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I ~rli lid I Bizi mahvetme k isteye n emper
y a lizme kar~• v e b iz i yutma k 
iste y e n k a p italizme kar~t mill e t· 
ve sava~mayt nyg un gtl r e n bir 
doktrini izle y e n insanlartz. 

Devrim Ocags'n1n Sinanh Koyundeki toplant1s1nda 
konu~an Vakfakebir Kaymakam1 Yal~1n ~endur «O'nun 
resmine bakmaga utan1yorum!» dedi 

AT A TURK 

To renin son kon u~

mastnt yapan Vakftkebir 
Kaymakamt Yal~m ~en

dur ise ~unlan soylemi~

tir: <<Atatiirk'~iiliik, ~a

h~mak demektir, yol yap
mak, koye su g etirmek 
demektir. O'na laytk ~a
h~malar yapamtyornz. 
Atatiirk'iin resmine bak
maga utantyorum!» 

SJ!<-3tk k oy gezile r ine ~t ka n Devrim Oca g1 yo ne ticil e ri Ka poktly'de .. 

Her ytl btr koyde 
«Atatii rk giinii» diizenle
meyi gelenek haline ge
tiren Trabzon Devrim 
Ocagt, pazar gnnu de 
Vakftkebir'in Sinanh Ko
yiinde bir anma toplan
ttst diizenlern. i~tir. 

Koy okulunda yapt-

111111111111111\IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID.nlllllllllllllllll 

~ § 
§ GUZEL § 
§ § 

~ Al\lER :tKALI ~ 
~ ~ 
~ Bir y iiit Amerikalr, Viet· ~ = = nam Sava,rnr pr r testo i~in, Sa· 

vunma Bakanltir Oniinde kendi· 
ni, Budist rahigleri gibi cayrr .. 

cayrr yakm rJ! 

1yi ki bu o lay Amerika•da 

olmuf. Yoksa bizim gOz:i.ikapall 
Amerikanof•l lerimiz:, adamrn adr· 
nr ~oktaan «Komi.inist vatan ,.;.;, .. ,,,.,m~:;~CI i 
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Ian torene, V~li YardJm
cJst Ha yrettin Hekimog
lu, Trabzon Devrim 0-
cagt iiyeleri ve il~e per
soneli e~leriyle birlikte 
kattlmt~lard1r. 

«AKILCI BiR DUNYA 
GOR0~0» 

iki saati bulan top
lanttda Soguksu Koyii 
ilkokulu Miidiirii Sami 
Orenay, Devrim Ocagt 
2. Ba~kam Hiiseyin Ser
dar, Devrim Ocagt Say
maya Orner Giiner, Ocak 
iiyelerinden Ogretmen 
Rahmi Kuma§, Siileyman 
Bayramoglu ve Muzaffer 
Ozer, heyecanh hirer 
konu~ma yaparak, Ata
tiirk'~iiliigiin halkp, dev
rimci ve toplumcu bir 
ogreti, aktlcl bir diinya 
gorii~ii oldugunu savun
mu~lar ve «Devrim 0-
caklan, I 0 Kanm 'Ian 

hala yas giinii sayan an

layt§ID kar~tsmdadtr. Biz, 
Atatiirk' ~iiliigii, klasik 
ve beylik nutuklarm ote
sinde, ger~ek yonleriy le 
halka anlatmak ve ta mt
mak istiyoruz.•> demi~

lerdir. 

tukenirken ~ogalmak 
ya da 

midelerin bo~lugu 
- Attila A~UT'a -

aha bu Lumumba i~te 
babanm anaya a~1lad•j!• 
akan kan onun kan1 Kongo'daki 
senin benim hepimizin damarlarmdan 
gen~ k•zlarln gelinlik tiirkiisi.i 
bir okadar sa~lar1 dudaklan 
gozlerimizde biiyiittiigiimiiz Bin Bella ger~egi 

erkek~e oliimleri denemeli biraz 
en tatllsmdan daha gii~lii 

Selma'dan Montgomeri'ye yi.iri.imell 
kara yiizlii meleklerle 
omuz-omuza di~lerimizi gostererek 
ta~ ~·kartJrcasJna bu oliimsiiz gidi~e 
oliimciil tiirkiilere giilercesine vurdum-duymaz 

