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«Blzler Anadolunun dört blr yaıundan geldik bn okullara»

)N LİSANS OKULLARINDA
KI AYDIR BOYKOT VAR

• ÖN liSANS OKULLARt ÖZELLiKLE EGE BÖLGESiNDE KU-

RULU. DENıZLi, MANiSA, AYDIN, İZMiR, BUCA VE BA-

LIKESİR'DE, ÖĞRENCİLER SORUNLARINt ANLATABiLMEK iÇiN

DOLAJIRLARKEN MC'NiN TUTUCU YÖNETiCiLERi ONLARIN

ÜZERiNDE BASKI KURMA ÇABASINDA.

Asker ve öğrenciler ksrşı karşıya getiriliyor..

Binlerce öğrencinin sornnu si-
ze anlatacaklarımız. Boykotlannı
sürdürdükleri içln gözaltına alı-
nan, coplanan, tutuklanan btnler-
ce Ön Lisans Okulu öğrencileri-
nin öyküsü...

Öğrencileri suçlamak nadense
kolay oluyor kimi çevrelerde. Bir
Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü
direnişi, bir Buca Eğitim Enstitü-
sü boykot u, Karadeıüz Teknik
Üniversitesinde faşistlerin dev-
rimci öğrencilerinin Uzerlerine
saldırışları, Elâzığ olaylan, Öğ-
retmen Liselerinde boykot ve di-
ğer olaylar kamuoyundan sakla-
nılmak isteniyor.

Isparta Gönen Öğretmen Lise-
sinde yanılmıyorsak 40'a yakın
öğrenci —aralarında kız öğren-
ciler de var — başka okullara sü-
rülüyorlar. Klmilerinin öğrenci-
likle ilişkileri kesiliyor. Ortaklar
Öğretmen lisesinde de durum ay-
nı.

Öğretmen Lisesi öğrencilerinin
istemlerini daha önce «GÖNEN
ÖĞRETMEN LİSESt OLAYI» ad.
lı dizimizde anlatmış, bu arada
bu okullarda öğrencilere destek
olan öğretmenlerin kıyıma uğra-
dıklarını somut bir biçimde orta-
ya koymuştuk.

Ön lİHiu okullan
Çağdaş yazarianmızm okul ki-

taphklanndan toplatılan yapıtla-
rı, an dilimizin millî birliğimizi
bozduğu savı, sürgünler ve kıpm
larla dolu bir yozlaşmış eğitim
dlbeninde şimdi Ön Lisans Oku-
lu öğrencileri üzerinde yeni bir
oyun tezgâhlanmak isteniyor.

Ön Lisans Okullan özellıkl»
Ege bölgesinde kurulu. Örnegin
Denizli, Manisa, Aydın, İJmrir,
Buca ve Balıkesir'de. îki ayı aş-
kın süredir bu okullarda boykot
var. Öğrenciler sorunlarım anla-
tabilmek için gazete gazete dola-
şıp kendileriyle ilgilenmelerini is-
tiyorlar. MC'nin tutucu yönetıci-
leri bu öğrenciler üzerinde baskı
kuruyorlar. Muhtarlar öğrencile-
re oturma izni vermediğinden
dernek bile kuramıyorlar.

THY, TOPLU SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN

UZLÂŞTIRMA KURULU KARARINA UYDU
Türkiye Sivil Havacılık Sendi-

ası ile Tlirk Hava Yollan Ano-
im Ortaklığı adına Türk Taşı-
ıa îşverenleri Sendikası ara-
ında sürdürülmekte olan 6.
>önem Topluîş Sözlesmesi gö-
iişmelerinden doğan uyuşmaz-
k nedeniyle taraflann tam bir
örüş birliği için seçtikleri ü-
üncü tarafsız aracı Doç. Dr.
"uran Yazgan başkanlığında ku
ulan uzlaştırma kurulu, 17 su-
at günü yaptığı çalışma sonun-

da aldığı kararı taraflara bildir
miştir.

Bu karara göre THY'de çah-
şan personele, halen almakta ol-
dukları aylık ücrete 1 temmuz
1975 tarihinden itibaren yüzde 25
artı 475 lira zam ve yeni imkân
ve haklar öngörülmektedir.

