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Halkln GObUSIYIII kalklnan bir ktiy • • KAPIKOY n:zi mahvetmek is t eyen empe r · 
yalfzme kar§• ve bizi yutmak 
iste;ve n kapita l izme kar~1 millet · 
~e s ava~may1 uygun goren bir 
doklt•ini izl eyen insanlar1z . T rabzon Devrim 

• 
Hafta l~inde Y ol, 

Ocag•'n•n 
Hal kodasa 

«Karde~ Koy»i.i, Ge~en 
ve Kitaphga kavu~tu !. AT A TURK 

T rabz o n Dev rim Ocagt, 
n tn «Karde~ Koy »ii Ka
p tko y ' iin yeni yolu ile 

lerini, im. renilecek bir 
Halkodastna kavu~tur

mu~lardxr. 

onartmt tamam la nan 
H alkodaSl ve Kitapltgt, 
p azar giinii torenle hi z 
m ete a~ilmt~t1r . K.oy 

sorunlanm ~oziimle mede 
ileri bir dayant§ ma ve 

i §birli gi orn cg t veren 

Trabz on Devrim Oca 
gt, Kapxkoy'iin kalktnma 
~a balartna biitiin gucu 
ile onderlik etmi§ ve o
zellikle Halkodas,nm o
nanlmastnda hi~bir yar
dxmt koyliilerden esirge
merni§t ir. 

K ap xk oy 'liile r, boylece 
t amamen kendi olanalda
rxyl a 10 k m. lik bir y o
lu tan.1.am la mt~lar ve ko y 

Kapxko y' iin uyamk 
~ocuklarma ve dcv rimci 
onderlerine binler ce say
gx bizden!. . 

* 
A ~n ~oda okuyacagm1z manzume , Kapoklly'I U bir balk ~ocu(lu t ara 
fm rl :m yaz olm• ~ ilr. Hi cbir sJnat iddins1 olmayan bu manzumeyi, 
sa!t kBy U.nUu yola kavn~mas1 kar fj: ISJnda duygu lanan bir k Oy l ti

nU.n samimi heyecantna sizle ri ... ortak e t mck i«;in yaytmhyoruz. 

l<aptikoy Yolu 

Bl•Ji.in ncutlu gunumiiz, Kap1koy'de bayram 
O t omobil yoluna kavu~tuk art•k diye 
Kayboldu birdenbire yllankavi yoku,lar 
Bir be ldeye olur mu bundan biiyiik hediye? 

Koylii birden sar•ld1 kazmasmtn sapma 
Dozere yol gosterdi: «Benim arazimi yarl» 
Hayret etme halk1m1n bu Jahlanan a~kma 
Ytkar kayaltklar1 i~imizdeki karar 

Fmdaltklar i~inden suziilen otomobil 
Koye hayat getirdi, ~eref verdi, ~an verdi, 
<;alt~an kazan1yor, bu ger~egi boyle bil, 
Giderilmi,tir arttk Kap1koy'un yol derdi. 

Bu ugurda koyiime hizmetim varsa benim 
Gorevimi yapmantn huzuru i~indeyim 
Mutlu yarmlarma kavuJacak beldemin 
YaJad•gtm siirece yine hizmetindeyiml 

var 

Harun Kaptan Gene 

8GGGGQQQQGQQGQQGGQQQQGGGGGGG&GQGGQQQQ9 ~~~~~~~~~~~ 

e• 

OUr I le en il I 
Mustafa SA N L I 

Sayllart yiiz bine yaklaJ an, ileride sii rek li artt~ 
gosterecek olan ogretmenler toplumunun hay atlarl• 
n1 saglam temellere oturtan hi~bir kuruluJ yoktur. 
Mevcut Federasyonlar1 da ~ok kere i~ ba~1na ge
lenlerin anlay1' ve tutumlarma gore bi~im alm•J· 
t1r. Son iki ylll1k Federasyon yoneticileri, once ge
lip ge~en yoneticilerden daha etkin ~ai•Jmalar gos
termi~se de, devamll degi~iklik gosteren siyasal or
tam i~inde ogretmenler i~in verdigi soz:leri tam ye
rine getirememi~tir. Bunun nedenlerini, her kurulu, 
veya at1llmda oldugu gibi, ilk htz ile, son htz:1 n ol
~iilerinin degiJmes inde aramak gerekir. 

