Erdoğan’ı ve Onun
Sermayenin Temslicisi AKP
Hükümetini Durdur!

Tüm taleplerimizi kabul ettirmek ve AKP hükümetini sonunu başlatmak için:
Genel Grev, Genel Direniş
Tayyip Erdoğan’ın AKP hükümeti
kendisine karşı en ufak muhalif
davranışı
en
vahşi
yöntemlerle
bastırmaya çalışıyor. İstanbul Gezi
Parkı’ndaki tamamen barışçıl olan
protestoları polis şiddetiyle vahşi bir
şekilde bastırması bardağı taşıran son
damla
oldu.
Tayyip
Erdoğan
demokratik
hakları
bir
diktatör
kibirliliğiyle sistematik bir şekilde ayaklar
altına alıyor. Çevre sorunundan emekçi
kitlelerin hak taleplerine kadar her türlü
demokratik
protestoyu,
bir
avuç
sermaye sahibinin çıkarlarını kollamak
için, her çeşit gaz, cop, tazyikli su,
gözaltılar gibi her çeşit polis zorunu
kullanmaktan hiç çekinmiyor.
Daha bir ay önce sırf Taksim’de 1 Mayıs
yasağını protesto ettiği için lise öğrencisi
Dilan'ı polisin hedef alarak attığı gaz
fişeğiyle yaralandıktan sonra; Dilan
mucize
eseri
kurtuldu.
AKP’nin
emperyalist hayallerinin sonucunda
Reyhanlı'da
yaşanan
katliamının
üzerinden daha kaç gün geçti?
Roboski’de savaş jetleriyle öldürülen
Kürt çocuklarına bombalama emrini
verenler ortaya çıkarıldı mı? Bu biriken
öfkenin böyle dayanakları olmasaydı,
Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesine
karşı duran birkaç yüz duyarlı kişinin
öfkesi milyonların öfkesine dönüşür
müydü hiç?

Artık Yetti!
Şimdi kitlesel bir şekilde gençler,
emekçiler ve toplumun her kesiminden
insanlar “Tayyip İstifa” diye bağırıyor.
İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, hemen
hemen Türkiye’nin bütün illerinde
kitleler birikmiş öfkesini haykırıyor.

tahribi gibi hatalar önlenirken, diğer
taraftan sağlık yardımı ve enformasyon
ağı sağlamak v.b. lojistik sorunları
çözebilir hem de politik olarak bir yol
planı
geliştirebilir.
Erdoğan’ın
bu
protestolardan dolayı istifa etmeyeceği
açık. Bu yüzden sendikaların bir Genel
Grev
çağrısı
direnişin
boyutunu
büyüterek
Erdoğan’ın
ve
onun
sermayenin temsilcisi AKP hükümetinin
sonunu başlatabilir.








Taleplerimiz için “Genel
Grev”:




Artık Yeter!
Protestolar birdenbire gelişti. Bu yüzden
bunların hem teknik koordinasyonu hem
de politik taleplerin geliştirilmesi için bir
an önce demokratik bir şekilde direniş
komitelerinin oluşturulması gerekli. Bu
komiteler bir taraftan kitlenin derli toplu
hareket
etmesini
sağlayıp
esnaf
dükkânlarının

vermeyeceğiz!
AKP hükümetinin kendi dünya
görüşünü devletin zoruyla dayatma
politikalarına Yeter Artık!
Bir avuç sermayedarın kârını
insanca
yaşamın
ve
çevre
korumasının önüne koyulmasına
Yeter Artık!
Çalışma ve Sendikal haklara
saldırılara Yeter Artık!
Politik tutuklular serbest bırakılsın;
hükümetle aynı görüşte olmadığı için
tutuklanmalara Yeter Artık.
Gösteri ve yürüyüş hakkı için; polisin
her türlü şiddetine Yeter Artık!
Kürtler üzerindeki baskılara Yeter
Artık!




Türkiye çapında tüm eylemlerde
gerçekleşen
gözaltılar
derhal
serbest bırakılsın!
Gezi Parkı’na saldıran, Gezi Parkı
İstanbul direnişi başta olmak üzere
ülkenin dört bir yanındaki direnişlere
saldırı emrini veren, saldırıları
yöneten, halkın demokratik hak
kullanımını
engelleyen
ve
yaralanmalara neden olanlar istifa
etsin!
Taksim ve İstiklal ’deki eylem
yasağına son verilsin!
Taksim’de ne Topçu Kışlası’na ne
de başka bir talan projesine izin




Bizimle İletişim Kur, Sosyalist
Alternatif ile Birlikte Mücadele
Et!
Biz 45 ülkede sosyalist bir
alternatif için mücadele eden İşçi
Enternasyonali Komitesi’nin
(İngilizce: Committee for a
Workers' International) üyesiyiz:
Yoksulluğa, İşsizliğe ve Baskıya
Yeter! Direniş, Dayanışma ve
Sosyalizm!

Sosyalist Alternatif
www.sosyalistalternatif.com
www.socialistworld.net / solidarity@socialistworld.net