Türk Hava Yolian Yönetim
Kurulu 19 şubat günü yaptığı
toplantıda, Uzlastırma Kurulu
kararını görüşmüş ve ortakhğın
mali imkânları içinde azami fe-

dakârlıkla uygulamayı uygun
bulmuştur.

THY Yönetim Kurulu, 170
milyon lira gibi büyük bir mali
külfeti kapsayan bu ödememn,
personelin üstün gayretiyle telâ
fi edüeceği inancı içinde oldu-
ğunu bir bildiri ile THY perso
neiine bildirmiş ve 6. Donem
Toplu İş Sözleşmesinin bütün
personele hayırlı olmasını dile-
miştir. (a.a.)
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Konuşuyonız öğrencilerle. Bu
karşılıkh soyleşide bozuk eğitim
düzeni çıkıyor ortaya...

«Direnişinizin amacı nediı?»
«Hep bu soruyu yöneltiyorlar

bizlere. Direnişimizin amacı bir
kez yasaldır.»

«Kimi yasal istemleriniz var
demek istiyorsunuz?»

«Evet...»
«Nedir bunlar?»
«Bizler Anadolunun dört bir

yarundan geldık bu okullara. Ço-
ğumuz yoksul ailelerin çocuklan-
yız. Ön Lisans Okuliarı Üniversi-
te ya da Yüksek Okullara gire-
miyen binlerce öğrenciye okuma
olanağl sağlamak amacıyla kurul
muştur. Ege Üniversitesi içerisi-
ne ön Lisans Okullan adı altın-
da öğretim türü sokulmuştur.»

«ön Lisans Okullanndan Üni-
versiteye geçme olanağı var sa-
nıyorum.»

«Var olmasına var elbet. Ama
nasıl. Önce ön Lisans Okulunda
okuyan bizlerin sorunlarım an-
latmak istiyoruz. Bu sorunlar
çözümlenmedikten sonra neye
yarar Ürüversiteye ya da Yük-
sek Okullara glrmemiz..»

«Elbet bir işe yaramaz...»
«Öğretim üyeleri sorunlarımız

karşısında hiç bir olumlu dav-
ranışta bulunmuyorlar. Biz işçi
ve mühendis arasında ilişkiyi sağ
layacak mühendis yardımcıları o
lacağız. Lıse mezunu bir kişi iki
yıl içinde mühendis yardımcısı
olacak. Gerçekten iki yıl içinde
mühfcıdis yardımcılan yetiştire-
cek mi bu okullar? Sonra üreti-
me katkıları ne denli olacaktır?
Ege Üniversitesi Mühendislik Bi-
limleri Fakültesinde dört yıllık
öğrenimle öğrencilere gerekli bil-
gi .verilmezken, hiç bir teknik
bilgisi olmayan lise m«Eunu biz-
ler nasıl mühendis yardımcısı
olacağız...

Son yıllarda yoksul ve emek-
çi halk kitlelerinden çıkan aydın-
lar, içinden çıktığı sınıfa daha
bilinçü sahip çıkmaktadırlar. Bu
durum egemen sınıfları korkut-
maktadır. Topluma aydın enllâs-
yonu biçiminde aktarmaya çalış
maktadırlar. Kendi açılarından
bunların önlenmesi gerekir. A-
maç ilerici aydın kesiminin çoğal
masını önlemektir. Uygulamaya
konan ön Lisans ögrenimi ege-
men sınıfları bu amaca kolayca
göt-örmektedir.»

Araç, gereç ve diplonu
Yüksek Öğretim Kurumunun

8.12.1973 tarihinde komisyon ra-
porunda belirtildiği gibi, ilk yıl-
lardaki başarı durumları lisans
ögrenimleri için yeterli bulunma
yan orta öğretün diplomasıyla
lisans diploması arasında geçer-
li olacak ön Lisans diploması
verilecektir.

Diploma konusunda Ön Lisans
Okulu öğrencilerinin görüsu söy-
le:

«Ara diplomayla n'apacağız?
lşte en önemli sorun bu. Üniver-
site diplomasıyla binlerce öğrenci
bugün boş gezerken bizler nasıl
iş bulabileceğiz? Bu ara diplo-
mayla halkımıza nasıl yararlı ola
cağız?>

•Ön Lisans Okullarında öğre-
nim için araç ve gereç yeterli
mi?.

