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«ODTÜ OLAYI GÜCÜNÜ MC ’DEN ALAN
FASÎSTLLRİN PLANLI BİR TERTİBİDİR»
ANKARA, (VATAN) — Or
ta Doğu Teknik Üniversitesi'
n in önceki gtln kom andola
rın devrimci öğrencilerin Q.
zerine önce patlayıcı m adde
atm aları, d ah a sonra ta ta 
banca İle ateş etm eleri so
nucu y aralan an 35 kişiden
birinin sağlık durum unun

endi;e verici olduğu bildiril,
m istir. Bu arada dem okra
tik kitle örgütleri ve öğren
ci kuruluşları dfln yaptık .
la n açıklam alarda ODTÜ
Üniversite Konseyinin, Ha
şan T an zam anında isçi adı
a ltın d a alm an kom andoların
Üniversite İle
İlişkilerinin

kesilmesine İlişkin kararını
desteklediklerini bildirmiş *
ler ve olayları kınam ışlar .
dır.
ÖĞRETİM ÜYESl’NÎN
DÜRT MU AĞIR
t
ODTÜ’de öğrenciler üzeri
de patlayıcı m adde atıldığı
(Oevauıı S a. 7, Stt. W »)

ODTÜ OLAYI GÜCÜNÜ MC’DEN ALAN
(Baytarafı 1. Sayfada)

sırada göğsünden ağ ır şekil
de y a ra la n a n ve H acettepe
Üniversitesi’ne
kaldırılarak
tedavi a ltın a a lm a n öğretim
üyelerinden Cevdet A ykanat
önceki gün am eliyata alın m ıştır.
H astane yetkililerinden a .
im an bilgiye göre, Cevdet
A ykanat’m göğsünün h e r iki
ta ra fın d a da h av a bulun inakta, h av an ın alınm ası Için çalışılm aktadır. Yetki .
tiler A ykanat’m solunum güç
lüğü çektiğini bu
nedenle
lokostomi solunum u yaptırıl
dığını söylemişlerdir.
O laylar sırasında y arala
n a n öğrencilerden M ihail De
m ir’in sağlık d u rum unun iyi
olduğunu bu nedenle ta b u r
cu edildiğini bildiren yetki
liler, İbrah im Baloğlu adlı
öğrencinin durum unun da
iyiye gittiğini söylem işlerdir.
Y aralı öğrencilerden büyük
bir kısmı da önceki gün ay ak ta tedavi edilerek ta b u r
cu edilmişlerdi.
MİLLİ BİRLİK GRUBUNUN
TEPKİSİ
Yerel
seçimlere yaklaşırken
ve bu seçimlerden sonra bir ik
tidar değişikliği olacağı
kanısı
yaygınlaşırken
yurdun
çeşitli
yerlerinde çatışmaların hızla art
ması ve son olarak Ortadoğu
Teknik Üniversitesi'nd®
büyük
olayların meydana gelmesi baş
kentteki siyasal çevrelerde
ve
çeşitli partilerde
«kritik siyasi
gelişmeler» olarak değerlendiril
mektedir.
CHP yetkililer!, A P'deki muhaB irlik Grubu
üyeleri, hüküme
t i n A P ve MHP kanadının bazı
slvasal

