
ÖLDÜREN DEPREM DEĞİL, FAŞİZMDİR! 
FAŞİZMİN SALDIRILARINA KARŞI    
HALKIN DAYANIŞMASINI 
ÖRGÜTLEYELİM!      
HALKIN GÜCÜ KOMİTELERİNDE 
BİRLEŞELİM!

 

SİYASİ GERÇEKLER KOMİTESİNİN  38. AÇIKLAMASI DEPREM-FAŞİZM 
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FAŞİZM TARİHİN EN GERİCİ, EN 
ŞOVENİST,  

EN KAN DÖKÜCÜ YÖNETİMİDİR. 

İŞTE BU NEDENLE DEPREM DEĞİL 
FAŞİZM KATLETTİ. 

2023 DEPREM SONRASI TOPLU MEZARLAR NAZİLERİN KATLETTİKLERİN GÖMÜLDÜĞÜ TOPLU MEZARLAR 
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FAŞİZM HALKA DÜŞMANLIKTIR! 
 Faşizm, adaletsizliktir.

 Faşizm katliamdır.
 Faşizm ölümdür.

 Faşizm açlık, yoksulluk, zulümdür.
 Faşizm gençliğimizin geleceğimizin çalınmasıdır.

 Faşizm anaları gözyaşıdır.
 Faşizm halkımızın işte, sokakta evinde katledilmesidir.

 Faşizm işkencedir.
 Faşiz mahallelerimizde terör estiren halk düşmanı

polislerdir. 
 Faşizm mahallerimizde kondularımıza verdiğimiz emeği

çalan, kanlı postallarıyla mahallelerimize ayak basan 
ama ayakları kırılacak mahallelerimizde söküp atılacak 

olan düşmandır. 
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Faşizm, emperyalizmin damgasını taşıyan 
kanlı bir diktatörlüktür. 

Faşizm, ırkçılıktır! 
Faşizm, gericiliktir! 

Faşizm, sömürgeciliktir! 
Faşizm, yasakçılıktır! 

Faşizm, işkencedir, zulümdür, açlıktır, 
yoksulluktur, savaştır! 

Faşizm, emperyalizmin, insanları 
köleleştiren ideolojisidir! 

FAŞİZM, EMPERYALİZMİN ÇOCUĞUDUR! 
EMPERYALİZM OLMADAN FAŞİZM OLMAZ, 

FAŞİZM OLMADAN EMPERYALİZM YÖNETEMEZ. 
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Kapitalizmin temel ekonomik yasasını STALİN şöyle açıklar; 

“Belirli bir ülkenin halkın çoğunluğunu SÖMÜREREK, 

-iflasa sürükleyerek

-ve YOKSULLAŞTIRARAK,

-diğer ülkelerin ve hele geri kalmış ülkelerin HALKLARINI
BOYUNDURUĞU ALTINA ALARAK ve

-SİSTEMLİ BİR BİÇİMDE TALAN EDEREK ve

-en sonu, SAVAŞLARLA ve EN YÜKSEK KARLAR SAĞLAMAK için

-ULUSAL EKONOMİYİ ASKERİLEŞTİREREK

AZAMİ KAPİTALİST KARI sağlamak.” 

*Kapitalizmin bu temel özelliği; tekellerin giderek
zenginleşmesine, halkların ise giderek yoksullaşmasına neden olur. 

YOKSULLUK arttıkça ADALETSİZLİK de büyür. 

YOKSULLUK ve ADALETSİZLİK DEVRİMİN GELİŞMESİNİN iki 
temel koşulunu oluşturur. 
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DEVLET HALKA DÜŞMANLIK, İŞKENCE, ADALETSİZLİK YAPMAKLA MEŞGUL! 
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DEPREM VE FAŞİZM 
-çadır yok (Çadırlar Suriye’ye gönderildi)

-kontainer yok

-kan yok

-su yok

-banyo yok

-benzin yok

-defin yok,

-kefen yok

-ceset torbası yok

-inançlarına göre gömmek yok

-mezar yok

-tuvalet yok, olan tuvaletlerin gideri yok

-yakacak yok

-elektrik yok

-ilaç yok

-helikopter yok

-ölüler bantaniyelere sarılı olarak yollarda bekletildi, şişti,
koktu 

-kronik hastlar öldü

-depremden sağ kurtulan YÜZLERCE İNSAN öldü ya  KAYBOLDU

-cenazeler teşhis edilemedi

-üniversiteler kapatıldı

-halen çadır almayan aileler var

-enkazlarda halen çıkmayan cenazeler var

-salgın hastalıklar var
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(22 Şubat 2023 Cumhuriyet)  
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-İşkence var. 

