Merhaba!
Bu bülten boyunca SOL Parti’nin düşüncelerini okuyabilir;
merak ettiğiniz sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz.
Hepimiz ülkenin içinde olduğu bu karanlıktan rahatsızız.
Daha önemlisi ülkemizin geleceği için de endişeliyiz. Bu
endişemizin çok haklı gerekçeleri var. Devlet, mafya, çete
ve tarikat egemenliğine teslim edilmiş. Devletin içinde
güç toplamış bu şebekeler ülkenin tüm birikimine de el
koyuyor.
Siyasi cinayetler, mafyalar, Suriye iç savaşında büyütülmüş cihatçı çeteler... Her birini biliyor ve bunlar için de
kaygılanıyoruz. Ama endişelenmek, kaygılanmak ya da
öfkelenmek bu karanlıktan kurtulmamız için yetmeyecek.
‘Seçimlere kadar bekleyelim, sonları yakın’ diyerek de bu
üzerimize gelen karabasana karşı duramayız!
Bu kötülük iktidarını yenmek; harami saltanatına son
vermek için örgütlenmekten ve mücadele etmekten başka
bir yol yok! Yıllardır örgütlü mücadeleyi öcü ilan edenler
kendileri mafya, çete, tarikatlar halinde örgütlenip ülkemizin kaderine el koydular!
Bunu değiştirmeliyiz!
Artık öfke duyduğunuz; kızdığınız her şeyi değiştirmek
için kimseyi beklemeyelim. Birileri bunları bizim için
yapmayacak, biz birlikte başarabiliriz.
Şimdi Örgütlenme Zamanı!

SOL Parti Genel Merkezi
Mithatpaşa Caddesi 45-15
Kızılay, Ankara
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Bizim Sorumluluğumuz

Yaklaşık bir aydır yaşanan olaylar bir tek adam rejimi altında ülkenin içine
sürüklendiği durumu apaçık bir şekilde göz önüne seriyor.

bizim
sorumluluğumuz

Bu arada gözlerden kaçan küçük bir ayrıntı, Süleyman Soylu’nun Peker’in
itirafları karşısında kendisini kurtarmaya çabalarken AKP açısından yeni
itiraflara da başvurmaktan kaçınmamış olması. Örneğin muhalefetin
günlerdir peşine düştüğü 10 bin dolar maaş alan eski AKP’li vekil meselesini Soylu ortaya attı. Kendisinden önceki İçişleri Bakanı’ndan para sayma
makinalarına vurgu yapması da böyle. İşin bu tarafı üzerinde pek durulmuyor. Belli ki AKP içinde 15 Temmuz öncesine benzer bir çatışma ortamı yaşanıyor. Böyle bir durumda sadece 10 bin dolar alan adamın peşine
düşülmesi muhalefet adına izlenen siyasetin zaafiyetini de gösteriyor.
Bütün bunlar kuşkusuz İktidar cenahının ne kadar büyük bir çürüme içinde olduklarını gösteriyor. Ülkenin tepesine çöreklenmiş bir suç şebekesi o
kadar pervasızlaşmış durumda.
Erdoğan, bu dağılma karşısında ABD’den güç alarak iktidar ömrünü uzatmak üzere bir dizi hamle de gerçekleştiriyor. Afganistan’da ABD ve NATO
jandarmalığına gönüllü oldu; Karadeniz’in bir NATO gölü olması hamlelerine Montrö’yü dahi tartışmaya açarak dahil oldu. Ancak bu adımlar
dahil her tür hamle içlerindeki yaşadıkları hizipleşmezleri derinleştirip,
açmazlarını büyütmeye devam ediyor.
Peker’in inşaatlarıyla ortaya dökülen rezillikler ülkede yaşanan büyük
talan ve yolsuzlukların buz dağının görünen ucu gibi, sadece küçük bir
parçasından ibaret. İktidar gücünün denetimsiz bir tek elde toplanmasından kaynaklanarak bütün ülkeyi ve devlet yapısını şu Marmara’daki deniz
salyası gibi saran bu rezilliklerden kurtulmanın pek kolay olmayacağı da
ortada. Öyle muhalefetin yaptığı gibi iktidar kanadının kendi elleriyle
ortaya yem atar gibi dökülen konuları köpürterek hiç bir yere varılamayacağı da ortada.
Topluma, seçimi bekleyin ve iktidara gelince her şey düzelecek demekten
öte çok ciddi bir mücadele sürecinin gerekliliğiyle karşı karşıyayız. Bir
umutsuzluk olarak ortaya çıkan bu tabloyu değiştirecek çok geniş bir direniş potansiyelinin olduğu da açık.
Bugün, bize düşen sorumluluk bu direnme güçleri ve toplum içinde solun
bağımsız bir güç olarak örgütlemek üzere mücadele etmek olmalı. Bu
karanlık tek adam rejiminden çıkış mücadelesini, bütün muhalefet güçleri
olarak birleşerek sürdürmemiz ne kadar zorunluysa , sosyalist solun laiklik, kamuculuk, demokrasi ve eşitlik temelindeki kendi değerlerine dayalı
bağımsız örgütlenmesinin güçlendirilmesi de emekçi sınıfların olduğu
kadar ülkemizin geleceği açısından da hayati bir zorunluluktur.
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BİNLERCE KATILIMLA SOL BÜYÜYOR
bu
Bu ülkenin çok eski bir mücadele tarihi var; şairleriyle, sanatçılarıyla, işçileriyle, gençleriyle... Hepimiz
soktuk.
yürüyüşün bir parçasıyız. Biz bu ülkenin özgür ve demokratik bir ülke olması için elimizi taşın altına
yapma
içinde
Bunun için hepimiz belki bir şeyler yapma çabasındayız, ama şimdi bunu beraber bir örgütlülüğün
bu dönemzamanıdır. SOL Parti’nin kuruluşunun üzerinde bir buçuk yıl geçti. Pandeminin kısıtlılıkları içindeki
SOL Parti’ye
de SOL Parti 50 ilde örgütlenmesini tamamladı. Bu dönemde 3 bine yakın yeni üye arkadaşımız
her yerinde
ülkenin
katılarak umudumuzu ve yürüyüşümüzü büyüttü. SOL’un sesini birlikte çoğaltalım, SOL’u
bilikte örgütleyelim.

Parti üyesi olmak
için Parti ilçe ve il
örgütlerine başvurabilir; solparti.org
adresinden KATIL
butonundaki formu
doldurabilirsiniz.
Üyelik başvurusu
yapıldıktan sonra İl
Yönetim Meclislerimiz sizinle iletişime
geçerek Parti çalışmalarına katılımınızı
sağlayacaktır.

Gönüllü Üyelik Nedir?

SOL Parti’ye Üye Olan

Nejat İşler

“

“

SOL Parti’ye
NASIL
Üye Olabilirsiniz?

Fikirlerini merak ettiğim insanlarla daha fazla vakit geçirmek için buraya
geldim. Kalbin nerede niye sorarsanız,

vücudumun SOL’unda. Örgütlenmekten
korkmayın, şimdi tam zamanı.

SOL Parti’ye gönüllü olarak da çalışmalara katılabilirsiniz. Gönüllü Üye’lik ‘resmî kayıtlarda’ yer almayan üyeliği
ifade etmektedir. Kamu çalışanları gibi Parti üyeliğinin önünde yasal engel olanlar ya da farklı gerekçelerle resmi
üye kaydı yaptıramayanlar Partinin Gönüllü Üyesi olabilir. Gönüllü Üye’ler ile resmi üyeler arasında Parti hukuku
açısından hiçbir farklılık yoktur. Gönüllü Üyeler de resmi üyelerin sahip olduğu haklara ve sorumluluklara sahiptir.
İl ve ilçe örgütlerimize giderek ya da solparti.org adresinden gönüllü formunu doldurarak gönüllü üye olabilirsiniz.
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neden

SOL

Siyasette sağ sol ayrımı tarihsel olarak emekçilerden yoksullardan yana
olanların mecliste solda oturması, zenginler sınıfından yana olanların
sağda oturması ile üretilmiştir. O günlerden bugünlere sağ ve sol kavramları çok farklı şekillerde kullanılsa da değişmeyen bir şey vardır. O
da solcuların emekten, haktan ve halktan yana olmalarıdır. Bu yüzden
egemenler Türkiye’de de solu ezmeye, yok etmeye ya da ehlileştirmeye
çalışmışlardır. 1950’li yıllardan itibaren ağalardan, paşalardan, beylerden gücünü alan sağcılar esas ağababaları ABD’nin güdümünde
ülkeyi yoksul emekçi sınıflar için adeta cehenneme çevirmeye çalıştılar. Solcular, devrimciler buna direndiler. Bağımsız bir ülke istediler,
emekçilerin hakkını savundular, doğaya sahip çıktılar. Sağ iktidarlar,
Amerikancı darbeler eliyle asıldılar, öldürüldüler. Bugün sağcılar halen
dini, vatan sevgisini kullanıp vatanı satıyor. Mafya, çete, tarikat düzeni
ile ülkenin her şeyini yok ediyor. Sol ise halkçı bir ekonomiyi, laik bir
ülkeyi, kardeşliği savunuyor. Tüm çirkinlikleri sağ temsil ederken sol
umudu, iyiliği temsil ediyor. SOL Parti, bu değerlerle ülkeyi yeniden
kurmak için mücadele ediyor.
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Sağ-Sol Ayrımı Bitti mi!
Son dönemin moda laflarından birisi ‘sağ ve sol bitti’, ya da ‘ne sağcıyız ne solcuyuz’ nakaratları! Oysa bugün de ülkemizde milliyetçisiyle,
gericisiyle her tür sağ fikir örgütleniyor. Bu tür sağ ve solu eşitleyen
ya da onun sonunu ilan edenler de aslında sağa dümen kıranlardan ve
solu etkisizleştirmek isteyenlerden başkası değildir. Uzun yıllardır sola
yönelik bu tür baskılar sonucunda ülkemiz gerici sağın hegemonyası
altında sokuldu. Bugün de sağ-sol ayrımı sona erdi demek; solun temelleri olan emperyalizme karşı bağımsızlıktan, gericiliğe karşı laiklikten, sömürüye karşı emekten yana mücadeleden kaçarak bu sömürücü
gerici rejimi kabul ettirmek dışında bir anlama gelmiyor.