~imdi bir par~a Vietnam'da olmak adamcasma 
uzun namlulardan kur~unlar Slkmall kotiiliige 
~ok vurucu daha da keskin 
bir daha da ~ogallr1z tiikenirken 
Afrika'da uyanan mau mau'larla ~ogu:z: 
kirli soysuz gizlere tan1k 
Vietnam'da olenlerle olmek gorevdir kutsal degil 
ayd1nllk giine~lere ko~ar1:z: yan1m1:z:daki 
bu yakJn kurtulu~lar u:z:ak degil 

( Sonu 2. de 
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imdi iii dinleyin 
Omran BARAN 

II-

Ge~en yaz1m1zda, iktidar~ tek ba,ma alan A.P.'· 
nin izlemek durumunda oldugu yolu belirtmi,, 
bu yolun O'nu bir a~maza m1 dii,iirdugu sorusunu 
ise kesinlikle «haylr» diye cevapland•rml,tlk. Ha· 
y1r, ~unkii; Adalet Partisi, kurulu~undan bu yana 
devlet~ilige kar,, ozel sektoru, toplumculuga kar,, 
bireyciligi , hakka kar,, kapka~c•llg1, milliyet~ilige 

kar~1 '_ yabanc1 sermayeyi savunmu,, uygarllgm kar· 
, '1s1na ina~ istirmarcll•g• ile ~~km1,, bunda hattii 
toteizme kadar gidebilmi~tir. K1saca demek iste· 
riz ki, Adalet Partisi, Turk demokrasi hayat1nda 
tam bir sag partisi olarak belirmi,, kendisini oyle· 
ce kabul ettirmi,tir. 

~ok kimse, biiyiik 
~ogunlugu emck~i olan 
Tiirk halkmm, nastl olur 
da boyle kesin karckterli 
bir sag partisini iktidara 
getirdigine §a§ahilir. An
cak bu §3§kmltk, siyasal 
ge~mt~tmizi iyi incele
memekten beliren bir 
haldir. ~5yle ki: 

Adalet Partisi'nin 
bir~ok baktmlardan D.P., 
nin devamt oldugu inkar 
edilemez. D.P. ise, 1946 
ytltnda, Tiirk burjuva
zisinin, yani biiyiik top
rak agast, tiiccar ve yiik
sek memurun partisi olan 
C.H .P.'ye kar§t kurul
mu§, 30 ytlltk ofkcyi, 
kini , ktrgmhgt istismar 
ederek halktn yaktnltgmt 
kazanmt§ bir parti idi. 
iktidart aldtgtnda, ha!k
tan yana irui§ gibi go
riinen ilk uygulamalart, 
fukara halktn <<Umdugn>> 
degilse bile, C.H.P. 'ye 
ragmen «buldugu» idi. 
Demek isterim ki, 1946-
SO'lerde C.H.P.'ye kar§t 
pkmt§ olmak, halk~t bir 
kimlikt~ goriinmeye yr
ter bir faktor~ii ... Ve bu 
faktor, ytllarca etkili 
olabildi. 

~imdi A.P. elbette 
ki, bugiinkii iktidartnt, 
bugiinkii yaputna gore 
yiiriitecek ve halk ~ogun
lugunu uzun siire oyala
mast miimkiin olmaya
cakttr. Halk, bu kez, 

ger~ekten kendinden ya
na, kendi ~tkartna uygun 
davrant§lar, uygulamalar 
bekliyecek, bulamtyacak
hr. Toplumsal yasadu 
bu! Hem halkt, hem de 
O'nu somiirenleri aynt 
zamanda memnun etme
nin olanakstzltgmt anh
yabilmek i~in ekonomi 
ya da sosyal bilimler uz-
mant olmak gerckmez. 

