
TÖB-DERs TT'MOB, TÜM-DER. TÜTED, TÜS-DER, 
TÜM-DEV-GENÇ, DEV-GÖR, ÎGD, HALKEVLERİ, TÜMÖD, 
TÜMAS, TÜM-OR-DER, TÜM-ZER-BAIÜI-DER, TIB- 
TRT-DER, İSÇİ KÜLTÜRLER, Alili. DEM.MEM.DER, 
DKDF, İKD, DSDF, KÖGEF, BANMER, GENEL-DER, 
ENERJİ-DER, IİALK-KOOP ., T. ZİRAATÇILAR-DER, 
ÖRGÜT BAŞKANLARI 11.10.1978 GUMÜ LASINA YAP
TIKLARI AÇIKLAMADA, FASİSTLLRCE ÖLDÜRÜLEN TİP, 
TÜM-DER VE GENÇ-ÖNCÜ ÜYELERİNİN CENAZE TÖRENİ
NE ÖRGÜTLERİNİN VE ÜYEIÜEİNİN KATILACAKLARINI 
AÇIKLADILAR. ÖRGÜT BALKANLARI SİYASAL İKTİDARI 
UYARARAK, FASİSTLERE KARŞI TAVIR ALKAYAN, GİZ
Lİ -AÇIK FAŞİST ÇETELERİN ÜZERİNE YÜRÜMEYENLERİ 
NE HALKIMIZIN- NE DE TARİHİN AFFEDECEĞİM 
VURGULADILAR.

Açıklama metni aynen şöyledir.
Ülkemizde faşist saldırılar durmak bilmeyen bir hızla artmakta, 

gizli-açık faşist çeteler emekçi hank güçlerine işyerlerinde, okullarda, 
fabrikalarda, semtlerde, evlerde saldırıyor, vuruyor, öldürüyor. Gözü 
dönmüş faşistler otot>üsleri kurşunlayarak, kahveleri bombalayarak kitle 
katliamlarına yöneliyorlar. Ancak emekçi halkımız, Sivas'ta, Malatya'da 
Adana'da yurdun dört yanında faşizme direniyor.

Faşist güçler, tüm terör uygulamalarıyla ve demagojileriyle korku 
ve yılgınlık salmaya, halkımızı sindirmeye çalışıyorlar. Daha dün TİP, 
TÜM-DER ve GENÇ-ÖNCÜ üyesi 6 arkadaşımızı faşistler katlettiler. Halkımız 
devrimci mücadelesinde 6 neferini daha kaybetti. Acımız sonsuz, ama korku 
muz yok, yılgınlık ¡fol*. Yalnızca faşizme artan hıncımız ve bilinen mücade 
le azmimiz var.

Bugün, örgütlerimiz ve üyelerimiz disiplinli bir biçimde öldürülen 
devrimcilerin cenaze törenlerine katılacak, ölenleri son yolculuklarında 
yalnız bırakmayacak, Onbinler, Ankara'da faşizme karşı nefretlerini dile 
getirecekler.

Gizli-açık faşist güçler, tüm baskılarına, cinayetlerine, kitle 
katliamlarına karşın, emekçi halkımızın yılmadığını, her gün daha artan 
bir azimle, inançla anti-faşist mücadelenin saflarında_yeraldığını görün
ce çılgına dönüyorlar. Zaten silahlı oldukları halde, İçişleri Bakanlığı: 
na başvurarak silah istiyorlar. Demeç ve propagandalarıyla bir müdahale 
ortamı yaratmak ülkemizde açık faşi.ne geçmek istiyorlar.

Faşizme karşı mücadelede kararsızlığın sonucu yenilgidir. Faşizme 
karşı mücadelede tarafsızlık olamaz. Emekçilerden, emekçi halktan yana 
olduklarını söyleyenler, faşistlere karşı tavır almak, gizli-açık faşist 
odakların üstüne yürümek zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen
leri ne halkımız, ne de tar:h af "edecektir,

Bizler, Türkiye öğretmenleri, memurları, teknik elemanları, sağ
lıkçıları, gençleri ve kadınlarının örgütleri olarak, kitlelerimizden 
aldığımız somut destek ve güçle anti-faşist mücadelede üzerimize düşen 
görevleri sürdürmeye kararlıyı? Örgütlerimiz, faşist saldırı ve katliam
ların başta işçi sınıfı olmak .„̂ ere tü enekçi kitlelerin verecekleri 
kararlı mücadelelerle yok edileceğine ina^aKtadır. Faşist güçler bizi 
yolumuzdan döndüremiyecektir.
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