Bu Toprakların Mayasında SOL Var
Solun bu topraklara yabancı olduğu, o yüzden
de asla halkın kalbinde ve aklında yer edinemeyeceği yalanı tekrarlanıp durur. Aslında gerçek
tam tersidir. Bu topraklara yabancı olan, kaynağını dışarıdan alan sağcılıktır. Onlar, ABD ve
emperyalizmin taşeronluğunu üstlenmiş, ülkemizi uluslararası sermayenin talanına açmış bir
anlamda işgalci güçlerdir. Sağcılar vatan ve din
örtüsü altında toplumu bu işgale ve sömürüye
ikna etme görevini üstlenir. SOL’un halkın çoğunluğunun ‘muhafazakar’ olduğu bir toplumda
tutunmasının mümkün olmadığı türünden
görüşler sağa meşruluk kazandırmaktan başka
bir anlama gelmez. Soldan da son dönemde
ifade edilen bu tür görüşler sonunda bu ülkenin
tümüyle sağa teslim edilmesinden başka bir
anlama gelmiyor. Oysa bu yıllardır tekrarlanan
büyük bir yalandır. Bu toprakların mayasında,
tarihinde eşitlik, dayanışma ve paylaşma var.
Bu SOL değerler yıllarca bu topraklardan silinip
atılmaya çalışıldı. Ama ne yapmış olurlarsa olsunlar bunu başaramadılar. Yaşadığımız her şey
SOL’un haklılığını ortaya koyuyor.
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Sol Parti Nerelerde Var?
2019 Aralık ayında kurulan SOL Parti, örgütlenmesini
pandemi kısıtlılıkları içinde sürdürüyor. Bu kısıtlılıklar
içinde, seçim yeterlilik barajını aşmak üzere yürüttüğümüz örgütlenme çalışmaları tamamlandı. SOL
Parti, seçim yeterlilik barajını aşarak seçimlere katılma
hakkını kazandı. Ancak örgütlenme ve inşa çalışmalarımız devam ediyor, şu aşamada 51 ilde örgütlenen SOL
Parti, yeni ilçe ve il örgütlerini kurmaya devam ediyor.
Siz de katılın SOL Parti’nin örgütlülüğünü ülkenin her
yerine taşıyalım.
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SOL Parti’de
Benim Sözüm Nasıl
Politikaya Dönüşecek?
SOL Parti, sözün, yetkinin ve iktidarın halkta
olduğu bir sosyalizm anlayışını savunur. Bu sosyalizm anlayışı yarına ait bir tahayyül olarak değil
bugün tüm örgütlenmesi ve ilişkilerinde hayata
geçirmek için çalışır. SOL Parti’nin karar süreçleri
en küçük mahalle birimlerinden başlayarak; bu birimlerin temsilcilerinden oluşan Ülke Temsilciler
Meclisi tarafından tartışılarak gerçekleşir. Partinin
en yüksek karar organı, her birimin temsilcilerinden oluşan Ülke Temsilciler Meclisi ve Parti
Konferans’larıdır.

SOL Parti’nin
Genel Başkanı Kim?
En sık karşılaştığımız sorulardan birisi bu. Bu soruya verdiğimiz yanıt ise daha çok merak konusu oluyor, çünkü SOL
Parti’nin Genel Başkanı yok!
Evet, SOL Parti, Partilerdeki bir tür tek adam sistemi diye
tanımlayabileceğimiz ‘Başkan Merkezli Parti’ anlayışı yerine
Örgüt Merkezli siyaset anlayışını savunuyor. Bu anlayışın bir
parçası olarak da Partimizde Genel Başkanlık yerine Başkanlar Kurulu görev yapar. Parti sözcülüğü görevi Başkanlar
Kurulu’muz tarafından yürütülmektedir.
Başkanlar Kurulu bir anlamda karşı çıktığımız tek adam rejimi karşısında da kolektif ve demokratik alternatif siyasetin
ifadesidir. Bugün ülkenin tüm kaderine bir kişinin karar
verdiği bu sistem aynı zamanda neredeyse tüm Partilerde de
uygulanıyor. Her şeye tek kişi karar veriyor, üyelerin söz hakkı dahi olmuyor. SOL Parti bunun yerine tüm kademelerinde
siyasetin kolektif ve demokratik bir biçimde inşasını amaçlar.
Burjuva siyaseti eğer yöneticiler olmasa halkın kendi sorunlarını çözemeyeceği fikrine dayanır ve tüm sistemleri para ve
güç sahiplerinin halk adına temsil yetkisi almasına dayanır.
Devrimci siyaset ise siyaseti bir takım para ve güç sahibi
profesyonellerin faaliyeti olmaktan çıkartarak halkın kendi
geleceği ve kaderi hakkında söz sahibi kılmak üzere yürütür.

SOL Parti’nin Para
Kaynağı Nedir?
SOL Parti’nin kendi üyelerinin aidatlarından başka bir para kaynağı
yoktur. Bu bir zorunluluk değil
aynı zamanda bir tercihtir. Düzen
partilerinin her birinin arkasında
patronlar, büyük sermaye ve devlet
kaynakları olduğu bilinir. SOL
Parti ise düzenden, sermayeden
bağımsız olarak tüm ihtiyaçlarını
sadece Parti üyelerinin aidatları ve
bağışları üzerinden karşılar.
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SOL Parti bu yüzden tek kişinin ya da kişilerin değil tüm
Parti üyelerinin söz, karar ve inisiyatifinin çoğaldığı ve Parti’nin temsiliyeti de çoklaştırdığı bir siyaseti hayata geçirmek
için mücadele eder.
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AKP’nin son dönemdeki popüler destekçilerinden mafya
lideri S.Peker’in itiraf videoları iktidarın üzerinde durduğu kirli ilişkiler ağını ortaya koyarken, aynı zamanda
bir dağılmanın işaretlerini de çoğalttı. S.Peker’in itiraf
videoları ile ortaya çıkmasının kendisi devlet içinde bir
bölünmenin ifadesiydi.

ilişkisinin ötesinde devletin doğrudan bu güçler arasında
paylaşıldığı bir düzlem ortaya çıkıyor. Buna olanak tanıyan en önemli faktör ise kuşkusuz ki tek adam rejimi ile
birlikte anayasa ve yasaların fiilen geçersizleşmiş olması
ve demokratik siyaset alanının tümüyle ortadan kaldırılmasıdır.

AKP, 19 yıl boyunca iktidarını farklı ittifaklara dayanarak
sürdürdü, pekiştirdi. S.Soylu’nun bir TV kanalında da
açıkladığı üzere bugüne uzanan kırılma ve yeni ittifak ise
7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP’nin tek başına iktidarı
kaybetmesinin ardından 1 Kasım tekrar seçimlerine giden karanlık aralıkta inşa edilmeye başlandı. Kimi zaman
AKP içi gerilim kimi zaman Cumhur İttifakı içi gerilim
olarak tartışılan şey de özünde devleti paylaşan bu güçler
arasındaki bir mücadeleden başka bir şey değil.

Tek adam rejimi ile birlikte parlamento etkisiz bir kurum
haline getirildi. Anayasa ve yasalar iktidar baskısı altında
fiilen uygulanamaz durumda. Yargı tümüyle iktidarın
bir siyasi aygıtına dönüştürüldü. Bu ortamda tüm yetki
Saray’da toplanırken, devlet de türlü mafya, çıkar çetesi
ve tarikat arasında paylaşıldı. S.Peker’in itiraflarıyla başlayan süreç de gösteriyor ki bu kirli ilişkiler ağı ülkenin
kaynaklarını da kendi aralarında paylaşıyor. Büyük para
trafiklerine, uyuşturucu ve kara para aklama istasyonlarına, kamu birikimlerine el koyma ağlarına kadar bir avuç
azınlık ülkenin tüm kaderini eline almış durumda. O
yüzden bu kirli ilişkiler ağıyla hesaplaşma mücadelesi tek
adam rejimine son verme mücadelesinden kopartılamaz.
Kuşkusuz ki tek adam rejiminden çıkış tek başına yeterli
de olmayacaktır ancak bu iktidarı yenilgiye uğratmak
aslında tüm bu kirli ağın temizlenmesinin de başlangıcı
olabilecektir.

