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Faşist Tırmanış ve
ÖnOmiizdeki Görevler
1978’in son günlerinde Maraş'ta
yaşanan olaylar, yıllar
süren faşist
tırmanışın en çarpıcı ve acılı örneği
ni verdi. Yıllardır faşist çeteler giz
li ve açık örgütlenmeleriyle bir mer
kezden idare edildiği açık olan saldı
rılarını sürdürüyorlar. Birçok ilericiyi
demokratı katlediyorlar.
işçisi, me
muru, teknik elemanı,
öğrencisiyle
tüm toplum
kesimleri bu saldırılar
dan payını alıyor.
Faşist odakların
üstüne yürün
memesi, gizl'i açık örgütlerinin dağı
lm a m a s ı nedeniyle de olayların önü
bir türlü alınamadı. Ve sonunda An
kara'nın da içinde yer aldığlı 13 ilde
sıkıyönetim ilan edild;.
Açıklıkla belirtmek gerekir ki 12
Mart
sıkıyönetimlerinden
işçi
ve
emekçilerin; grevlerinin ve kitle gös
terilerinin yasaklanması, örgütlerinin
kapatılması, birçok değerli bilim ada
mı, örgüt
yöneticisinin
gerekçesiz
gözaltına
alınması gibi dersleri var.

FAŞİS1 KATLİAİLAR
PROTESTO EDİLDİ
D İSK 'In çağrısı Özerine ülke dü
zeyinde işçiler, emkeçller, gençler 5
Ocak günü 5 dakikalık
şuyla

Maraş'daki

netledi. Teknik

saygı duru

faşist katliamı la

elemanlar da bu sa y 

gı duruşuna 'katılarak faşist

saldırı

lardan yılmadıklarını ve faşizme kar
şı olduklarını bir kez daha
dılar.

kanıtla

Bugün teknik elemanların talebi de
bir an önce normal koşullara dönül
mesi yönünde.
Koşulların nasıl gelişeceğini gör
mek için kuşkusuz zamana gereksin
me var. Gelişmelerin büyük olumsuz
lukları getirmesi olasılığı, bu güne kadarki olaylar da göz önüne alındığın
da önemli bir sorun yaratıyor. Sıkıyö
netim ilanının bir 12 Mart olmadığı
açık ama bu güne değin hükümete
rağmen ayrı bir iktidar gibi planlı bir
saldırı yürüten faşist güçlerin, gizli
ve açık oyunlarla denetimi ve yöneti
mi ellerine
geçirebilmek İçin yoğun
çaba harcadığı da gözler önünde.
Bu nedenlerle sıkıyönetimin ilan
ediliş amaçları dışına
taşırılmaması
ve en kısa sürede de olağan koşullara
geçilmesi zorunludur. Bu dönemde de
olayların sorumlusu olan faşist çete
ler yerine ilerici güçleri hedef almak,
sendikaları, dernekleri kapatmak ya
da işlemez kılmak
«Yaygın şiddet
olaylarım önlemek» yolunda hiçbir şey
kazandırmayacağı gibi,
aksine faşist
güçleri cesaretlendirecek buna karşın
işçi ve emekçileri demokratik örgüt
lerinden yoksun bırakacaktır.
Teknik
elemanlar bu koşullarda
sorumlulukların
bilincinde olacaklar
dır. örgüt olarak şimdiye kadar oldu
ğundan çok daha kararlı bir şekilde,
sorunlarımıza sahip çıkarak çok daha
geniş kitleleri örgütümüze ve müca
delemize kazanmak hedefimiz olacak
tır. Derneğimiz teknik elemanların ba
ğımsızlık demokrasi mücadelesindeki
yerlerini daha da güçlendirmeyi amaç
lamaktadır. Yalnız tüm çalışmalarımızı
örgüt disiplini içinde hiçbir provokas
yona izin vermeden yürüteceğiz. Ma
ceracı çıkışlara her zaman olduğu gi
bi karşı çıkarak kitlesel, ortak müca
delemizi inançla sürdüreceğiz.

Maraş
Olayları
Kör Gözleri
Açmalıdır
24 Aralık Pazar günü olağanüstü
olarak toplanan TÜTED Genel Yö
netim Kurulu Kahramanmaraş olay
larını değerlendirerek, aşağıdaki
açıklamayı yapmıştır:
24 Aralık Pazar günü olağanüstü
toplanan TÜTED Genel Yönetim Kuru
lu Kahramanmaraş
olayları üzerinde
de önemle durmuş ve bu olayların, fa
şist terörün hangi
boyutlara kadar
tırmandırabileceğinin
açık bir gös
tergesi olduğunu tesbit etmiştir.
Faşist güçlerin tüm girişimleri si
yasi iktidarı ele geçirme amacına yö
neliktir. Türkiye'de
«Sağ— Sol çatış
ması» değil, faşizmin iktidara yürüyen
hareketi söz
konusudur. Bu gerçek
artık CHP ağırlıklı hükümet tarafından
görülmelidir. Faşist hareket kendi ya
nında olmayan tüm kişi ve kuruluşları,
bu arada CHP ağırlıklı hükümeti de
hedef almaktadır. CHP ağırlıklı hükü
met bu gerçeği görerek, tavrını buna
göre açıkça tesbit edemediği, faşiz
mi geriletecek ve onu altedecek tek
gücün İşçilerin, emekçilerin kendi oz
güçleri olduğunu göremediği ve bu
güçlere güvenerek, onlarla güçbirliği
içinde, köklü tedbirlere
yönelmediği
takdirde kendi
varlığını da ortadan
kaldıracaktır.
Anti demokratik yasa girişimleri,
demokratik güçlerin gücünü kırma so 
nucunu yaratacaktır. Bu ise, her şey
den önce CHP
ağırlıklı
hükümetin
kendi varlığını ortadan kaldırmak an
lamına gelmektedir. Kahramanmaraş
olayları artık kör gözleri açmalıdır.

BİR ÖNDERİMİZİ YİTİRDİK:

NECDET BULUT
KATLEDİLDİ!