Ge~en yaztmtzda be
lirttigimiz nedenler yii
ziinden A.P. somiirenleri 
tutmak zorunda oldugu
na gore, yaklapk hesap
la % 63'ii okur-yazar ol
masa bite, Tiirk halkt, 
kendine k~qt olan bu 
gidi§i yaktn zamanda an-
ltyacakur. Ustelik bugii
niin Tiirkiye'si, arttk 
1950'lerin ortammda de
gildir. Sag partilerini 
ytpratacak, hatta ~oker

tecek yan kuvvetler var
dtr bugiin . Universitesi, 
gen~ligi, bastnt, o2an1, 
tiyatrosu, mahkemesiyle 
1965 Tiirkiye'si, sagct 
iktidarlartn atlartnt ala
bildigine ko§turabilecek
leri bir bo§ alan de gil• 
dir. A.P.'nin halkt uzttn 
siire oyalaytp aldatabil
mesi, ekonomik faktor
lerin yantstra yukanda 
belirttigimiz kurumlann 
da etkinligini ortadan 
kaldtrmak1a miimkiin ola
bilir ki, bu da bir 27 
Mayts denemesi ge~irmi§ 
bu iilkede pek kolay ol
masa gerek. 

tukenirken ~og~lmak 

ya da 

midelerin bo~lugu 
(Ba ~ • 1. d e ) 

karanllg1 bogarcas1na s1k11J yumruk 
gele-gele sonuna geldik kahpe rezilliklerin 
1rz1n1 ~oktan kirlettik bu rezilce ya,aman•n 
Emine'nin sutsuz gogusleriyle 
bir duzine a~ ~ocuguyla Hat~e'nin 

Sevi'ye tutulmam_ak ne demek karda,ca 
midelerin bo~luguyla yurusem yurusem 
tukenene dek verircesine benligimi 
milyonlarca insanlara seslenip 
yeni bir duzeni kurana dek yurumek 
gun gormemi~ gelinlerin gecelerini toplamall 
ya da y•kllmak koksuz aga~ ornegi 
k•zam1kll mezar ta,larl kovugunda beklemek 

sokup atmak ne denli gu~tur bilemezsiniz 
insanlm hemde yarJ·yarJya olumsuz 
olum-suzlugumu goreceksiniz 
bu i~ler surup gitDli' ylllar boyu 
otesi yok bu gidi,in daha ne kadar ~ekecegiz 
sanmaym ki her gece a~ yatar yedi oglanc1g1 Bay..-am'm 
bilmem kimin koleliginde ya,anmaz oliim pahasma 
daha da gu~lu s1kmal•y•z yumruklar1m1z1 
bir~eyler yapmak ama ne denli gii~lu 
ne denli yigit kollanm1zla yaratt1g1m1z 
karanllg1 ta~lamak sanlld•g•nca gu~ degil 
haydi dedik mi toplamp gelmeli biryerlerden 
omuzlar1m1zda allnterimizle ~elikledigimiz baltalar 
par~alanan yureklerimizi koymall avucumuza 
bir bakm1,s1n1z sokaklar• doldurmu~suz 
sokaklara kusmu,uz a~llg•m•z• 
bu boyle olmaz diyerekten 
ylld•zlar.• gorduk k1p1r k1p1r uykuya paydos 
karanl1g1 y•rtarcasJna silmeli ~apakll gozleri 
yeni dogan gune,i seliimlamall 
yuzumuze ak aydml•g• vururken 

biz ya~ 1yor muyuz ne 
yoksa bu olum mu aglad•g•m•z 
solugum a~llk kokarken dunyay1 sevemem 
insanca ya~amay• bilmem ki nas1l severim 
verin bana ba~kalar1nda olan1 sizdekini 
once karn1m1 doyurun gozumu doyurun 

niye boyle bu niye koi"kulu 
yeni gunleri ya,amak ne gune duruyor 
ya,amak guzel ~ey oysaki dunya guzel 
tad1na doyamad•g•m•z kadmlar 
ogullar1m1Z bizim k1zlar•m•z 
~ok~as1 Turkiye'yi kurtarmak 
varal1m kolkola yllyln·y•gm 
allnterimiz bo,a m1 gider 
gulerim akllnJZa adamc1klar 
~ocuklar1n1za komaym bu kutsal savaJI 
bunu diyecektim i~te 
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