Tek Adam Rejiminde
Mafya, Çete, Tarikat
Bugün ortaya çıkan tablo, bir yanıyla devletin içinde
öteden beri var olan bir ilişki ağını işaret ediyor. Ancak,
geçmiş dönemden farklı olarak, mafya-çete ve siyaset
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Çürümüş, Lime Lime Dökülen
Bu Rejimi Değiştirmekten Başka Yol Yok
İktidar bu krizi Erdoğan’ın gösterdiği sopa ile aşmaya çalışacak. Ancak, bu şekilde kolayca aşılamayacağını da ortada. Önümüzdeki günlerde muhalefete yönelik baskı ve şiddet
düzeyini arttırma, yargının müdahalesini keskinleştirme hamleleri beklenebilir kuşkusuz.
Üzerine gelen toplumsal baskının, muhalefet cephesinin kazandığı güçle başlattığı taaruzu
kırmak için uzun zamandır başka bir aracı da kalmadı iktidarın. Ancak bunu artık derinleşen ekonomik krizin yarattığı bunalımla birlikte, iç hizipleşmelerin derinleştiği, dış politika
çıkmazlarının içinde gerçekleştirilmesinin eskisi kadar kolay olmadığı da bir başka gerçek.
Düzen muhalefetine gelince ise hani biraz söz düellosu dışında seçimi çağırma ve seçim
anını beklemeye odaklanmak dışında pek bir hareketten söz etmek mümkün değil. Bunu
yaparken ‘devri sabık olmayacak’ tekrarlarını da akılda tutmak gerekir.

Sağ Ülkeyi Çürüttü
Daha Güzel Bir Gelecek SOL’la Kurulabilir
Mafyanın, çetenin, tarikatın, yağmanın, açlığın tüm çıplaklığı ile ortada olduğu bu koşullarda asıl ihtiyaç olan ise sol bir çıkış yolunun, toplumun her alanına yayılacak kora kor
bir mücadele içinde geliştirilmesinden başka bir şey değil. Eski yeni mafya bozuntularının,
onlarla bütünleşmiş kirli para babalarının, yağmacıların ülkenin ve halkın geleceğini rehin
aldıkları bu çürümüşlüğe karşı koymak ve onu yenerek daha güzel ve iyi bir gelecek kurabilmek devrimciliğin, solun değerleriyle, mücadelesi ve örgütlülüğüyle mümkün olabilecek.
Eğer gerçek bir değişim istiyorsak bu inancı büyütmekten başka bir yol yok!
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Karanlıktan Aydınlığa
Yurttaş Seferberliğine Katıl

Birlikte Temizleyelim
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Devlet, mafya, tarikat zinciri bizim her fırsatta ifşa ettiğimiz
ve her zaman için karşısında mücadele ettiğimiz gayri meşru
bir gasp düzeneğini ifade ediyor. İktidarın ortağı olmuş ve
suçların bizzat faili olan bir mafya lideri şimdi ortak suçlarının bir kısmını itiraf ediyor.
Yoksulun çaresizliğini, çiftçinin kredi borçlarını, sürüp giden
işçi ölümlerini bile kendileri için fırsata çeviren çeteler,
emekçilerin alın terini daha kurumadan gasp ederek kendileri ve yakın çevrelerine servet yaratmak için kullanıyorlar.
Bütün bunlar bir kere daha gösteriyor ki artık sürdürülebilirlik olanağı kalmamış, çoktan miadını doldurmuş olan siyasal İslamcı rejim sırf bu sınıfsal talanı devam ettirebilmek
uğruna kendi ölümünü inkâr eden bir ceset gibi çürüyor.
Yaşayan ölülerin kokuşmuş iktidarında, emekçilerin etiyle
ve gözyaşlarıyla beslenen zombiler, üstlerinden akan irinle
yurttaşları da kendileriyle birlikte çürümeye zorluyorlar. Bu
nedenledir ki saray rejiminin kendiliğinden çökeceği günü
bekleme gafletine düşmek, onunla birlikte toplumu da çürümeye terk etmek anlamına geliyor.
Bu çürümeyi ancak şimdi izleyici durumuna ittikleri bu
ülkenin gençlerini, kadınlarını, işçilerini, köylülerini söz
sahibi kılacak bir mücadele ile dizginleyebiliriz. Karanlığa
Karşı Yurttaş Seferberliği, üzeri kapatılmak istenen tüm
suçların aydınlatılması ve suçluların yargılanması için bir
güçlü iradenin ortaya çıkarılmasını hedefleyecek. Bugünkü

sistem içinde adil bir yargılamanın olmayacağını herkes biliyor o yüzden bu mücadele tek adam rejimini yenme mücadelesinden ayrı ele alınamaz. Bu mücadelede yurttaşların ortak
iradesini açığa çıkarmayı amaçlıyor. Bu mücadele yandaşa
milyon dolar kredi verip geri ödeme almazkan öte yandan
çiftçinin traktörüne el koyan, KYK borcu olan gencin kapısana
haciz gönderen soygun düzeni ile hesaplaşma mücadele olmak
zorundadır.
Bu çalışma kapsamında topladığımız imzaları yürütülecek
mücadelenin ve açılacak davaların iradesi haline getireceğiz.
Yurttaş buluşmaları ile örgütlü bir mücadelenin olanaklarını
güçlendireceğiz. Aynı zamanda bu yağmacı, çeteci ilişkileri
deşifre edecek bir Halk Raporu ile suçları ortaya koyacağımız
dava süreçlerini örgütleyeceğiz. Şimdi ülkenin kaderini elinde
tutan bir avuç vurguncunun, çetecinin karşısında bu ülkenin
onurlu ve cesur milyonları, kalbi iyiden ve güzelden yana atan
emekçi dürüst insanları var! Omuz omuza vererek memleketimize ve geleceğimize sahip çıkmak için yurttaş seferberliğine
katılmaya çağırıyoruz.
Yurttaş Seferberliği’ne katılarak, memleketimize sahip çıkma
irademizi ortaklaştırabiliriz. Seferberliğine katılmak için,
solparti.org adresine girerek Karanlıktan Aydınlığa Yurttaş Seferberliği kampanyasını imzalayabilirsiniz. Bu atılan imzalar,
mafya-çete ağlarına karşı yürütülecek mücadelemizin ortak
iradesini güçlendirecek ve açılacak davalara güç verecektir.
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Krizden Çıkış Yolu
Tek Adam Rejimine Dayanan
Siyasal Düzeni
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Türkiye, etkisini emekçi halk sınıflarının hissettiği son derece derin bir ekonomik, sosyal ve siyasal kriz içindedir. Ülkenin kronikleşmiş sorunlarına eklenen güncel sorunlar krizin çok boyutlu
olduğunu göstermektedir. AKP ve MHP’den
oluşan iktidar bloku, bırakın bu krizi çözmeyi, bizatihi izlediği politikalar nedeniyle krizin
yaratıcısı durumundadır. Ülkemiz bu İslamcı ve
faşist iktidar bloku eliyle büyük bir çöküşe doğru
sürüklenmektedir.

yandaşlarına kaynak aktarıyor. İhaleler belli
adreslere, yani yandaş sermayeye veriliyor. Yolcu
garantisi ile köprü ve yol yapımcısı şirketlere ,
hasta garantisiyle şehir hastanesi müteahhitleri
ve işleticilerine, alım garantisi, kapasite tahsisi vb.
yöntemlerle enerji şirketlerne kamu kaynakları
durmaksızın aktarılıyor. Krizin geniş halk kitlelerinin üstüne yıkılması için zam üstüne zamlar
yapılırken, mevcut adaletsiz vergilere yenileri
ekleniyor.

Ekonomi derin bir darboğaz içindedir. İşsizlik,
yoksulluk ve zamlar emekçi halk kitleleri için
hayatı yaşanmaz kılıyor. Bir avuç sermaye sahibi
servetlerine servet katarken, yoksulluk ve gelir
adaletsizliği her geçen gün artıyor. Devlet kasası
yağmalanarak tam takır bırakılmış, bütün kamu
varlıkları satıla satıla tüketilmiş durumda. Uluslararası düzlemde kimsenin güvenmediği bir ülke
konumu, krizin bu iktidar eliyle çözülmesinin
mümkün olmadığına işaret ediyor.

Krize karşı biriken toplumsal gerilimin sindirilmesine yönelik, bir yönüyle Yeni Osmanlıcı, diğer
bir yönüyle Müslüman Kardeşler temelli İslamcı
ve yayılmacı politikalar, Irak ve Suriye’den başlayarak Yemen, Kuveyt, Sudan üzerinden Libya’ya
ulaşıyor ve bıçak sırtında sürdürülüyor. Diğer
tarafta, ABD ile Rusya arasında gelgitler şeklinde
sürdürülen, bütünlükten ve tutarlılıktan yoksun
gündelik kararlarla yürütülen politikalar kaçınılmaz sonuna doğru ilerliyor.