-AKP'nin faşist çeteleri ve polisinin halk üzerinde estirdiği terör var. 

-Halka düşmanlık var. 

-Halkı aşağılamak var. 

-Sadakalarla halkın onurunu kırmak varmak. 

-Kentsel dönüşüm adı altında yağma ve talan var. 

-İmar affı adı altında göz göre göre tabutluk olarak dikilen binalara 
ruhsat vermek var. 

-Sapıklık var: Diyanet fetva verdi: Evlatlık edinilen çocuklarla 
evlenilebilir.  

-AKP'nin katil medyasının binlerce ölümün üstünü kapatmak için 
yaptığı şovlar var.  MUCİZE KURTULUŞLAR yayınladı. Yarışma gibi en 
çok hayatta kalanlar listesi yapıldı.  

-Deprem geliyor diyen bütün bilim insanlarına kulak tıkamak var. 

-Deprem olacağını bile bile önlem almamak var. 

- 22 yılda 88 milyar deprem vergisi iç etmek var. 

-Çadırları halka parayla satmak var. Suriye’ye göndermek var. 

-Afetler için kan depolamamak var.  

PEKİ BAŞKA NE VAR? 
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-48 saat boyunca enkazlara müdahale 
edilmedi, binlerce halkımız can çekişe 
çekişe yardım çığlıkları arasında, 
donarak katledildi.  

-Sosyal medya engellendi. 

-Kurtarma ekiplerinin deprem 
bölgelerine girişi engellendi. 

 

-Deprem belgelerinin olduğu resmi devlet kurumlarındaki deliller yok edildi. 

-Hatay Havalimanı, kamu binaları yıkıldı. 

-Yıkılacak raporu ortada dururken İskenderun Devlet Hastanesi insanlara 
mezar oldu. 

-AFAD'dan Aile Bakanlığı'na kadar afetlere müdahaledeki kritik yöneticiler, 
Diyanet personeli ve ilahiyat mezunu olanlar arasından seçildi. 

-Borsa depremden sonra 2 gün açık tutuldu. 

-Depremden 15 gün sonra bile tuvalet ve çadır yoktu, deprem 1 ay sonra bile 
halen çadır alamayanlar var. 

-Ölü sayısı gizlendi. 

-AKP yansılısı medya AKP'ye feryat edenlere mikrofonun sesini kapattı. 

- "Nerede bu devlet" diyen halka saldırıldı. 

-AKP'nin sivil faşist çeteleri kendi evine giren halka talancı muamelesi 
yapılarak saldırıp, işkence yaptı. 

-Milyarlarca kâra rağmen iletişim tekelleri çöktü, halk en acil durumda 
haberleşemedi. 

-İskenderun Limanı'ndaki yangın günlerce söndürülemedi. 

-Deprem raporları kaybedildi, inşaat evraklarının olduğu tek katlı bina apar 
topar yıkıldı. 

-Öğrenciler yurtlardan çıkartıldı. 
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-Uluslararası kurtarma ekipleri, içinde 
insanların olduğu enkazların 
kepçelerle kaldırılması üzerine 
proteste ederek deprem bölgelerini 
bu suça ortak olmamak için terk etti. 

-Günlerce deprem bölgesinde göçük 
altına kalanları kurtaran Yunan’lı 
komünistler gözaltına alınarak 
sınırdışı edildi. 

-Yunanistan’dan gelen ikinci 
kurtarma ekibi komünist oldukları 
gerekçesiyle havaalanından gözaltına 
alınarak sınırdışı edildi.  
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ÖLÜ SAYISI 50 BİNE 
YAKLAŞTI! 

GERÇEĞİ KİMSE BİLMİYOR! 

 
-KATLEDİLEN HER CANIMIZIN 

-KOPAN KOLUMUZUN, 
BACAĞIMIZ  

-SOĞUKTAN DONARAK ÖLEN 
ÇOCUKLARIMIZIN 

KATİLİ AKP FAŞİZMİDİR.  

-EVLERİMİZİ TABUTLARA, 

-ŞEHİRLERİMİZİ TOPLU 
MEZARLARA DÖNÜŞTÜRDÜLER.  