Geçtiğimiz dönemde M Y K üyeli
ği yapan, bu dönemde de Genel Yö
netim Kurulu Üyeliğimi üstlenen ar
kadaşımız Necdet Bulut faşist çete
ler tarafından katledildi.
Lojmanına
giderken pusuya düşürülen arkadaşı
mız KTÜ Bilgi İşlem Merkezi Yöneti
cisi! görevini yürütüyordu.
Alanında değerli bir bilim adamı
ve yılmaz bir savaşçı olan arkadaşı
mızın
saldırıya uğraması
üzerine
TUTED Ankara Şubesi D Sİ ve MTA
işyerlerinde iki toplantı
düzenledi.
DSİ Genel Müdürlüğünde
yapılan
toplantıya 600 M TA Salonunda yapı
lan toplantıya ise 400 dolayında ar
kadaşımız katıldı. Toplantıda olay kı
nanırken, bu tür saldırılara karşı bir
liğin önemi ve kitlesel mücadelenin
vazgeçilmezliği vurgulandı.
26.12.1978 günü saldırıdan ağır
yaralı olarak kurtulan
Necdet Bulut
iki haftaya yakın bir süre
direndi.
Ancak afşist çetelerin canice saldırı
sı sonucunda bir böbreği alınan, barsakları
parçalanan
arkadaşımız
8.12.1978 Cuma günü yaşamını yitir
di.

TÜTED ÜYELERİ NECDET

«HOCA» YA SON SAYGI GÖREVİNDE

ULUSLARARASI
İNSAN HAKLARI
GÜNÜ
10 Aralık 1948 Birleşmiş Milletler
Örgütünün Genıel Kurulunda İnsan Hak
ları Evrensel Bildirisini
kabul ettiği
gündür Halkların faşizme karşı çetin
savaşlar verdiği yılların hemen ardın
dan böyle bir uluslararası günün kabulu rastgele değildir. Bu özgürlük de
mokrasi ve İnsan hakları düşünceleri
nin tüm insanlık için kutsal olduğunun
ve bu uğurdaki savaşımlarının bir so
nucudur.
Bildiriye ilişkin anlaşmalarla po
litik, toplumsal ve kültürel özgürlük
lerden yararlanmanın İnsanın
değiş
mez hakkı olduğu tanınmış ve 1975
Helsinki konferansında bir kez daha
vurgulanmıştır
Ancak bu hakların kabul edildiği
nin söylenmesi hatta
Anayasalarda
yer alması bunların korunduğu anlamı
na gelmez. Eylemde
garantilenmeliSAYFA : 2

Biz ölenlerin
ardından yas tut
mak değil, onların anısına lâyık ol
mak için mücadele etmenin bilincin
de olarak, tüm
engellemelere kar
şın anti— faşist bir
gösteri haline
getirdik cenaze tönenini. Ve faşizme
karşı hırdımızı
haykırdık, faşiz'ne
asla geçit vermeyeceğimizi bir kez
daha kanıtladık.

dir. Bunun içinde maddî ön koşulların
yaratılması gerekiyor. Böyle koşullar
yaratılmaksızm her şey boş laf olarak
kalacaktır.

san Hakları» nı
koruma bahanesiyle
yürüttükleri
kampanyanın ardındaki
anti— komünizmi halklar
görebiliyor
lar.

En yüksek ilkesi kâr olan bir top
lumda insan haklarının korunabileceği
ni sanmak bir hayaldir.

İnsan Haklarını güvence altına 3lacak olan maddî koşulların bağımsız
lık, demokrasi
mücadelesiyle
an
ti— komünizmin
reddedilmesi halklar
arasında barış, dostluk ve işbirliğinin
gelişmesiyle yaratılabileceğini kavrı
yorlar.

Gerçekten de işsizliğin milyonları
kapsadığı bir ülkede çalışma hakların
dan, askerî harcamaların gittikçe art
tığı, ekonominin askerileştiği bir ülıkede barış içinde yaşamak hakkından
söz edilemez. Böylesi kapitalist ülke
lerde toplumsal güvenlik, eğitim, sağ
lık, bilim ve kültürden yararlanma hak
larının güvence altına alındığı söylene
mez. İnsanın temel hak özgürlüklerin
den biri olan düşünme ve örgütlenme,
politik eylemde bulunabilme hakkı ya
verilmemekte ya da sermayenin ege
menliğini sınırlamadığı sürece kullar
nabilme özgürlüğüne sahip bulunmak
tadır.
Kendi ülkesindeki insanların hak
larım çiğneyen emperyalist ülkelerin
yöneticilerinin ve ideologlarının «İn

En temel inan haklarının çiğnen
diği faşist İtalya’dan aktarılmış mad
delerle işçi dimimin serbestçe düşün
me ve örgütlenme hakkının yasaklan
dığı, İnsan haklarını temelden yok edecek faşizmin hızla tırmandırıldığı ül
kemizde bu savaşım tüm yakıcılığıyla
gündemde duruyor.
Teknik
elemanlar işçi sınıfımız
öncülüğünde
141— 142
maddeleri
kaldırılması başta olmak üzere özgür
lük demokrasi ve İnsan haklarının gü
vencesi İçin tüm kısıtlamaların kaldırıl
ması savaşımında
demokrasi güçle
riyle birlikte yer alıyorlar.