a m a ç la rla

p o litik a y ı s e r t -

M iliî B irlik
Gruou
Başkan
Yardımcısı Mucip Ataklı
imza
sı ile yayınlanan uyarı
aynen
jö yle d ir:
«Devletimizin bekası ve reji
mimizin kaderi ile ilgili tüm olayları izleyen grubumuz, eko
nomik, sosvaJ ve siyasal buna
lımların en üst düzeye ulaştığı
bu dönemde sorumluları ve ulusumuzu bir kez daha uyarma
yı görev saymaktadır. Temelin
den çatırdayan ikinci MC hükü
meti 5 Haziran 1977 öncesinde
olduğu gibi rejimi dahi feda
«tmeyi göze alarak totaliter bir
düzeni getirecek eylemlerle tır
manışa geçmiş
bulunmaktadır.
Dün 2 aralık günü ODTÜ'de bir
partinin destekçisi olan sendi
kalı işçilerin insanlık dışı vahşî
kıyımları yerel seçimleri sebote
ederek iktidarı sürdürmek ama
cına yönelik bulunmaktadır. Kar
deş kanı döken ve yurt çapında,
yaygınlaştırılan bu tür hain dav
ranışları şiddet ve nefretle kını
yoruz. Mevcut hükümetin yerel
seçimler ortamında yurdumuzu
kan ve ateşe bulayıp rejimi so
nu nereye varacağı bilinmeyen
badirelere devamında yarar ve
zorunluluk duyan tüm kuruluş
ların ve bütün vatandaşlarımızın
tezgâhlanmak
istenen tertipler
karşısında uyanık bulunmasını,
başta İçişleri Bakanı olmak üze
re bütün güvenlik
kuvvetleri
nin anarşi mihraklarını
berta
raf etmede kanuni ve vicdani
görevlerini yerine getirmelerini
beklemekteyiz. Ortadoğu Teknik
Üniversitesi'nde tezgâhlanan kat
liamın belli müsebbiblerinln sü
ratle adalete teslim edilmeleri
ni, ODTÜ konseyinin tavsiye ka
rarının rektörlükçe uygulanması
nı ve hükümetin bu uygulama
da her türlü kolaylığı gösterme
sini önemle istiyoruz.
Yerel seçimlerin
güvence içinde yapılmasını sağlamak ve
anarşinin tırmanışını durdurmak
h ü k ü m e tin
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«Rektörlük binasını işgal
a ltın d a bulunduran işçi kı
lığındaki faşist çeteler, ODTÜ
de, bulunan «güvenlik görev
iilerinin» gözleri önünde bin
lerce kişilik öğrenci kitlesi
üzerine bombalı, dinam itli
ve silahlı saldırıda bulun •
muş 3’ü ağır olm ak üzere
50’n in üzerinde öğrenci ya
ralanm ıştır. Olay yerindeki
«güvenlik görevlileri* ise sal
dırg an ların yerine saldırıya
uğrayan bazı öğrencileri göz
a ltın a alm ıştır.
Tüm bu saldırı ve uygula
m alar işçi, öğretim üyesi ve
öğrenci dayanışm asının gü
zel bir örneğini veren ODTÜ*
deki öğrenim i engellemeye
ve ODTÜ’nı kapatm aya yö neliktir.
ODTÜ’de çıkan olayların,
sorum lusu olan eli silahlı fa
şist çeteler ODTÜ'den atıl madıkca, öğretim özgürlüğü
sağlanm ayacaktır.s
DGDF VE ORTÜ ÖTK’NIN
AÇIKLAMASI
Devrimci Gençlik Dernek
leri Federasyonu (DGDF)
Genel B aşkanı M ehm et Ail
Yılmaz ile O rta Doğu Tek
nik Üniversitesi öğrenci Tem
silciliğl Konseyi (ODTÜ .
OTK) adına Hüseyin D uyar
dün yaptıkları açıklam ada
saldırıların ODTÜ’yu k ap at
m aya yönelik olduğunu be lirterek şöyle dem işlerdir:
«ODTÜ kitlesinin
yoğun
çabasıyla öğretim e
açılan
O uTÜ sinde işçi kılıklı faşist
ler ta ra fın d a n öğrenim i en 
gelleme ve okulu 'kapattırm a
ç ab a lan yoğun bir şekilde
sürdürülm ektedir. Son olarak
önceki gün rektörlüğün ö nünde top lan an 5 binin üze
rindeki öğrenci kitlesi üze
rine rektörlük binasının çe-