Dünya çapında etkisini gösteren Covid 19 salgınıyla birlikte derinleşen ekonomik kriz karşısında; siyasi iktidar emekçi sınıfların yararına
hiçbir adım atmazken, kamu bankaları yoluyla

Kısacası, oldu bittiye getirilen ve son derece
anti-demokratik koşullarda yapılan referandum
ve seçimlerle kurulan yeni rejim her yönüyle
dökülüyor. Tek adama kadar daraltılmış karar
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mekanizması, etkisizleştirilen ve bir anlamı kalmayan
parlamento, siyasetten koparılmış teknokrat bakanlar eliyle
yönetilemez bir ülke tablosu ortaya çıkmış durumda. Bu
duruma yürütmenin silahına dönüştürülmüş; görece bağımsızlığı bile yok edilerek tamamen vesayet altına alınmış
bir yargı ile tamamen bir güvensizlik kurumuna dönüşen
güvenlik sistemi eşlik ediyor.
Bugünkü mevcut durumun demokrasiyle en ufak bir
ilişkisi kalmamıştır. Yasama yürütme ve yargının, bırakın
kuvvetler ayrılığı prensiplerine göre çalışmasını, tek bir
elde toplandığı bir durumla karşı karşıyayız. Hayatın ortasına dinin ve milliyetçiliğin yerleştirildiği; halk kitlelerinin
baskı ve zorbalıkla denetim altına alındığı bu yeni rejim
kalıcı hale getirilmek isteniyor. İktidar gücü kullanılarak
bütün toplumsal örgütlenmeleri kendi iktidarına payanda
yapan, muhalif olan her türlü örgütlenmeyi zor ve baskıyla sindirmeye çalışan otoriter faşist bir rejim adım adım
yerleştirilmeye çalışılıyor.

Bu Krizden Çıkışın Yolu
Tek Adam Rejimine Dayanan
Siyasal Düzeni Değiştirmektir
Bu siyasal, ekonomik ve toplumsal krizden çıkabilmenin
olmazsa olmaz koşulu; bugünkü mevcut iktidardan kurtulmak; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen baskıcı tek adam rejimine dayanan siyasal düzeni değiştirmektir.
Türkiye’nin sorunları, ancak halkın çıkarlarını ön plana
alan, özgürlüklerin ve demokrasinin egemen kılındığı, laikliğin, aydınlanmacı ve bilimsel düşüncenin kurumsallaştığı
bir anlayışla çözülebilir. Eğitim sisteminden gündelik hayatın düzenlenmesine, kadınların ve diğer dışlanan kesimlerin hak ve özgürlüklerine uzanan laik bir devlet düzeni ve
toplumsal hayat yeniden kurulmak zorundadır.
SOL Parti, tüm gücüyle AKP ve MHP iktidarından ülkemizi kurtarmak için mücadele edecek; tek adam rejimini
yenilgiye uğratmak için üzerine düşen tüm sorumlulukları
eksiksiz yerine getirecektir.

SOL PARTİ
HALKA AİT TÜM
VARLIKLARIN
KAMULAŞTIRILMASINI
SAVUNUR
Neoliberalizmin sınırsız bir sömürüye dayanan ve başta işçi sınıfı olmak üzere bütün halk kesimlerini yoksulluğa ve sefalete
sürükleyen politikaları tam anlamıyla iflas
etmiş durumdadır. Emperyalist-kapitalist
sistemin içine sürüklendiği kriz, Türkiye’de de neo-liberalizmin halk düşmanı
politikalarını göz kırpmadan uygulayan
AKP’nin neden olduğu derin bir ekonomik krize yol açtı. Krize son vermek, bu
yağmaya dur demekten geçiyor. Yerli-yabancı sermayeye peşkeş çekilen, halka ait
tüm varlıklar yeniden kamulaştırılmalıdır.
Ekonomiden siyasete eğitimden sağlık
sistemine kadar her alanda kamucu/
toplumcu bir anlayışın egemen kılınarak,
özelleştirmelerle yağmalanan yandaş
sermaye gruplarına peşkeş çekilen kamu
malları yeniden kamuya iade edilmelidir.
Eğitim her düzeyde parasız olmalı, özel
eğitim kurumları kamulaştırılmalıdır.
Tüm tarikat ve gerici vakıfların okullardaki etkinliklerine son verilerek, eğitim sistemi bilimsel ve laik bir temelde yeniden
yapılandırılmalıdır.
Sağlık hizmeti herkese eşit, parasız,
nitelikli, ulaşılabilir olmalı kamu eliyle
sunulmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerine yeterli kaynak aktarılmalıdır. Kamu
kaynaklarının özel hastanelere aktarımı
durdurulmalıdır. Halkın sırtına yıkılan ve
kara delik haline dönüşen şehir hastaneleri şirketlerden alınıp koşulsuz şartsız
kamuya devredilmelidir.
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.
Devrimci
Demokratik
Cumhuriyet

Türkiye’nin Çıkış Yolu

Türkiye için çıkış yolu ancak yönelimi sosyalizme
uzanan bir geçiş programı ile mümkündür. Buna
göre; siyasal sistem bütünüyle yenilenmelidir.
Halkın kendi kendini yönetmesine, geleceğin
sınıfsız sömürüsüz toplumunun nüvelerinin bugünden kurulmasına, halkın her düzeyde yönetime katılma imkanlarının geliştirilmesini öngören
bir halk demokrasisi perspektifiyle hazırlanacak
bir Anayasa ile özgürlüklerin önündeki bütün
yasal engeller kaldırılmalıdır.
Halkın siyasal süreçlere doğrudan katılabileceği,
yerel yönetimlerin güçlendirilereceği bir taban
demokrasisinin kurumsallaşması için yeni bir
siyasal hayat; siyasetin toplumsallaştığı, toplumun
siyasallaştığı bir düzen kurulmalıdır.
Demokratik bir siyasal düzenin en önemli ayaklarından biri laikliktir. 18 yıllık iktidar sürecinde,
siyasal İslamcılık laiklikle ilgili olan ne varsa
teker teker ortadan kaldırdı. Tarikatlara, İslami
vakıflara terkedilen toplum, eğitim düzeninden
kurumsal yapısına kadar siyasal İslamcı düşünce tarafından kuşatıldı. Diyanetin adeta rejimin
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merkezinde yer aldığı, bilimden ve aydınlanma
değerlerinden uzaklaşan bir anlayış; devlet yönetimine ve devlet kurumlarına egemen oldu. Sadece devlet kurumlarında değil, toplumsal hayatın
düzenlenmesinde de dinsel referanslar ön plana
çıkarıldı. Yeni bir demokratik rejim laikliği temel
alan bir anlayışla kurulmadıkça ve siyasal İslamcı
kadrolaşma tasfiye edilmedikçe; özgür ve demokratik bir ülkeye ulaşmak mümkün olamayacaktır.
Böyle bir çıkış yolunun olmazsa olmaz koşulu; toplumsal bir barış ikliminin yaratılması ve
birlikte yaşama iradesinin geliştirilmesidir. Kürt
sorununun barışçıl çözümünün yanı sıra, etnik ,
dinsel ve cinsel kimlikleri nedeniyle dışlanan ve
ezilenlerin toplumsal taleplerinin karşılanması
özgür ve demokratik bir toplumun güvencesi
olacaktır.
Ülkenin bir diğer önemli sorunu ise, savaştan
kaçarak ülkemize sığınmak zorunda bırakılan
göçmenlerdir. Bu sorun bir yandan sermaye
sınıfları açısından “ucuz işçilik” şeklinde bir
sömürü aracı olarak kullanılmakta; diğer yan-
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dan da ırkçı-milliyetçi hareketlerin gelişmesi
için uygun bir zemin ortaya çıkarmaktadır.
Bir insanlık sorunu olarak görülmesi gereken
göçmenler, iktidarın yaptığı gibi batı ülkelerine
baskı yapmak için “rehin” olarak kullanılamaz.
Göçmenlerle dayanışma solun, devrimcilerin
önemli bir görevi olmalıdır.
Türkiye için gerçek bir çıkış, iktidar blokunun
geliştirdiği politikalarla kora kor bir mücadeleyle mümkün olabilir. İktidarın emperyalist-kapitalist sistemin çıkarları doğrultusunda
attığı adımlarla, emek-karşıtı politikalarıyla
uzlaşma arayan bir muhalefet anlayışı, ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm
getiremez. Seçimlere kadar iktidarın otoriter ve
dinsel bir rejim inşasına sessiz kalarak; hangi
koşullar altında yapılacağı şimdiden belli olan
“seçim günü” mevcut iktidarın kendiliğinden
yıkılacağını ummak; en hafif deyimiyle siyasal körlüktür. İktidar blokunun güç kaybettiği
koşullarda muhalefet, halkın gerçek taleplerinin taşıyıcısı olarak güç toplamak ve bu gücü
örgütleme görevini üstlenmelidir. Yıllar süren
bu cendereden kurtulmanın başka yolu yoktur.

Sağcılık Çözüm Olamaz
SOL Bir Çıkış İçin
Birleşelim
Sorun devrimci bir çıkış yoluna dönük toplumsal bir muhalefetin örgütlenmesinde düğümlenmektedir. Evet, mevcut baskı rejimine karşı
toplumun çeşitli kesimlerinden oluşan muhalif
bir cephenin ortaya çıkması ve giderek güçlenmesi önemlidir. Ama en az bunun kadar
önemli olan, bu muhalefetin nasıl bir siyasal
program etrafında hareket edeceğidir. AKP-MHP bloğu çözüldükçe; dünya görüşü olarak
onlardan pek de farklı olmayan partiler ortaya
çıkıp muhalefete geçiyorlar. Ancak aynı dünya
görüşünü paylaşmaları nedeniyle de, her kritik
adımda mevcut iktidarın meşrulaşmasına
zemin hazırlıyor.