TÜTED AN KARA ŞUBESİ NİN NEC
DET BULUT UN SALDIRIYA UĞRA
M A SI
YAPTIĞI

ÜZERİNE DSİ VE M TA'D A
TOPLANTILARDA

ŞUBE

BA ŞK A N I AŞAĞ IDA Kİ K O N U ŞM A
YI YAPTI :
«Son günlerde faşist saldırıların
ve katliamların yoğunlaştığından çok
ça söz ediliyor. Örgütümüz ve üyele
ri de bu saldırılardan paylarına dü
şeni alıyor.
Nitekim son bir ayda
Ankara Şube üyesi
Hürcan Gürses
Bahçelievlerde yedi arkadaşıyla bir
likte kahpece katledildi. Birkaç gün
önce İstanbul Şubesi
üyesi Kenan
Oztürk işyerinin önünde yine faşist
katillerce
hunharca
katledildi. Ve
son olarak da Genel Yönetim Kuru
lu üyemiz Necdet Bulut pusuya dü
şürülerek ağır yaralandı.
Yine
çokça
söz
edilen
bir
sağ— sol çatışması var bu günlerde.
Falza örneğe gerek yok. Üyelerimize
yönelik son üç saldırı açıkça gösteri
yor <ki faşist çeteler
ilericilere, de
mokratlara, sosyalistlere
saldırıyor,
onları katlediyor.
Evijıde oturan,
İşinde çalışan, evine giden
üyeleri
mizin sağ sol çatışmasında öldüğünü
söylemekle
kimyesi
kandıramayız,
gerçekleri örtbas edemeyiz.
Ve bu olaylar genel olarak anarşi
diye adlandırılıyor bazı
çevrelerce.
Evet arkadaşlarım, bugün ülkemizde
anarşi vardır. Ama bu
anarşi dışa
bağımlı geri ekonomik yapının anar
şisidir. Bu yapının
yarattığı sosyal
ve siyasal yapıdaki anarşidir. İşçile
rin grev yapması, demeklerin bildtri yayınlaması, kitle
eylemleri, mi
tingler, afişler anarşi değildir. Anar
şi: yatırım için para,
üretim
İçin
hammadde, tükettiği için pazar bu
lamayan bu ekonomik
düzenin ta
kendisidir.
Bu çalkantılar, bu saldırılar ne
densiz değil.
IM F’de
somutlanan
emperyalistlerin
ekonomik baskısı
nın, NATO ve
üslerde somutlanan
askerî
bağımlılığımızın,
toplumsal
anlaşma İle
somutlanan ücretlerin

JCıbrıslı
öğrencilerle
TDayamşma

Zafer Güçlerini Birleştirenlerin,
Faşizme Karşı Direnenlerin
Olacaktır.
dondurulması ve ilerici sendikacılığın
tasfiyesinin ve
nihayet yeni baskı
yasa tasarılarıyla da tüm ilerici dü
şünce ve örgütlere kilit asma çaba
larının birbirinden bağımsız gelişigü
zel olaylar olmadığı açık.
Günümüzün
iktidarı ya işçilerin
emekçilerin taleplerini dikkate alarak
seçim dönemindeki vaadlerini yeri
ne getirecekti, ya da bugün yaptığı
gibi emperyalist kapitalist dayatma
lara ve yerli işbirlikçilerinin talepleri
ne boyun eğecekti. İkinci yolu seçti,
vaadlerini unuttu. Ancak şurası unu
tulmamalıdır ki burjuvazinin tek ikti
dar alternatifi bu
iktidar değildir.
Bu nedenle şayet başta kalmaya ve
siyasal varlıklarını sürdürmeye niyet
leri varsa iktidarın bu taleplere bo
yun eğmek yerine direnmesi, işçi ve
emekçi kitlelerin
desteğine güven
mesi gerekir. Aksi halde
kendisin
den beklenen
toplumsal muhalefeti
bastırma, ekonomik
darboğazın yü
künü emekçilere yıkma ve bunlara
karşı oluşması olası tepkileri
yatış
tırma işlevi sona erdiğinde, iktidarda
kalma gerekçesi de ortadan kalkabi
lecektir.
İktidar faşist saldırılara karşı ol
duğunu belirtiyor, belirtiyor ama fa
şist odakların
üstüne gitmek, açık
gizli tüm faşist örgütlenmeleri dağıt
mak yerine
ilericileri hedef alan
girişimlerde bulunuyor. Baskı yasaları
gündeme geliyor. E'u
anlayışla fa
şist saldın ve cinayetlerin
üstesin
den gelmenin hiçbir
olasılığı yok
tur.
Bu noktada bir
başka önemli
konuya da
değinmekte
yarar var.
Faşist saldırı ve
cinayetler genel
likle sulkastler şeklinde sürüp gidi
yor. Saldırının
şelkli, yeri, saati ta-

Ulkemizdeki
Kıbrislı öğrencile
rin kaldığı yurtların kapatılması ka
rarı üzerine Başbakan Bülent Ecevlt
İle Gençlik ve Spor
Erkanı Yüksel
Çakmur'a gönderdiğimiz mektuplarla
sorunun çözümü talep edildi. Başba
kanlıktan gelen cevap
yazısında ko
nuyla ilgilenildiği ve gelişmelerden
haberdar edileceğimiz belirtiliyordu.

mamen dışınızda saptanıyor. Bu yol
la yüzlerce muhafız tarafından koru
nan devlet adamlarının bile öldürülebildiği düşünülürse ne tür «Tedbir«
alırsanız alın, silah bile taşısanız sal
dırıdan ve ölümden kurtulmanız ko
nusunda bir güvence olamaz. Ancak
saldırganları püskürtecek bir silahın
olması gerek. Bu silahı faşist katil
lerin en zayıf olduğu
noktayı bula
rak saptayabiliriz.
Zayıf nokta ise
kitlelerin desteğidir. Faşist saldırı ve
cinayetlerin
milyonlarca işçi
ve
emekçide yarattığı nefret
duygusu
nu, bilince çevirerek, bu kesimleri
örgütlü mücadeleye
katarak ve ak
tif kitlesel mücadele vererek; ancak
böylesi bir silahia faşizmi
altetmek
ve dolayısıyla faşist
saldırıları en
gellemek olanaklı olabilir.
Şüphesiz TUTED olarak tüm ke
simleri örgütleme
iddiasında deği
liz. Ancak teknik
elemanlar içinde
örgütlülüğümüzü yükseltmek, binler
ce, onbinlerce yeni üye
kazanmak
gerek. En geniş teknik eleman kesi
mini kucaklama mücadelesi ile örgü
tümüzü güçlendirme, uyumlu ve say
gın kılma görevini de birlikte yürü
teceğiz.
Ve en önemlisi tüm işçi, emek
çi kesimlerle,
gençlerle, kadınlarla
mücadelemizi bütünleştireceğiz. Tüm
demokratik güçlerin
faşizme karşı
kalıcı birliğini hayata geçirme yolun
da çaba göstereceğiz.
Ve elbette örgütlerimizi, birliği
mizi bir manivela gihi kullanarak ka
leleri faşizme karşı mücadeleye ka
tacağız.
Zafer güçlerini
blrleştlrenlerln,
faşist baskı ve saldırılara karşı kitle
sel mücadele verenlerin olacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığından ge
len yazıda
ise konunun
Kredi ve
Yurtlar Kurumuna iletildiği bildirildi.
Ancak tüm girişimlere karşın yurtlar
boşaltılarak Kıbrıslı öğrenciler yersiz
bırakıldılar.
Yurtlarda arkadaşlarımızın bulun
duğu sürece, TÜTED üyeleri çeşitli arı
zalan gidererek teknik yardımda da
bulundular.
SAYFA : 3