•Denirli Ön Lisans Okulu Gar
binasmın içinde. Ege Üniversitesi
Mühendislik Bilimleri Fakültesi-
ne bağlı olan bu Ön Lisans Oku-
lunda sözde 120 öğrenci ders ya-
pacak. Gar binasında okul olur
mu?

Ne laboratuvan var, ne yurdu,
ne şu bu...»

Öğrencilerin çofu otellerde ka-
byor, lokantalarda kannlannı do
yuruyorlar. Ege Üniversitesine
bağlı Ön Lisans Okulu kuruluyor,
öğrenciler bu okullara alınıyor
ama hiç bir şey Öğretilmiyor.

Bozuk düzenin kıskacı
Bir öğrenci şöyle haykırdı bi-

ze:
«Açım üç gündür... Boğazımdan

sıcak bir şey geçmedi. Kars'ın
Iğdır ilçesinin A... köyünden gel-
dim. Bozuk düzenin kıskacı için-
de ezilij-oruz bizler. Yoksul, top-
raksız bir ailenin çocuğuydu. Bin
bir zorluk içinde lise öğrenimimi
tamamladım. Kamallık yaptım
Iğdır çarşısında. Her şey ilerisi
içindi. Ama görüyorsunuz duru-
mumu. Kunduralarım su alıyor,
tizerimde giyecek bir şev yok.
Tüm param bitti. Yurt yok eli-
mizden tutan yok..

Çok şeyler söyledi Iğdır çarşı-
sında hamallık yaparak lise öğre-
nimini yapan Ön Li»ans öğrenci-
si genç arkadaş...

Kıyın öğretmenleri, boykot ya-
pan öğrencileri sürün başka
okullara, kesin öğrencilikle iliş-
kilerini.

Denizli Gar binasında öğre-
nim... Ne laboratuvar. ne araç,
ne gereç... Yoksul halkın çocuk-
lannı aç bırakm, yurtsu: b:ra-
kın. Direndiler f'ij.'e damlara at-
tırın. sonra Atatiirkcülük ve mii-
liyetçilik taslaym...

TARTIŞMA

BlR BlLGlNÎ ANARKEN
önce şunu belirtmek isterim.

Bugün milliyetçilik sözü Ata-
türkçü ve dilde devrimci olma-
yan bir kitle tarafından bu duy
gudan yoksun sanmak istedikis
ri kimselere karşı bir kalkan
(ardında türlü gericiliği sakıa-
yan bir kalkan) gibi kullanıl-
maktadır. Bu terimin karşısm-
da, bize daha sıcak, daha an-
lamlı gelen ve bütün ulusu sü-
rükleyip, çevresinde Atatürk-
çüsüyle, aydınıyle memleke'ini
gerçekten sevenini birleştirccek
bir söz vardır, bu da Türkçü-
lüktür.

Bugün anmak istediğım ve
gelecek yıl ölümünün 20. yılı
dolacak olan Türk bilgin ve
düşünürü Sadri Maksudi Arsal,
yaşamı boyunca bu söz, t-u
ideal uğrunda savaştı. Siyasal
savaş verdi, bilgi sava.şı verdi.
Doğduğu topraktaki Türklerin
haklarını korumak için girdıği
Çarlık Dumasında, Çarlığm öz-
gürlüğe karşı her hareketinde,
Finlandiya'ya karşı baskıda, Bo-
ğazlar konusunda, ateşli nutuk-
lariyle kürsüde buluruz onu.

Hukıık ve felsefeyle iıgili ki-
taplardan sonra ömründn son
yıllarında yazdığı «Milliyetoilik
Duygusunun Sosyolojik Esasla-
n» admdaki yapıtmda birçok
ulusun bağımsulığmı basanna-
smın tarihçesini verirken, hun-
da öz dilin, dil devriminin one-
mini de belirtmektedir.

Şimdi kitabın adına bakarak
yaşasaydı, asla hoş görmiyece-
ği - bir kanat gerici, Atatürk ve
dil düsmanı basm onun «Mil-
liyetçiiiğini» kendilerine mâl et-
mek istemektedir.

Evet, Sadri Maksudi milli-
yetçiydi ama bu uygar ve çağ-
daş bir milliyetçilikti, çünkü o
kuvvetli bir Atatürkçü idi ve
onun milliyetçiliği Atatürk'ün
anladığı milliyetçilikti.

