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eleştirdi
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
TÖB—DER’in avukatları dlln
Danıştay’a başvurarak
Ankara
Valiliği’nin
kapatma kararının
durdurulmasını ve İptalini İste
mişlerdir. CHP Genel Yönetim
Kurulu’nun, Genel Başkan Bü
lent Ecevit başkanlığında yaptı
ğı toplantıdan sonra yapılan
açıklamada, Valiliğin kapatma
kararının hukuk devleti kuralla( Devamı Sa. 9, Sü. 1 de)

(Baştarafı 1. Sayfada)
nna aykırı olduğu
belirtilmiş
tir. DİSK olaylara ve TÖBDER (Tüm Öğretmenler Birleş
me
ve Dayanışma Derneği)
TÜTED
(Tüm Teknik Eleman
lar Derneği), TÜM-DER (Tüm
Memurlar
Birleşme
ve
Da
yanışma
Derneği)nin
kapatıl
masına ilişkin bildiride demok
rasiden yana güçleri kapat
ma
kararma karşı
çıkmaya
çağırmıştır. CHP’li 12 milletveki
li bir basın toplantısı düzenleye
rek Ankara Valisinin tutumunu
eleştirmişlerdir. Ayrıca TMMOB’
ye bağlı
Mühendis ve Mimar
Odaları İstanbul şubeleri, IKD
(İlerici Kadınlar
Derneği) ve
İYÖD (İstanbul
Yüksek Öğre
nim Derneği) yayınladıkları bil
dirilerde 5 şubat mitinginde olay
çıkaran grupları ve Valilik kara
rını kınamışlardır.
TÖB—DER’in Danıştay’a baş
vuru dilekçesinde, miting ve yü
rüyüşün örgütler değil, bir ter
tip komitesi tarafından düzen
lendiği, olayların mitinge katılan
örgüt üyeleri değil, dışarıdan ge
len kişilerce çıkartıldığı, hükü
met komiseri ve güvenlik yetki
lilerinin hiçbir
uyarıda bulun
madıkları ve hatta
hükümet
komiserinin miting yöneticilerine
teşekkür ettiği, tertip komitesi
nin imzalı pankart ve afişleri dı
şında afiş ve pankart taşınması
nı ve slogan atılmasını yasakla
dığı, buna rağmen dışardan ge
len kişilerin bu uygulamaya uy
madıkları belirtilmekte, yürütme
nin durdurulması İsteminin ne
denleri hakkında şöyle denilmek
tedir:

«Müvekkilimiz demek, 650 şu
besi ve 140 bin üyesi ile tüm
yurt düzeyinde örgütlenmiş bir
öğretmen kuruluşudur. Dava ko
nusu işlemin
uygulanması İle,
derneğin genel merkez ve şube
leri faaliyetten men edilmiş ve
kapıları mühürlenmiştir. 140 bin
öğretmenin özlük sorunlarına 1lişkin çalışmalar, açılmış ve açı
lacak 3500’e yakm dava işleri dur
muştur. Süreli işlerin izlenme
olanağı kalmaması, ilerde gide
rilmesi mümkün olmayan büyük
zararlar doğuracaktır. Bu zarar
giderek daha büyük boyutlara
ulaşacaktır,
öte yandan, dava
konusu işlem nedeniyle, üyeler
den ödenti toplanmaması öğret
men ve ailelerine yapılmakta olan sosyal yardımların da dur
ması, bir başka yönden büyük
«ararlar doğurmaktadır.
Açıklanan bu nedenlerden ötü
rü, davalı Valiliğin savunması
beklenmeden dava sonuna kadar
yürütmenin durdurulmasına ka
rar verilmesini dilemekteyiz.»
CHP genel yönetim kurulu
run son olaylara ilişkin bildirisi
föyledir:
«5 şubat cumartesi günü An
kara’da bazı kuruluşlar resmi
izin alarak yasal bir toplantı dü
zenlediler.
Bu tür toplantıların yasalara
uygun biçimde devamım ve esen
likle sonuçlanmasını
sağlamak
devletin görevidir. Fakat toplan
•tıya, ateşli silah da kullanarak,
müdahale etmek isteyen bir top
luluk olaylar çıkmasına neden
olmuştur ve devlet kuvvetleri,
bu müdahaleyi ve olayları önle
yemediği gibi, görev
yapmağa
çalışan basın temsilcilerini ağır
biçimde
tartaklamış, olaylan
gerçek yüzüyle saptayabilmeleri
ni engellemek üzere de fotoğraf
makinalanıu almıştır.
Şimdi, güvenlik kuvvetlerinin
rözleri önünde saldırıya uğrayan
ve toplantılarına müdahale edi
len kuruluşlar kapatılmak, yasal
haklarını kullananlar böylece ce
zalandınlmak isteniyor.
Demokratik hukuk devleti ku
rallarına temelinden aykırı olan
bu haksız işlemi adaletin, düzel
teceğine güveniyoruz.
Bu olay bir tertibi de kanıüayıcı niteliktedir.
Bir süredir ülkemizde, halkı
mızın asla kabul
edemlyeceği
sloganlar ve yöntemler kullanan
sol görünüşlü bir takım kışkırtı
cılar ve bozguncular, her türlü
sol akımı veya kuruluşu halkın
gözünde kuşkulu duruma düşür
mek üzere, bu kuruluşların top
lantılarına sızmağa, kendi dam
galarını vurmağa, bunu başara
madıklarında da yasal toplantı
larını engellemeğe kalkışmakta
dırlar. Bunların kışkırtıcı ajan
larca yönetildiğinden ve hükü
metçe veya bazı resmi kurulu*
larca desteklenip
korunduğun
dan kuşkumuz olmadığını öte
den beri belirtiyoruz. Böyleleri
ancak fazla açığa çıkıp işe ya-’
ramaz duruma geldiklerinde ya
kalanmakta ve
cezalanmakta
dırlar: O aşamaya kadar, tertıbm yürütülmesi için serbest bı
rakılmakta hatta
korunmakta-