Demokratik Güçlerin Önündeki Engel :

Antidemokratik Yasa Tasardan
Türkiye
Emperyalizmin yıllardır
getirip dayattığı her geçen gün daha
da derinleşen bir ekonomik bunalımı
yaşıyor. Kapitalizmin çelişkileri gide
rek keskinleşiyor, bir çıkmaza daya
nıyor. Finansman, hammadde ve pazar
sorunu aşılamaz boyutlarda.
Türkiye kapitalizminin yapısal bu
nalımını aşması olanak dışıdır. Teke!
ler bugünkü politik iktidar eliyle bu
nalımın yükünü işçi
sınıfı ve diğer
emekçi sınıf ve tabakaların üzerine
yıkmak istiyor.
Seçimler öncesinde faşizme kar
şı olduklarını, ant:— demokratik
ya
saları kaldıracaklarını vaadedenler iş
çi sınıfının düşünme ve örgütlenme
özgürlüğünü kısıtlayan 141. ve 142.
maddeler yoğunlukla
uygulanıyorlar
ve tüm demokratik güçlerinin karşısı
na bir engel olarak dikiyorlar.
Bununla da yetinilmeyip faşizmin
tırmandırılmasına karşı
koyabilecek
güç olan ve emekçi
kitlelerin
ör
gütlenmesine ve politik yaşama aktif
olarak katılmalarına engel olmaya yö
nelik yerıi anti— demokratik yasa ta
sarıları
hazırlayıp uygulamaya sok
mak girişimleri sürdürülüyor.

Demokratik örgütleri ve örgütlen
meden tehdit etmeye yönelik yeni ya
sa tasarıları incelendiğinde bu durum
daha açıkça görülebilecektir.
Yeni yasa tasarıları 3 temel bö
lümde ele alınıp incelenebilir,
a) Temel Hak ve Özgürlüklere
İlişkin Olanlar :
Polis görev vıe yetki yasasına de
ğişik lik getirilen yeni tasarılar gen ş
anlamda anayasanın 11/2 ve 15. mad
delerinde yer alan «Kanun Temel Hak
ve Özgürlüklerin
özüne dokunamaz»
vo «özel hayatın gizliliği» ilkelerine
tjrs düşmektedir.
Eski yasanın 3., 15., 20., maddele
rine eklenen
birer fıkra ile «Millî
Güvenlik ve kamu düzeni bakımından
gecikmesinde
sakınca bulunan hal
lerde mülkî amirin emriyle polis, kişi
lerin üstlerini, araçlarımı,
eşyalarını
ve özel kağıtlarını arayacak ve bunla
ra el koyabilecektir.» «Polis kimlik in
celemesi yapacak, kimlik göstermeyen
teri ya da belgesinden kuşku duydukla
rım emniyete götürecek, sadece bu
nedenden dolayı, parmak izlerini alıp
fotoğraflarını
çekebilecektir.»
Yine
«Millî Güvenlik ve kamu düzeni bakı

Baskı Yasalarına Hayır
Kampanyası
Örgütlerimizin yok
edilmesi amEjDinı taşıyan yasa tasarılarına kar
şı, TÜTED Ankara Şubesi aktif bir
'mücadele yürüttü.
Merkezler düze
yinde kararlaştırılacak eylemlere üyelerlmizi hazırlamak
amacıyla çağ
rımız üzerine biraraya gelen TÜM —
DER, TÖB— DER ve T Ü S— DER Anka
ra Şubeleri ile kısa sürede çalışma
lar somutlandı. Ancak uygulama aşa
masına gelindiğinde TÖB— DER Ge
nel Merkezi Şubesini «Aynı çalışma
ları ¡kendisinin de yapacağı» gerek
çesiyle çalışmalardan çekti.
Durumu değerlendiren üç örgüt
çalışmalara devam etme kararı aldılar.
Kampanya, bildiri, kart ve zarfları özel
olarak hazırlandı ve Ankara’daki bir
çok ¡kitle örgütü de bu araçları kullan
dı.
Bildirilerde kısaca yasa tasarıları
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değerlendirilerek, eleştiriliyordu. Üze
rinde BASKI Y A S A L A R IN A HAYIR ya
zan kartpostallarda Başbakan
Bülent
Ecevit'e postalandı*. Yine üzerinde bas
kı yasalarına hayır zarflar yılbaşı kart
larında ve diğer yazışmalarda üyeleri
miz ve çeşitli örgütlerce kullanıldı.
Bildin, kart ve zarflardan 30.000'er
adet basıldığı ve hepsinin kullanıldığı
düşünülürse, ¡kampanyanın
başarısı
kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Hele
dar grupçu tartışmalar nedeniyle son
dönemlerde bir türlü eylem aşamasına
gelinemeden
toplantıların
dağıldığı
gözönünde tutulursa, kısa bir sürede
kampanyayı somutlayıp, yaşama geçi
rerek önemli bir yol
alınmıştır. Bu
pratikten
çıkardığımız dersler ortak
çalışma ve mücadele ¡konusunda yolu
muzu aydınlatacaktır.

mından gerekil görüldüğünde polis, ev
leri, iş yerlerini tüm
yapıları araya
cak ve bulduğu suç eşyalarına el ko
yabilecektir.»
Bunların Anayasaya
aykırılığının
açık olması yamsıra 9.
maddeye
eklenen fıkra, 2.4.1974 gün ve 1973/41
esas ve 974/13 sayılı karar ile C.H.P.
nin başvurusu üzerine Anayasa Mahke
mesi tarafından iptâl edilmiştir.
Öte yandan «Millî Güvenlik», «Ka
mu düzeni» gibi kavramlar yoruma el
verişli ilduğundan ve keyfi işlemlere
olanak
sağlayabileceğinden Anayasa
Mahkemesince 'kabul edilmemektedir
ler.
b) Dernekler Yasası ve 657
Sayılı Yasa Düzeninde
Yapılan Dlğişiklikler :
Dernekler Yasasının 2. 7. 9. 35.
51. 63. 75. Maddelerine eklenen fık
ralar ve değişikliklerle
Anayasanın
29. 20. 11/2 Maddelerinde yer alan
«Dernek Kurma Hakkı» «Düşünce Öz
gürlüğü», «Temel Hak ve Özgürlükle
rim özüne dokunulamaz» ilkelerine ay
kırıdır.
Bunları teker teker ele alırsak:
1 — «Kurulması yasak dernekleri
kurma yada yönetme suçundan mah
kum olanlar derneklere üye olamazlar.»
Oysa bu fiil yüz kızartıcı bir suç bile
sayılmamaktadır ve daha önce Anaya
sa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş
«.
2 — 7. Maddede amaç ve amacı
gerçekleştirmek için yapılacak çalış
malar dışında ve ayrıca «Çalışma ko
nuları» diye bir kavram eklenmiştir.
Tüzüklere «Çakşma konuları» adlı bir
madde konmadığı takdirde bir yıl son
ra yapılacak bir toplantı ya da panel
derneğin kapatılabilmesi için gerekçe
olabilecektir.

