
LASIKA AÇIKLAMA

DİSK’e "bağla Yeni Habcr-İş 

Sendikası,TMMOL,TÜM-DER ve 

TÛTLD örgütleri bugün bir basın 

toplantısı düzenleyerek,TRT 5. 

D a m  şua Kurulu* na ilişkin 

görüşlerini açıkladılar.

Sayın Lasın Mensupları,

TRT’nin işgalcileri,Kurun içinde ve dışında gittikçe yoğun

laşan tepkilerden sonra,yönetimlerine ve yayın uygulamalarına meşruluk 

kazandırmak amacıyla olağan Danışma Kurulu toplantısını,olağandışı bir 

döneme aldılar ve TRT çalışanlarının düzenlediği foruma bir "KARŞI-FORUM 

niteliği getirdiler.

TRT çalışanlarının forumuna şaban Karat."ş ’ ın ilk tepkisi 

Erzurum’dan geldi.Türkiye’nin önde gelen hukuk,sanat,bilin,düşünce adam

larının,yazarların, siyasal parti,işçi ve meslek kuruluşları temsilci

lerinin katıldı '-ı forumu önemsiz bulan ve TRT mikrofon ve ekranlarından 

tek kelimeyle halka yansıtnayan Karataş,bun# cevap niteliğindeki Erzurum 

^konuşmasını en geniş biçimiyle mikrofon ve ekranlara getirmiştir.Bu 

davranışın nodcni herhalde Şaban Karataş*m kendisine verdiği önem olsa 

gorek.Ayrıca Türkiye'de çok önemli ve geniş bir kesinin görüşünü yansı

tan forumun görmezlikten gelinmesi,TRT’nin bugünkü yöneticilerinin 

haber anlayışını,tarafsızlık ölçüsünün ne olduğunu göstermesi bakımın

dan da ilginçtir.

Şaban Karataş Erzurum konuşmasında suçlamalarının ağırlığını, 

kendi deyimiyle t:bu memleketin en yüksek nahkenesine başkanlık etmiş 

bir hakim eneklisi1'ne vermiştir, Karataş'm küçümser bir ifadeyle sal

dırdığı F'-;ın Muhittin Taylan saygıdeğer bir hukukçunuz dur. Hukuka
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saygısızlığm simgesi haline gelmiş ve hukuktan s;:z otneye hiç hakkı 

olmayan Sahan Karataş1 m  böyle bir hukuk adamına saldırmasına şaşmamak 

gerekir,

21 Haziran* da başlayan ve iki gün süren Danışma Kurulu , 

baştan başa usulsüzlükler ve tutarsızlıklarla doluydu. Beşinci Danışma 

Kurulu* ııdaki on büyük usulsüz lük, Kurul'un yasadışı Genel îîüdür Şaban 

ICar a t aş tarafından toplantıya çağırılması ve Başkanlığını da aynı kişi

nin yapma s ı^-i .1.11 e kim daha toplantının b a ş m d S  bu noktaya itiraz 

edilmiş ve Karataş *ın buna karşı tepkisi de tan kendisine yakışacak 

biçimde olmuş ; yasadışı ve yetkisiz olduğunun kendisine hatırlatılma- 

sına son derece sinirlenerek,kurtuluşu,bu konuda söz hakkı tanımamakta 

bulmuştur..,.

Kendi kendini böylece Başkan sayan Şaban Karabaş,Beşinci 

Danışma. Kurulu*nun en önemli konusu olması gereken -yasa dişiliğinin 

ve yetkisizliğinin hesabını vermeyi" bir yana bırakarak,adeta neşrû 

bir Başkanmış gibi toplantıyı yönetmekte sakınca görmemiştir.

lüksek largo Organlarının kararlarına Nağmen TRT1nin Genel 

Müdürü olduğunu iddia, eden Şaban Kara taş, bu kadarla yetinmeyip TRT * nin 

_  SAHİBİ” olduğuna inanmaya başlamıştır. Şaban Karataş,bu yılki Danışma 

Kurulu toplantısında,TRT * nin Kurula katılma yöntemini .de değiştirmiş, 

siyasal destekçilerinin "DEVLET BEîTİM” görüşüne paralel olarak ve bir 

Çiftlik Ağası tavrıyla,TRT adına söylenecek her şeyi kendisi söyle

miştir. Bu davranışıyla Şaban Karataş,tüm TRT çalışanlarını kendi 

çarpık düşüncelerinin tekeline almak çabasına girmiştir.