Demokrasiye inanan herkesi ve
her kuruluşu, bu tür tertiplere
alet olanlardan uzak durmağa
bir kel daha çağırıyoruz.
O arada, hükümete de, tezgah
lanan tertibin bir parçası olarak
meşru kuruluşlara
yönelteceği
suçlamaları, mülki amirlere, va
lilere yaptırmak yerine, doğru
dan doğruya hükümet üyelerine
yaptırmasının daha dürüstçe bir
davranış olacağını
hatırlatırız.
Böyle siyasal tertiplerin ve pole
miklerin içine, dün akşam rad
yoda ve televizyonda çok
çir
kin bir örneği görüldüğü gibi,
mülki amirlerin sokulması, za
ten bu hükümet elinde büyük öl
çüde yıpranan devlet saygınlığını
ve otoritesini büsbütün tahrip
etmektedir.»
CHP MİLLETVEKİLLERİ VALİYİ SUÇLADI

CHP Milletvekilleri Genç, Sön
mez, Tüzün, Anadol, Türkcan,
Sanlı, öztunç, Cebe, Kahyaoğlu,
Çetinkaya, Çalın ve Bakırlı dün
düzenledikleri ortak basın
top
lantısında TÖB—DER
TÜTED,
ve TÜM—DER’in süresiz kapa
tılma kararını ağır bir dille eleş
tirmişler, «Ankara Valisi suçlulu
ğun hesabını, işbirliği halinde bu
lunduğu ve ilçe Başkanı gibi dav
randığı MC iktidarı gitse de git
mese de verecektir» demişler
dir.
CHP Milletvekilleri Ankara Va
llsinin
«sorumsuzca,
haksızca
Devlet Radyo ve Televizyonunu
kullanarak yasaların himayesin
de üulunan yasal ve demokratik
örgütleri suçladığını söylemişler
dir.
DİSK

DİSK Genel Sekreteri Mehmet
Karaca imzasıyla yayınlanan bil
diride, ülkenin adım adım fa
şizme götürüldüğü savunularak
«İşçi sınıfımızdan başlayarak bü
tün ilerici - demokratik güçlere
doğru
yaygınlaştırılmakta olan
böylesl saldırılarda, işbirlikçi bü
yük burjuvazi yalnızca kendi sı
nıfsal olanaklarından değil, ileri
ci güçler içindeki dağınıklıklar
dan, boşluklardan, sekter, karar
sız, dar grupçu tutumlardan da
yararlanıyor» denmiştir.
TÖB—DER, TÜM—DER ve TÜ
TED tarafından Ankara’da dü
zenlenen mitingte meydana ge
len olayları «sıkıyönetim özlem
cileri tarafından tepelerde plan
landığı» savunulan DİSK bildi
risinde «demokrasiden, Anayasal
hak ve özgürlüklerden yana olan
tüm içişi ye örgütler «üç örgütün
kapatılmasına karşı var güçleriy
le karşı çıkmaya çağrılmıştır.
MÜHENDİS V E MİMAR ODALAR!

Türkiye Mimar ve Mühendis
Odalarına bağlı 14 odanın İs
tanbul şubelerinin dün yayınla
dıkları ortak bildiride «Teknik
elemanlarının eğitim emekçileri
nin, memurların demokratik hak
lar mücadelesini durdurmaya ne
Ankara Valisinin ne de MC nın
gücü yetmeyecektir» demiştir.
İLERİCİ KAD IN LAR DERNEĞİ

İlerici Kadınlar Demeği Genel
Başkam Beria Onger de basma
yaptığı yazılı açıklamada Anka
ra’da düzenlenen Ekonomik ve
Demokratik Haklar mitingi son
rası meydana gelen olaylar hak
kında, «Bir yandan demökratik
yığın eylemlerini
engellemeye,
yügınlık yaratmaya
çalışırken,
öte yandan da emekçi halkımı
zın demokratik örgütlerini ka.
patmak için bahane yaıatıına|i"
tır» ueıniştir