Şimdi, tam da bu nedenle; sosyalist solun
kendi siyasal geçiş politikalarını dillendirmesi ve bunları toplumsal bir güç haline
getirmesi son derece önemlidir. Toplumda
mayalanan talepler sağ ve merkez partiler tarafından karşılanamaz. Sermaye sınıflarının
politikalarını allayıp pullayıp halka dayatan,
aydınlanma ve laiklik karşıtı dönüşümleri
sineye çeken, milliyetçiliği bayrak edinmiş
partiler, mevcut iktidarın Türkiye’ye getirdiği
bozulmayı, yozlaşmayı gideremez. Tam da
bu nedenle sol bir çıkış yolunu güçlendirmeliyiz.
En büyük siyasal hata, mevcut iktidarın
kendiliğinden eriyip iktidarı kaybedeceğini ummaktır. İktidarın ekonomik krizin
yükünü yoksul halk kitlelerinin omuzlarına
yıkmak için attığı adımlar; çokça din sömürüsü ve milliyetçilikle süslenmektedir.
Muhalefet cephesinin dağılmaması için,
bu adımlar karşısında bugün sessiz kalmak
ya da sağcılık yarışına girmek, AKP-MHP
iktidarının sonrasında dahi; bugünkü gerici
faşist rejimin tümüyle tarihe karışmasını
engelleyecektir.
Emperyalizme karşı bir Kurtuluş savaşıyla
kurulan bu Cumhuriyetin bütün kazanımlarını sahiplenen, ama onu da aşan devrimci
demokratik bir Cumhuriyet için mücadele
etmeliyiz. Sömürücü sınıfların, siyasal İslamcıların, Amerikancılıklarını milliyetçilikle
gizlemeye çalışanların, faşist darbecilerin
lekelediği ve giderek ortadan kaldırdıkları
Cumhuriyet; şimdi tüm ezilen kesimlerin,
emekçilerin laik, bağımsız, demokratik cumhuriyeti olarak yeniden kurulmak zorundadır.
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SOL Parti En Acil Görev Olarak
Neyi Görüyor?
SOL Parti için, bugün ülkemizin önündeki en büyük engel dolayısıyla da en acil görev tek adam rejiminden kurtulmaktadır. Bu rejimin
yenilmesi, yirmi yıldır yaratılan tahribatı ortadan kaldırmak için
yeterli değildir ama bunu yapabilmenin ön şarttıdır. O yüzden, SOL
Parti, ülkemizin tüm emekçilerini, ilericileri, aydınlarını birleşerek
tek adam rejimine son vermek için birlikte mücadeleye çağırır.

SOL Parti
Kendi Dışındaki Muhalefetle
Nasıl İlişki Kurar?
SOL Parti, tüm emekçi halk kesimlerinin, ilerici
ve sol güçlerin AKP’ye birlikte karşı durmasını
savunur. Bugüne kadar da bunu sağlamak üzere
mücedele etti. 2010 Referandumu gibi kritik
eşiklerden, genel ve yerel seçimlere kadar tüm
uğraklarda “AKP’ye hayır” demeye çağrı yaptı.
Bugün de bu politikasını sürdürüyor.
Bununla birlikte, bugün mevcut düzen muhalefet partilerinin dışında solun bağımsız bir güç
olarak örgütlenmesi her zamankinden daha
çok ihtiyaçtır. SOL Parti, solun bağımsız bir
güç olarak örgütlenme sorumluluğunu üstlenir.
Bununla birlikte, solun içindeki dayanışmanın
ve birlikte mücadele imkanlarının devrimci bir
politik eksende gelişmesi için de çaba sarfeder.

SOL Parti
Seçimlere Katılabiliyor mu?
SOL Parti, 21 Aralık 2019’da kuruldu.
Kuruluşumuzun hemen sonrasında
başlayan pandemi kısıtlılıkları içinde
Parti’nin kuruluş çalışmaları sürdürüldü. Bu süre içinde, seçim yeterlilik
barajını aşacak şekilde örgütlenme
tamamlanarak SOL Parti seçimlere
katılma hakkını kazandı. SOL Parti,
seçimleri önemli bir mücadele alanı
olarak görmekle birlikte siyaseti ve demokrasiyi seçimle sınırlanamaz. SOL
Parti, halkın kendisiyle ilgili alınan
tüm kararlarda söz sahibi olacağı bir
gerçek bir demokrasi için mücadele
eder.

SOL Parti, kuruluş çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi kısıtlılıkları içindeki bu
dönem içinde şu ana kadar üç binun
üzerinde arkadaşımız SOL Parti’ye yeni
üye oldu. SOL Parti üye, örgütlenme ve
inşa çalışmaları bu güçle sürdürülüyor.
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SOL Parti
Pandemi Sürecinde Neler Yaptı?
Pandeminin ilanının hemen ardından
DAYANIŞMA çalışmaları başlattık.
Bu dönemde evinde kalmak zorunda
kalan insanlarımız için başlattığımız dayanışma çalışmasıyla, market
ihtiyaçlarını gidermekten acil sorunların çözümüne kadar her mahallede
dayanışmayı örgütledik. Pandeminin
yalnızlığı derinleştiği koşullarda toplumsal dayanışma duygusunu geliştirecek ve pekiştirecek adımlar attık.
Bunun yanında Dayanışma Kooperatifi
aracılığıyla gıda paketleri için çağrı
yaparak imkanı olanların satın aldığı
dayanışma paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

Ücretli izin ve ücretsiz sağlık talepleriyle Beyaz Bayrak eylemi gerçekleştirerek, balkonlara beyaz bayrak asma
eylemini gerçekleştirdik.

İnsanlar ölürken kar peşinde koşan
özel hastanelerin pandemi hastanesi
haline gelmesi ve halka ücretsiz hizmet
sunması için mücadele başlattık. Bu
kapsamda kamucu politikaların öneminin altını çizerek, özel hastanelerin
tümüyle kamulaştırılması çağrısını
örgütledik.

Pandemi kısıtları ve iktidarın
yasakları nedeniyle meydanlarda gerçekleştirilmeyen 1 Mayıs
buluşmalarını ülkenin en ücra
köşelerine kadar yayarak örgütledik.

Yandaşlar ve zenginler aşılanarak halkın aşı ihtiyacının ikinci plana atılmasına, aşı takvimi açıklanmasına rağmen
aşının çok geç getirilmesine karşı AŞI
NEREDE? sorusu ile halkın aşı hakkını
savunduk.
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B a ğ ı m s ı z l ı k S O L’ l a M ü m k ü n
Beyaz Saray koridorlarından geçerek iktidara
gelen AKP, bugün de ABD’den güç alarak iktidarını sürdürmenin yollarını arıyor. Bunun için her
türlü ödünü vermeye, ülkemizi ABD’nin taşeronluğunda felaketten felakete sürüklemeye hazır
olduğunu ortaya koyuyor.
‘Ey Amerika’ nidalarını bir kenara bırakıp Bahçeli
ile birlikte ‘hamdolsun’ anlayışına geçen Saray
cephesi; ABD ve NATO’ya bağlılıklarını tüm
tarihlerinde olduğu gibi bir kez daha teyit ediyorlar!
Karadeniz’den Ortadoğu’ya yeni saldırı planları
içinde olan; Çin’e karşı ekonomik ve askeri çevreleme siyasetiyle yeni bir soğuk savaş dönemini
başlatma hazırlıkları yapan ABD ve NATO ise
Türkiye’yi yeni politikalarının da taşeronu yapmaktan mutluluk duyuyor.
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Türkiye Afganistan’da işgal güçlerinin bekçiliğine
talip oluyor. Bu işi “Pakistan ve Macaristan” ile
birlikte üstlenmeyi öneriyor. Anlaşılan dünyaya
“Erdoğan-Orban-İmran Han” otoriter liderler
üçlüsü olarak mesaj vermek istiyor.
Öte yandan ABD ve Biden’ın Saray’a ‘insan hakları ve demokrasi’ dersi vereceğini uman düzen
muhalefeti ise ülkemizi yeni riskler içine atacak
Amerikancılık konusunda tek bir eleştiri dahi
gündeme getirmiyor.
Türkiye’nin bugün siyasal İslamcı karanlıkla birlikte her tür mafya, çete ve tarikat kirliliği içinde
boğuluyor olması; halkın açlık ve yoksulluğa
mahkûm edilmesi emperyalizme bağımlılıktan
ayrı ele alınamaz. Emperyalizme karşı mücadele
etmeden ülkemizi bu karanlıktan temizlemek de
mümkün olmayacak.
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ABD ve NATO’nun yeni saldırı planları
vküresel emperyalist güçlerin yeni savaş
ve sömürü dışında bir politikalarının
olamayacağını ortaya koyuyor. Bugün,
ülkemizi, bölgemizi ve dünyamızı bu
açgözlü ve kanlı saldırganlıktan korumanın yolunun emperyalistlere karşı
ikirciksiz bir mücadeleden geçeceği de
ortadadır. Bunu da ancak tarihi emperyalizme karşı mücadele tarihi olan SOL
yapabilir, biz yapabiliriz! Türkiye’yi
ABD’nin taşeronu, NATO’nun sınır
kalkanı yaparak kendi kirli iktidarlarını
sürdürmek isteyen işbirlikçilere karşı
Tam Bağımsız Türkiye mücadelesini
birlikte yükseltmeye çağırıyoruz. ABD
ve NATO üslerinin kapatıldığı; emperyalist tekellerin ülkemiz üzerindeki tüm
sömürüsüne ve işbirlikçi sağın hegemonyasına son verdiğimiz bir ülkeyi
yaratmak için mücadele edelim.