Büyük Önder'e içten bağlıydı
ve karşüığmda Atatürkten dil
devrimi savaşında büyük anla-
yış ve teşvik görmüştür. «Türk
Dili İçin» adlı kitabı Türkiye'
de ulusal dil hareketinin ilk ya
pıtlarındandır ve önsözünü A-
tatürk kendi elyazısıyla yazmış
tır. ı Bugün bu kitap tükenmiş
tir.>

YasBmının özetini verecek de-
ğilim. Belirtmek istediğim yön-
leri Üzerinde duruyorum. Şim-
di «Denizbank olayı» diye bili-
nen olay. Sadri Maksudi'nin
iki yönünü. Atatürkçülüğünü ve
dil devrimciliğini şöstermek
bakımından ilginçtir.

Dil devriminin en canlı gün-
lerinde, kurumlara, yeni ban-
kalara yeni ve öz Türkçe ad-
lar konmaktadır. Bunlardan de-
niz isleriyle uğraşan birine
«Denizbank» adı öneriliyor.
Sadn Maksudi düşünüyor: De-
nizbank değil, Deniz Bankası
uyuyor Türkçedeki ad tamam-
lamasına. Deniz bir sıfat değil
ki. Yeşil Bank, San Bank gibi
olsun. Bilımsel titizlikle, kim-
den öneri gelmiş sorup soruş-
turmadan, bir addır olabilir de,
diye esneklik göstermeden, söz
alıp kürsüye çıkıyor, kısaca bir
eleştiri yapıyor ve kürsüden ini-
yor. Hiç bir şeyden habersiz
«Bilginler dalgın olur derler»
o aksam ayda birer nafta ders
verdiği İstanbul Üniversitesine
gitmek için trene binip Ankaıa-
dan ayrılıyor, (o dönemlerde
profesörlükle milletveküligi bir
arada yürütülebiliyordu.)

Daha o gece radyoda basla-
j-an, kişiliğini ve bilgisinı he-
def alan eleştiri, basına geçiyor
ve adeta saldırı halinde bir kaç
gun Sadri Maksudi yerden ye-
re vuruluyor. Ne cahilligi ka-
lıyor, ne dil düşmanlığı.

Atatürk'ün bu ad hoşuna git
mis, olur mu diye öne sürmüş,
Sadri Maksudi bunu bildiği
halde kıncı biçimde elestirmiş.
Böyle sanıyor Atatürlt. Alını-
yor. Kaşlarını çatıyor. GUven-
diği bu bilgin neden arkasından
konuşuyor. yüzüne karşı söy-
lemiyor? Çevresindeki «mutad
zevat». Sadri Maksudi'nin o za-
mana kadar gördüğü Utifatı çok
görenler, fırsat bu fırsattır di-
ye. büyük adamın hoşuna gide-
bilmek için, yanş halinde, klm
daha çok saldıracak klm daha
çok batıracak bu «sözde> bil-
gini derken, ölçüyü kaçınyor-
lar. MAH'tan (o zamanm
MtT'ii bu adamm bütün geç-
mişini gözden geçirip bir kirll
yanını bulmasını istiyorlar.

O sırada Sadri Maksudi ls-
tanbul'dan bitkin ve şaskın bir
halde Ankara'ya evine dönmüş.
• Bunu bana nasıl yapar Ata-
türk? Beni tanımaz mı? O'na
beni yanlış anlattılar. Hiç onu
kırmak ister miyim?> Üzgün-
dür, bilgin kalbl kınlmıştır. A-
ma asıl Atatürk'ü üzdüğüne
hayıılanmaktadır. Kendini sa-
vunmak bile istemiyor ve su-
suyor.

AtatUrk yaalanlarda çok ilert
gidildiğini farkediyor. MAH'tan
gelen cevaptan etrafındakiler

şaşınp kalıyorlar. «Kiç bir şey
bulunmamış, tertemiz bir geç-
mişi var, sade bilim ve Türkçü-
lükle uğrasmış yaşamı boyun-
ca..

Atatürk kendi kendine: <Bel-
ki de gerçekten en ufak art
duşUncesi olmayan bu bilgine
bu kadar yüklenmeleri ayıp de-
ğil mi?» diyor. Emir veriyor.
«Bu vayın dursun.. Günlerdir
yalmz bunu konu alan, gazete,
radyo, Sadri Maksudi aleyhin-
deki yayını bircten kesiyor. BU-
yük adam bununla yetinmiyor.
O akşam yaverini profesörün
evine gönderiyor. «Atatürk'ün
selâm ve sevgileri var. Hocam
üzülmesinler. diyorlar. Kendi-
sini her zamanki gibi sofraya
bekliyorlar. Ancak dostlan bu-
lunacaktır. Buyursunlar.»

