
Kardeşler,  
Yönetenler 
ülkeyi uçurumun 
kenarına getirdiler. 
Hepimizin 
hayatlarını 
mahvettiler. İçeride 
ve dışarıda büyük 
bir savaşa giriştiler. 
İçeride savaşları 
bizlerle. Sürekli 
saldırarak halka 
diz çöktürmeye 
çalışıyorlar.  
Halkı büyük bir 
sefalete, yıkıma, 
açlığa, yokluğa 
sürükleyen 
kararlara elleri 
titremeden imzalar 
atıyorlar. Zamlara 
zam ekleniyor. 
Vergiler vergilere 
karışıyor. Ekonomi 

yönetiminde 
önceledikleri şey 
sermayedarların 
servetlerini 
büyütmek. Borsa 
oyunlarıyla, döviz 
vurgunlarıyla, 
devlet desteği adı 
altında peşkeşlerle, 
vergi aflarıyla en 
alttaki milyonlarca 
insanın parasını 
hortumlayıp en 
üstteki birkaç yüz 
bin kişinin servetine 
aktardılar. Büyük 
sermayedarların 
hepsi devasa 
kârlar açıklıyorlar. 
Hepsinin işleri 
yolunda gidiyor.  
Dışarıda 
emperyalistlerin 
jandarmalığını 

yapıyorlar, bir 
yandan da savaşlara 
girerek çıkış 
arıyorlar. Suriye’de, 
Irak’ta, Libya’da, 
Ukrayna’da 
savaşlara giriyorlar. 
Hepsinde bataklığa 
saplandılar. Üstelik 
büyük güçler, 
ABD/NATO ve 
Rusya arasında bir 
kıskaca alındılar.  
Bütün bu 
politikalarla 
aç kalmamıza, 
işsiz kalmamıza, 
yokluk ve sefalete 
sürüklenmemize 
sebep oldular. 
Hepimiz öfkeliyiz, 
hepimiz dardayız, 
hepimiz arayıştayız.  
Kardeşler,  

Çaresiz değiliz. 
Çare fabrikadaki, 
atölyedeki, 
mağazadaki, 
madendeki, 
gemideki işçide. 
Çare evdeki, 
sokaktaki 
kadınlarda. Çare 
toprağına, suyuna, 
havasına sahip 
çıkanda. Çare 
eğitim hakkını 
arayan gençlerde. 
Çare bizde. Çare 
biziz. Onları 
gönderecek olan 
biziz. Onları ancak 
biz gönderebiliriz.  
Onları gönderip 
eşit, özgür laik ve 
demokratik bir 
ülkeyi birlikte 
kuracağız. 

Kardeşler,  
Halkın umudu, 
halkın ittifakındadır. 
Emek ve Özgürlük 
İttifakı bizim 
ittifakımızdır. 
Birikmiş 
sorunlarımıza, 
bizim lehimize 
çözümler 
üretebilmemizin 
tek yolu 
örgütlenmek 
ve ittifakı 
güçlendirmekten 
geçiyor. Gelin 
Emek ve Özgürlük 
İttifakı’nda 
buluşalım. Kendi 
seçeneğimizi 
yaratalım. Bizleri 
uçurumun 
kenarına 
getirenleri, 
gönderelim gitsin. 
Devir değişsin.

Yağma 
düzenine 
birlikte 
son 
vereceğiz!Halkın ittifakında buluşalım!

Halk düsmanlarını gönderelim



Gönder Gitsin Devir Değişsin!

Halk sabretsin onlar sürekli kazansın...  Artık yeter!