ABD’yi, NATO’yu
Emperyalist Tekelleri
Ülkemizden
Söküp Atacağız
Emperyalizmle yapılmış bütün açık ve
gizli antlaşmalar iptal edilmeli, NATO
gibi emperyalist ittifaklardan çıkılmalı,
başta İncirlik olmak üzere yabancı üsler kapatılmalıdır. Türkiye, emperyalist
merkezlerin Ortadoğu’da giriştikleri
çıkar kavgasının piyonu haline dönüştürülmüştür. Bu cendereden derhal çıkılmalıdır. Halklar arasında bütün dinsel,
etnik, mezhepsel farklara karşın bir arada
yaşamanın tesis edilmesi Türkiye’nin dış
politikasının temeli olmalıdır.
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SOL

PARTİ NE DİYOR?
SOL Parti Neden Laikliği Savunur?
Cumhuriyet’in tüm ilerici birikimi tasfiye edildi. Devlet, tarikat ve cemaatlerin egemenliği
altına sokuldu. Türkiye, tek adam rejimi yetkilerine dayanarak fiili bir şeriat rejimine dönüştürüldü. Buna karşın, muhalefet de laikliği artık ağzına bile almaktan çekiniyor. Oysa laiklik olmazsa demokrasi olmaz. SOL Parti, ikirciksiz, amasız ve fakatsız laikliği savunur ve Türkiye’nin
yeniden kuruluşu için laikliği olmazsa olmaz görür.
Laiklik sosyalist tanımıyla “dinden politik özgürleşme” demektir. Bunun anlamı dini imtiyazların ve ayrıcalıkların devlet tarafından tanınmaması, devletin herhangi ayrıcalıklı bir dini temel
alarak toplumsal yaşam üzerinde düzenleme yapmaması, din adına yaptırımda bulunmaması
ve başkalarının özgürlüklerini kısıtlamaya yönelmedikleri müddetçe münferit dini pratikler
üzerinde de tasarruf sahibi olmamasıdır.
İşte SOL PARTİ sosyalist bir parti olarak burjuva siyasetinin yanılgılarına düşmez: Laiklik
kisvesinde dincilik satmaz, popülist hedeflerle laikliği esnetmez, laikliği kadın bedeni üzerinden tartışmaz, laikliğe sıfat takmaz, laikliği terk etmez! Dinsel imtiyazların sermaye birikimiyle
ahenkli olarak yükseltildiği, hâkim sınıf ile hâkim dinin iç içe geçtiği, devlet aygıtı aracılığıyla
dünyevi bir yaşam tarzının kademeli olarak sonlandırılmaya çalışıldığı bir rejime karşı, laikliği
proletaryanın bir hakkı olarak savunur! Günaşırı pahalanan ve daraltılan dünyevi yaşam tarzının artık üretim düzleminde de engellenerek bilhassa yoksullar için imkânsız kılınmasına karşı
laikliği savunur! Emek rejimine ve bürokratik atamalara zerk edilen himmet kültünün ve biat
ilişkilerinin çözülmesi ve liyakatin sağlanması adına laikliği savunur! Dinci nefret söylemiyle
hedef gösterilen kimliklerin, LGBTİ+ ve kadın haklarının korunması adına laikliği savunur!
Din propagandası yapmak için alt üst edilmiş eğitim sisteminin çarpıklığıyla büyütülen çocuklar adına, gençler adına laikliği savunur! SOL PARTİ emekçileri ve halkın tüm kesimlerini
tarikat, cemaat gibi hiyerarşik dinci yapılanmaların tasarrufuna açık olmaktan kurtarmak için
laikliği savunur. Evet, SOL PARTİ dindar insanların dini özgürlüklerini rahatlıkla yaşaması
adına da laikliği savunur! Çünkü dinden politik özgürleşme olarak laiklik herhangi bir dinsel
imtiyaza izin vermediği gibi dinsel özgürlüklere müdahale edilmesine de izin vermez, inanç
özgürlüğünü tanır ve güvence altına alır.
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SOL Parti Kültürel-Sanatsal
Çeşitliliğe Sahip Çıkar

ÇÖZÜM
KAMUCULUK
HALKTAN ÇALDIKLARI
HER ŞEYİ GERİ ALACAĞIZ
Bütün bir ekonomi, rant ekonomisinden katılımcı merkezi planlamaya dayalı ekolojik tahribatı ve doğanın
metalaşmasını engelleyen bir üretim ekonomisine geçiş
perspektifiyle baştan aşağı yenilenmelidir. Yerli-yabancı
sermayeye peşkeş çekilen, halka ait tüm varlıklar yeniden kamulaştırılmalıdır. Ekonomiden siyasete eğitimden
sağlık sistemine kadar her alanda kamucu/ toplumcu bir
anlayışın egemen kılınarak, özelleştirmelerle yağmalanan
yandaş sermaye gruplarına peşkeş çekilen kamu malları
yeniden kamuya iade edilmelidir. Benzer bir biçimde
kamu bankaları başta olmak üzere kamu kaynakları kullanılarak ele geçirilen medya organlarının, kamu kaynaklarıyla desteklenen Vakıfların halktan gasp ettikleri kaynaklara el konulmalıdır.

İktidara geldiğinden bu yana kültürel
yaşamı kademe kademe daraltan, farklı
yaşam tarzlarına dair nefret söylemi kullanan, televizyonda nasıl diziler yayınlanacağından hane içinde nasıl yaşanacağına
kadar edep adap düzgüleri yapan bir
otorite, her zaman için gerçek hayat tarafından yalanlanır. Nitekim son yıllarda Erdoğan’ın sık dillendirdiği “kültürel iktidar
olamadık” itirafı da bunu ortaya koyar.
Saraya biat etmeyen sanatçıların üzerindeki baskı, tiyatronun tasfiyesi, Kültür
Bakanlığı fonlarının cihatçı propaganda
yapan sinema yapımcılarına aktarılması
gibi olayların yanı sıra, pandemi önlemi
kisvesinde uygulanan kapatmalar, alkol satışının yasaklanması, hatta müzik
yasağının kalıcı hale getirilmek istenmesi
iktidarın kültürel hayat üzerinde belirleyici olmak arzusunu ortaya koyuyor.
Buna karşın SOL PARTİ Türkiye’deki
kültürel mozaiğin her unsurunu bağrına
basar! Sanatı ve sanatçıyı kollar, kültür
üretimini destekler, kültürel çeşitliliği bir
bütün olarak kabul eder!

EKOLOJİK YIKIMA SON
Kapitalizm, içinde yaşadığımız gezegeni bitmek bilmez bir kâr hırsıyla, doğayı metalaştırarak ölüme doğru sürüklüyor. Küresel ısınma, iklim krizi geleceğimizi bir kâbusa çeviriyor. Bu ülkemizde de farklı değil. Endüstriyel gıda sistemi, maden aramaları ormanları otlak ve meraları, tarım arazilerini, su kaynaklarını kısacası doğal
müştereklerimizi yok ediyor, ardı ardına çevre felaketleri yaşanıyor. HES’ler, JES’ler, termik ve nükleer santraller vb. enerji yatırımları ekolojik sistemde geri dönülmez bir tahribat yaratıyor. Sermaye kentsel ve kırsal
yaşam alanlarını yeni sermaye birikimi için talan ediyor, insanların ve tüm canlıların temiz suya, temiz doğaya,
temiz havaya erişim hakkını elinden alıyor. Gezegeni yok olmaktan kurtaracak, kapitalizmin kâr hırsına ‘dur’
diyecek her türlü önlem alınmalı bunun için mücadele edilmelidir.
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Halkın Sağlıklı ve Ucuz Gıdaya Erişimi İçin

GIDA EGEMENLİĞİ
Ekolojik dengeyi bozan endüstriyel gıda sistemi, enerji ve maden yatırımları halkın
sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimini engellemektedir. Halkın sağlıklı ve ucuz gıdaya
erişimini sağlayacak olan ve halkın gıda sistemi Gıda Egemenliği’ni kurmak için
mücadele edilmeli, çiftçileri şirketlerin tarım sistemine bağlamaya yardımcı olan
kooperatifleri desteklemekten vazgeçilmeli, Gıda Egemenliği mücadelesine katkı
koyan, agroekolojik üretim yapan üreticilerin kurduğu ve demokratik ve katılımcı
bir anlayışla yürütülen kooperatifler desteklenmeli, antidemokratik kooperatifçilik
yasasının değiştirilmesi için mücadele edilmelidir. Tohumların patentlenmesinden
vazgeçilmeli, yerel tohumların korunması vb. önlemler acil olarak devreye sokulmalıdır. Tüketim kooperatifleri de Gıda Egemenliği mücadelesine katkı sunacak
tarzda yeniden örgütlenmeli, Gıda meta olmaktan çıkartılmalıdır. Küçük üreticileri
tarımsal üretimden kopartarak tasfiye etmeye çalışan veya şirketlere bağımlılığını
arttıran ve DTÖ isteği doğrultusunda yapılan serbest ticaret anlaşmaları tamamen
iptal edilmelidir.