-CESET KOKTU SOKAKLARIMIZ.  

-YÜZLERCE İNSAN KAYIP. 

NE ÖLÜSÜ, NE DİRİSİ VAR. 

-FAŞİZM ÖYLE BİR HALKA 
DÜŞMANLIKTIR Kİ HALKIN 
YALNIZCA CANINI ALMAKLA 
KALMAZ, 

BİR MEZARI BİLE ÇOK GÖRÜR.  

-FAŞİZM ÜLKEMİZİ KATLİMLAR, 

KAYIPLAR,  ÜLKESİ YAPMAK 
İSTİYOR.   

İZİN VERMEYECEĞİZ! 

KATİLLER GÜLEMEYECEK! 

 

FAŞİZM, DEPREMİ KİTLE 
İMHA SİLAHINA 
DÖNÜŞTÜRDÜ.  
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“TÜRKİYEYİ BİR ANONİM ŞİRKET GİBİ YÖNETECEĞİZ” T. ERDOĞAN 

Cumhurbaşkanı Katil Erdoğan, 
Kızılay Lojistik A.Ş.’yi 
eleştirenlere 
"Terbiyesiz terbiyesizliğini 
bırakmaz" dedi  
HAKARETE DEVAM ETTİ: 
 
• Be ahlâksız! 
• Be namussuz! 
• Be adi! 
Günde yaklaşık 2 
buçuk milyon insana bu 
Kızılay yemeğini ulaştırıyor. 
Böyle vicdansızlık olur mu?" 
 

 

 

KIZILAY HALKIN PARASI VE YARDIMI İLE YAPILAN 

ÇADIRLARI SATIYOR! 

-AHPAP’a 2050 ÇADIR 46 MİLYONA SATILDI. 

-OPET’e 19 BİN KDV 20 BİN TL’YE ÇADIR SATILDI. 

-ARÇELİK’e 2 MİLYON 200 BİN TL’YE ÇADIR SATILDI. 

-MİCHELİN LASTİK’e 19 BİN TL’YE ÇADIR SATILDI. 

-KIZILAY AÇIKLAMA YAPIYOR DİYOR Kİ; kimse almasaydı 

AFAD’a verecektik. 
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AFAD (TC İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI) 7 
Kasım 2022’de açıklama yaptı;  
“ülkemizde olabilecek herhangi bir afet özelikle deprem konusunda hazırlıklarımız başarı 
ile sürüyor”  
 
“2022  Afet Tatbikat Yılı kapsamında 54 bin 302 tatbikat hedefi konuldu. 2022 yılı 
tamamlanmadan 57 bin 300 okul tatbikatı, 8 bin902’i diğer tatbikatlar olmak üzere toplam 
66 bin 202 tatbikat icra edildi.” 
 
AFAD Başkanı Yunus Sezer NTV canlı yayınında detayları açıkladı: 
“Tatbikatın öncesinde büyük bir hazırlığımız oldu. Afetle ilgili bir yol haritası belirledik. Geçen 
yıl eğitim yılımızda ve bu vesileyle 56 milyon insana afet farkındalığı noktasında ulaştık. 
Başta sosyal medya hesaplarımızdan tatbikatın nasıl olacağını paylaşıyoruz. 
Öncesi ve sonrası yapılacaklarla ilgili kamu spotları da yayınladık.” 
 “Biz sosyal medya hesaplarından halkın deprem konusunda neler yapacağını gösterdik 
birde kamu spotları da yayınladık.  

ve SADECE “ÇÖK-KAPAN VE TUTUN” HAREKETİNİ 
BEKLİYORUZ” 

A 

F 

A 

D 
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-Mart 2024’e kadar sabredin yeni konutlar yapacağız. 
-Her aileye 10 bin TL deprem yardımı yapacağız. 
-Kentsel dönüşüme karşı çıkan her kim olursa olsun sırtımızdan 
hançerlemiş olur bizi. 
-Helallik istiyorum, geç kaldık diyor. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERDOĞAN HALKTAN HELLALLİK İSTİYOR! 