3 — 9. Maddeye getirilen bir ek
le: İçişleri Bakanlığı ve Valiliklere da
ha önce onaylanmış dernek tüzükleri
ne, istedikleri zaman yeniden ¡nice
leme yetkisi vermektedir. Bu hüküm
kazanılmış hakları ortadan kaldıracak,
kararlı ve düzenli
çalışmaya engel
olacaktır, Bu hüküm iyi niyetli olma
yan uygulayıcılar
ellinde demekleri
kapatmak için iyi bir gerekçe olabi
lecektir.

4 — Yasanın 35. Maddesine ge
tirilen bir değişiklik önerisiyle: Der
nekler «Çalışma konuları ve eylem bi
çimleri dışında her hangi bir eylem
de bulunamaz» hükmü
getirilmekte
dir. Tüzüğüne bildiri dağıtma ve im
za toplama gibi eylem biçimlerimi yaz
mamış örgütler bu tür bir eylem yapamıyacaklardır. Bu hüküm yasanın 75.
Maddesine göre sendika ve diğer mes
lek örgütleri içinde geçerlidir. Aynı
maddeye demekler «Hiç bir biçimde
ve lyönde siyasî tutum ve davranışta
bulunamazlar.» hükmü getirilmektedir.
Bu hükümle derneklere zaten yasak
olan siyasi faaliyet «Tanımı 1630 sa
yılı yasaya göre iktidar mücadelesi
şeklinde belirlenmiştir.» Yeniden ya
saklanmaktadır. Bunun anlamı ise derheklere genel yurt sorunları üzerine
görüş ve düşünce açıklama hakkını ya
saklamak demektir.
5 — 35. Maddenin 11 /a fıkrası
Türkçeleştirilinken «Teşvik»
kelimesi
«Özendirme» olarak değiştirilmekte
dir. Bu kelime yerine eskisi gibi teşvik
yada kışkırtma sözü konulmalıdır.
6 — Yasanın 51. Maddesine: Alın
dı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırı
lıp hükmü eklenmektedir. Bu hüküm
le, tüzükleri Valiliklere ve İçişleri Ba
kanlığına verilince tüzel kişilik kaza
nan demeklerin onay işlemi bitinceye
kadar mali bakımdan ambargo altına
alınmış olacaktır. Kasıtlı uygulama du
rumunda ödenti makbuzu bile bastıramıyacak olan dernek fiilen kapanma
ya zorlanabilecektir.
7 — Tasarı 64. Maddeye getirdiği
ekle «Amacı belirli olmayan, çalışma

koşulları amaca
uygun bulunmayan»
derneklerin kapatılacağı hükmünü ge
tirmekte, kurucularda cezalandırılmak
tadır. Bu hüküm sayesinde dernekler
çalışamaz hale getirilmek istenmekte
dir. Ayrıca sudan yorum ve gerekçe
lerle kapatılabileceklerdir.
8 — 63. Maddeye bir fıkra eklen
mekte ve derneklere üye olması ya
saklanan kimselerin üye kaydedilmele
ri halinde hem üye kaydeden yönetici
ler ve hemde kaydedilen üye cezalan
dırılmakta ve dernek kapatılmaktadır.
Hiç bir derneğin üyeleri hakkında gü
venlik soruşturması yapmasına olanak
yoktur.
9 — Yasaya eklenen bir madde ile derneklerin, suç sayılan eylemlerin
yapıldığı bir yer olduğunun belirlenme
si halinde derneğin kapatılacağı hük
mü getirilmiştir. Tasarıya derneğin en
az 2 üyesi tarafından yurdun herhangi
bir yöresinde ayrı ayrı birer suç işlen
diğinde (Trafik suçu da olabilir) suçun
türüne bakılmaksızın demek kapatıla
caktır.
657 sayılı yasanın 1. bölüm 2.
kısmına şöyle bir fıkra eklenmiştir:
«Devlet memurları yasası 6 . 7. 8 . 9.
10 , I I . ve 1 2 . Maddelerimde belirlenen
ilke, ödev ve sorumluluklarla bağdaş
mayan amaçlar güden ya da bu tür
çalışmalar yapan dernekleri
kuramaz
ve bu yolda çalışma yapan demeklere
üye olamazlar. Bu tür dernekler mah
keme kararıyla kapatılır. Bu değişiklik
le dernekler 657 sayılı yasa ile baskı
altına alınmıya çalışılmaktadır. Fakat
bu doğrultuda Danıştayca verilmiş me
murun sendikal eylemleriyle memuri-