Kürt Sorununda Demokratik Çözüm

BİRARADA YAŞAM
Kürt sorunu hem ülke hem de bölge açısından en acil sorunların başında geliyor.
Kürt sorununun barışçıl bir temelde ve halkın nasıl yaşamak isterse öyle yaşamasını kabul eden bir yerinden demokrasi anlayışıyla çözülmesi gereklidir. Şiddet
politikaları, emekçi halkları birbirine düşman etmenin yanı sıra çözümü de imkânsızlaştırmaktadır. Emekçi halk çocuklarının hayatını kaybettiği, etnik ayrışma
ile halkın birbirine düşman edildiği bu şiddet sarmalından ülkemiz çıkarılmalıdır.
Sorunun çözümünde silahlardan arınmış bir barışçıl siyasal süreç devreye sokulmalıdır.
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Özel Okullar Kamulaştırılmalı

EĞİTİM PARASIZ OLMALIDIR
Eğitim ve sağlık gibi yaşamsal hizmetler kesinlikle parasız olmalıdır. İnsanları hastalandırmayan koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmeli, özel hastaneler halkın sağlığı için
kamulaştırılmalıdır. Benzer bir durum eğitim için de geçerlidir. Parasız eğitim olmazsa
olmazdır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Eğitimin içeriği de bütünüyle ırkçı, cinsiyetçi
ve dinsel öğelerden arındırılarak bilimsel ve laik bir temele oturtulmalıdır. Bilim değil kâr
merkezi olan özel okullar ve vakıf üniversiteleri kamulaştırılmalı, üniversiteler YÖK gibi
zincirlerden kurtarılarak özgürce bilim üretilen odaklar haline dönüştürülmelidir. Ülkenin
en önemli sorunu işsizliktir. Eğitimin paralı hale getirilmesi sonucunda düşük nitelikli eğitim
alan yoksul çocukları diplomalı işsizler ordusuna katılmaktadır. Emekli maaşlarıyla iş bulamayan diplomalı çocuklarına bakmak zorunda kalan insanların varlığı trajik bir sorundur.
Devlet işsizlik ve diplomalı işsizler sorununa acil önlemler almak zorundadır. Batık şirketleri
kurtarmak için hesapsızca harcanan kamu kaynakları bu sorunun çözümünde kullanılmalıdır.

Sağlık Haktır Parayla Satılamaz

ÖZEL HASTANELER
KAMULAŞTIRILMALI
Sağlık hizmeti herkese eşit, parasız, nitelikli, ulaşılabilir olmalı kamu eliyle sunulmalıdır. Koruyucu
sağlık hizmetlerine yeterli kaynak aktarılmalıdır. Kamu kaynaklarının özel hastanelere aktarımı durdurulmalıdır. Halkın sırtına yıkılan ve kara delik haline dönüşen şehir hastaneleri şirketlerden alınıp
koşulsuz şartsız kamuya devredilmelidir. Özel ve vakıf hastaneleri kamulaştırılmalıdır. Sağlık emekçilerine insanca çalışma koşulları sağlanmalı ve insanca yaşayabilecek ücret verilmelidır. Sağlıkta şiddeti engelleyici önlemler alınmalıdır. Bilimsel çalışmalara, eğitim-araştırma-geliştirme, aşı çalışması
gibi alanlara yeterli kaynak ayrılmalı, sağlık eğitimi bilimsel temelde, çağın gerekleri ve toplumun
ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmalıdır.
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DİN FARKI BİLMEYİZ
DİL FARKI BİLMEYİZ
SANKİ DOĞDUK
BİR ANADAN...
İnsanların doğuştan gelen ya da sonradan
tercih ettikleri kimi kimlikleri nedeniyle
ayrımcılığa uğraması kimlerin işine gelir? Bölen, parçalayan, halkları birbirine
düşman eden emperyalist-kapitalist sistem,
savaşla kanla gözyaşıyla çarklarını döndürür. Oysa bu dünyada herkesin eşit bir
biçimde ayrımcılığa uğramadan yaşaması
mümkündür. Hangi inanca, hangi ulusa,
hangi etnik kökene mensup olursa olsun
tüm insanlar bir arada kardeşçe yaşayabilir.
Emperyalizmin mezhep ve etnisite üzerinden Ortadoğu’yu, Afrika’yı, Latin Amerika’yı savaş alanına çevirmesine müsaade
etmeyeceğiz, barış içinde paylaşarak bir
arada yaşayabileceğimiz bir ülkeyi ve eşit
bir dünyayı birlikte kuracağız. Bebeklerin birlikte Türkçe, Kürtçe, Arapça, Lazca
güldüğü ve her dilden ninniler dinlediği bir
coğrafya uzak bir ihtimal değil.
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gerçek memleket
sevgisi sol’dadır
Bu ülkede yaşayan halk, uzun bir tarihsel
süreçle birbirine bağlanmış, bu topraklarda
ekmiş biçmiş, anılar biriktirmiş, üretmiş,
paylaşmış… Memleket dediğimiz şey
sadece sınırları bir biçimde çizilmiş kara
parçası değil, üzerinde nice kültürel birikim
oluşmuş bir hafıza mekânıdır da. O yüzden
yurtseverlik bu memleket üzerinde yaşayan herkesin mutlu, tok, eğitimli, kültürlü
olmasını, herkesin barış içinde kardeşçe ve
özgürce yaşayabilmesini istemektir. Memleketin suyuna, doğasına, çocuklarımıza
miras bıkacağımız denizine, havasına sahip
çıkmayan, para için rant için vatanını yabancı şirketlere peşkeş çeken, vatan-millet
deyip silahtan, savaştan nemalanan kimse
gerçek vatansever değildir. Yurtsever olmak
bu ülkenin kaynaklarına sahip çıkmayı,
üzerinde eşit bölüşülecek doğa yanlısı bir
üretimi savunmayı, yani tam bağımsızlığı
savunmayı gerektirir. O yüzden bu ülkede memleketine sahip çıkanlar bellidir.
Kurtuluş Savaşı veren bağımsızlıkçı, ilerici
kadrolar, 68’de Amerikancılığa karşı çıkan
gençler, 78’de tefecilere, faşistlere bu ülkeyi
bırakmayan devrimciler, bugün doğasına,
aşına emeğine sahip çıkan solcular… Gerçek memleket sevgisi SOL’dadır.
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Sosyalizm...

Üreten paylaşan bir onur ülkesi yani sosyalizm… Dünyanın çeşitli
yerlerindeki deneyimlerden ders çıkararak, devrimci bir eleştiriyle,
21. yüzyılın teknolojik olanaklarından da yararlanarak katılımcı, doğrudan demokrasiyle kurulmuş bir sosyalizm… İmkânsız bir ütopya
değil çünkü kapitalizmin dünyaya açlık, sefalet, salgın, eşitsizlik ve
doğa tahribatından başka sunacağı hiçbir şey yok. Planlı ve denetlenen bir ekonomi, halkın çalışıp bölüştüğü bir üretim modeli yani
kamuculuk... Açlığın olmadığı, işsizliğin olmadığı, birlikte üretip
paylaştığımız bir düzen… İşte bu yüzden sosyalizm, çağımızın tek
kurtuluşudur. Herkesin her şeye ulaşabilir olduğu, samanın zamanı
gelir diye saklanmadığı, suların şişelerden çıkıp ırmaklarca aktığı,
tüm ağaçların yemiş verdiği ama tek bir dalın bile eğilmediği bir
dünyadır sosyalizm.

DEVRİM ESKİ BİR EFSANE
SOSYALİZM İMKANSIZ BİR ÜTOPYA DEĞİL
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MU T
U
sözlüğü

29

devrim

Yollara düşenlerin yepyeni bir
hayatı kuracak eylemi. Eşitlik ve
özgürlük için yan yana yürüyenlerin
hayali. Bir ağaç gibi tek ve hür ve
bir orman gibi kardeşçesine yaşamak
için, güzel günler için adaletsizliği, yoksulluğu, geleceksizliği, bu
sömürü düzenini yıkmanın yolu.

“Bir daha
yapmak zorunda
kalsam yine
devrimci yolu
seçerdim”
Fidel Castro
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MU T
U
sözlüğü

dayanışma
Her gün, her birimize, yalnız olduğumuzun, mevcutun dışında bir çıkış yolu olmadığının söylendiği bir dünyada duvarlara pencereler, kapılar
açma eylemi. Gözümüzdeki ışığın, aklımızdaki düşüncenin, dilimizdeki sözün ortaklığına birlikte
atılan adım, birbirimize doğru atılan adım. Bir
yığını topluluk yapan, bir toplumu toplum yapan
eylem. Çocuklara anlatılan dersin, yan yana toplanan kirazın, sese ses katmanın, tencereyi birlikte kaynatmanın, haksızlığı birlikte yenmenin
adı; hayale çevrilen anahtar.

MU T
U
sözlüğü

tahay yül
Tek olası dünyanın bu olmadığını bilmek. Hayal
gücünün icrası için bir adım. Emeğin değersizleştirildiği, sömürünün ve adaletsizliğin kanun olduğu, korku ve baskının hüküm sürdüğü bu
düzenin sonsuz olmadığını; isyanın, adaletin,
eşitliğin, özgürlüğün mümkün olduğunu hayal edebilmek, haykırmak, anlatmak, paylaşmak. Gücünü,
tarihten ve hayal edebilenlerin, 70’inde zeytin dikenlerin, 19’unda düşlerinde özgür dünya
olanların, gerçekliğin her sabah doğan yeni bir
çarpışma olduğunu bilenlerin çokluğundan alan,
yaşamaya dair ve “yaşadım” diyebilmek için bir
eylem.

ark adaş

“Havana’nın dış mahallelerindekiler dostlarına,
mi tierra derler: memleketim; ya da mi sangre:
kanım.” diyor, Galeano Kucaklaşmanın Kitabı’nda.
Birlikte hayal eden, birlikte yürüyen, gövdesi
gövdesine can olan.