«Biliyordum, biüyordum bü-
tün bu yazılanlan hoş görme-
diğir.i, beni sevdiğini, beni an-
lıyacagını» diyor gözleri yaşa-
ran Sadri Maksudi.

Ayrıntılarıyle ıızun anlattıâim
bu olay. onun iki yönünü bir-
den yan?ıtmaktadır. Atatürk'e
olan bağlılığını ve dil konu-
sundaki titizliğini.

Evet, bir yönü de Türkçülü-
ğü yüzeyde değildi! Turan'dan
geldiği halde, artık anavatanı
Anadolu idi. Türkiye idü. El-
bet, tarihi ve siyasal klşiliği
ile bırakıp geldiği reiime.
Türk toplumlarını hiçe sayan
rejime karşıydı. Evet. Türk-
çü, çağdaş, uygar bir Türkçü-
lük yönlüsü idi. Bugün Ba\
uygarlığına karşı gelenler ne-
yi öneriyorlar! Dogu uygarlığı-
nı mı? Hangi Doğu?

Çırpındıklan «Millî Kültür»,
ulusal uygarhk diyebilmek için
önce uygarhk seviyesine çıka-
lım, sonra onu uluslaştırahm.
Anadolu'da bunca aç. çıplaK
okuma, yazma bilmeyen, ilk
hastalıkta göçüveren, kış kıya-
mette Öbür kentlerle ilgisi ke-
silen insanlar. yaşamayı sade-
ce çile çekmek olduâunu sa-
nırken, uygarhk Patılı mı ol-
sun, ulusal mı olsun diye tar-
tışmak nij'e? Uygarlık işte.
Doymak, ısınabilmek, düşün-
mek, bunun yerlisi, yersizi var
mı?

Sadri Maksudi Türkçe idi
ama şoven değildi. Türkçüiük
icin Batıyı iyi tanımak ?er«k
derdi. Nasıl kl savasta iyi bir
kumandan düşman yönünü de
iyi bilmek, tanımak ister. ger-
çek Türkçü devekuşu gibi ba-

smı kuma sokarak çevresinl
tammaktan kaçınmaz, başını
kaldınp. başka uygarlıklan
da öğrenmek ister ki, onlardan
iyi yönleri alabilsin. Bızün ge-
rid kanat, Türk gençliğinin
Batıyı tanımasına engel olmak
ister. Bazı ögrencilerim «Mil-
lî Kültür değildir» diye Batı
uygarlığmdan, yazarlanndan,
yapıtlanndan söz etmeme, ör-
nek, vermeme direnir.

Bilindigi gibi Sadri Maksu-
dı. bağımsızhk savaşı veren
bir ulusun Daşında bulun-
muş VP bağımsızlığı elde ed«-
meyince, zor karşısında Batı
ülkelerıne gitmış, orada Türk
Kültürünü öğretmek yaymak
üzere ödev aimıs. Sorbonne'
da profesfirken, Atatürk tara-
fından, ailece, Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlığı armagan
edilerek, Ankara'da yeni açı-
lan hukuk fakültesinde ilk
defa olarak Türk Hukuk Ta-
rihi derstni okutmak üzere da-
vet edilmiştir.

tlk dersinde vt kitabmda
nk cümlesi şöyledin «Her
ulusun kendi hukuku vardır.
Hukuk Fakültesinde şimdi
okuyacağımız kendi öz huku-
kumuzu bilmek ödevimlzdlr.»

Bu dersi o kurmustur, bir
çok kaynaklardan faydalana-
rak. öğrencisine daima 1leri-
ci düşünceler aşılamıştır. Yo-
bazlığm bize uygarlığın ka-
pılarını tıkadığını söylerdt.
Bununla beraber ulusal gele-
neklere saygılı idi. Rusya'da
TUrk ve Rus okullarını bitir-
dikten sonra, okumak Uzers
Türkiye'ye geldiğinde, zama-
nın ileri gelen bilginleri ona
Batı öğrenlminl. Fransa'ya
gitmesini salık vermişler.