1962 ytltnda i§ ba§I
na gelen Yonetim Kuru
lu, icra Komitesi ve Fe
derasyon Ba ~kam, ilk 
hamle olan itici ~alt§rna
lan gost~rmi~tir. Yxllar
dtr i~ten yorgunJa§an og
retmenJer, bu attlt§ kar
§Istnda harekete ge~ti. 

Federasyon'un her ~alx~
maunxn yantndaydx. 20 
~ubat mitingi, bunun en 
giizel ornegidir. Hi~bir 

kurum veya orgiit, ken
dine bagh olao iiyeleri 
tarafxndan bu deoli des
teklenemez. Ogretmenle
rin boylesine ilgi goster

dikleri mitinge, sorumlu 
- organlar i~ten kattlama
rnt§ttr. Biiyiik bir aJt bas
kx kar§utnda kaldxklan 
i~in, bi~imsel bir tetek
kiir etmi§lerdir. Onu da 
mitingin hi~bir olaya fxr
sat vermiyecek tekilde 
diizenlenmesi ve yiirii-

mesine baghyabiliriz. 
Mitingin arkasmdan ne 
geldigini Federasyoncu
lar da a~tklamadtlar. Biz 
de kesinlikle « §U g !!ldi» 
diyemiyoruz. Herkesce 
gor.iilen faydast , aydxn 
kitlenin de ruiting yapa
bilecegi ve yapttg t kant
stdtr. Toplum yapxmxztu 
olu§umn uraunda bu da 
yararhdxr. 

Oysa ogretmenler de
rin etkiler beklemi§ti bu 
mitingten. Boylesine bir 
mitingi yonetebilen Fe
derasyon sorumlulann
dan da bakh olarak um
duklan fazlaydt. Umut
larm ba§tnda, egitimin 

koklii diizenlere baglan
mau, ogretmen haklan
nxn korunmaSI, ogretrne• 
ne i~inde bulundugnmuz 
ha yat seviyesine gore ba
rtuma olanaklanom ha-

Sonu 2. de 



( Ba,l I. de ) 

zulanmaSiyd•. Aynt ko
nuda say1n Bakantmtzm 
gorii~leri de etkilemi~, 

umutlandJrml~tl ogret· 
menleri. Biiyiik Millet 
Meclisi i~inde de ogret
menlerin Siktnttlanni one 
siiren~er ~·kiyordu. Yillar
dJr kandtrdan bizler, ye· 
ni bir kandtrmaca, oya
lamaca tutumu ile kar~t
kar~•ya geldik. 

Boyle bir durumda 
kendi haklanmlZl daha 
gii~lii koruyacak, savu
nacak orgiitlere gereksin
me duyuyoruz. Fcderas
yonun ba~mda bulunan
lar ne denH ~ahprsa ~a
lttstn, istenilen verimi 
saglamakta etkili olaml
yor. <;iinkii Federasyon
lar, Cemiyctler Kauunu 
geregince kurulan, daya• 
nak n c k talan zaytf olan 
orgiitlerdir. Federa~yon
lann bizi koruyamad1gt, 
haklanmtzl tam savunup 
ogretmenler i~in koru· 
yucu bir orgiit olamadt
gt iyice anlaplmi~ttr ar• 
uk. Diiniin toplum aula
YIP i~inde derntkler ytp· 
ranmt~, eskimi~, giiciinii 
yitirtni§tir. Oyleyse ~a
gtmtztn gidi~ine uygun, 
ulusumuzuu i~ine girdi
gi yeui anlayt~ ortamtn
da ogretmenleri tiimiiyle 
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etkileyen, ogretmenlerin 
her tiirlii zorluklartnt 
yenebiten, ~ocuklanntn 

ogrenimini, kendi saglt
gtnt diizene koyan or
giitler gerektir. Batt u
luslarl, emekleri ile ge
~inenlerin hayatlartnt 
saglam temellere oturt
mu,tur. Emegi, ister be
deni , ister dii~iinsel ol
sun, ulu~al gelirin, ulu
sal haulantn. it;:indedir. 
i,~ilerimizin toplum i~in 
de, i~veren kaqtstnda 
haklannt sendikalart ko
rurken, onlara grev hak
lartnt tantrkeu, biz zihin. 
emek~ileri, bu tiirlii ko· 
runma ve kendi haklan
nt savunma orgiitlerin
den yoksun olursak, za· 
rannt bizden ~ok yur
dumuz ~eker. 