Sermayesi, siyasetçisi, 
bakanı, televizyonu, 
gazetesi, bürokratı, 
valisi, kaymakamı, maf-
yası, çetesi, ırkçısı, halk 
düşmanı, din bezirganı, 
cemaati, hırsızı… Bir ol-
muş, birlik olmuş, halkı 
soyuyorlar.
Ekonomik kriz verileri-
ne bir bakın. Enflasyon 
oranı şu anda yıllık 
yüzde 181. Sadece aralık 
ayından bu yana enflas-
yon artışı yüzde 86. Bu 
korkunç rakamlar kimle-
re kaybettiriyor dersiniz? 
Birkaç sayısal veri daha 
verirsek tablo anlaşılır: 

Borsada bulunan 400 
şirketin yılın ilk çeyre-
ğinde toplam net kârı 
geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 145 arttı. 
Altı ayda 111 milyar 
TL’ye çıkan bir kârdan 
bahsediyoruz.
Koç Holding geçen 
yazdan bu yaza kârını 
yüzde 218 arttırdı. Alar-
ko Holding yüzde 323, 
Sabancı yüzde 370… 
Dünyanın en fazla kamu 
ihalesi alan (devlet kasa-
sını soyan) ve borçları 20 
yıl ertelenen beşli çete 
mi? Onların da keyifleri 
yerinde.

Cebimizdeki son kuruşa 
kadar soymaya yemin 
etmişler, ki zam üstüne 
zam yapmaya devam 
ediyorlar. Elektrikte yüzde 
50’ye varan, doğalgazda 
ise yüzde 20 ila yüzde 
50 arası değişen zamla 
halkın kışın donarak 

ölmesine zerrece 
umursamadıklarını 
gösteriyorlar. Halkın 
üşümesi ya da donmasının 
hiç önemi yok, yeter ki 
cepler dolsun!

Evet, milyonlarca insanı 
soydular, birkaç bin kişi 
kazansın diye. 

Keyfi bir yönetim kurdular, 
saltanat kurdular. Mafya 
düzeni kurdular. Hırsızlık 
düzeni kurdular. Soygun 
düzeni kurdular. 

Yiye yiye doymadılar.

Büyüyen tek şey onların 
zenginliği, büyüyen tek 
şey halkın yoksulluğu. 

Fakat bu böyle 
gitmeyecek! 

Yoksullaşmanın sebebi 
olan iktidarı ve bu düzeni 
Yoksullaşmanın  sebebi 
olan iktidarı ve bu düzeni 

#GönderGitsin
   DevirDeğişsin

Halktan   
çaldıklarıyla  
zenginleşiyorlar
Ne demişti halkla alay 
eden Ekonomi Bakanı, 
hatırlayalım:
“Enflasyonu düşür-
mek için sert tedbirler 
alabilirdik. Üretimi, 
büyümeyi tercih ettik. 
Bu sistemden dar 
gelirliler hariç üretici 
firmalar, ihracatçılar kâr 
ediyorlar.”
Onlar paralarını üre-
time yatırmadılar ki… 

Hepsi devletin halkın 
cebinden topladığı 
vergilerle verdiği kur 
korumalı mevduat 
sistemine yatırdılar 
paralarını. Paradan para 
kazandılar. 
Kaynağı mı? Ekme-
ğimize, sebzemize, 
aşımıza, benzinimize, 
giyeceklerimize, kısacası 
en insani ihtiyaçları-
mıza bunca zam neden 
kondu? Fiyat artışları 
neden oldu? Zengin-
lerin ceplerine kârlar 
transfer edilsin diye 
değil mi? 



Kimseyi Beklemeyeceğiz
Biz Göndereceğiz!

Bir saltanat düzeni 
kurdular. Astıkları astık, 
kestikleri kestik. Neleri 
yapabileceğimiz ve 
neleri yapamayacağımız 
iki dudakları arasına 
bakıyor. Her yerde sal-
tanat makamlarının hü-
kümranlığı var. Hakkını 
aramak yasak, eğlenmek 
yasak, ölüyü anmak, 
diriyi yaşatmak yasak. 
Hak deyince şiddeti, 
hukuk deyince dört 
duvarı, ekmek deyince 
sefaleti, emek deyince 
sömürüyü koyuyorlar 
önümüze.
Bir yolsuzluk düzeni 
kurdular. Bir zamanlar 
beraber yürüdükleri 
suç örgütü lideri Sedat 
Peker, yolsuzlukları-
nı açıkladıkça siyasal 
iktidar ve beraberindeki 
mafya-çetelerin pislikle-
ri bir bir ortaya çıkıyor.
En tepeden en aşağıya 
kadar her birinin mafya 
üyesi gibi davrandı-
ğı iktidar cephesi bu 
pislikleri temizleyemez, 
temizlemez. Mafyanın 
olduğu yerde ne eşitlik 
ne de adalet sağlanır. Bu 
iktidara karşı mücadele 
mafyaya karşı mücade-
ledir. 