yet çalışmalarının ayrı ayrı değerlendi
rilmesi
gerektiği yolunda
bir ka
rar vardır.
c) 171 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası :
Yasamın 7. 9. 10. Maddelerinde ya
pılan değişikliklerle Anayasanın 28.
Maddesinde yeralan «Toplantı ve gös
teri yürüyüş hakkı» çiğnenmektedir.
Tasarı ile Yasanın 7. maddesi de
ğiştirilmekte ve toplantıları haber ver
me süresi olan 48 saaıt 72 saate çıka
rılmaktadır. Ayrıca 10. maddeye ekle
nen bir fıkra ile bazı durumlarda mül
ki amirine toplantı ve yürüyüşleri 10
güne kadar erteleme yetkisi vermek
te ve yürüyüş güzergâhımı değiştirme
hakkı tanınmaktadır.
Daha önce 19/6/1973 gün ve
1742 sayılı yasa ile 7. maddedeki sü
re 4 güne çıkarılmıştır. 10 . maddeye
eklenen uzatma yetkisi de yine aym
yolla Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilmiştir. Bu yasa bir toplulu
ğu görüşlerini
açıklama
hakkından
yoksun bırakmaktan başka hiçbir an
lama gelmez. O zaman CHP'nin açtığı
dava ile Anayasa Mahkemesi bu yasa
yı iptal etmiştir.
9. Maddeye getirilen değişiklikle
bu yasaya göre verilecek olan hap:s
cezaları 2 ¡kat ve ağır para cezaları 5
kat arttırılmaktadır. Ve bu cezalarda er
teleme ve paraya çevirme yöntemi kal
dırılmaktadır. Tasarının getirdiği hü
kümler hukuk açısından
Anayasanın
temel kurallarına ve altında imzamız
bulıinan Uluslararası Antlaşma hüküm
lerine aykırıdır. Fakat esas olan 12
Mart'in ve M C iktidarının bile dokun
maya cesaret edemediği, işçi ve emekçi sınıfların mücadelesi sonucu
elde edilmiş olan hakları daha geniş
leteceğini, grevli toplu sözleşmeli sen
dikal hakları
vereceğini vaad eden
kesimler tarafından alınmaya çalışıl
masıdır. Bu tasarı işçi ve
emekçi
sınıfların örgütlenme ve ekonomik de
mokratik taleplerini
söyleme ulusal
bağımsızlık demokrasi
mücadelesine
katılma haklarının tümünü yok etme
yi amaçlamaktadır.
Örgüt ve örgütlü mücadele, işçi
ve emekçiler için su gibi, ekmek gi
bi yaşamsal konulardır
Örgütlenmeyi ve mücadeleyi yasa
larla ve cezalarla önleyeceklerini zan
nedenler bilmelidirler ki işçi ev emek
çilerin döndürdüğü tarihin çarkı önü
ne çıkan tüm baskıları, yasaları ve
cezaları tuzla buz edecek güçtedir.
Gün boyun eğme, mücadeleyi er
teleme günü değildir.
Gün mücadele günüdür.
Binler, onbinler, milyonlar olarak
örgütlü ve dayanışma içinde direniş
günüdür.
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Sekiz Yıllık Vurguna Yeni Yasal Kılıf:
Meyak Tusaıısı
YENİ TASARI VURGUNUN
BOYUTUNU GENİŞLETİYOR
M EY A K adı altında memurlardan
sekiz yıldır
gasbedilen kesintilerin
toplamı sekiz milyar lirayı aştı. Örgü
tümüz TUTED, diğer demokratik kitle
ve meslek
örgütleriyle birlikte, bu
haksız kesintiye karşı çıktı, memurla
rın ceplerinden çıkan M EY A K fon
larının dolaylı yollardan burjuvaziye
aktarıldığını vurguladı, kesinti tutar
larının faizleriyle birlikte memurlara
geri ödenmesi yolunda
girişimlerde
bulundu.
Bu konuda
yükselen
tepkilere
karşın, özyönetim sözcüğünü dilinden
düşürmeyen siyasal iktidar, M EYAK
vurgununu sona erdirmek bir yana vur
gunun boyutlarını yeni yasa tasarıla
rıyla daha da genişletmek niyetinde
dir. Bundan böyle, 200.000 memurun
çalıştığı KIT'ler (Kamu İktisadî Teşeb

büsleri) de yasa tasarısı ile M EYA K
kapsamına alınacaktır.
Bir kez, toplamı sekiz milyar li
rayı aşan bu haksız kesintilerin kim
lerin cebine gittiğine bakmakta ya
rar var. Merkez
Bankasında biriken
M EY A K fonlarının kullanılmasına ya
sal dayanak hazırlanmasından sonra,
1973 yılımdan bu yana bu
fonların
6,084 milyar lirası Devlet Yatırım Ban
kası tahvillerine yatırılmıştır. Fonlar
böylece, DYB tarafından, esas ola
rak patronlara zararına girdi sağlama
işlevi gördürülen KIT’lerin, kredi ihti
yaçları için kullanılmıştır.
M EY A K
kesintileri
böyle
bir tezgah ile burjuvaziye peşkeş çe
kilmektedir. Hele tasandaki M EYA K
fonlarının ancak % 2 0 'sinin memur
ların konut, kreş,
dinlenme kampı
gibi esas gereksindikleri faaliyetler
de, kalanının ise «Gelir Gayeli» faali

PANEL:
Demokrasi Mücadelesi ve
Antidemokratik Yasa Tasarıları
ANTİ DEMOKRATİK Y A SA TASARILARINA
KARŞI BA ŞIN D AN BERİ
DUYARLI DAVRANAN ŞUBEM İZ 7 ARALIK 1978 GÛN0 BİR PANEL DÜ
ZENLEYEREK KONUNUN TARTIŞILMASINI
SAĞLADI. PANEL’E AVUKAT
ERŞEN SANSAL, AVUKAT NEVZAT HELVACI VE GAZETECİ ÖZLEM ÖZGÜR
KATILDI.
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yetlerde
kullanılacağı
hükmü bu
tezgâhı iyice açığa
çıkarmaktadır.
Buna karşılık memurların zoraki ta
sarrufları He
kurdurulan bu kuru
mun yönetim ve
denetiminde me
murların söz ve karar hakları da tasa
rı il© yok denecek şekilde sınırlı tu
tulmaktadır.
NASIL BİR SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU
OLUŞTURULMALI?
Gerçekten
M EYAK'tan
amaçla
nan, burjuvaziye kaynak aktarılması
değil de yalnızca memurlara «Ek S i
gorta» olanakları sağlanması ise, bu
olanaklar memurların yönetim ve de
netimde söz ve karar sahibi olma
larına bağlı olarak,
yasal düzenle
melerle Emekli
Sandığı
tarafında/ı
sağlanabilir ve sağlanmalıdır da. İş
te bu anlamda örgütümüz
TUTED,
öteden beri işçl-memur
ayrımının
kaldırılarak, Emekli Sandığı, S S K ve
benzeri kurumların yasal düzenleme
lerle bir çatı altında toplanmasından,
gerçekten tüm çalışanların özyöneti
minde tek bir sosyal güvenlik kurumunun oluşturulmasından yanadır.
MEMURLAR HAKLARINA
SAHİP ÇIKACAKLARDIR
Geçtiğimiz günlerde TOB— DER,
TUM— DER, TUS— DER,
TM M O B ve
örgütümüz
T U T E D
tarafından,
M EYA K'a karşı DISK'in de destekle
diği mücadele örgütlendi. Eu konu
da
memurların
yükselen
tepkisi
TOB— DER, TUM — DER,
TUS— DER
ve TUTED Ankara Şube Başkanlarının ortak basın açıklamasıyla dile ge
tirildi. TUTED Ankara ve Kırıkkale Şu
besi üyelerinden, bu konuda taleple
rimizi ve M EYA K'a karşı çıktığımızı
belirten binlerce dilekçe Ankara Şu
bemiz Başkanı Namık Kemal Döleneken tarafındn, 31.12.1978 günü Mec
lis Bütçe Plan
Komisyonu Başkanı
Yılmaz
Alpaslan’a ve Bütçe
Plan
M EY A K Alt Komisyonu Başkanı Sü
leyman Genç’e götürüldü, İlgili parlementerler tarafından,
İşçi— memur
ayrımının kaldırılarak tek bir sosyal
oüvenlik kurumu oluşturulması hakkındaki önerimiz
tartışmağa değer
bulundu. Elbette kİ örgütümüz TUTED
tartışmaların içinde bulunacak ve ça
lışanların ekonomik, demokratik hak
larının savunulmasında ve geliştiril
mesinde elinden geleni yapacaktır.