5. Danışma ICurulu'na katılanlar değişik tavırlar içinde, 

değişik amaçlar peşindeydiler, Resmi kuruluş temsilcileri doğrudan 

Karataş Yönetimini kollamayı amaçlarken,iktidar partileri bunun yanında 

kendi partisel çıkarlarını da empoze etme yolundaydılar, “Yanalı Bohça 

MC:! görünümü,durula katılan KC partilerinin davranış ve konuşmalarına 

yansı.aştı. /

İ



H0 düşüncesini savunmak için canla başla çalışan Şaban 

Kara taş ,IIC ’ nin do ötesinde,her partinin ayrı ayrı partizanlığını yap

rakta yetersiz bulunmuş olacak ki,Hükümete mensup partilurce eleşti

rilmiştir. Adalet Partisi temsilcisi kendi atadıkları Şaban-Karataş*a 

sahip çıkar, .bir görünümdeyken,MSP temsilcisi dinsel yayınların azlığın 

dan ve haberlerde haklarının yendiğinden yakınmış, CGP temsilcisi ise 

Atatürkçülüğün gerçek ve tarafsız olarak TRT tarafından tanıtılmasının 

ihtiyaç haline geldiğini söylemiştir. Parlomentoda grubu bulunmadığı 

için Kurul’a katılmayan MHP’yi do zaten Karataş*m  kendisi temsil 

ediyordu. Fa "man ' a.rataş’ın neler söylediği ve daha neler söyleyeceği 

ise9aikrofon ve ekrandan yansıyanlardan belliydi.

İçişleri Bakanlığı temsilcisi,Bakanlığıyla ilgili haberlerin 

örneğin öğrenci olaylarının,kaçakçılık olaylarının TRT’do veriliş bi

çiminden çok memnun olacak ki,bu konulara hiç değinmemiş,hedefini 

şaşırarak Tanışma Kurulu1nda TRT yerine Türk Dil Kurumu’nu eleştirmiş

tir. Şaban Karataş,Başkan olarak (J)  durunu açıklığa kavuşturmadığın

dan, aynı hataya Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi do düşmüş ve o da 

kıya s l a  Türk Dil Kurumu’nu eleştirmiştir. Hedef şaşıranlar bu iki 

temsilciyle kalmamış,Ziraat Odaları Birliği ve Türk-îş adına konuşan

lar da dil konusuna değinmekten kendilerini alamamışlardır. TRT 5. 

Danışma Kurulu*nda bu toz-duran içinde..roller öylesine karışmıştır ki, 

bu eleştirilere de Şaban Karataş yerine,Türk Dil Kurumu temsilcisi 

Cahit Klilebi uzun uzun cevap vermek zorunda kalmıştır.

Danışma Kurulu’nda en ilginç lconuşmajri,sözde işçi sınıfı 

adına,Türk-Iş Temsilcisi Kaya Özdemiroğlu yapmıştır. Karataş'm 

gönüllü MHP temsilciliğini yeterli görmeyen Özdemiroğlu,daha da büyük 

bir çaba göstermiş ve yayınları,özellikle TRT’nin Dışişleri Bakanlığı 

ile arasının açılmasına,komşu ülkelerden protestolar almasına yolaçan 

dış Türklerle ilgili yayınları alabildiğine övmüştür. Türk-îş temsil

cisinin yurt ıpıır’’ k: işçilerimize bakış açısı da çok ilgine.



Şöyle deniştir Özdeniroğlu : "Acaba oradaki vatandaşlarınız DIŞ ODI'ME- 

Lî DüüG-üS. i kapatnak için ne düşünüyorlar? TRT tarafından araştırılsın" 

