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Kapatılan üç dernek 
Danıştay’a başvuruyor

ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Geçtiğimiz cumartesi günü ya

pılan «Ekonomik ve Demokra
tik Haklar Mitingi ve Yürüyü
şümde çıkan olaylar ¿etekçe 
gösterilerek kapatılan TÖB-DER 
ve TÜTED’in Genel Başkanları 
dün düzenledikleri basın toplan
tısında, Ankara Valiliğinin bu 
karan hakkında Danıştay’a baş
vuracaklarım. ayrıca kendilerine 
yöneltilen suçlamalar nedeniyle

Vali Durmuş Yalçm’ı mahkemeye 
vereceklerini açıklamışlardır. Var 
liğinn işleminin Anayasa ve yasa
lara aykırı olduğunu öne süren 
3 kuruluşun Genel Başkanı, ka
patma kararım «MCunin emek
çilere yeni bir saldırısı» olarak 
nitelemiş, «Bu saldırı Türsıye 
devrimci ve demokratik hareke- 
tinedir. Ancak halk güçleri bu 
saldırıyı da aşacaktır» demişler
dir.

Mitingin düzenlenmesiyle ilgili 
sorumluluğun, Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununa göre 

,rtıp heyetine ait olduğunu, ku
ruluşların sadece katılma kararı 
aldıklarını, mitingi izleyen hükü
met komiserinin yasalara hiçbir 
aykırılık görmediğini ve dağıl
ması yolunda herhangi bir istem 
de bulunmadığım, bilftkis, yürü
yüşün sonunda kendilerine te
şekkür ettiğini belirten TÖB-

DER Ganrt Başkanı GUteMn Oa- 
zioğlu, TÜM-DER Genel Başkam 
Erhan Tezgör ve TÖ’ITCD Genel 
Başkam Aykut Göker, Vali Dur
muş Yalçm’m kendilerine yönet
tiği, «Daha fazla kan akmasını, 
daha büyük olaylar çıkmasını is
temek, devletimizin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğünü, milli gü
venliği bozmak» suçlamasını da 
şöyle cevaplandırmışlardır:
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EMNİYET KUVVETLERİ

«Gerçek bu ise, miting başlama 
dan önceki, yani 11.30’dakı olay
larda emniyet kuvvetleri ne yap
mıştır? Ne gibi önlemler »iniş
tir? Gerçek bu ise. saat 13.üu’de- 
ki yani mitingin bitip, yiküyü- 
şün başlayacağı andaki ola/lar- 
aan sonra hükümet komise.-ı ve 
güvenlik kuvvetleri ne ya jmış- 
tır? Valinin, (daha fazla kan ak
masını, daha büyük olay Ilıtma
sını) istemekle suçladığı ölçüt
lerin görevlileri mitinge dışar
dan saldıranları taşlara, sopala
ra, kurşunlara göğüs se.'erek 
miting alanı dışına fikardıLtm 
sonra güvenlik kuvvetleri ortp.ya 
çıkıp şöyle bir görünmüşlerdir. 
Miting ve yürüyüşün bitimuıd".n 
6onra Cemal Gürsel Alanını bü
yük bir olgunluk içinde terkeden 
yüzbini aşkın kitlenin ar'casın- 
daıı kurşun sıkan saldırganlara 
karşı güvenlik kuvvetleri ne yap 
mıştır? Güvenlik kuvvetleri saldı
ranları değil, kurşunlardan sakı
nan kileleri copladı. Şimd: tek
rar sormak gerekir: Dalıa lazla 
kan akmasını, daha büyük olay 
çıkmasını isteyen kimdir?»

Muinge saldırının dışardan ya
pıldığını, mitinge Satılanlarla il
gisi olmadığını, Valinin «hem 
sçul.u hem güçlü» olduğunu be
lirten üç kuruluşun genel baş
kam, Ankara Valisinin demokra 
tik kuruluşları öteden beri suç
lamayı adet tıaline getirdiğini, 
hukukla savaş halinde olduğunu 
one sürmüş, devamla şöyle de
mişlerdir:

«Ama geçmişte olduğu gibi, 
bu kez de yargı organları Anka
ra Valisinin ve MC’nin istemleri 
doğrultusunda değil, yasalar çer 
çe<*visnde yargısmı verecektir. 
Ve Türkiye’nin demokratik me
mur hareketi önüne çıkarılmak 
istenen yasa dışı engelleri aşa
rak, bağımsızlık, demokrasi mü
cadelesine var gücüyle devam 
edecektir. Türkiye demokratik 
memur hareketi, ekonomik, de
mokratik hedeflerine ulaşacak 
ve bu mücadeleden daha da güç 
nelerek çıkacaktır.

Bizler bağımsızlık, demokrasi 
ve ban ; mücadelesinin uzun e- 
rm.iil soluk isteyen bir mücade
le olduğunu biliyoruz. Üyelerimi 
ğin örgütlerine olan sonsuz gü
venlerini koruyacaklarına inanı
yoruz.

«MC'nin saldırısı sadeoe TÖB- 
DEE, TÜM-DER ve TÜTED’» de 
¿ildir.

Bu saldırılar tüm emekçi hal- 
kımızadır.

Bu saldın bağımsızlık, demok
rasi ve barıştan yana olan tüm 
güçlerdir.

