
TLMOB, TOB-DER, TÜLKEER, HALKEVLERİ, 
TUTED. DGDE, İGD, ÇHD, TÜS-DER, AKD,
İKDs TÜRK TABİELER BİRLİĞİ MERKEZ 
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DER, TİB, TÜLÜ D, TIMAS, SGB, DHKD, PİM, 
İŞÇİ KÜLTÜR DER, HAYVAN SAĞLIĞI İL DER. 
ÖRGÜT BAŞKANLARI YÜKSELİŞ’TE GEH ŞEN 
OLAiLARLA İLGİLİ OLARAK BASINA ŞU AÇIK- 
LAMAYI YAPTILAR.

Yerel seçimler öncesinde daha da artan faşist baskı ve saldırılar giderek 
yoğunluğunu artırmaktadır. Faşist baskı ve saldırılara hedef olan kesim
lerden birisi İlerici-Devrimci gençliktir. Özellikle eğitim kurmalarını 
faşistleştirmeme yönelik saldırılar yeni boyutlar kazanmakta, gençlik 
yığınları ODTÜ ve Yükseliş olayında cldı̂ ğu gibi bombalı silahlı saldırılan 
uğramaktadır. Son Yükseliş olayı Yükseliş'te giderek faşist işgalin kı
rıldığı ve faşistlerin kitleden gerekli dersi alarak tecrit olduğu bir 
dönemde olmuştur. Gelişen gençlik mücadelesini engellemek, kitleyi yıl
dırmak ve okulu kapattırmak için girişilen bu son faşist saldırı sonucu 
bombalanan kahvede 17’si ağır olmak üzere 56 arkadaşımız yaralanmıştır. 
Yaralı arkadaşlarımızdan Mustafa SARI ölmüştür. 2 arkadaşımız halen koma 
durumundadır. Tüm bu olanlara rağmen Yükseliş öğrencileri yılmamış ve 
bizzat olay günü topluca okula-gitmiştir. Ancak bu defada polisçe engela
lenmiş bazıları gözaltına alınmıştır. Sonraki günlerde de okula kitle 
halinde topluca giden öğrenciler mücadelelerinin engellenemeyeceğini, 
yılmayacaklarını ve Yükseliş*te can güvenliğini öğrenim özgürlüğünü Bağ
lıyacaklarını kararlılıkla göstermişlerdir. Ancak polis bu defa da 50’ye 
yakın öğrencinin şebekelerini alarak okula gitmelerini engellemek iste
miştir.
Diğer yandan Yükseliş mevzisini koruyamayacaklarını anlayan faşistler 
bombalı silahlı saldırılarla ilerici-devrimci gençliği yıldıramıyacakla- 
rını anlayınca bu defa okulu kapatmaya çalışmaktadırlar. Okul idaresi ise 
kaypak tutumuyla bu baskılara prim vermektedir.
Bölgede belli faşist mevzilerin bulunuşu (2 tane ülkü ocakları vardır) 
Demokratik kuruluşların ve kamu oyunun etkin ilgiyi göstermeyişi bu güne 
değin Yükseliş öğrencilerini oldukça zer koşullar altında mücadelesini 
sürdürmek zorunda bırakmıştır. Bu durumda artık demokratik güçler olarak 
bu mücadeleye en etkin şekilde omuz vermemiz gerekmektedir. Okulu açık 
tutarak faşist işgali kırmak için Yükseliş'teki mücadeleye somut olarak 
omuz vermeliyiz.
Bu anlamda Demokrat ve yurtsever kamu oyunu verilecek olan mücadelenin 
yanında olmaya çağırırız.
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