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TÖB-DSR . TÜM-DER ve TÜTSD Genel Başkanları örgütlerinin, kapatılması ile
ilgili olarak 8.2.1977 günü yaptıkla
rı basın toplantısında ;
" MC, YÜZBİNLERCE EĞİTİM EMEKCİSÎ,MEMUR ,
y o TEKTİK ELELA-A SALDIRIYOR " dediler.
O-mel Başkaların tasın toplantısı metni
ayrıen çöyle;

Sayın basın mensupları;
MC, yüzbinlercre eğitim emekçisi, ¡.onur y o teknik elemana saldırıyor.
Bugün ülkemizde; emekçilerin,tün ç lışanlarm ve bu ırada kamu emekçile~
rinin hayat pahalılığına ,faşist tjrcre kargı verdiği mücadele her geçen ,»
gün giderek yükseliyor.
Bugün ülkemizin çalışan milyonlarca insanı daha mutlu,daha özgür bir
yaşama olan özlemlerini haykırıyor.Onun içindir ki; Türkiye'de yüzbinlerce*"
insan özlemlerini ,güçlerini birleştirmektedir..
İşte biz TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED olarak kitlelerimizin bu özlemlerini
ve istemlerini dile getirmekteyiz. Bir milyon kamu emekçisini ve onların
gelirine umut bıtlamış beş milyon insanın çıkarlarını , geleceğini savunu
yoruz.
Örgütler imiz, ya çalardan ve Anaç*! aa1dan doğan haklarımıza dayanarak,
üyelerimizin ekomomik,demokratik isteklerini dile getiren yasal eylemler
düzenledi. Ama bu eylemler,kitlelerin öylesine büyük desteğini kazandı ki;
5 Şubatta Ankara tarihinin en büyük kitle gösterisi yaşandı. Bu gösteri,
MC'yi ve tüm sermaye çevrelerini öylesine ürküttüki; MC’nin Ankara Valisi
MC'den allığı emirle
mantık dışı ve hukuk dışı gerekçeler öne sü- •
rorek Hükümet Komiserinin sonuna kadar izlediği , herhangibir itiraz ge
tirmediği ve kapanışta, tertip komitesine toçekkür ettiği bir mitingi ba
hane odorok örgütlerimizi fa ıliyetten alıkoymaya kalkışmaktadır .Üstelik,
1 Ekim 1976' da TÖB-LER'in benzer gerekçelerle yine kendisi tarafından
faaliyetten alıkonulması ifzerine yargı organlarının verdiği kararları
bile bile bunu yapabilmektedir. Kaldıki; mitingin düzenlenmesiyle ilgili
sorumluluk,Topluntı v Güstjri Yürüyüşleri Kanunu'na göre tertip heyetine
aittir. Oysa Ankara Valisi'nin kapatma kararı,tertip heyetini aşarak der
neklere yönelmektedir. Miting,hükümet komiserinin katılmasıyla başlamış,
Toplantı ve Göst :ri Yürüyüşleri Kanunu'na hiçbir aykırılık görülmemiş
tir. Nitekim hükümet komiserinin -mitingi dağıtmak,ya da emniyet önlemleri
almak gibi bir tutumu olmamıştır.Herşey bir tarafa,yapılan bu iş ,MC'nin
Ankara Valisinin hukuktan aldığı nasibi göstermektedir.
Mitingin tüm yasal girişimleri yapıldı. Valiiin ve güvenlik görevli
lerinin miting öncesi bir sürü yasa dışı engelleri sonuç vermedi. Bütün
banlardan sonra valilik açısından yapılması gereken tek normal şey,eyleml-ûüimizi güvjnlik içinde yapmamız ve özgürlüklerimizi kolaylıkla kullan
mamızı olmalıydı. Ama aksine güvenlik görevlileri mitinge dışarıdan yapı
lan silahlı saldırılara ilgisiz kalıyordu.«
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Ankara Valisi tasma yaptığı açıklamada demekt edirki; ,f .... 11.3o
ve 13-20 sıralarında tabancalar iki defa Tfc’oş kusmuş ikon,toplantıya
katılanlarm tir kıscı toplantıyı terketmiş iken , yönetim kurulunun
*
ooosiz kSİLaoının tok "bir "nedeni olabilir s Daha fazla kan akmasını* da
da 'büyük olay ç ı k m a m ı iatemek,kınu düzenini,devletimizin ülkesi ve mil
leti ilo ‘bütünlüğünü fa ili i güvenliği bozmk. J 1 Ankara Valisine soruyoruz/*
Gerçek tu iao; mit ine başlamadan önceki yani ll ,30 1daki olaylarda emni
yet kuvvetleri ne yapmıljtır,r.e fiti önl îr.lor almıştır ? Gerçek tu ise;
saat 13.20 1d eki yani r.itindin bitip ,yürüyüşün taşlayacağı andaki olay
dan sonra hükür. et korde .-ri v :• güv-nlik kuvvetleri ne yapmıştır , ne git i
önlemler almıştır ? Hüküm t komi aer in in n.. yaptığını tir koz daha vurgu
layalım * mitingin bittiği ¿lan edildikten sonra tertip komitesine teşekkür
etmiştir. Güvenlik kuvveti eri 'ine yapmıştır ? Valinin " daha fazla kan ak
masını, daha tüyül: elay çıkmasını" istemekle suçladığı örgütlerin görevli
leri mitinge dışarıdan saldıranları taşlara,sopalara,kurşunlara göğüs gorakek miting-alanı dışına çıkardıktan sonra ortaya çıkıp şöyle tir gö
rünmüşlerdir. T.dting ve yürüyüşün bitiminden sonra Cemal Gürsel Alanını
büyük bir olgunluk içinde terk eden yüztini aşkın kitlenin arkasından
kurşun sıkan saldırganlara karşı güvenlik kuvvetleri ne yapmıştır ? Ya
pılanı yüzbini aşkın kişi yaşan. Güvenlik kuvvetleri saldıranları de
ğil, kurşunlardan sakınan kütleleri jopladı. Şimdi tekrar sornak gerekir: i
daha fazla kan akmasını , daha büyük olay çıkmasını isteyen kim ?
