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GR V HAKKI KISITLANIYOR! 
De v r i m c i I § ~ i Sendikalan Kon 
federasyonu (DiSK) Ankara Bolge 
Temsilcisi Bekir c;ift~i, hiikiimet~e 
yeni hazJrlanan "Toplu Sozle§me, 
Grev ve Lokavt Tasans1, ile ilgili 
olarak bir deme~ vermi§ ve "Tiirk 
i§~ileri, Adalet Partisi'ni kara liste 
ye almr§br" demi§tir. 

A.P. Hiikiimeti'nin, 
grevlerin etkisini ve an 
lamtnt stftra indirecek 
bu tasauy1, Tiirk-ifin 
uydu politikast yuzun 
den hazulamaya cesaret 
ettigini soyliyen Bekir 
~ift~i, "I 968' de ya p1laca 
gt an!a~tlan genel se~im 

lerde, A.P.' oin bugiine 
kadar yiizde 80'indeo oy 
ald1gt i~~i uotftndan 
muhte~em bir ~amar yi 
yecegini" de sozle.rine 
eklemi§tir. 

DiSK Ankara Bolge 
Temsilcisi Bekir ~ift~i'
nin demeci §oyled ir: 

"Yeni t~ Ka nuou'n
dan hemen sonra, Tiirk 
i~~i stDJft ikinci bir o
yunla kaqt kar~tya gel
mittir. Dogru haber ver 
mekle tantdtgtmtz .. cum 
huriyeh Gazctesi'nde ya 
ytmlanan habere gore, 
grev hakkt dolayh yollar 
Ia kaldtnlmaktadtr. 

Du, Tiirkiye'de toplu 
i~ sozle~mesi diizeninin 
sonu demektir. 

Yeni tasan ilc ogre
uebildigimiz belli-ba~h 

ii~ noktadan, grev hakkt 
i~lemez duruma gelmek 
tedir: 

1- Bakanlar Kuru 

lu , grevleri bir seferde 
90 giio erteleyebilecek
tir. 

8 2- Grev gozciileri 

i~ yerine giri~ ve ~tkt~t 
engelliyemiyeceklerdi r. 

• 3- t~yerine ham
madde sokalabilecek vc 
·inerinden iiriinler ~tkar 
ttlabilecektir. 

Bu durumda, grevle 
rio kazatulmau ihtimali 
hemen bemen hi~ yok gi 
bidir. 

Yeni "i~ Ya sast"ntn 
ozeltikle 17. maddesi ile 
i~ giiveolikleriui tama
men kayb~de n Tiirk i§~i 
Jeri, ~imdi de grev hak 
lartnt kaybetmektedirler. 
A.P. Hiikiimetinin boyle 
bir tasart haztrlam3ya ce 
saret etmesinin t ek nede 
ni, ytllar yth Tiirk i~~~

lerini tck ba~10a temsil 
eden Tiirk-i~'in izledigi 
uydu rolitikastdtr. 

Ancak, bu tasartyt 

Tiirk t,~i nntfamn uyku 
da oldugunu diitiinerek 
haztrhyanlar, bu hesapla 
ru;da yantlmttlardtr. 
Tiirk it~i stntft, uyantk 
evlatlarantn bek~iligine 
emanet ~dilen Anayasa'
ya sahip ~·kmt~, goriil· 
memit bir htzla nmf hi 
lincine eri~mi~tir. 

Bu ve benzeri davra 

nt~lan yiiziinden, Tiirk 

i§~ileri Adalet Partisi'

ni kara listeye almt§hr. 

A.P. 'nin ~etitli yollarla 

emek~i halka yak10 go

riildiigii ve ozellikle if~i 

nntftntn yiizde 80'inden 

oy aldtgt bir ger~ektir. 

Ama Tiirkiyedeki uyaDif 

lllaha biiyiik bir ger.yek
tir. 

1968' de yaptlacak ge 
nel se~imlerde, A.P. bu 
giine kadar yiizde 80'in 
den oy aldtgt i§~i stnt
fJndan muhte~em bir ~a 

mar ,.iyecektir. Tiirk it 
~i stntft, kapitalist parti 
lerin i§verenlerden yana 
oldutunu, kendi haklara 
nt sol"' partilerin, ~osya

list orgiitlerin korud~iu 
nu kesiolikle anlamt~ttr. 