İşyeri Toplantıları
ve Tüted İşyeri

c) Barışta

l-ten

4 —

Hıfzısıhha

5 —

DSİ V. Bölge

6

DSİ

—

Temsilcisi

a) Makina

TRT
Reklam
Şirketlerinin

ikmal

b) Etüd Plân

Seçimleri Sürüyor

c) Proje inşaat,

Güdümüne
Sokulamaz

d) İçme Suları
Tüted işyeri temsilcileri seçim
leri geçtiğimiz 2 ay öncesinden baş
lamış ve süregelmektedir. Tüted A n 
kara Şube Yönetim Kurulu
olarak,
işyeri temsildi seçimi ılçln toplantı
ların iş yerlerinde yapılması hedef
lenmiş olup, olanak olmıyan işyerleri
için Tüted salonunda toplantılar dü
zenlenmiştir.
Temsilci seçimleri yapılan işyer
leri sırasıyla şöyledir:
1 — Tarım Bakanlığı
2 — İller Bankası

f) Yeraltı suları.
7 —

Turizm Bankası

8

T.C.K.

—

9 — ISG Ü M
10 —

MTA
a)

b) Karanfil Sokak
c) Kurtuluş
d) Merkez ön bina
bina

3 — Sümerbank
a) Merkez bina
b) Taşhan

İkmal dairesi

b) Teknoloij

dairesi

c) Bilimsel Dök. dairesi
b) Teknoloji daires<i
e) Atom
f)

a) Atölyeler:

e) Merkez

e) İşletme bakım

Kömür dairesi

Fizibilite dairesi

g) Plan

Koordinasyon dai

resi.
Sözkonusu

işyerleri toplantıları

na 306 üyemiz katılmış, 42 temsilci,
37 temsilci yardımcısı seçilmiştir.
Temsilci seçimleri çok

kısa

«At Gözlüğü» adlı TV filminin ya
yınından sonra reklam
şirketlerinin
TRT çalışanlarına yönelttiği saldırılar
üzerine,
«Reklâmlar ve
Çocuklar»
filminin bizzat Cengiz Taşer t a b ın 
dan yasaklanması
üzerine, TUM —
DER, TOB— DER ve TÜTED
Ank.-a
Şubeleri bir basın toplantısı
düzenıeyereK görüşlerini
açıkladılar. En
tür uygulamaların TRT’yi patrjp.arn
denetimine sokmaktan başka ablama
gelmediği ve halka ihanet
olduğu
toplantıda vurgulandı.
Basın toplantısında toplumun bi
linçsiz bir
tüketime
zorlanmasına
sonuna kadar karşı çıkılacağı da açık
landı.

bir

zaman aralığında tamamlanacaktır.

MTA
Demokratik
Bir Yapıya
Nasıl Kavuşur?
Gemaş ve Tamsaş’ta
Grevler Sürüyor
26.11.1978
günü
kalabaltk bir
TÜTED üye topluluğu
uzun süredir
grevlerini inançla yürüten T A M S A Ş ve
G E M A Ş çalışanlarını ziyaret ettiler.
150 T A M S A Ş çalışanı grevlerinin
nedenlerini, neleri amaçladıklarım an
lattılar.
Grevlerinin ilk günlerinde karşıla
rına çıkah sarı sendika, işveren, faşist
işbirliğini kırdıklarını belirterek amaç
larının ekonomik— demokratik hakları
nı alıncaya kadar mücadeleye devam
olduğunu bir kez daha açıkladılar.

Daha sonra G E M A Ş çalışanlarına
gidildi. Aynı anda grev yerinin kar
deş örgüt TÜM— DER üyeleri tarafın
dan da ziyaret edilmesi hem grevci
lerin hem de onlara destek olan zi
yaretçilerin çoşkusunu artırdı. G E M A Ş
çalışanlarının grevi her geçen gün da
ha kararlı bir havada devam ediyor.
TÜTED üyeleri her zaman çalışan
ların ekonomik— demokratik
hakları
nın alınması yolundaki girişimlere omuz verecektir.