dirlerek özetle şöyle denil •
miştir.
«Temel am acı OI~TÜ’yü ka
pattırm ak ve böylece Üni versiteyi silâhlı çetelerinin
eğitim ala n ı haline getirm ek
olanlar, siyasi ik tid ard an d a
a ld ık la n destekle sürekli olarak saldırılarda bulunm uş
la r ve son olarak d a bu o layı tertiplem işlerdir. Sal d ırganların bir kısm ının olaydan sonra, bir ODTÜ oto
büsü ile kaçabilm iş olm a •
la n bu te rtib in bir ¿anıtıdır.
B ütün u y arılara karcın ge rekli önlem leri alm adığı or
tay a çıkan A nkara Valisinin
ve ihm ali acık olan güven
lik kuvvetleri yetkililerinin
işten derhal el çektirilm eleri gerekir.
Tüm bu kanlı tertiplere
karşı ODTÜ’de eğitim in sür
dürülm esi ve silahlı zorba
la rın ünivesiteden uzaklaş
tırılm aları zorunludur.»
OLAY NASIL OLMUŞTU?
ODTÜ’de önceki günkü olay. H aşan T an zamanında:
İşçi sıfatıyla üniversiteye aim an kom andoların rektör
lük binasında toplanıp m ars
söylemeye başlam adan üze «
rlne, devrimci öğrencilerin
durum u protesto etm ek üze
re rektörlük önünde to tfan d ık lan sırada, öğrencilerin
üzerine patlayıcı m adde atıl
m asıyla başlam ış, kom ando
la r d ah a sonra panik h a i n 
deki öğrencileri tabanca İle
kurşun yağm uruna tu tm u ş
lardı. O laylarda 35 kişi çeşit
11 yerlerinden
yaralanm ’ş,
yaralılar H acettepe H astane
sinde tedavi a ltın a alınm ış
lardı.
O laylardan sonra top’a n a n Ü niversite Konseyi, ko
m a n d o la rın Ü n iv ersite 1le i-

tevelll H eyetinin to p la n tın a
da görüşülecektir.
SOSYAL — İŞ VE TÖB - i
DER İN TEPK İERt
TÖB — DER G enel B aşka
m G ültekin Gazioğlu ODJTÜ
de önceki gün çıkan olayıar
la ilgili olarak verdiği de •
m eçte, «MC’n in ODTÜ saldı
nsı, seçim ortam ını sertleş tirm ek ve gençliğin a n ti dem okratik
m ücadelesinin
önemli alan la rın d a n biri o •
lan ODTÜ’yü faşistleştirm ek
am acına yöneliktir» demiş ,
tir.
Sosyal — Iş Sendikası Ge
nel B aşkanı Özcan Kesgeç
te olaylarla ilgili olarak yap
tığı açıklam ada, «ODTÜ’de
çalışanlar ad ın a yetkili tek
sendika olan Sosyal — îş ’in
a tıla n işçilerin yeniden işa
alınm aları ve yerlerine doldu
ru la n faşist sürülerin işga line son verilmesi yolundaki
tü m girişim ve başvurulan
bugüne k a d ar yanıtsız bıra
kılm ıştır.» dem iştir.
SDP’NİN TEPKİSİ
Öte yan d an Sosyalist Dev
rim P artisi (SDP) Genel Sek
re te rl C enan Bıçakçıda yap
tığı açıklam ada, «neresin den bakılırsa bakılsın ODTÜ"
deki o lay lan n
alçakça b ir
te rtip olduğu
anlaşılıyor.*
demiş, b ü tü n bu olaylardan
sonra da «artık CHP’ya de
güvenilemeyeceğini» öne sü
rerek, «halâ, CHP ik tid a rın 
da faşizm in yok olacağını
bekliyorsak, faşizmi yensm e
yeceğiz» şeklinde konuşm uş
tur.
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ta ra fın d a da bava bulun *
m akta, bavan ın alınm ası 1çin çalışılm aktadır. Y etki İller A ykanat’m solunum güç
lüğü çektiğini bu
nedenle
lokostomi solunum u yaptırıl
dığmı söylemişlerdir.
O laylar sırasında y arala
n an öğrencilerden M ihail De
m ir’in sağlık durum unun iyi
olduğunu bu nedenle ta b u r
cu edildiğini bildiren yetki
liler, İbrahim Baloğlu adlı
öğrencinin durum unun da
iyiye gittiğini söylemişlerdir.
Yaralı öğrencilerden büyük
bir kısmı da önceni gün ayakta tedavi edilerek tab u r
cu edilmişlerdi.
MİLLİ BİRLİK GRUBUNUN
TEPKİSİ
Yerel
seçimlere yaklaşırken
ve bu seçimlerden sonra bir ik
tidar deği$ikliği olacağı
kanıtı
yaygınlaşırken
yurdun
çeşitli
yerlerinde çatışmaların hızla art
ması ve son olarak Ortadoğu
Teknik Üniversitesi'nde
büyük
olayların meydana gelmesi baş
kentteki siyasal çevrelerde
ve
çeşitli partilerde
«kritik siyast
gelişmeler» olarak değerlendiril
mektedir.
CHP yetkilileri, AP'deki muhaBirlik Grubu
üyeleri, hüküme
tin AP ve MHP kanadının bazı
siyasal amaçlarla politikayı sert
leştirme yoluna girdiklerini ifa
de etmektedirler.
M illî
Birlik
Grubu dün bir uyarı yayınla
yarak mevcut hükümetin yerel
seçimler öncesi ülkeyi kan ve
ateşe bulayarak rejimi sonu be
lirsiz badirelere sürüklemesinden
kuşku duyduklarını belirtmiştir.

