçeği haline geldi. AKP'nin doğayı talan eden politikaları, küresel iklim krizi ülkemizi de bir krizin içine
sürükledi. Bu felaketler karşısında ise yangında da görüyoruz ki
canımız da toprağımız da korumasız. Bu felaketler içinde SOL Parti
SOL Parti Genel Merkezi
Mithatpaşa Caddesi 45-15 Kızılay Ankara

olarak, her il örgütümüzde mutlaka felaketlere hazırlık için dayanışma ve kriz çalışmaları oluşturarak toplumun sürece hazırlanması
için çalışacağız. Bu felaketlerle ancak halk dayanışması ve örgütlü
bir toplum seferberliği ile baş edilebilecek.
Ağustos 2021
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