19 8'de yaptlacagt an 

laftlan gen"l se~imlerde 

ki biiyiik dersten once, 

Tiirk it~i stntft bu tasart 

yt, Anayas~n10 verdigi 

haklar ~er~evesi i~inde, 

Tiirkiye'nia biitiin mey

danlannda, biitiin cadde 

-ve sokaklartnda protesto 

edecektir. 

Tarihten ders 
yanlnnn, tarihin 
riiriine sebebiyet 
leri bilinen hir 
tir. 

almt
teker
verdik 
geryek~ 

Anayasa ' yt degiftir 
meye ve Anayasa ile ve 
rilen haklan kuttlamaya 
kimsenin giicii yetmiye 
cektir." 

Uyan arttk arkadaf, kalkun goz:i.inden perde 

Kantnl somiireRi at Slrttndan, «yeterh> de, 

Senin olan senlndir, a l hakktnt arkadaJ, 

Senin i~in baJiadt i1te bu kutsal SAVA~I 

~etin GOKKA Y A 

, 
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ESKi O·Y 
.Ahmet Kok I ugi ller 

siz istediginiz kadar, degi~imden . evrimden, dev
rim4en soz edin. lstediginiz kadar, aklm egemenli
ginden, adaletten, ozgiirliikten, etitlikten, insanca 
yaJamaktan, yurdun kalk1nmas1ndan, ulusun hayat 
diizeyinin yiikselmesinden, anayasadan bahsedin, k1l· 
lan bile k1p1rdam1yor. Oysa neler degitmemi~, ne
ler ge~mi1 o eskl kopriilerin alt1ndan , Padltahllktan 
me,rutiyete, me~rutiyetten cumhuriyete; tek partili 
yonetimden ~ok partili yonetime .. . H1zll bir ak•t 

I 
i~ine girmltiz. insan, en yiice deger olmu~ ~ag1m1z· 
da. Kendimizi bu ak1~a uyduracag1m1za, ~ag1m1za, 

~agiMIZin deger Ol~iilerine lay1k olacagiMIZa, hala 
«eskl oyun»lar pe~indeyiz. 

De dim ya, siz isted i 
gtaiz kadar, bunlardan 
bahsediu. TtnmJyor a
damlar .• Almt~lar kartt· 
Ianna ogretmenleri; tek 
ama~lau, i~inden geldik 
leri toplumu insanca ya 
~antltr bir yere yiikselt
mek olan ogretqlenleri, 
durmadan sornyorlar: 

"Neden urarla Cum 
huriyet, Ak~am, Milliyet 
gibi gazetelerle, Yon 
dergisini okuyorsunu21?" 

"Naztm Hikmet'in 

i"''"::·;·~;·:~·::"""""''l 
KURULDU 

Memnunlukla 
rendigimize gore, Tiirki
ye Ogretmenler Sendika
s•'na bagll i)gretmenler, 

~=== ::~e:~;iliientii~;;~: ;:::: ~=== 
larla saglamak ve bunla-
rl iiyelerine ula$tlrmak 

~=- amac1yla «Tiim Ogret- ~-== 
menler Sm1rh Sorumlu 

§ Yard1mla~ma ve Tiiketim § 
Kooperatifi»ni 
lard1r. 

Ankara'da kurulan 
ve k1sa ad1 «TO YKQ,, 
olan bJJ kooperatife, bii
tiin devrimci ogretmen· 
lerin katllma11 beklen
mektedir. 

«TOYKO»ya ba~ar•· 
= lar dileriz. = I "SAVA~" ! 
§UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH!IIIIJII!IUIIII!IIIIIIJIIIIIIIIIII~ 

«Kunulu~ Savap» adlt 
destantnt sattn aldm mt? 
Neden sattn aldtn? Ogret 
menler odastnda arkada~ 

lartnla bu kitap hakkm
da konu§tnn mu?" 

"Neden sosyal ad:.
let istiyorsun? Bu fikri 
ogrencilere empoze ettin 
mi?" 

"0gretmen arkada§la 
rtnla neden hep toplum 
sal meseleler iizerinde 
konu§uyorsun?" 

"Neden elbiselcrini 
herhangi bir terziye de 
gil de T.i.P. ii Ba§kant 
olan terziye diktiriyor
sun?" 

"Tiirkiye'nin fakir 
olduguou soylemi§siniz. 
Sermaye e§itligi istemi§ 
siniz?" 

"Rama:r:an aytnda s-o 
cuklara ~ay 1smarlamt§SI 
ntz?" 

"SJOtfta Namtk Ka-
mal ile Ya§ar Kemal'i 
karpla~ttrmtfstntz ?'' 