SOL
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“Hayat,
tahayyül
edebildiğimiz
kadardır”
Fernando
Pessoa

çünki elbette bir su
kendi akacağı toprağın
sertliğini bilir
ve suyun gövdesiyle
yırtılınca toprak
artık ırmak mı ne denir
işte devrim
ona benzer bir akışın
hızına denir Arkadaş Zekai Özger,
Aşkla Sana

Sol, halktır. Sol, devrimciliktir. Sol, dayanışmadır. Sol, bağımsızlıktır. Sol, memlekettir. Sol, arkadaşlıktır. Sol, tahayyül etmektir. Sol,
yollara düşmektir. Sol, isyandır. Sol, yeniden kurmaktır. Sol, özgürlüktür. Sol, eşitliktir. Sol, umuttur. Sol, buluştuğumuz yerdir!
31

“S i z i bu d a l a z apt i y e l e r ! Ku m ü z e r i n e ku r u lu
sizin düzeniniz. Devrim daha yarın olmadan,
“zincir şakırtıları içinde doğrulacaktır!”
ve sizleri dehşet içinde bırakıp, trampet
s e s l e r i i ç i n d e ş u n u b i l d i r e c e k t i r : “ Va r d ı m ,
varım, var olacağım!”
Rosa Luxemburg
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YAŞAMLARIMIZ İÇİN EŞİT, ÖZGÜR VE LAİK BİR GELECEK İÇİN

Kadınlar Bir Arada

Bizler dünyada her evin tam ortasındayız, buradayız
v e b i r a r a d a y ı z . To p l u m l a h i ç b i r b a ğ ı k a l m a m ı ş b u
iktidarın karşısında özgür ve eşit bir yaşamı birlikte
kuracağız.Herkes için E ş i t B i r G e l e c e ğ i B i r l i k t e
Kur abi liriz
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Eşitlik Mücadelemizin Geri dönüşü yok
SOL Parti erkek egemen gerici toplum düzeninin yarattığı her türlü eşitsizlik karşısında eşit ve özgür bir
dünya için kadınları birlikte mücadele etmeye çağırır.
Tüm dünyada ve Türkiye’de isyanımızın, öfkemizin,
umudumuzun her yanı kuşattığı bir dönemden geçiyoruz. Birbirimizin kahkahasıyla sesiyle umuduyla
hayalleriyle büyüttüğümüz mücadelenin bugün geldiği nokta hepimize heyecan veriyor. Kadınlar hem
Türkiye’de hem dünyada toplumsal değişim talebinin
en önünde duruyorlar. Ancak hala neoliberalizm ve
gericilik tarafından derinleştirilen erkek egemenlik
herkesin canını yakmaya devam ediyor, en çok da
bizlerin.
SOL Parti bugün Türkiye’de AKP eliyle yaratılmak
istenen dinci gerici toplumsal dönüşümün karşısında
kadınların hayatlarına haklarına yönelen bu saldırılara karşı örgütlü bir mücadele ihtiyacının, barikatın
bir adım ötesine geçmenin hiç olmadığı kadar önem
taşıdığını savunur ve tüm kadınları eşit, özgür ve
laik bir gelecek için her türlü şiddet ve ayrımcılığın
karşısında mücadeleye çağırır.
SOL Parti toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle
kadınların siyasete eşit katılımının sağlanamadığını
bilerek bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için adımlar
atar. Kadınların demokratik katılımını artırabilmek, karar alma süreçlerinde feminist bir yaklaşımı
mümkün kılabilmek için pozitif ayrımcılık ve kadın
kotasını savunur. Zorunlu yüzde 30 ve aday olunması
durumunda yüzde 50 kota ile kadınların her düzeyde
temsilinin önünü açmaya çalışırken gerçekten eşit bir
siyasetin yolunun örgütlü ve birlikte mücadeleden
geçtiğini savunur.
Mücadeleyle Kazandığımız
Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz
İktidara geldiği günden beri her ağızdan ve tüm
kurumlarıyla kadınları baskı altında tutmaya çalışan,

şiddet faillerini cesaretlendirirken kadın haklarına
dair gerici bir söylemi besleyen, kadın emeğini ve yaşamlarımızı yok sayan bir iktidar ile karşı karşıyayız.
Çocuklara yönelik cinsel istismar düzenlemelerinden
nafaka hakkımıza, 6284 nolu kadına yöelik şiddet
yasasına, kürtaj hakkımızdan İstanbul Sözleşmesi’ne
kadar Medeni Kanunla güvence altına alınmış eşit
yurttaşlık zeminlerimiz dinci gerici iktidar tarafından hedef alınırken kadınlar artık susmuyor ve
birlikte mücadele için seslerini yükseltiyor.
İstanbul Sözleşmesi’nin bir gece yarısı kararnamesi
ile hukuka aykırı bir şekilde feshi de doğrudan kadına yönelik şiddetin önünü açma beyanıdır.
İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet ve aile içi
şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini
belirleyen uluslararası bir insan hakları sözleşmesidir. Sözleşme, kadına yönelik şiddetin kaynağının
toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu tespit eder.
Failin cezalandırılmasını, kadınların ve çocukların
korunmasını öngörmekle beraber devletleri şiddetin
hiç yaşanmayacağı eşit bir dünya kurmakla yükümlü
kılar.
Bizler dünyada her evin tam ortasındayız, buradayız
ve bir aradayız. Toplumla hiçbir bağı kalmamış bu
iktidarın karşısında özgür ve eşit bir yaşamı birlikte
kuracağız.
Herkes için Eşit Bir Geleceği Birlikte Kurabiliriz
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Gelecek biziz ve bunu biliyoruz...

Hayatı Değiştirecek
Söz ve Eylememizle

SOL GENÇ’te
Buluşuyoruz...

Merhaba arkadaş,
Yitik, yıkık, köhne bir düzen
hayallerimizin, umutlarımızın
üzerine çökmüş, geleceğe dair
ışığımızı çalmış, bizleri şimdiden yorgun ve yalnız kılmış.
Kendi hayatlarımız üzerinde söz
sahibi olamamış, tek adamların
ve çok yandaşların kurallarını
çizdiği bir oyunun içerisinde figüran kalmışız. Artık bu hayatı
reddediyoruz.
Her yaklaşan seçim öncesi suyun başını tutmuş bir grup çıkar
çetesinin bitmek bilmez kuşak
tartışmaları eşliğinde “kazanılacak”, “hamle yapılacak” “oy
potansiyelleri” değiliz. Bizler,
onların beka diye yutturduğu,
zengin sofralarının devamlılığını sağlayacak “rakamlar, istatis-
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tikler” değiliz.
Bu ülkede doğduk, bu ülkenin bir
parçasıyız, bu ülkenin değerlerinin
farkındayız. Ancak bu güzel ülkedeki
eşitsizliklerin, bizi birbirimize rakip
kılan sınav sistemlerinin, torpilin,
hayatımıza karışmayı kendine hak
görenlerden, parmak sallayan siyasetçilerin de farkındayız.
Tarikat cemaat ilişkilerine girmeyenlerin iş bulamadığı, atamasının yapılmadığı, akademide ilerleyemediği,
bir grup marjinal şeriatçının devletin
tepesine çöreklendiği bu çürümüş
düzenden kurtulmak dışında şansımızın kalmadığının farkındayız.
Her gün bir arkadaşımız işsizlikten,
umutsuzluktan, hayattaki hiçbir beklentisinin karşılanmamasından yitip
gidiyor. Bunun sorumlusu biz değiliz,
bizi bu karanlığa sürükleyenlerdir.
Sevgili arkadaş,
Bizler Sol Genç olarak ülkemizin
geleceğinde söz sahibi olacağımız, ya-

şamamıza anlam katacağımız bir birliktelik ve mücadele süreci için yola
çıktık. Kimsenin potansiyeli, nesnesi
olmayacağımız, kendi kararlarımızı
birlikte alacağımız, solun değerleri ve
devrimci tarihimizin ışığında yepyeni
bir yolu birlikte açacağımız bir siyaseti birlikte yaratabiliriz. Televizyonlarda her gün adımıza konuşanları,
saraylarındaki şatafatlı sofralarından
iki dakika kalkıp bize bir şeyler
anlatarak oy kazanacağını sananları,
gerçekten genç, dinamik, aydınlık
bir siyasetle derinden sarsabiliriz.
Ülkemizin tepesinde kabuk bağlamış,
köhnemiş, eskimiş, yedikçe semirmiş
bu korku sultasını ortadan kaldırıp,
eşit, özgür, adil bir ülke kurabiliriz.
İşsizlik dışında, yoksulluk dışında,
rüşvet ve torpil dışında bir seçenek
sunmayanların bize anlatacağı bir şey
yok. Ya da seçim günü yaklaştıkça
reklam ajanslarına para verip “genç-

lerin diliyle” komiklik yapan düzen
siyasetçilerinin yaratacağı bir umut
yok. Dilimiz de var, aklımız da var,
gördüklerimiz de bildiklerimiz de
var, biz kendi adımıza konuşabiliriz.
Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz.
Gel arkadaş,
Bu düzeni derinden sarsacak sol bir
gençlik hareketini, eşitlik, adalet,
laiklik, özgürlük, kardeşlik temelinde
birlikte kuralım. Gençliğin değiştirici
gücüyle ülkenin yolunu tıkayanları
değiştirelim. Hayat bizim, ülke bizim,
biz değiştirelim.
SOL GENÇ’te BİRLEŞELİM
www.solgenc.org

