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Sayın Basın Mensupları,
Bilindiği gibi, TOB-DER,TÜM -DER,TÜTED’in ortaklaşa düzenledikleri memurların,
teknik elemanların*eğit im emekçilerinin ekonomik'demokratik haklarını1' içe
ren miting ve yürüyüşlerin yedincisi, 5.2.1977 günü Ankara'da yapıldı.Yüz
bini aşkın bir kitlenin katıldığı bu eylemsdemokratik memur hareketinin en
büyük gösterisi oldu.vüzbinler,bugüne değin verilmeyen sendikal haklarındaki,
diğer ekonomik-demokratik taleplerindeki kararlılıklarını vurguladılar.Bu
miting ve yürüyüş,emekçi halkımızın ve demokratik kitle örgütlerinin yoğun
desteğini gördü.
Emekçi kitlelerin ekonomik-demokratik taleplerini etkin katılımlı kitle eylemleriyle ve kararlı bir şekilde dile getirmelerinin,egemen güçleri tedirgin ede
ceği bilinen bir gerçektir.Bu tedirginlik miting öncesinde,tüm yasal gerekleri
yerine getirilmiş olmasına karşm,af işlemenin ve bildiri dağıtımının engellen
meye çalışılmasında somutlandı.Öveçler Semtinde afişieme yaparken,Hilmi Öztürk,
meçhul şahıslar tarafından kurşunlanarak öldürüldü.Afişleme yapan grubun üzeri
ne murat marka bir arabadan ateş açılmıştı.TÜM--DER üyesi bir arkadaşımız aynı
olayda elinden yaralandı.Adli tıbba sevk ve kovuşturma istemi engellendi.Afiş
leme yapan ve bildiri dağıtan çok sayıda arkadaşımızspolisce gözaltına alındı.
Afişler bizzat polisler tarafından kazındı.Valiliğe ve emniyete yaptığımız müracaat
larda,önce damga resminin ödenmediği,sonra bildirilerde imza bulunmadığı gerekçeleriyle
tuto.rsı:'. zorlamalarla karşılaştık.Bu zorlamaların amaçları mitinge yüksek katılım
olmasını engelIsmekti.Fakat Lu amaç gerçekleştirilemedi.
Miting ve yürüyüş öncesi,ilgili makamlara tertip heyeti olarak yazılı başvuruda
bulunarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedik. 5.2.1977 günü TÖB-DER*
TÜM-DER ve TÜTED önünde toplanan üyelerimiz yani mitingin asıl sahipleri Tandoğan
Alanına giderken*tertip komitesi üyeleri dahil teker teker ve defalarca arandılar.
Bu aramalar sırasında kalın bulunan pankart sopaları alınıp kırıldı.Aslında bu uygu
lama,kitlelerin katılımını azaltmak için bir baskı uygulamaya yönelikti. Aramaların
mitingin güvenliğiyle ilgili olmadığının açık kanıtı da3kitleler üzerinde saldıran
ve mitinge çağrılı olmayan grubun silahlı oluşudur.
Miting öncesi engelleme girişimlerinin sonuç vermemesi üzerine,mitingi yapılırken
dağıtma görevini,yayın organlarında :,Kalklıtf sözleri başlık olarak kullandıkları
halde,halka saldırıya "meslek edinenler" üstlendiler.Maocu olarak tanınan bu faşist
ler,tertip komitesince ilan edilen slogan ve
-rtL*ratamamen aykırı»uluslararası
emperyalizmin ajanlarının slogan ve pankartlarıyla miting meydanına girmek istedi
ler .Miting görevlileri bu gruptan disipline uymalarını isteyince de saldırıya geç
tiler.Taş, Sopa,demir çubuk ve ateşli silah kullanan bu Maocu Bozkurtlar,görevli ar
kadaşlarımız tarafından püskürtüldüler. Miting bu olaydan sonra sağlıklı ve disip
linli bir biçimde başladı ve sonuçlandı.
Yürüyüşe geçileceği sırada aynı bozguncu grup,yürüyüş kolunu yarma hareketine giriş
ti. Yine silah kullandılar fakat başarılı olamadılar.Bir kez daha püskürtülerek tec
rit edildiler.Her iki olayda da emniyet görevlileri saldırgan grup miting alanı
dışına atıldıktan sonra ortaya çıktı.
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Bozuk hava koşullarınapyağmura vc bu bozguncu saldırıya karşın meydanda toplanan
100 bini aşkın yurtsever,büyük bir kararlılıV ve disiplin içinde yürüyüşe geçti.
Cemal Gürsel Alanına kadar ekonomik-dc lokratik taleplerini gür bir sesle dile
getirdi.Cemal Gürsel Alanına sıkmayan kitleler,kararlılıklarını içtikleri "and'1
ile vurguladılar.And içilip yürüyüşün bittiği ilan edildikten yaklaşık on dakika
sonrashalka saldırıyı meslek edinen aynı bozguncular»alanı boşaltmakta olanlara
arkadan ve yeniden silahla saldırdılar.3u arada nolisin dağılmakta olan halkı
insafsızca coplaması ibret verici bir tablo idi.Olayları resimlemek isteyen iki
gazeteci arkadaşın makinelerinin kırılması,filmlerinin alınması ve dövülmeleri,
bu tablonun bir başka çarpıcı yanı idi.
Saldırılarda kesin sayısı belli olmayan çok sayıda üye arkadaşımız yaralandı.Ağır
yaralılardan 9 tanesi halen hastanelerde yatmaktadır.Olaylarda,görevii arkadaşla
rımızın »hayatlarını tehlikeye atarak saldırganları püskürtmeleri,ateşli silah
lara göğüs germeleri onların yüksek örgüt disiplini ve görev anlayışlarının bir
kanıtıdır.Ancak bu sayededir ki#mitinge katılanların can güvenliği korunabilmiş,
yaralı sayısının artması önlenebilmiştir.
Bu miting ve yürüyüş eğitim emekçilerinin^menurların,teknik elemanların haklarına
ne denli tutkun olduklarını göstermiştir.
Bu miting ve
tır.

yürüyüşskitlelerimizin haklarını almadaki kararlılığını somutlamış-

Bu miting ve yürüyüşs örgütlerimizin gücünü ve büyük kitle hareketlerinin egemen
güçlerin himayesindeki bozguncu ve saldırgan gruplarca proveke edilemiyeceğini
kesinlikle kanıtlamıştır.
Ve yine bu miting ve yürüyüşjliaocu diye tanınan grupların halk düşmanı gerçek yüz
lerini ortaya koymuştur.
Ekonomik-demokratik haklarımız uğruna vermekte olduğumuz mücadele her geçen gün
güçlenerek sürecektir.Hiçbir güç bu mücadeleyi engelleyemeyecektir.Saygılarımızla