Halka rağmen 
düzenlerini 
sürdürmek   
istiyorlar
Halkın yaşamını ka-
rartmaya kararlı olan 
iktidar, en ufak yaşam 
sevincini, özgürlükleri 
de yok etmeye olduk-
ça niyetli. Ülkenin 
dört bir yanında gerici 
iktidarın yandaşları-
nın keyfi isteklerin-
den ötürü festivaller 
yasaklanıyor. Hayatı 
karartmak için fes-
tivalleri yasaklayan 
gerici iktidar ve onun 
yandaşları halkın öz-
gürlüğünü yok etmeye 
ant içmişler!
Ama elbette ülkeye 
getirdikleri özgür-
lükler var, haklarını 
yemeyelim. Halkı 
soyma özgürlüğü, 
ceplerdeki üç kuruşa 
göz dikme özgürlü-
ğü, çalma özgürlüğü, 
yağmalama özgürlü-
ğü, doğayı katletme 
özgürlüğü, kadınları 
katletme özgürlüğü, 
halka karşı suç işleme 
özgürlüğü, yalan söy-
leme özgürlüğü…

        Tepemize Çöreklenenleri       Göndereceğiz!    

İşçi kardeşlerimiz, 
emekçi kardeşlerimiz, 
kadınlar, gençler, işsiz-
ler, yoksullar!
Birileri çıkıp bekle-
yin diyor, ekonomi 
düzelecek. Öbürleri 
çıkıp diyor ki bekleyin, 
seçimde gidecekler. 
Çıkarları sürsün, 
kazanmaya devam 
etsinler diye bekleyelim 
istiyorlar. 
Bu gidişata dur di-
yenler de var ama. Biz 
sosyalistler yıllardır bu 
düzeni teşhir etmeye, 
yıllardır bu düzenin 
yıkılması için mücadele 
etmeye çalışıyoruz.
Halkın gerçek çıkarla-
rından başka çıkarımız 
yok. Sömürünün olma-
dığı bir dünya için çalı-

şıyoruz. Herkes insanca 
bir hayata kavuşsun 
diye çalışıyoruz.
Biliyoruz ki onları 
göndermek için salt 
seçim yetmez. Bu suç 
şürekâsının karşısında, 
kendi mahallemizde, 
sokağımızda, iş yeri-
mizde, bulunduğumuz 
her yerde örgütlene-
lim, halkçı seçeneğin 
inşasında birer tuğla 
da biz koyalım. Halkın 
çıkarlarından yana bir 
düzen yolunda kurulan 
Emek ve Özgürlük 
İttifakı’nda yan yana 
gelelim. Birlikte müca-
dele ederek kazanalım.
Omuz verin bu soy-
guncu suç çetesini gön-
derelim. Omuz verin, 
birlikte gönderelim.

Bunlara Mahkum Degiliz



Emek ve Özgürlük İttifakı

Emek ve Özgürlük 
İttifakı kuruldu. 
Partimizin de bileşeni 
olduğu ittifak 25 
Ağustos’ta kuru-
luşunu ilan etti. İtti-
fakımız bir tarihsel 
rol oynayabilir, böyle 
bir potansiyelimiz var.
Karşımızda beli-
ren ve üzerimizde 
kurduğu baskıyı 
git gide arttıran 
düzenin kendisine 
karşı mücadele etmek 
alnımızın yazısı. 
Günlük yaşamda 
karşımıza çıkan her 
bir sorunun arkasın-