Orada hukuk. felsete ve sl-
yasa! bilgüeT okuyarak döndü-
günde. önce avukat. hukukçu
iken. ulusunun bağımsızlıŞi
uğruna kendini siyasal savas
içinde buldu ve olayların akı-
şı onu hep özlemini duyduftıı
öz vatana çektl. Burada 19 vıl
önce 20 subatta. IUrklüğe kar-
şı ödevini. binlerce dpfterli
öğrenci yetiştirip. dil devri-
mine büvük katkıda bulunduk-
tan, vasiyeti halindeki son ki-
tabmda uypır ve çaftdas bir
«Millivetciliği. önerdikten son
ra, bü\-ük büp\ ve düsünür
babam Sadri Maksudi Arsal
bu ölümlü dünvadan aynldı.

Naile TURHAN

OKUYUCU MEKTUPLARI

KÖR YERİNE GÖRMEZ
Rehabilitasyon, genel bir eği-

tim kapsamına girer. Kişinin
doğal ya da sonradan olma sa-
kathk ve eksikliğine karşı, ken-
disine uyan bir iş yapmasını sağ
lamak amacıyle uygulanan teda->
vi seklidir. Toplumun «kör» di-
ye nitelendirdiği görmez vatan-
daşlarımız da bu kapsama da-
hildir. İşe yaramayan, tüketici
durumunda olan bir görmez,
rehabilitasyon merkezlerinde gö
receği üç aylık eğitimden sonra
becerikli, girgin, kendi çabala-
rıyle yaşamını kazanabilecek
bir duruma getiriliyor. Daha
açıkçası görmez; tutsak bir ya-
şamdan kurtulup, bağımsızlığa,
özgürlüğe kavuşuyor.

Geçtiğimiz günlerde televizyon
kurumunca düzenlenen bir prog-
ramda, Emirgân Altı Nokta Kör
ler Rehabilitasyon Merkezi Baş
kanı Necdet Akgün, bu konu-
nun açımlanmasını yaptı. Göste
rilen filmler, yöneltilen soru-
lar, yanıtlar güzeldi. Konunun
içinde olmayanlar için de kuşku
SUÎ yararlıydı. Ne var ki; «kör»
sözcüğünün sık sık yinelenmesi,
yüreklere saplanmış bıçak acı-
sı yarattı. Rehabilitasyon yönet
meniyle, program yapımcılan,
sunucusu, «kör» sözcüğü üze-
rine yarışa girdiler sanki: «Kör,
şöyle yaparsa böyle olur; kör-
lere- böyle davranırlarsa şöyle
olur. Körler körler...»

Konuşmacı ya da yapımcı,
Türkiye'de yüz bine yaklaşık
görmez oldugunu, bu konuyu
onlarmda dinliyeceklerini hiç dü
şünmediler mi? Kör sözcüğü-
nün yerine; «görmezler; gör-
meyen. görmeyenler, gözlerinden
yoksun kişiler» denemez miydi?

Televizyonda gösterilen, sunu
lan bu tür programlara, konuş
malara daha içten bir özen gös
terilmesi gerekir kamsındayım.
Kaldı ki; «Kör» sözcüğünün
görmezlerle, yeterli bir ilişkisi

Okurlanmıza
[Gajtetemlzc ilgi göstererek
sorımlannızı yazmanız, ıo-
runlarımzın çözümünde aracı
olma görevini vermeniz biz-
lerl mutlu kılıyor. Ancak siz-
lerin sorunlannıza myırdlğı-
mız bu köşeye çonderileıı mek
tupların pek çoğunda ad ve
adres bulunmamaktartır. Siz.
lere daha fazla yardımcı ola-
bilmemlz için sorunlarınuı di
le getiren mektubunuza ad,
adres ve imzanızı eklemenizi
rlca ederiz. Bu sütunda yavım
lanmasını istediğinlz mektup-
l»r Içtn gönderece^lniz zarf
(iTPrine aynca «OKIJYl CV
MEKTtPLARI» sözünü ekler-
senlz bize daha çok yardımcı
olac.'.kEinız. Savcıl

yoktur. Türk Dil Kurumunun
«TUrkçe Sözlüknünde bu konu
aydınlığa kavuşturulmuştur.
Kör sözcüğü, gorme yetisi a* o
lanın dışında:

1 — Keskinliği yeter olmayan
(Kör bıçak, kör makas... gibi).