BU HALKIN AHINI ALDINIZ, HESAP VERECEKSİNİZ! 
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İçişleri Bakanı Süleyman Soysuz, Kahramanmaraş merkezli 
depremlerden sonra yaşanan süreci anlatırken “3-4 yıldır Türkiye, 99 
depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Bizim 
hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da 
bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi” dedi. Soysuz, arama 
kurtarma faaliyetlerinin gecikmesine yönelik eleştirilere 
“Havalimanlarının, yolların kapalı olması, telefonların çekmiyor 

19 Şubat 2023 Sözcü 
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olması, hava şartlarının ciddi şekilde etkilemesi alana ulaşmayı 
zorlaştırdı” yanıtını verdi.  
 

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programına katılan Soysuz, gözyaşlarını 
tutamayarak “Allah’tan geldi, inanıyoruz. Müslümanız. Ancak bazen 
insan olarak etkileniyoruz” ifadesini kullandı. 

- Mersin Akkuyu Nükleer Santrali dahil olmak üzere 97 bin deprem 
tatbikatı yaptık. (Gazete Pencere 18 Şubat 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAŞİST AKP, CUMHURBAŞKANI KATİL ERDOĞAN, İÇ İŞLERİ BAKANI KATİL 
SÜLEYMAN SOYSUZ 

BÜTÜN BAKANLAR VE DEVLET KURUMLARI…. 

HEPSİ, MARAŞ-PAZARCIK İLÇESİNDE 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM OLACAĞINI 
BİLİYORDU! 

“Bu depremde Adıyaman, Antep, Maraş ve Malatya en çok etkilenen iller olarak 
ulusal seviyede; Kilis, Osmaniye ve Urfa az etkilenen iller olacak” DENİLMİŞTİ. 

BEKLENEN TAHMİ ÖLÜ SAYISI 42 BİNDİ! 

9-11 EKİM 2019 AFAD ve İç işleri Bakanı ve tüm bakanlık sorumlu ve 
görevlileri bir senaryo kapsamında deprem tatbikatı yapmıştı. 
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PEKİ DEVLET NE YAPTI? 
KOÇA BİR HİÇ! 

 
Çünkü faşizm halka düşmandır. 

İktidarda CHP olsa da durum değişmez! 
Kapitalizm halkın, tekellerin çıkarlarını 
esas alır. Çünkü faşizm, burjuvazinin bekçi 
köpeğidir. Faşist devlet tekellerin 
çıkarlarına göre şekillenir. O nedenle 
halkın en basit bir sorunun bile çözemez.  
 
Emperyalizm işbirlikçisi faşizm halkın kan ve gözyaşından beslenir. Biz ölürken 
AKP’liler 20 yıldır vatanımızı sömürdükleri gibi yeni bir sömürü ve talan alanı 
açılmasının mutluluğunu yaşıyorlar. Ülkemizde TOKİ adı altında milyonlarca 
konut yapan AKP ölülerimizi henüz enkazdan çıkarmadan hafriyat toplayarak, 
hemen şehirlerde yıkılan binaların yerini boşaltmaya başladı. 
 
*Ne yaptılar? 
-İlk işleri depremden hemen sonra halkın yardıma koşan devrimcilere 
saldırmak oldu.  
 
-Halkımızın yaralarını sardığı ve kendilerini soğuktan, açlıktan, salgından 
korumak için kendi imkânları ile kurdukları Sevgi Parkı’ndaki çadırlarını 
yıkmakla tehdit etti.  
 
-Faşizm halka ait ne kadar güzel değer varsa düşmandır. Sınıf kiniyle saldırır. 
Halkın dayanışması, birlik ve beraberliği, örgütlü olması faşizmin en büyük 
korkusudur.  
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HALKIN GÜCÜ KOMİTELERİ HALKIN SORUNLARINI HALKA BİRLİKTE ÇÖZÜYOR 

 

HALK SAĞLIĞI KABİNİ, DİRENİŞLER MECLİSİ, DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ, HALKIN GÜCÜ KOMİTELERİ 
ANTAKYA’DAKİ DEPREM ÇALIŞMALARINDAN DÖNDÜKTEN SONRA BASIN TOPLANTISI YAPTI 
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HALKIN GÜCÜ KOMİTELERİNDE BİRLEŞELİM, ÖRGÜTLENELİM! 
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GRUP 
YORUM 

ADIYAMAN’
DA 

TENEKE  

ÇOCUK  

RİTM  

GRUBU 

KURDU. 
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KAPİTALİZM HALKIN BİR ÇIRPIDA ÇÖZÜLEBİLECEK HİÇBİR 
SORUNUNU ÇÖZEMEZ. ÇÜNKÜ NE BUNA GÖRE BİR ÖRGÜTLENMESİ 

NE DE BİR PROGRAMI VARDIR. 