dan çatırdayan ikinci MC hükü
meti 5 Haziran 1977 öncesinde
olduğu gibi rejimi dahi feda
etmeyi göze alarak totaliter bir
düzeni getirecek eylemlerle tır
manışa geçmi;
bulunmaktadır.
Dün 2 aralık günü ODTÜ'de bir
partinin destekçisi olan sendi
kalı işçilerin insanlık dışı vahşi
kıyımları verel seçimleri sebote
ederek iktidarı sürdürmek ama
cına yönelik bulunmaktadır. Kar
deş kanı döken ve yurt çapında,
yaygınlaştırılan bu tür hain dav
ranışları şiddet ve nefretle kını
yoruz. Mevcut hükümetin yerel
seçimler ortamında yurdumuzu
kan ve ateşe bulayıp rejimi so
nu nereye varacağı bilinmeyen
badirelere devamında yarar ve
zorunluluk duyan tüm kuruluş
ların ve bütün vatandaşlarımızın
tezgâhlanmak
istenen tertipler
karşısında uyanık bulunmasını,
başta içişleri Bakanı olmak üze
re bütün güvenlik
kuvvetleri
nin anarşi mihraklarını
berta
raf etmede kanun? ve vicdani
görevlerini yerine getirmelerini
beklemekteyiz. Ortadoğu Teknik
Üniversitesi'nde tezgâhlanan kat
liamın belli müsebbiblerinin sü
ratle adaMe teslim edilmeleri
ni, ODTÜ konseyinin tavsiye ka
rarının rektörlükçe uygulanması
nı ve hükümetin bu uygulama
da her türlü kolaylığı gösterme
sini önemle istiyoruz.
Verel seçimlerin güvence içinde yapılmasını sağlamak ve
anarşinin tırmanışını durdurmak
hükümetin baş görevidir.
İkti
dar gücünden yararlanan eşkiya
çetelerinin rejimi yıkmaya yöne
lik hain saldırılarından devleti
kurtaramayanlar ağır tarihî ve
bal ve sorumluluğun
hesabını
vermekten kurtulamayacaklarını
unutmamalıdırlar.»

ODT ÜNİVERSİTE
KONSEYİNİN KARARI
DESTEKLENİYOR
ö te y andan Demokratik
K uruluşlar ve Öğrenci Der
nekleri dün yaptıkları açık
lam alarda ODTÜ Üniversl te Konseyinin, H aşan T an
zam anında İşçi sıfatıyla alı
n a n kom andoların Üniversi
te ile ilişkilerinin kesilme sine ilişkin Mütevelli Heye
tine tavsiye kararır* destek
lediklerinı bildirmişlerdir.
A ralarında 'r ÖB — DER,
TÜM — DER. TMMOB, TÜTED, Halkevleri ve DGDF’nin de bulunduğu 24 demok
ratik kuruluşun başmanları
n ın
ortak
açıklam asında
ODTÜ’nün açılm asından bu
yana öğrenim i engellemeye
yönelik oyunların dürdürüldü
ğü bildirterek özetle şöyle
d e n ilm iştir:

