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Sayın Kor ıklar,

Türkiye51 in en etkin kitle iletimiş aracı olan TRT”nin faşisme kitle tabanı ya
ratmadaki önemini algılayan MC, işbaşına gelir gelaes,' pek 9ok Devlet Kurutunda olduğu 
gibi TRT*de de ama 1 doğrultusunda bir ."Eleğegirme" ve "yönlendirme" hareketi başlatmış
tır.

MC’nin, T" T“deki, yasa dışı işgale! militanları aracılığıyla yürüttüğü bu doğ
rultudaki girişim ■ ? uygulamalar, yaklaşık 2 y; 1 öncesine dayanıyor. Yasaları çiğnemeyi 
gelenek haline getiren ve başından beri TRT kadrolarını faşistleştirmeyi plânlı biçimde 
uygulamaya koyan işgalci yönetimin bu oyunların açığa çıkarmak, sorunu kamuoyuna yan
sıtmak ve TRT®yi faşisv işgalden kurtarmak tüm yurtseverlerin baş göreviydi., Bu nedenle, 
TRT çalışanlarının tem*İlcisi DİSK'e bağlı Yeni Haber-tş Sendikası, Tüm Memurlar Birleş- 

ve Dayanışma Derneği» Türk Mühendis ve Mima * Odaları ,3irîği ve Tüm Teknik Elemanlar 
rnegi Anayasa ve yasaları çiğneyen» kamuoyun.; ve yargı organlarını hiçe sayan zorba 

yönetime karşı mücadeleye girişti. Dört demokratik kitle örgütü önderliğinde öncelikle 
yasa dışı - işgalci yönetimin TRT'deki uygulan alarmı içeren bir TRT dosyası hazırlardı.
13 Haziran 1976 günü düzenlenen bir florumda sunulan bu dosya ile, o güne kadarki tüm ya
sa dışı personel ve yayın uygulamaları kanıtlarıyla kamuoyuna açıklandı. TRT çalışanla
rının sesini yansıtan "TRT dosyasında, kurunu-r. faşist baskıları misliyle halka yansıt
ması amacıyla “Oobbbels Radyosu" haline getirilmek istendiği belirtiliyor ve özetle şöy
le denilip ordu t

"TRT’yi bir komando üssü haline getirecek girişimler, namuslu ve demokrat TRT 
elemanlarının tümüyle tasfiye edilmesi s onu cm u doğuracaktır,, Bu gün, her dürüst ve gö
revini yapan TRT elemanı, kıyım, harcanma, sürülme ve işten çıkarılma tehdidi altındadır."

Yaklaşık bir yıl örce söylenen bu sö;1er gerçekleşmiş, yüzlerce kadrolu eleman 
tayıma uğrarken, 107 işçinin de sözleşmeleri feshedilmiş ve tamamen yasa dışı yöntemler
le 1000‘e yakın faşist militan kurama doldurulmuştur.

TRT Dosyası5nda şu görüşlere de yer veriliyordu:

“Arkadaşlar*.mı2 , artık şunun bilincine varmışlardır ki, faşizm tarafsızlık ya 
’t» geride durma tanımamakta, kendisinden yana olmayana, suçlarına katılmayanlara yasama 
htkkı vermemektedir." Bu sözlerimiz de kanıtlanmış, faşistleştirme hareketi sürdürülür
ken bu düşünceye ters düşen ve yasa dışı yönetim karşısında yasal bir savunma içine gi
ren herkes zorba yönetimin kıyımına uğramıştır, uğramaktadır.

Bu gün artık TRT’de, Anayasa*dan gelen direnme hakkının doğduğunu gören baskı 
altında bir kitle ile faşist-zorba bir yönetir? karşı karşıyadır. Hu noktaya gelinmesin
de, işgalci Karataş yönetiminin yanısıra kendisine eşlik eden, hizmet sunan, yardakçılık 
yapan TRT'de görevli birçok orj.̂ an ve kişinin de büyük sorumlulukları vardır.

-Yasa dışı b\r işgalciyi başkan olarak tanımakla, faşistleştirme hareketini 
gerçekleştirmek için 1500 dolayında yeni kadro çıkarmakla, Karataş’ın her girişimini 
onaylamak ve gerekli denetim görevini yapmamakla TRT Yönetim Kurulu;



' ,:^ î a  giren koır ılardaki y ■ t- dışı -A;-in malara Tv-.rşı çıkmayıp , ter - 
sine Yc'i ıvlaştırmakla riVT "̂ ertei liliCi-'- Mime:;. ; ! ı;

-Kurum içindeki kıyımlara /e atamate,^ Kura taş yönetimi doğrultusunda kılıflar 
oydurmakla TRT Personel Dairesi;

“İşgalci yönetisir.! emirlerine boyrn csV-rek, kıyımlara gerekçe hazırlayan Tefti fj
Kumlu;

•»Yasadışı işlemler», yüksek yargı orga ıiünuır. 'susarlarını ve hukuk ilkelerini 
çi neyerek de a t ek olan Hukuk Müşavirliği;

-Sindirme aracı olarak görev yapan Di •" iplin Kurulu;

-faşist yayın uygulamalarına olanak rr -layan gayretkeş Denetçiler ve yasedışı 
iş; alci yönetimin işlemlerine gözü ktspalı yarda<çılık eden tura yönetici ve .^Grevlilerin 
bu sorumlulukta' payları bulunmaktadır. •

Kuşkusuz, işgalci karataş ve onun sı umumlarına en büyük desteği *"•?" Secim 
Kurulu sağlamıştır o Yüksek yargı organlarının -çak kararlarına ve bugüne elek rc'.kroî'on ve 
+*-■ anlarda sürdürülen MC yanlısı 'yayınlara kar un, incelemelerini 8 ay gibi bir sih-ile 