HALBU Kİ SOSYALİZMDE HER ŞEY HALK İÇİNDİR. HALKIN ÇIKARLARI 
ESASTIR. HALKIN İKTİDARINDA SORUNLAR HALKLA BİRLİKTE, 

HALKIN YÖNETİME KATILIMIYLA HEMEN ÇÖZÜLEBİLİR. 

Emeğin üzerindeki sömürünün kalmasıyla özgürleşen insan, bilinçli emek ve planlamayla 
birlikte kendisi için MUCİZELER yaratır. 
 
KOLLEKTİF EMEK İNSANLIĞIN SORUNLARINI BİR ÇIRPIDA ÇÖZÜVERİR. İnsanın yüzyıllardır 
başına bela olan sorunlardan kurtarır. ÇÖZÜM ÜRETİR. Çünkü sistemin özünde kapitalizmin 
karının aksine insanın çıkarlarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması vardır. 
 
Sovyetler Birliği, Sibirya’dan Orta Asya’ya kadar çok geniş bir yüz ölçümünde sosyalist 
kentsel dönüşümleri, sosyal refahın artışını, gelecek kaygısı olmayan kuşakların 
yetişmesini, konser salonlarını, tiyatrolarını, kreşlerin kurulmasını tarihin kör güçlerine ve 
keyfi müdahalelere bırakmaksızın planlayarak yapmıştır. 
 
Planlama sayesinde insan ihtiyaçlarının saptanmasıyla bunların karşılanması arasındaki 
ilişki, şimdiye kadar hiçbir düzende olmadığı kadar isabetli bir şekilde kurulmuştur. 
 
Canterburry Başpiskoposu Hewwlett Johnson (kızıl papaz olarak bilinir), Sovyetler 
Birliği’ndeki izlenimlerini anlatırken şöyle yazar: 
 
“Rusya’da egemen sözcük plan. 
Rus dünyası planlı bir dünya. 
Bir Moskovalı bebek daha doğar doğmaz gözünü planlı bir dünyaya açıyor. 
Plan, bir bebeğin süt hakkını güvenceye alıyor, 
Plan bebeğin annesinin bakımını ve bir kreşte eğitsel yeteneklerinin gelişimini garantiliyor. 
Plan onun yetişkin hayatında bir işinin olmasını sağlıyor. 
Plan bir insanın etkinliğini işsizlik korkusu duymaksızın diğerlerine bağlıyor. 
Plan Sovyetlerin uygarlığa kattığı en orijinal katkıdır.” (Soviet Success, Hutchinson yayınevi, s. 
127) 
 
Gerçekten de, Sovyetler Birliği’nde ilk beş yıllık plandan başlayarak, ülkede atılacak her adım 
önceden öngörülmüş, eldeki kaynakların hesaplı dağılımı, önceliklerin belirlenmesi plana 
dayanarak gerçekleştirilmiştir. 
 
Emperyalizm sömürünün doğası gereği planlı ekonomiye karşıdır. Çünkü kapitalizm kaos, 
üretimle tüketim arasında anarşi, aşırı üretim, üretimle bölüşüm arasında eşitsizlik, 
toplumsal yaşamda adaletsizlik ve sürekli bir politik, ekonomik ve sosyal kriz demektir. Bu 
da devrimlerin alt yapısını oluşturur. 

 
DEVRİMLER HEM BİR NESNEL GERÇEKLİK HEM DE BİR ZORUNLULUKTUR! 
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HALKIMIZ! 

FAŞİZMİN SALDIRILARINA KARŞI 
HALKIN DAYANIŞMASINI ÖRGÜTLEYELİM! 

HALKIN GÜCÜ KOMİTELERİNDE BİRLEŞELİM! 
-Mahallelerde Uyuşturucuya ve Yozlaşmaya Karşı Mücadele Edenler Koştu Halkımızın 
Yaraları Sarmaya ve Dayanışma Örgütledi. 
-Halk için Sağlık Diyen Halkın Sağlıkçıları Halkın Yaralarını Sardı. 
-Halk için Sanat Diyen Grup Yorum Emekçileri Halkımızla Dayanışmayı Örgütledi. 
-Evlatları Faşizm Tarafından Katledilen, Tutuklanan TAYAD’lı Aileler Koştu Halkımızın 
Yanına. 
-Avrupa’da Yaşayan Halk Cephe’liler Büyük Bir Vatan ve Halk Sevgisiyle Dayanışmayı 
Örgütledi. 
-Madenlerde Katledilen Maden İşçileri Göcük altından Onlarca İnsan Çıkarttı. 
 