Polisi.ı tu saldırısını resimlemek isteyen gazeteciler polis tarafın
dan niçin dövülmüş, morinaları kırı İniş ve f ilimleri alınmıştır? 15una
karşı valinin aöylediL i ilgi çekicidir. Gazetecilerin uğradığı zarar ödene*çekmiş (1)
Ankara Valisi.yüzt ini:iş ilik mitinge MAO’cu lozkurtlarm miting dı
şından yaptıkları silahlı saldırıyı miting içi bir olay giti göstermek
gayreti içindedir. Gerçek iae kamu yunca bilini ektedir . Mitinge katılan
yüzbini aşkın yurtsever ,d erokrat,ilerici öğreti.en ,memur,t eknik eleman
ve emekçi halk kitlesinin üzerine mitingle hiçbir ilgisi olmayan MAO'cu
diye anılan bir avuç faşist polisin gözü önünde saldırmıştır. Ve bu sal
dırılara polis israfın1an engel olvımar ış^ır.
Devrimçi demokratik k'irekoto ’işar: dan saldıran bu MAO’cu faşistler,
bu dev gösteriyi lagıtrıak istediler. Ama vaçaramadılar.Gösteri büyük tir
disiplin içini sona erince ve MO'nin istediği provakasyonlar gerçekleş
meyince yürüyüş sena erdikten sonra polisin gözü önünde tir kez daha saldırıya geçilmiştir. Tu gerçekler erteka iken Ankara Valisi "hem suçlu,
hem /üçlü" kurnazlığı ile tertip heyetimizin ve örgütlerimizi suçlamakta
dır. lizi kın dökülmesinden zevk alan insanlar olarak göstermek istemek
tedir. Oysa liz, aylardan teri faili meçhul cinayetlerden ,yapılan kanjı
saldırılardan şikayetçiyiz. Ve can güvenliğinin camlanmasını istemekte
yiz. Ankara Valisinin can güvenliğini nc denli koruduğu Ankara'da bugüne
kadar işlenen cinayetlerden ve dökülen kanlardan anlaşılmaktadır.
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yüztinlorco ojitin enokc isi, no d ur vj toknik olacnaın ,ogen en güçle
rin oluşturduğu açlık vo y.ksulluk genlerini kırr ak için düzenledikleri
yasal öylenler karşısında tedirgin elan UC'nin Ankara Valisi , örgütle
rinizi. yaoa dışı güstjrneyi ,illegal çalışnakla suçlanayı öteden 'beri
alışkanlık haline gotir iştir. Ona göre, toplu 3özleşnoli,grevli sendi
ka hakkı istenek,ücreti.sriıı ve naaşlarm günün koşullarına göre ,insan
onuruna yaraşır T)ir düzey ulaştırılmamı ist enek, can ve öğrenin güven
liği istenci: yasa dışı şeyi .rdir. Tu Ankara Valisinin denokratik hukuk
devleti anlayışını ortay 1:aylaktadır. Daha açığı hukukla savaş halinde
olduğunu kanıtlamktadır.
Ana geçnişte olduğu giti , tu kez do yargı organları Ankara Valisi
nin ve UC ’nin isterileri doğrultusunda de, il, yasalar çerçevesinde yargı
sını verecektir. Ve Türkiye'nin denokratik ner.ur harjkt-ti önüne çıkarıl
mak istenen yasa tışı engelleri aşarak . tağınsızlık ,denokrasi nücadele•sine vargücüyle devan edecektir. Türkiye dotokratik nenur hareket i, ekononik,denokratik hedeflerine ulaşacak ve tu nücad«ele3en daha da güçlene
rek çıkacaktır.
I izi er, tağınsı zlık, denokrasi ve t arış. nücadolesinin uzun erinli,
soluk' isteyen tir nüc adel 3 olduğunu t il iyoruz. Üyelerinizin örgütlerine
olan sonsuz güvenlerini koruyacaklarına inanıyoruz.
LîC'nin saldırısı s dece TÖT-DT3R, TÜK-DİS ve TÜTdlD'e değildir.
Tu saldırılar Tün enekçi halkınızadır.
in saldırı vağmsızlık, denokrasi ve tarıştan yana elan tün güçleredir
lu saldırı -Tüfekiye devrine i vo denokratik hareket inedir.
Ana örgütleriniz,ve Türkiye devrine i denokratik halk güçleri tu sal
dırıyı da aşacaktır.
S lygılarınızla.
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