Konuşması boyunca TuHE-İŞ adına konuştuğunu sık sık belirten Kaya 

özd miroğlu'na gero,yabancı ülkelerdeki işçilerinizin görevi ithal 

gereksinmesini giderecek dövizi sağlayıp,dış ödene olanağı yaratarak 

s e m a y e  çevrelerinin ve destekçisi MC * nin car ünü uza.tnaktır. Soruna 

işçi sınıfı çıkarları açısından değil de,serrxıyc kesini açısından yak

laşan Özdcniroğlu,yurt, lışındaki işçilerin nasıl daha çok sönürülebi- 

leceğinin yollarının araştırılmasını önermiştir, "Yurt dışındaki va

tandaşlarınızın dış öelemeler dengesini kapatnak için ne düşündüklerinin 

araştırıItıası sanki TÜT’nin göreviymiş gibi,,.,

TÜT’nin işçi sınıfıyla ilgili hiçbir pregramının olmayışını 

eleştirmek,Türkiye İşçi Sınıfı'nm TRT'den neler istediğini dile getir

mek,Kurumda işçi statüsünde çalışanların sorunlarına değinmek dururken, 

sorunu TÜT personelinin bir kap sıcak yemeğine indirgeyen Türk-İş tem

silcisinin Danışsa Kurulu nda İşçi Sınıfını hangi düzeyde? ve ne ölçüde 

temsil ettiği gerçekten merak konusudur. Kaya ezdemiroğlu konuşmasına 

şöyle devem etmiştir s :;Erlangen'e gittiğim zaman,oradaki yurttaşları

mızın kurdukları Türkiye Kültür Cemiyeti üyeleri şikâyetlerini bana 

ilettiler.Almanya'da bulunan yabancı radyoların,özellikle Alman Radyo

larının sol propaganda,siyasi propaganda yaptıklarını,bu duruma TRT*nin 

engel olmasını söylediler,:î Anlaşılan özdomiroğlu,Iiisak-ı Millî sınır

larını genişle 'tcrek,Pc"1 eral Almanya Radyo -T e lc vi zyommun da başına 

yasadışı bir Genel Miidü getirerek sorunu çözümlemeyi düşünmektedir.

Yeni Haber-İş Sendikası üyesi işçilerin,TRri"deki TMM0B,TÜT2D 

ve TÜK-DER üyesi tüm emekçilerle birlikte yasa .ışı yönetime karşı sür

dürdüğü ortak müca .eleyi 'birtakım anarşik oyunlar" diye niteleyen ve 

işgalci ,c ban Karataş'a ihbar eden Türk-İş temsilcisinin bu davranışı 

işçi sınıfına ihanettir.

Ticar.t ve Sanayi Odaları da Danışma Kurulu*nda gayrı c i’di 

görünü ve c' İL ?'• Jn t'nit Utku tarafından temsil edilmirtir. /
• / • « •
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I it TTtku,Ticaret Odaları'n m  sorunlarım ve önerilerini dile 

getirirken (!) bol bol nilliyştçi sinemadan ve kuracağı Sanat Partisi'n- 

den söz otrJLrtir. Konuşmasın "TRT’nin en güçlü dönenini saygıyla 

selamların” "iye başlayan ve Saygılarınla Sayın Genel Müdürün Kara taş 

a binin hıızurunuzda ellerinden üpnek istiyorum” diye son veren Ünit 

Utku,Danışna Kurulu'ıran neşe- k :ynağı olnuştur. Ağlında,,oyunlarını 

ülkede olduğu rdbi TUT’de de perde arkasından ciddi bir biç inçle tez

gahlayan sarmaya,kamu ^  un düşüncelerinin yansıtılnası gereken TRT 

Danışna Kurulu1 na t di ıs İlci olarak Ünit Utku'yu göndermekle gerçek 

anacını halkın " >sürI en gizlemeye çalışmıştır.

Karat a ş * m  Danışna Kurulu'nda üzerinde önemle durulması 

gereken ilginç bir tutunu da,kendisine ve TRT'ye yöneltilen eleştiri

leri cnems et joc s i ,buna karşılık kendini kollayan ve TRT!nin: bugünkü 

yasa aşı yayın uyfJKLlanasını onaylayan görüşleri beninsenesiydi.

Karataş,bu tutumunu Kurul*un kapanış konuşmasında t: Hizmette tercih
4

hakkınızdır” diyerek özetlemiştir. Tercihinin ne olduğunu söylemekten 

şir.diye dek hiç çekinmeyen Karataş,bu sözleriyle,Danışna Kurulu'ndaki 

önerilerden yalnızca keı dişini destekliyenlcri dikkate alacağını da 

duyurmuştur. lOuııdm da anlaşılıyor ki,Karataş,ı ve n.evcut yayın uy- 

gulanasını yasal açıdan eleştiren CHP,Halkevleri ve Türk Dil Kurunu 

teusilcileri: in görüşleri 1 avada kalacak ve uygula- » alanı bulamaya

caktır.

şnban Karataş,tercihinin boyutlarını öylesine genişletmiştir 

ki, Türkiye1 "eki tüm uygar,ilerici ve topluöcu yazarları "Vatan IIaini,; 

olarak ilin etnoktçn çekiıımeniştir. Ancak alanlarda kitap yakan lîazilere 

yakışacak böylesi bir .nitele:ıt, Karataş ' m  ve yandaşlarının karanlık 

kafalarının korkunçluğunu tün çıplaklığıyla ortaya çıkarmaktadır.



o*

SOITUO

Tün bunlardan sonra belirtelim ki, Kara taş Yönetimine 

meşruluk kaşandırmak anacıyla olağan dışı bir Yüncüde ve olağan dışı 

koşullar altında yapılan TRT 5. Danışına Kurulu toplantısı da, Kara taş 

Yönetimi1nin t;ayrı meşruluğunu ve işgalciliğini gizleyemcyecek ve 

Karataş’la yan '.aşlarını sorumluluktan kurtaramayacaktır, TRT,yasal 

yönetimine kavuşuncaya kadar da mücadelemiz sürecektir.

Saygıları. ızla,
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