Bu saldırı Türkiye devrimci ve 
demokratik hareketindir.

Ama örgütlerimiz ve Türkiye 
devrimci demokratik halk güçle
ri bu saldırıyı da aşacaktır.»

Gazetecilerin sorularım cevap
landıran kuruluş genel başkan
ı n ,  örgüt genel merkezlerinin 
dün saat 18’de mühürlenerek k& 
patıldığını, ancak kendilerine ge 
rekçeli bir. karar verilmediğini, 
karar kendilerine verilmese bile 
Danıştay’a başvuracaklarım söy
lemişlerdir. TÖB-DER Genel Baş 
kanı Gazioğlu bir başka soruya 
karşılık, Ankara Valisi Durmuş 
Yalçın’m örgütlerine ve kimilikle 
rina yönelttiği suçlamalar için 
Vali hakkında da dava açacakla
rını belirtmiştir.

5 DERNEK DAHA KAPATILDI
ötey andan Ankara valUiği der 

nekler kanununa uymadıkları ga 
rekçesi ile Sosyalist Gençlik Bir 
114i demeği, EMEK - DER, Tüm

Ziraat Bankası personeli birleş
me ve dayanışma derneği ve 
Hasköy Esnafları sosyal dayanış 
ma derneğini kapatmıştır.

Ankara emniyet müdürlüğü 
basın ourosundan yapılan açık
lamada bu derneklerin amaçla
rı dışında faaliyet gösterdikleri 
öne sürülmüştür. Açıklamada, 
Hasköy’deki esnaf derneğini!-, 
demek binasında bir tabanca 
bulunması üzerine kapatıldığı 
kaydedilmiştir.

İSTANBUL'DA

Ankara valiliğinin TOP- - DER 
TÜM - DER ve TÜTED genel 
merkezlerinin kapatılmasından 
sonra, dün de örgütlerin İstan
bul’daki merkez şubeleri kapa
tılmıştır.

TÖB - DER’in Aksaray Vezir- 
eşme sokağındaki merkez şube
si siyasi polis tarafından kapatıl 
mış, Şile, Silivri, Çatalca, Bey
koz, Kurtaççl, Yalova, Üsküdar, 
Kadıköy şubelerinin kapatılma
sı içinde yörelerin kaymakamlık 
larına yazılar gönderilmiştir.

Ayrıca TÜM - DER’in Aksa
ray Atatürk Bulvarı’ndaki İstan
bul şubesi ile birlikte, TÜTED’ 
in Taksim Abdülhak Hamit cad 
desindeki yeri de polis tarafın
dan mühürlenmiştir.

BORAN IN DEMECİ

Türkiye işçi Partisi Genel 
Başkanı Behice Boran, dün ver
diği yazılı demeçte, TÖB - DER, 
TÜM . DER ve TÜTED'in Anka 
ra Valiliği tarafından süresiz ka
patılmasının «Anayasa ve yasa
lara aykırı» olduğunu söylemiş
tir.

Behice Boran’m bu kunudaki 
demeci, şöyledir:

«5 şubat cumartesi günü yapı
lan miting ve yürüyüş bahane 
edilerek demokratik kitle ör
gütleri TÖB-DER, TÜM-DER ve 
TÜTED’in Ankara Valiliğince sü
resiz kapatılması, MC iktidarının 
sürdürdüğü baskıcı, faşizan poli
tikanın yeni bir uygulamasıdır. 
Ankara Valisinin bu demekleri 
kapatma kararı her ne açıdan ba
kılsa. Anayasa ve kanunlara ay
kırıdır.

Miting ve yürüyüş «Ekonomik 
ve Demokratik Haklar» için ya
pılmıştır. Bunda, kapatılan üç 
demeğin amaçlan dışına çıkma- 
lan durumu yoktur. Düzenli bir 
biçimde yapılan miting ve yürü
yüşe dıştan yapılan silâhlı saldı
rıları önleyemediği için olaylar
dan Ankara Valiliğinin kendisi, 
hükümet makamları ve güven
lik kuvvetleri sorumludur.

Olaylardan dolayı davacı du
rumunda olan TÖB-DER, TÜM- 
DER ve TÜTED davalı duruma 
getirilmek istenmektedir. Bu a- 
rada, miting ve yürüyüşü izleyen 
gazetecilerin fotoğraf makinele
rinin polis görevlilerince k ınm ış 
olması dikkat çekicidir. Fotoğ
raflar çeiklseydi silâhlı saldırgan
ların kimliğinin saptanması müm 
kün olurdu. Anlaşılan bu sapta
malım yapılması istenmemiştir.

Ankara Valisinin kapatma İs 
rarını açıkladığı basın toplu ntı- 
sında ileri sürdüğümüzde gerek
çeler ekndi öznel iddialarından 
başka birşey değildir. Bu isnat
lar adlî makamlarca soruşturu
lup yargı organlarınca karara 
bağlanmadıkça adı geçen de/nek 
leri süresiz kapatma kararına 
mesnet olamaz. Hadisede Anaya- 
sa’nın 29. amddesi kapsamına gi
ren bir husus da yoktur. Ankara 
Valisi sorumsuz isnatlarını isbat- 
lamakla yükümlüdür. Süresiz ka
patma kararı delilsiz mesnetsiz 
▼erilmiş keyfi bir karardır.»