AnayasamtzlD 29-4b. 

madJeleri, devlet odev

lisi bulunan memurlann 

sendika kurma yetkilcri

ne sahip oldugunu a~tk

p beiirtiyor. Madde 46-
«i~c;:i niteligi ta§ltnayan 
kamu hizmeti gorevlile
rinin bu alandaki haklan 
kanunla diizenlenir» de
mektedir. Anayasantn 
kamu odevlilerine tant
dtgt sendika kurma ve 
~alt~n-a §ekillerini ozel 
kanunlara bagltyor. <;t· 

Eglenceler 

sabahleyin pencereden ilk bakiJ 
Yeniden butunmu1 eski kitap 
Heyecanll yiizler 
Kar, mevsimlerin degi1imi 
Gazete 
Kopek 
Dialektik 
Du1 yapmak, yiizmek 
Eski musiki 
Rahat ayakkabllar 
Kavramak 
Yeni musiki 
Yazmak, bitkiler 
Seyahat etmek 
~arkl soylemek 
Dost olmak 

BERTOLT BRCEHT 
Tiirk~esi : FAZIL SAGLAM 

kacak olan bu kanunla-
rtn Anayasanm oziine 
uygun olarak ~tkmast 
bekleni r. Daralttct, kutt · 
laytct kanunlartn ilerisi 
i~in ne denli stkmttlar 
doguracagt meydandadtr. 
Nitekim «Devlet Perso
neli Meslek Te~ekkiilleri 
Kanun Tasanst»nda kamu 
odevlilerinin kuracaklart 
meslek orgiitlerinin ~a

h~ma alanlan ~ok stntrlt 
ve daralttlmt~ur. Bizim. 
dilegimiz, Anayasanm 
tantdtgt stntrlar i~inde 

hak tantnmandtr. Ana
yasalann i~ler hale geti
rilmesi, Tiirk toplum ha
yattnda oldugu ol~iide 
Turk kamu odevlilerinin 
§evk ve ~alt~ma giiciinii 
de artttracakttr. Kamu 
odevlisi, kendini giivecli 
orgiitlerin i~inde bulduk
~a, geleceginden ku~ku

su olmayacakttr. 

Biz ogretmenler ise, 
her ytl toplanttlarda ulu 
sumuzun egitim ve ken
di sorunlartmtzt haykt
nr, hi~bir sonu~ alama
dan gelecek ytllart bek
leriz. Benim usum ereli, 
havanda degil, havada su 
doviiyoruz. Kendimizi, 
gelecegimiz haktmwdan 
umutsuzluga kapttnyo
ruz. <;ocugumuz tam o-

kuyamtyor. Kendimiz 
tam yeti§emiyoruz. Ev

siz, barknz, siiriinceme
li bir hayat siiriiyoruz. 
Devletimizin iktisadi gii
cii, bize yetecek denli 

degil, bunu biliyoruz. 
Hi~ degilse Anayasaya 
gore kurulan Ogretmen
Jer Sendikanna olanak 
tantnstn, kandi aram1zda 
orgiitlenip kendimize ye
telim. Ktsttlamalarla n
ntrla.ndtnlmanu~ ikti sadi 
bir orgiitlenme kurtartr 
bizi ancak ..• 

"YI LBA~I 66, 

1Ba§JD-i§ 
Sendikasi'nin 

ydba§Inda 
Ankara'da 

~1karacag1 bu 
ilgin~ gazete 

REKLAMLARINIZI 
EN tYi ~EKiLDE 
DEGERLENDiREN 

GAZETE OLACAK 

Genii bilgi i~in Basm-i, 
Sendikas1 Trabzon ~ubesi 

BaJkanllgma Miiracaatlan. 

Telefon : 1242 