dırganların yerine saldırıya
uğrayan bazı öğrencileri göa
altın a alm ıştır.
Tüm bu saldırı ve uygula
m alar işçi, öğretim üyesi ve
öğrenci dayanışm asının gü
zel bir örneğini veren ODTÜ’
deki öğrenimi engellemeye
ve ODTÜ’m kapatm aya yö neliktir.
ODTÜ’de çıkan olayların,
sorumlusu olan eli silahlı fa
şist çeteler ODTÜ’den atıl madıkca, öğretim özgürlüğü
sağlanm ayacaktır.»
DGDF VE ORTÜ ÖTK’NİN
AÇIKLAMASI
Devrimci Gençlik Dernek
leri Federasyonu (DGDF)
Genel Başkanı Mehmet Ali
Yılmaz ile O rta Doğu Tek
nik Üniversitesi öğrenci Tem
silciliğl Konseyi (ODTÜ OTK) adm a Hüseyin Duyar
dün yaptıkları açıklam ada
saldırıların ODTÜ’yu k a p a t
maya yönelik olduğunu be •
lirterek şöyle dem işlerdir:
«ODTÜ kitlesinin yoğun
çabasıyla öğretime
açılan
ODTÜ sinde işçi kıludı faşist
ler ta ra fın d a n öğrenimi e n .
gelleme ve okulu k ap attırm a
çab a lan yoğun bir şekilde
sürdürülm ektedir. Son olarak
önceki gün rektörlüğün ö nünde toplanan 5 binin üze
rindeki öğrenci kitlesi üze
rine rektörlük binasının çe
şitli h atla rın d a n İşçi kılıklı
faşistler tarafın d an dinam it,
bomba ve silâhlı sald ın dü
zenlenmiş ve üçü ağır olmak
üzere 35 öğrenci yaralan m ıştır.
Faşistlerin saldırısına se
yirci k alan «güvenlik görevİlleri» daha sonra okula gi
riş ve çıkışı engellemiş bazı
öğrencileri gözaltına alm ış
tır. Tüm bu çabalar öğren
el, İşçi, öğretim üyesinin bir
likteliğini vurgulayan ORTÜ
kitlesinin dayanışm asıyla öğ
renim e başlatılan okulumuzda öğrenimi engellemeye, o.
kulu kapattırm aya yönelik .
tir. Ama kararlı ODTÜ k it
lesi faşistlerin bu tertipleri,
ni de boşa çıkaracaktır. Bu
faşist saldırılar ODTÜ yu ka
p attırm ak İsteyenleri açık
ca göstermektedir.»
TUMOD’UN AÇIKLAMASI
Tüm Öğretim Üyeleri Der
neği (TÜMOD) Genel Mer
kezi tara fın d a n dün yapılan
açıklam ada da ODTÜ’de eğl
tim sürdürülm esi için ko •
m andolarm üniversiteden uzaklaştınlm ası gerektiği bil-

laydan sonra, bir ODTÜ oto
büsü ile kaçabilmiş olma la n bu tertib in bir kanıtıdır.
B ütün uyarılara karşın ge rekli önlem leri almadığı or
taya çıkan A nkara Valisinin
ve ihm ali açık olan güvenlik kuvvetleri yetkililerinin
işten derhal el çektirilmeleri gerekir.
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Tüm bu kanlı tertiplere
karşı ODTÜ’de eğitim in sür
dürülm esi ve silahlı zorba
ların ünivesiteden uzaklaştırılm aları zorunludur»
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OLAY NASIL OLMUŞTU?
ODTÜ’de önceki günkü o.
lay, H aşan T an zam anında
işçi sıfatıyla üniversiteye aİm an kom andolann rektörlük binasında toplanıp m a rj
söylemeye başlam alan üze »
rine, devrimci öğrencilerin
durum u protesto etmek üzere rektörlük önünde too’andık lan sırada, öğrencilerin
üzerine patlayıcı madde atıl
masıyla başlamış, kom andola r daha sonra panik h al'n deki öğrencileri tabanca İle
kurşun yağm uruna tutm uşlardı. O laylarda 35 kişi çeşit
Ji yerlerinden
yaralanm ış,
yaralılar H acettepe H astane
sinde tedavi altına a lın m a 
lardı.
O laylardan sonra top’a n a n Ü niversite Konseyi, kn
m andolann Üniversite He ilişkilerlnin kesilmesi kona sunda ODTÜ Mütevelli He yetine tavsiye kararında l’U lunmuş, bu arada R ektörlük
yetkisine dayanarak, koman
d o lan n tam am ının zontnia
İzine çıkarılm asını k ararlaş
tırm ıştır.
K om andolar y a n n sa^ah
ekuıa sokulmayacak.
—
lerinin kesilmesi konusu Mü
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