da bu düzen var. 
İşçiyiz, emeğimiz 
sömürülüyor. Yoğun 
emek sömürüsüne 
ne iktidarınne de 
muhalefetin bir 
itirazı var. Kürt’üz, 
Alevi’yiz. Kim-
liğimizin, in-
ancımızın inkâr 
edilmesine karşı 
bir itirazları yok. 
Kadınız, katliam 
ve sömürüye karşı 
bir itirazları yok. 
Doğamız katle-
diliyor, bir itira-
zları yok. Sadece 
itiraz değil mesele. 

Onlar bu politika-
ların yürütücüleri, 
icracıları. Onlar 
sermayenin azılı 
diktatörlüğünün 
bekçileri.

Alnımızın 
Yazısı  
Mücadele!
İşte alın yazımız 
burada yazılıyor. Ha-
yatta kalabilmek için 
onlara karşı ortak 
bir mücadele zemi-
nine ihtiyacımız var. 
İşçi sınıfı, Kürtler, 
kadınlar, Aleviler, 
doğa savunucu-

ları, savaş karşıt-
ları, LGBTİ+’lar, 
gençler…Hepimiz 
aynı düzen tarafın-
dan yaralanıyoruz. 
Alnımıza yazılan 
şey ise birleşmek ve 
birlikte mücadele 
etmek.
Karşımızda halk 
düşmanı bir faşist 
düzen inşası var. Bu 
düzenin inşasının her 
kritik aşamasına onay 
veren bir muhalefet 
var. O halde halkın 
da kendi halkçı 
demokratik yolunu, 
ortak mücadelesinin 

araçlarını yaratmak-
tan başka bir çaresi 
yok. 
Bunun bilincinde 
olan her bir halk kes-
imi kendi çapında, 
kendi imkanlarıyla 
ve kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda dire-
niyor. Ama bu bir-
birinden çoğu zaman 
ayrı duran güçleri bir 
ortak mücadele pro-
gramında bir araya 
getirmek ve bunu 
siyasal alana bütün 
olarak dayatacak bir 
ortak mücadeleye 
ihtiyacımız var.

Halkla Birlikte, Halkçı Program!
İşte Emek ve Özgür-
lük İttifakı bu ortak 
mücadeleyi yaratmak 
için yola çıktı. Emekçi 
Hareket Partisi (EHP), 
Emek Partisi (EMEP), 
Halkların Demokratik 
Partisi (HDP), Sosyalist 
Meclisler Federasyonu 
(SMF), Türkiye İşçi Par-
tisi (TİP) ve Toplumsal 
Özgürlük Partisi (TÖP)
olarak ocak ayından 
beridir sürdürdüğümüz 

görüşmeler sonu-
cunda ağustos ayında 
ittifakımızı ilan ettik. 
İttifakımız halkın al-
ternatifinin yaratılması 
için birlikte, büyüyerek, 
örgütlenerek, halkın 
mücadele programını 
halkla birlikte yaratarak 
yürüyecek.

İşçiler, Kürtler, Aleviler, 
kadınlar, doğa savunu-
cuları, gençler, yoksul-

lar, savaş karşıtları!

Herkesi, her bir halk 
mensubunu bu ittifaka 
dahil olmaya, bu ittifakı 
büyütmeye davet edi-
yoruz. 

Sokaksa sokak, se-
çimse seçim, direniş-
se direniş, eylemse 
eylemde birliktelik için. 
Halkın gerçek alterna-
tifini birlikte yaratmak 
için. 

Bu ittifak bizim ittifa-
kımız, bu ittifak halkın 
ittifakı.

Bu ittifa k halkın ittifa kı

Bir çıkış var! 
Emek ve Özgürlük 
İttifakı demokratik, 
halkçı bir çıkış 
için ortaklaştı. 
24 Eylül’de 
Haliç Kongre 
Merkezi’nde 
gerçekleşecek 
büyük buluşma ile 
yola çıkıyor.


