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GÜNÜ AŞAĞIDAKİ ORTAK AÇIKLAMAYI YAPTILAR:

Türkiye; ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlarda büyük "bir bunalım 

yaşamaktadır. Varılan bu nokta, emperyalist-kapitalist sisteme ekonomik, siyasal, 

mali ve askeri bağımlılığın zorunlu bir sonucudur. Özellikle MC*nin üç yıla yakın 

iktidarı ile birlikte Türkiye ekonomisi iflâs noktasına ulaşırken, gelişen top

lumsal muhalefeti bastırmak için faşist girişimler de hız kazanmıştır* İşsizlik 

yaygınlaşırken, dış borçlar çoğalıp ödenemezken, fiyatlar hızla artarken, ekonomik 

ve demokratik haklarının genişletilmesini isteyen güçlere karşı yıldırma ve terör 

ortamına girilmiştir. Faşist çeteler ve onları yönlendirenler, yerli ve yabancı 

tekellerden aldıkları dıstekle hükümeti yeniden ele geçirmek istemektedirler.

Son günlerde ard arda öğretmenlere, Öğretim üyelerine, öğrencilere ve 

işçilere bağımsızlık-demokrasi düşmanı faşist güçler tarafından alçakça saldırılar 

düzenlenmektedir* Bu saldırıların son halkası Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi 

Doçent Doktor Bedrettin Cömert’ in katledilmesidir. Faşist güçlerin bir süreden 

beri düzenledikleri bu tip saldırı ve cinayetlerin amacı açıktır»

Faşizmin asıl hedefi, işçi ve emekçileri açlığa mahkum etmek; gözyaşına 

ve kana boğmak; iliklerine kadar sömürmektir. Ancak bilinmelidir ki faşizm kendin

den olmayan, yani demokrasiden yana olanların tamamını yok etmeyi amaçlar. Bunun 

içindir k i , daha bugünden faşizm özlemcileri demokrasi mücadelesi verenleri katle

diyor*

Faşist cinayetlerden birinci derecede sorumlu tutulması gerekenler, 

devletin radyo ve televizyonunu da kullanarak halkımızın karşısına utanmadan çıka

bilmekte ve bu kanlı olaylardan büyük bir histeri ile söz edebilmektedirler. Üste

lik bu cinayetlerden sorumlu olan halk düşmanları, örgütlerimize saldırmakta ve 

örgüt üyelerimizi hedef olarak göstermektedirler.

Üzülerek belirtelim k i ; mevcut hükümet, insanlık suçu işleyen, faşist 

canilere ve onları yönlendiren odaklara karşı yeterli ve etkin bir tavır içinde 

görülmemektedir. Katleden ve katledilenlerin nitelikleri çok açıkken, hükümeti 

oluşturan partiler hâla "Saldırılar nerden gelirse gelsin karşıyız" türünden söz

ler etmektedir*

Kaldı k i, her cinayetten sonra demeç verip, üzüntü belirtmenin faşist 

cinayetleri durdurmaya yetmediği açıktır. Artık hükümetin faşist cinayet şebekele

rinin ve odaklarının üzerine gitmesi zamanı çoktan gelmiştir. Hükümet kararsız 

tavranı sürdürürse bir süre sonra vakit çok geçmiş olacak ve sıra kendisine gelecek

tir*

/.



Biz demokratik kitle ve meslek örgütleri, temsil ettiğimiz milyonlar 

adına aşağıdaki önlemlerin gün geçirilmeden alınması gerektiğini bir kez daha 

vurguluyoruz:

1 , Faşist cinayet şebekeleri ve odakları derhal dağıtılmalıdır.

2 . Faşist cinayet odaklarına arka çıkan, omuz veren siyasi pairbiler 

dahil, demokrasi düşmanı tüm kuruluşlar kapatılmalı ve yeniden örgütlenmelerine 

izin verilmemelidir*

3* Can gevenliğini sağlamada aciz kalan, ihmal gösteren ve saldırganlar

dan yana taraf tutan vali, emniyet müdürü ve diğer görevliler, anında görevden 

alınmalıdır»

4« Tarafsızlık adına, faşistlerin amaçları doğrultusunda, demokratik 

kitle örgütlerine yapılan baskılar durdurulmalıdır,

¿ t Hükümet# artık gelişmeleri doğru değerlendirmeli ve demokrasiden 

yana tüm güçler ve kuruluşlarla tutarlı diyaloglar kurmalı, faşizme karşı daya

nışma içinde bulunmalıdır#

Bizlerj faşist çetelerin silahlı-bombalı saldırılarının yıldiramadığı, 

engelleyemediği kitleler ve onların örgütleri olarak mücadelemizi sürdürmede ka

rarlıyız. Bugün bu kararlılığı göstermeyenlerin, bir gün tarih önünde mutlaka 

hesap vereceklerine inanıyoruz.

Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin yılmadan, bunalmadan, 

verecekleri mücadele sonunda gelecek günlerin mutlaka aydınlık olacağından kim

senin kuşkusu olmamalıdır.

Halkımıza saygıyla duyururuz.