2 — Az aydınlık veren (Kör
ışık, kör kandil... gibi).

3 — Arkası tıkalı olan veya
işlek olmayan (Kör hat, kör
sokak... gibi).

4 — Dikkat ve anlayısı olma-
yan (O kör degil, her şeyi an-
lıyor gibi).

5 — Kötü sıfat olarak kullanı-
lır, bazı deyimlere (Kör talih,
kör seytan, kör boğaz... gibi).

Görülüyor ki kör sözcüğü. işe
yaramayan kötüleme, aşağıla-
ma nitelikleri ta^ıyor. Görme
yetisini yitirmiş, görmeyen bir
göz için bu sözcüğü kullanabili-
riz. Üstelik, kısa bir sürede hal-
kın belleğinden de söküp ata-
mayız. Görme, ışık aracılıgıyla,
gözün dış nesneleri görmesı de-
mek olduğuna göre, görmeyen-
ler için de «görmez» sözcüğünü
kullanmak yerinde olur.

Kör sözcüğü, görmeyen kişi-
nin benliğine indirilen ağır bir
darbe oluyor. Oysaki; bir kişi

gözünün görmemesi dışında;
tüm organları sağlam öteki ın-
saniar gibi çalışabıliyor. de-
rekli koşullar, ortam sağlandı-
gında, kendine topluma yararlı
olabiliyor. Tüketici olarak kal-
mıyor.

Yirminci yüzyılın yansından
bu yana, birçok görmez genç,
yüksek öğrenim yapmıştır. Biz-
de de görmez avukatlarımız,
öğretmenlerimız, müzisyenleri-
miı bulunmaktadır. Bunların
arasında bulunan Mithat Enç'i
hiçbir zaman unutmamak Kere-
kir. Olgulann en yabansı vanı,
görme (optik) eylemini gerçek-
leştiren 18. yüzyılda vaşamış
Sauderson'un da görmez bir ki-
şi oluşudur. Yine. göz ve kulak-
larından yoksun .tüm evreni tan
sımadan bırakan, Hellen Kel-
ler'i unutmamak gerekir. Öz-
deş biçimde, yazışma için altı
nokta biçimini bulup uygulayan
Louis Braille'yi de.

Türkçe bir sözcük olmasına
karşın. «kör» sözcüfeünün yeri-
ne «görmez» sözcüğünün yefelen
mesini istemek. tüm görmezle-
rin en doğal hakkıdır.

Ziya MISIRLI — istanbul

SOSYAL GÜVENLİK KESiNTiLERi
BiRLEŞTiRiLMELi

Işçilerimizin emekillik işi o-
luyor. Yıllarca sonra olsa da
memnunuz. Ancak Emekli San-
dığma bağlı olarak çalışan biz-
lerin yani doktor, mühendis,
öğretmen, memur, tekniker bu
durumdan istifade edemiyoruz.

Bu grupta olan onbinlerin U-
zerindeki topluluk Sosyal Gü-
venlikten yana hiçbir bağıntısı
yok. Bizim yurt dışındaki ça-
lışmalarımız sayümadıgı gibi
borçlandırmada yapılmıyor. Bil-
farz ben ve arkadaşlarım b3-
raber Suudi Arabistan'da çalış-
tık. Emekli Sandığı bu çalış-
mamızı kabul etmiyor ve bizi
borçlandırmıyor. Halen buralar
da çalışan arkadaşlarımız var ve
bir garantileri yoktur. Bir mil-
letin çocuklarının meslek ayrü-
madan toptan Sosyal Garantisi
olmalıdır. Çünkü bunların hep-
si çalışmaktadır. Birbirinden
ayrılamaz.

Almanya'da bizden emekli al-
datı kjsilmektedir. Fakat bu ke-
sintilerle de Emekli Sandığı ıl-
gilenmeme!;tedir. Yani lıiztm
hesabımızı tutan bir teskilâtı-
mız yoktur. Herhangl bir sonuç
ta ailelerimiz bizim bu işimizi
temizleyebilecek durumda de-
ğiHerdir. Halbuki buradaki ke-
sintiler d?»rudan Türk Emekli
Sandığma aktanlmalıdır. Ve o-
— -•- u»_ı : _ «^.VH1İ> 1 hi

Tabib Odaları, Türkiye Ta-
bipler Birliği, Mühendisler Bir-
liği, Türkiye Öğreüuenler Der-
nekleri ve diğer Err..—. Sandığı-
na bağlı meslek teşekkülleri
bu işin Uzerine eğilmeli ve men
suplarırun haklarını aramalıdır-
lar.

