
Faşist Baskı ve Kıyımları Protesto 
Mitingi ve Yürüyüşü 

Dünya emekçilerinin tarihin karanlıklarına gömdüğü Hitler faşizmi boy 
göstermeye çalışıyor. Kapitalizmin kendi yapısı gereği zorunlu olarak ge-
ıen ekonomik bunalım ve halkımızın gün geçtikçe güçlenen, örgütlenen 
bağımsızlık-demokrasi mücadelesi, sermayenin en gerici, en şoven, ençok 
emperyalizme bağlı kesimine faşizm özlemini getiriyor. 

12 Mart 197î'in karanlık bulutları ülkemizi yine kaplamak istiyor. Ken
disine kitle tabanı oluşturmak isteyen faşizm basın yayın organlarıyla . 
ırkçılığın şovenizmin, militarizmin alabildiğine propogandasını yapıyor. 
Halkımızın bağımsızlık-demokrasi mücadelesinin örgütlerine ve onların 
fedekâr unsurlarına baskı kıyım ve terör eylemleri alabildiğine sürüyor. 
Gün be gün ilerici-yurtsever devrimci işçiler, gençler, öğrenci gençler 
katledilip kitleler üzerinde yılgınlık yaratılmak isteniyor. 

İKİ 

» 





Ama halkımız faşizmi lanetliyor. Tekelci sermayenin 12 Mart döneminde 

silahlı eylem yapanları hedef gösterip emekçi halk kitlelerini daha bir 

katmerli sömürmek için tedbirler aldığı biliniyor. 12 Mart döneminden 

«onra hayata geçen sermayeyi teşvik eden yasalar. Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri Kanunu. Büyük Mağazalar Kanunu, Maden Reformu Ka

nunu Tasarısı, Dernekler Kanunu, Üniversiteler Kanunu vb. kanun, kp-

rarname ve uygulamaların dışa bağımlı tekelci sermayenin politik ekono

mik iktidarını merkezileştirme çabaları olduğu biliniyor. 

14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimler, belirli ölçülerde de olsa halkımı

zın demokrasiden yana oduğunu gösteriyor. 

Bağımsızlık demokrasi mücadelesini yüklenen kitlelerin demokratik 

örgütleri tMC'nln iktidarda olduğu Devlet kadrolarının faşistleştirildiği, 

faşist çetelerin sistematik katliamlgrının sürdüğü şu günlerde daha bir 

disiplinli, tutarlı eylem birliklerini sürdürüyorlar. 

Faşizme karşı mücadelenin en etkin yolu olan kitle eylemlerinden bin 

de 13 Mart 1976 günü yapıldı. 

TMMOB, TÖB-DER, TÜMAS, AYÖD, ANKARA TABİP ODASI, TÜSDER-

"IÜTED, TÜM-DER, TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ ve TİB'in aktif 

DÖRT 





Gİarak katıldığı faşist baskı ve kıyımları protesto miting ve yürüyüşüne 
elli bin ilerici-yurtsever katıldı. 

Hemen hemen hergün olan faşistlerin baskı ve katliamları radyo ve te
levizyon haberlerinde çarpıtılarak veriliyor. 

İki grup Öğrenci çatıştı, bir grup öğrenci iki kişiyi öldürüp on kişiyi ya
raladı, şu üniversitede bu akademide yöneticiler okulu bir hafta tatil et
tiler v.s. haberlerine rastlanırken Karataş Radyo ve Televizyonu 13 Mart 
Miting ve Yürüyüşü'ne hiç yer vermiyor. Üstelik bu tavıra ilerici bilinen 
bazı günlük gazeteler de katıyor. Haberi üç dört satırla geçiştirip mitinge 
katılım sayısını 5000 kişi gösterip Kamuoyunu yanıltıyorlar. 

Neden mi böyle davranıyorlar? 

ALTI 





Çünkü; 

— Miting ve yürüyüş disiplinli yapıldı, 

— Sermayenin ve onun gerici iktidarının isteği doğrultusunda provo
kasyona meydan verilmedi, 

— Ummadıkları bir kalabalık Tandoğan Meydanındaydı. 50 bini aşkın 
ilerici yurtsever, devrimci 5 Km. uzunluğunda kortejle yürüdü. 

— En önemlisi Miting ve yürüyüşe katılanlar çoğunlukla işgücünü satan 
işçi, memur, öğretmen, sağlıkçı, teknik eleman v.b. emekçilerdi. 

Ve bundan böyle biz İlericiler, yurtseverler, devrimciler olarak; anti-fö-
şist, anti-emperyalist mücadelemizi sürdürmek için, en demokratik hak
larımızı savunmak için, sendika hakkımızı almak için meydanları daha 
çok dolduracağız. Kortejleri daha çok uzatacağız ve saflarımızı daha 
çok sıklaştıracağtz. 

Faşizmin panzehirlerinden birisi de budur. 

SEKİZ 