üncemede bırakan TRT Seçim Kurulu» bu süre içinde Karataş5in yasa dışı uygulamalarını 
s ü j  dürmesine olanak sağlamıştır, TRT Seçim K u r  l u ,  16 Mart günü aldığı "kararsızlık" 
kararı ile de işgalci Karataş*a, TRT*yi faşist,!eştirerek ele geçirme, yolunda güç vermiş- 
tir* Nitekim Şaban Karataş, 16 Mart sabahı yayınlanan demecinde, **bir karar alınmadı0 
yoksa ban bilirdim» Bu kurulda 4 tane üniverci \v rektörü var« Biz de üniversiteden!z0 
BİRim de hatırımız var» Bize söylerler»” Diyyerok yakınlığını belirttiği TRT Seçim Kuru
lurun "kararsızlık" kararından sonra kıyım giı . .imlerini doruğuna çıkarımıştır»

İşte son örnekler:
-DİSK'e bağlı Yeni Haber +ş Seandikert^nda örgütlü 10? işçinin işlerine toplu 

sös.leşnıe açık hükümlerine, iş kanuna rağmen sr* verildi•

-Halkın sorunlarını görevleri gereği icrana getiren ve Karataş'm ,halkın r!'ele- 
vizyaon aracılığı ile aldatılması çabalarına 1 yfcılmayan televizyon yapım kesimi yÖretici 
ve programcıları görev gerekleri,yönetmelik ve.'^asalar çiğnenerek görevlerinden uzaklaş
tırıldı ve uzaklaştırılmadadır*

- Bu arada, TRT de yeni bir sınav açıldı» 23 Mart günü başlayan ve hala sürdü
rülmekte olan bu sınav, Karataş*m  emri ile **»- 5 İ Ü *  olarak yapılmaktadır» TRT*ye Faşist

i tanları doldurulmasında kolaylık sağlamak , ıcı ile sözlü yapılan sınav, yalnızca
*Hesmi üazeto" aracılığyla duyurulmuş; ne yaza hasında ne de televizyon ve radyolarda
sınava ilişkin bir duyuru yapılmamıştır« Sınavv yürütmekte olan kurulda tümüyle ve yal
nızca Karataş yandaşlarından oluşmaktadır» i

- TRT ekranlarını ve mikrofonlarını fi izmin borazanı haline getirmek çabaları
na katılmayan haber merkezi elemanlarının birçevu görevlerinden alındı, bir kısmı da 
etkisiz hale getirildi» Bugün Haber Merkezit ya ilan görev için yetersiz, tek Özellikleri 
MC yandaşlığı olan bir kadronun elindedir» Şura a  unutulmamalıdır ki, zamanı; da ya da 
erken bir seçimi gidildiğinde, yasalara göre tsf’afsiia olması gereken kurui» vo ’.'.urumun 
seçimler açısından en etkili ünitesi haber merHz'l, yurkarıde. sözü edilen MC yandasşı 
Kadronun yönetimi ve denetimi altında olacaktı i. Böylece Kartaş, Seçim öncesi Kamu Oyu* 
nun MC * den yana oluşmasını sağlayarak kendisi nt bu göreve getiren ve yargı kararlarını 
çiğneyerek tutmakta direnen MC'ye minnet borcu: u ödemiş olacaktır.



3.

- TRT çalışanlarının Kartaş yönetiminin yasa dışı işlem ve eylemlerine karşı 
Anayasal haklarını kullanarak Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet savcılığına dilekçeyle 
yaptığı başvurulrrı ne yazık ki bu güne kadar cevapsız kalmıştır. Bir Hukuk Devle
tinde Anayasal haklardan doğan bu gibi girişimler cevapsız kalmamalıdır. Eger cevap
sız kalırsa sonuçta, bugün olduğu gibi, yasa tanımazlar daha da ileri gidecek ve 
TRT’yi kendi amaçları doğrultusunda faşizmin kalesi durumuna getirmek için çabalarını 
hızlandıracaklardır»

Yasalara, Demokfcatık Örgütlerer basitta* siyasal partilere, TRT çalışanlarına 
ve kısacası halk'a rağmen, yasa dışı yönetimini sürdürmekte olan Karataş halka say
gısızlığını son noktasına vardırmıştır.

TRT çalışanlarının, Yeni Haber İş Sendikası, Tüm Memurlar lîirleşme ve Daya
nışma Derneği, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve Tüm Teknik Elemanlar Derneği
nin önderliğinde sürdürdüğü örgütlü mücadelesi;

-Karataş ve Kliği TRT den gidinceye,
-Danıştay kararları uygulanıncaya,
-TRT Tüm faşistlerden temizleninceye ve
-Halkın örgütlü biçimde denetleyeceği özerk bir TRT kuruluncaya dek devam 

edecektir.

Bu konuda, Yukarıdan beri sıraladığımız gibi, Demokratik kitle Örgütlerinde 
örgütlü TRT çalışanlarına, tüm anayasal-demokratik kuruluşlara, İleri ti siyasal 
partilere ve emekçi halkımıza büyük görevler düşmektedir.

Karataş, Türk Ulusu adına yargı erki'ni kullanan yargı organlarının, kesin 
kararma karşın MC güdümlü yayınlarıyla halkımıza karşı takındığı saygısızca tutumun 
hesabını ergeç verecektir.

İnanıyoruz ki, emekçi Halkımız, Karataş ve benzeri kuklaları ve iplerini 
ellerinde tutan faşist politikacıları- en kısa zamanda yönetimden uzaklaşfcırcaktır.
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