MTA'da yeniden örgütlenme çalış
maları çok yoğun bir şekilde yürümek
tedir. İleri değişik görüşlerin sürüldü
ğü toplantılarla tüm çalışanlar de
mokratik bir tartışma ortamı yaratıl
mıştır. Uzunca bir süre önce örgüt
temsilcileri
tarafından
hazirlanan
«MTA RAPORU» nda değinilen sorun
ların çözümü doğrultusunda ilk olum
lu adım atılmıştır. Bu adım, aym za
manda işyerinin daha demokratik bir
yapıya kavuşturulabilmesi için de bü
yük bir olanak sağlamıştır. Tartışmala
rı örgütlü bir şekilde yürüterek M TA ’yı örnek bir işyeri
haline getirmek
için tüm üyelerimiz ve örgütümüz üze
rine düşen görevleri mutlaka yerine
getirecektir.
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iller Bankası Çalışanım
yönelicileıln Oyuncağı Değiltür
İller
Bankasında son
günierde
fazla çalışma
noktasından bas'ayaı.
tartışma kısa sürede yeni
boyu'ütr
kazandı. İller Bankasının gerici vönetiçilerinin görevden
alınmazdan he
men önce fazla çalışma uygj.amafrnı
getirmeleri ve Mazhar Haznedar 9 0 levden alınır alınmaz da, oda kong
relerinden de tanıdığımız kaşarlanmış
gerici Temel Arslan’ın Bakanhğı suç
layarak fazla çalışmaları dj durmas'
açık bir senaryodur.
Gericilerin attığı oitaya takılan
ilericilerin olması ise üzsrindî düşü
nülmesi gereken bir konudur. Biz ça
lışanlar üzerine oynanacak her türlü
oyuna karşı çıktık,
çıkıyoruz. Bu o-

yunu oynayan aktörlerden birinin ya
nında yer almak çalışanların temsil
cilerinin işi değil.
TUTED işyeri temsilcileri gerek
Temel Arslan’la gerekse Müsteşarla
birçok kez görüştüler. Bu
görüşme
ve çalışmaları olanaklaı
ölçüsünde
de TUM — DER ve T M M O b ile birlik
te yürütmeye özen gösterdiler. A n 
cak T M M O B temsilcisinin istikrarsız
tavırları
ve
zaman
zaman
ya
II— Bank— Der de olur ya da TM M O B
de olmaz diye dayatması işyerindeki
çalışmaların
önemli
bir
kısmını
T M M O B olmadan yürütmek durumu
na getirdi.
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İLLER BANKASINDA TÜM— DER’LE ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİMİZ TOPLANTI

141 ve 142
Aralarında TÜTED'in de bulundu
ğu 27 örgütün Ankara Şubeleri 141
ve 142'nin yargılanmasını
isteyerek
aşağıdaki basın
açıklamasını yaptı
lar :
•İnsan
Hakları Bildirisinin yıl
dönümüdür diyerek, yetkililerin ver
diği demeçler, ne kadar doğru söz
cükleri içerirlerse İçersinler gerçekle
ri değiştirmeye yetmiyor. İnsan hak
larının en önemlisi düşünce ve ör
gütlenme özgürlüğüdür.. Ne varki ül
kemizde yıllardır düşünme ve örgüt
lenme özgürlüğüne ciddi darbeler bu
tür yasalardan söz
edildiğinde akla
ilk gelen
kuşkusuz, ceza yasasının
141 ve 142. Maddeleridir.
Anayasa
Mahkemesinde bir oy farkla reddedil
mekten kurtulan, bu maddelerin fa
SAYFA : 8

Bakanlar Kurulu nun 3.12.1978 ta
rihli kararnamesiyle İller Bankasında
çalışanlara 20— 30 TL. saat ücreti ol
mak üzere fazla çalışma yaptırılma
sı karar altına alınmıştır. Ancak Ban
kaya ayrılan fon üç aylık bir çalış
manın karşılığı olarak ve
1978 yılı
içindir. Bu nedenle üç ay fazla ça
lışma süresi olmasa bile birçok ku
runrda olduğu gibi bu fon çalışanlara
dağıtılmalıdır.
Ayrıca fazla çalışma
ucnttinin
yanında «Vesaiti
Nakliye»
olarak
50— 90 TL. ödenmesine de
devam
edilmek zorunluluğu vardır.
Yemek ücretlerinin
artırılması
konusu da gündemdedir. Çalışanların
dışında oluşturulan bir komisyon ye
mek fiyatlarını artırma yolunda giri
şimlerde bulunmaktadır. Yabancı ve
yerli müteahhitlere
milyarlarca lira
akıtan bankanın, çalışanlarına üç beş
lirayı çok görmesi yöneticilerin kim
den yana olduğunun açık
delHldir.
Yemeklerin fiyatı ve niteliği gerçek
ten denetlenmek isteniyorsa, bu görev
çalışanların örgütlerinin temsilüilerinn ağırlıkta olduğu bir komisyona ve
ril mel id«ır.
Eu taleplerimiz tüm yöneticilere
açıkça aktarıldı. Çıkardığımız yayın
larda dile getirildi, iller Bankası çalı
şanlarıyla 12 Aralık günü yapılan ba
sın toplantısında yinelendi. Şimdi sı
ra mücadelede, taleplerimizin hayata
geçmesi için örgütlü, aktif ve birlik
te mücadele bizi bekliyor.

Yargılanmalı/

şist Mussolini
İtalya'sından alındığı
ve bununlada yetinilmeyerek bir çok
kez cezaların
ağırlaştırıldığı düşü
nülürse, bu yasaları savunmanın ne
demokratikle, ne ilericilikle bir İliş
kisi olamaz.
Faşist bir ülkeden aktarılan ya
saların
faşizme karşı olabileceğini
ileri sürmek ise safsatadır. Bu mad
deler doğrudan doğruya işçi sınıfı ve
yandaşı emekçi kesimleri, tüm ileri
ci, demokrat, yurtsever, devrimci ve
sosyalistleri susturmak, örgütlenme
lerine set çekmek amacıyla çıkarıl
mıştır.
141 ve 142 egemen sınıflar İçin,
anti-demokratik yasalar çıkarma giri
şiminin mihBnk taşıdır. Başta işçi s ı
nıfının ve tüm emekçilerin serbestçe

düşünme ve örgütlenme özgürlüğünü
kısıtlayan 141 ve 142
faşist ceza
maddelerinin kaldırılması müoadelesi
günceldir.
Günümüzde 141 ve 142'nin mah
kûm edilmesi ve
kaldırılması için
etkin, yığınsal
mücadele
vermek,
tek başına demokratlığın, İlericiliğin
şartıdır. Bu
nedenle
mahkemeler,
yargıçlar, 141 ve 142. maddelere gö
re yargılanan yurtseverleri, demok
ratları
yargılamaktan
vazgeçmeli,
doğrudan 141 ve 142. maddeleri yargılamalıdırlra.
İptali için
Anayasa
Mahkemesine sevketmelidirler.
H iç kuşku duyulmasın ki ilerici
lerin, demokratların,
sosyalistlerin
kararlı mücadelesi ile 141 ve 142'de
tarihin çöplüğüne atılacaktır.»