Dr. Ramiz TÜKK3IEN
Waldklinik Hösel
4030 Ratingen 6

Elektriğimiz,
seçimlerde mi
bağlanacak?

Bizier Nızıp Bırecik arasm-
da Gaziantep'e bağlı Tilmıyen
(Günaltı) köyünde oturmakta-
yız. Bundan on yıl kadar önce
köyümüze elektrik gel("-^i srtv-
lenmeve baslanmıstı. Ha bujrün
geldi ha yarın gelecek derken.
ancak 1P74 vılında knvümUrlı»
birlikre Dutlu. KelPklioğlu. EliJ
oğlu köylcrine elektrik teslsat-
la.ı çeküdi. frafnlar tak'ldu köv
lerle ana hat arasmdaki harlar
çekildi. 1974 yılı sonunda elek-
trifrin kesin olarak ynnacağı yet-
küiler tarafmdnn söylendi. An-
cak hükiimet değişiklifiyle bir-
likte bütün işler durduruldu.
Aynı zamanda TRT'nin yukarda-
ki belirttiğim kövlcrde elpktri-
ğin henüz yanmadığı, ne zaman
yanacağı bilinmediği halde TRT
bültenlerinde elektriğin yand'.gı
yayınlandı. îkfbucuk yıia yakn
zamandan beri söylenen yalan-
larla bizleri oyaladılar. Sayın
Başbakanın elektrik için katıl-
ma payı ahnmayacağım söyle-
mesine rafmen yalnız bizim
köyden otuz bin lira katılma
payı almdı. Fakat elektrıkler
hâlâ yanmadı. Yanması için sa-
dece sartele basılması^r'an t-i«-
ka bir işi olmayan elektrikler
nıye bekıer.

Her halde sayın yetkılıler
elektriğin yanması için seçıme
yakın bir zamanı bekliyorlar.
O zaman elektrigi yakıp işte
elektriğinizi yaktık oylannızı
bize verin diyeceklerdir.

Tilmiyen (Günaltı) köyü
sakinlert adına:
Resat OZDEMİR
Nızıp — Gaziantep

ÖZTÜRKÇE

ÜZERİNE
Biz, bir grup liseli öğrenci ar-

kadaşız. Okulumuzdaki Türk
Dilinin özleşmesine karşı gör-
düğümüz bir tepkinin, satırla-
nmızda anlatılacağı dileğiyle
sizlere durumu yazıyoruz.

Lise MtidUrÜmüz ve Felsefe
öğretmenimiz Celâl Dağkıran,
öz Türkçe konuşmaya uyduruk
ça diyor, bunu yapıp, Arapça
konuşmayanlara da tepklde bu-
lunup, dillerlmizi anlamadığını
söylemektedir.

Tüm Ö2XE9ME yolunda ça-
bada bulunanlara duyururuz.

Poğazlıyan Lisesl Son Sınıf
««•rencilerinden: Adı saklı

Yan ödemede
eşitlik gerek

Üç seneden ben uygulanmak-
ta olan yan ödemeler karama-
mesinde devlet kesiminde çalı-
şan hemen herkese (soförler,
aşçılar ve kaloriferdler dahil)
van ödeme verilirken. fikren
ve bedenen en az onlar kadar
yorulan mütercim ve tercüman
l&r bu haktao yoksun bırakıl-
rnaktadırlar.

Kararnameyl imzalayan Ma-
Hye Bakanı ve diğer hükümet
üyeleri bu haksızlıgı ne zaman
Kiderecekler. hukuk ve adalet
eşitliği tasımayan bu uygulama-
ya ne zaman son vereceklerdir?

Mütercim ve tercUmanlann
da gün eectikçe zorlaşan ve va-
samımızı zehir eden hayat şart-
lan karşısında van ödemelerden
yararlanması Rerekmez mi?

Devlete ait kuruluslarda eiV
revli yüzlerce tercüman bu so-
rulara cevap beklemekte hic-
bir hakkanivet ölçtlsüne sığma-
yan bupünkü uyjrulamaya ar-
tık bir son verileceği umuflunu
taşımaktadırlar.