HALKIN KENDİSİ KOŞTU KENDİ YARALARINI SARMAYA. 
ÇÜNKÜ AKAN KAN KENDİ KANIYDI, KAYBETTİKLERİ KENDİ CANLARI. ÇÜNKÜ YIKINTILAR 
ALTINDA KATLEDİLEN KENDİ KARDEŞİ, ANASI, BABASI, ÇOCUĞUYDU.  
 
HALKIMIZ, BÜTÜN SORUNLARIMIZI DAYANIŞMAYLA, BİRLİKTE ÇÖZEBİLİRİZ 
 
KOLLEKTİF EMEĞİN ÇÖZEMEYECEĞİ HİÇBİR SORUN YOKTUR.  
 
HALKIN GÜCÜ KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLENELİM.  
 
ŞİMDİ SIRA BİZDE. 
FAŞİZMİ O TOPLU MEZARLARA GÖMECEĞİZ!  
HALKIMIZA YAPTIKLARININ HESABINI SORACAĞIZ!  

 
 

 

 

https://gercekhaberajansi.org/
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DEVRİMCİLERİN HALKA UZANAN DAYANIŞMACI, SAHİPLENİCİ ELİ 

 

 

ANTAKYA’DA FAŞİST DEVLETİN HALKA ZULMÜ 

 

SAMANDAĞ EĞİTİM-SEN ŞUBE SEKRETERİ ESAT KUDRET: 

“Biz yardım dağıtmıyoruz. Biz lütufta bulunmuyoruz. 

Güzel halkımız ihtiyacı olan bir şeyin bir hak olduğunu bilerek veriyoruz. 

Sorunlarımızı dayanışmayla aşacağız. 

BU SİZİN HAKKINIZ. 

LÜTFEN BAŞINI EĞMEYİN. BAŞINIZI DİK TUTUN. 

Birimiz hepimiz için olduğunda emin olun bu zorlukların hepsini aşacağız. 

Acımız çok büyük hesap soracağımız günlerde gelecek. 

Yanımızda olmaya devam edin, yanınızda olmaya devam edeceğiz. 

Herkesi önündeki arkasındakini kardeşi bilecek. 

Kapımıza gelen kimse boş dönmeyecek. 

Hoşgeldiniz, sefa geldiniz.” 

SAMANDAĞ EĞİTİM-SEN 
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HALKIMIZ! 
DEVLETİN ZULMÜNE KARŞI HER YERDE 

HALKIN GÜCÜ KOMİTELERİNİ KURALIM. 
-barınma 

-sağlık 
-defin 
-gıda 
-basın 

-güvenlik 
-hırsızlık 

-çetecilere karşı 
-hukuk ve adalet 

-ulaşım 
Komiteleri kuralım. 

 

*Komiteler 

Üretimi ve yaratıcılığı artırır. 

boşlukta ve belirsiz birşey bırakmaz. 
 

"Kolektivizm sahiplenmeyi, sorumluluk duygusunu güçlendirir. 
Bilimsel düşünmek, buna uygun programlar oluşturmak, kolektif bir 

sahiplenme yaratmak aynı zamanda devrimci ruh ve coşkuyu da 
büyütecektir. 

Bu çalışma tarzıyla ortak bir ruh şekillenecektir. Bu ruhun 
oluşturduğu her yerde işler birer yük olarak görülmez, zafer 

inancımızı büyüttüğümüz birer araca dönüşürler.  

Sonuç alıcı olur, mücadelemizi büyütür." 

 

NE YAPACAKSAK BU BİLİNÇLE YAPACAĞIZ. 
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HALKIMIZ! 

YIKILAN BİNALARINIZIN 

KAYIPLARINIZIN 

YAŞADIĞINIZ SORUNLARIN FOTORAFLARINI ÇEKİP 
BİZE GÖNDERİN. 

HALKIN GÜCÜ KOMİTELERİNDE BİRLEŞECEK, 

SORUNLARIMIZI BİRLİKTE ÇÖZECEK 

BİRLİKTE HESAP SORACAĞIZ. 

 

 

 