"<;ocuklara Mill iyet, 
Ak§am, Yon , Varltk ta v 
siye etmi§siniz?" 

"Yapttgmtz bir ko
nntmada kuJlandtgtn•z 
"yoksunla§ma ve yiti~

lik i~erisindesiniz" so
ziinden ne kastediyorsu
nuz?" 

"Sizce, iilkiicii ogret 
men ile u:kiicii otmayav, 
ogr~tmen ne demektir?" 

"1960' dan once 
daha korkusuz, daha mii 
cadeleci idiniz, ~imdi ne 

den miicadeleden kor~u
yorsunuz?, soziiniizle og 
retme.ni hangi miicade!e 
ye ve kime ka~tt te~vik 
ediyorsunuz?" 

"M Hlt.>tvekille r i n in 
zengin toprak sahiplerin 
den iharet olup, se~imle 

ri para k uvvet i y le kaza n 
dtklarJDl soyJediginiz; 
petrollcrimizin Vl' diger 
yeraltt ~ervetlerim izin 
emp eryalist Amuika'ltla 
ra pe~ke§ !feki:di ; inden 
bahsettiginiz; • h e n Ana 
yasaya dayanarak konu§U 
yorum >.> decliginiz dogru 
mu?" 

"iki ytl once bir zen 
gin ~ocuguna bir tokat 
vurmu~sunuz . Bu da si
zin yoksullart tuttugunu 
zu gosterir deniyor, ne 
dersiniz?" 

"ingilizce dersinde 
«Bir Amerika U!fagt Kara 
deniz'o dii~tii·> diye ciim 
1~ yazdamt~SJniZ . .Hunun 
Ia ne demek istiyorsu
nuz?" 

"Okulda Amerikan 
dii§manltg• yarattyormu~ 
sunuz. <;ocukla r da sizin 
telkinini~ iizerint>, yerioi 
ze gelen barJ$ goniilliisii
nii nntftan atmi§la2'. Bu 
Tiir k m i safirpervHli gine 
stgar m•?" 

"!sparta Valisi ba~ltk 
It yaztyt niyin yazd1n?" 

"SJOtflarda astlt do
ran Shell, Mobil gibi ya 
hanct petrol §irketlerinin 
reklam takvjmlerini t~p 
lay1p yakttgJD iddia edi 
liyor? Ne dersin?" 

' 
"Petrollerin, maden 

lerin millileJtirilmesi ve 
[ roprak l'eformu . istemit : 

sin. Ne dersin?" 
"Cebinde T.f.P. mar 

kalt dolmakalem ta~tda

gtn ...... iddia ediliyor. 
Ne der~iu?" 

Diyelim ki, hu soru 
Jar size seruldu, ogrec
menlere degil de, ne d"r 
ainiz? t~te Tiirk ogret
menleri boylesi bir ktstr 

· dongiiuiin i~ine sokuiinuf 
bir sii r ii ahret suall ~ rine 

muhataP. olmaya ba§la
mJ§lardtr. 

Do§una Aristo'dan, 
Atatiirk'ten, Anayaaa•dan 
bahsetmeyin. Anltyorum 
sizi, bunlartn hi~biri yok 
Anayasa'da. Bunlar1 Ana 
yasantn yirminci madde 
siyle elbette bagda}ttra· 
mazstntz. 

Elini her yere sokan 
!firkin politikact, nihayet 
U~iincii Selim'den beri 
siiregelen eski oyunlarla 
ogretmenligi de yozla~

ttrmaya ba~lamtfttr. Me
sele, ogretmetii halkm
dan ve i~inden ayr1 dii
~iirmek, gorevini yapma 
sma engel olmakttr. 

~UDU soyleyeli,m ki, 
Anayasa n <•Milli Egiti 
min Ama~larnna s~kt St 

ktya b aglt Tiirk ogretme 
ni, bu kar1~1k donemden 
de yiizakty Ia ~tkacak, og 
retmenligin ~irkin polti· 
kact elinde yozlafmasu~a 
yigit!fe kar§t duracakttr. 

DU~IANLI HAVA 
Ya!jaman1n en ak dii1lii ayd1nltgtnda 

Dumanl• hava soluyan bir &iirii insan 

Ostiimiize gdir gozlerinde gece. 

Biz J§tk diyoruz, tek soziimiiz 1§lk! 

Onlar karanhga ko.'}uyor delice •• 

ismet Y AZGAN 


