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Izzct,:,rr.ırot
?iırir liulüplcri Fcdcrasyonu

Gcıc 1 Başll ı.ıır
ıf'iltir iiulüplcri Fcdcr,..syo;ıu bir 3-ı1 3ibi ]rısı bir sürc, içi";ıd,c bek-
1e.ııi l cııd-c-ıı fı.z1..-s]_:ı]- y"ıpı1]_ş ve bu ci,bııeiıdc 11 Fil:i:: 1iuliibü Icderıs-
yona" baği.alıi:ııştrr.

Şunu iyi bi]_ı-ıe ktc yırır v.ırdır. lredcrıısyon bir o1uşuıı içind,eiiir.
Ç alıŞna} ırı-ıır zın nitcliği bu o.]-usuiıu t r.i:1,]]iılenılr o1ı.cıtıtır. Bu:ıun

içindc iiti ],ıadcııcli bir yol izleyeceğizı Birincisi, kurulııuş o1up-
tı I']iF ı ye b,rğlı o1rııyın kulüplcrlc ilinti !ıurı,r:.]; onları FIiF ı ye

beğ1-.ııak. İi<iııcisi, Fi]iir ]ıulübLi o1i-ıayııı oıtulıırda Filıir.iulübü
lıuruli:ıısını. y,ırdı;iı c t ıncli.

-3unlırı yap,]r]icj1 dc cleinokı.,tilc mc::kcziyctçi si§tenden ıyrılnarıılt,
sosy:-list disipli;-ı içcrsi.ıcc ii-,d.crısyon-](uliip, Fcdcrısyon-Uyc iliş-
lıilcrini s.ığ1;:;ıı,}t 6crc.iilidir.
bnüııi,lzdcki ,-ıyl-ırdı ç rlrşııılırııı]- z ]-i1 ,,.,ııı ltonırsu, İstınbul ve fzmir
"uaiitir Kuliiplcrini kcııdi arı.lırı.nd,ı birlcştire.reiı birer sckrcteılit<
}cıırnılc, §rzurunı ve Trabzoiılı. ilintiııizi s rlı1,.:ş t ı rır.ı.]t FIiFıy1 çalı-
şan bir nıalçina durunu.iıa gcti.rüek ol;ıcı.!ttır.

FIİF nc yıptı, Iıangi sokalt hırejçctine kıtrldı gibi gülüıç iddialara
ise y.rnıtınrz: FiG bir oIuşun içindccir ve bu o1uşuiı heııüz tıi:rın1
1ı.nıııınıı şt ı r. üzeriııde özenlc duruliaısl gerekcn bir noktı da, lıılkıı
y;]İı.!aniı olnıyın koiıulardı. Fi,§ kimin yj-.rarlila sokağa çı!cı.ce!ttır?
Türklye'de sosyc,lizıı iktldıyı gclirck için dc ıokrıti}c ycıu seçnis-
tir. bzü ha 1]r o1an FKF bi! t -.kın lrirasclerin sosyalizin kur,ıcığıııa
j"nannışz. İııaırd.:_ğı ü c.it şey, sosyaliziıi hıllrrn ]çcndi eliyle }iurr.ca-

ğ:-d:_r. [uruçr böyle olunca., lçonusu ası1 br"}]( olnayan konulardo. FI{F

o 1nııya cıkt ıİ:.

-ö.rıacı;ıı z rı.,. J.k y.f.]r]-nn olan cylenlerc çolr 8iiçlü olıra.k girmck, bu-
nBı iç j.;r cle sı-kı. brgüt lcnrneyi , başk:ca yarırlı lıoşulları hnzı,rla-
ma-tt :.r .

-}-



I,İKIii. |iijl,ijr]l,rni r. ]:,Drjiİ!s_,)]]U i.UnULa,irj.ij:AiILDI
16 Ara}riç 7965' de ltır.u].:.n Fikir iiuli;pleri Fe dc:.asyoılu, biı ylla
aşl<ı.ı ç alı sınaf ı.rından sonra 22 Oca]ı f95?'de 3iriııci Kurultayını
yapt ı .

I(u::ultay, saat lcoo l da, çallşünrılarrn Türk-iye ve tüm dünya halkları
na yarar]-]- o],rııasr uııu-d uyl,--. ve sosy-ılist gençJ.ik eyleıninin daha. da
güçlü, daira da o1umlu sürmesi dileğiy]e açrldr..

Kurultayın illı ltarşrlaştığı soru-n Yüksek öğretmen Okulu Fi.kir Ku-
],übü tensi 1cilerıinin Kurultaya. aluııana]-arı idi.. ilk anda şiddetli
itiraz]-ara uğrayın bu driıuiı dajıa şonra leurultay kararı ile çözüm*
leııebildi. Sorunun gcrç..]( yüzü ise so§yalist disiplin anlayışına
daya:ıryordu. FKF tüzi,;.ğiiıde de açrkça belirtildiği halcLe, Yüksek
Oğ-r,e t nıen Okulu Fiırir Kulübü }<urultay temsifcileriıi Ku]üp Gene1
!(uru]uıda seçroesi gerekj_rken böyle yapnarnış; FK!. }Jorkez Yürütme
Kuru]-una Yöne tiıı KuIulunun saptadığı ismleri gbndcrrnişti. l.ferkez
Yürütnıe Kurulu ise sosyalist derno]çrasini.iı öııgüt anlıyışrna uygurı
o1arak, ve üzerinde süre]çfi olafelü titrediği lıAlttan gelen bir ör*
güt leniıenin üst iiad,emcye }radır sela-;net le ulaşabilmesi gereği !' ni

göz önüne alaralt, Yükşek Oğıetrıen Ckulu_nun yeniden Gene1 Kuru1 ya*
parak yeni temsifciler seçı.ıesiııi ist,di. Ama yüksek Öğretnen okulu
3ikir Kuiübiindeki arkıd.aş1;,,r yeni bir Genel Kuru-lu Birinci Kurul
taya yctiştircncdiler.

KuIultayda bu duruıı ınl:tıldı. Ve_Yükse]c öğretnen O]çu]-unun temsi1
eileri,nin kabülüne ]<arar veri ldi .

Daha sonra raporları.n okunmasına gcçildi. FKF Gcnel Y6netinı Kurulu
kurultaya 35 sayfıyı. geçcn bir çalışma raporu sundu. Bu büyük ba_

şerryd.ı. Bir yr}r az eşkın bir sürede bu kader işi başari:ack, böy_
1csinc cid-d.i bir r,tporu sur,i.bif mck 't ürkiyılr]ı ınc:k sosyclist, bı_
bayiğit gençlerc nısip o lıbildi . Bun}i;rın yınrnda FK?'nin bir y1]__

l:-lc cirosuaın 2OOJO ıir... civarınrla oflnası d.r klj.çünsenııiyec e k bir
başarıyd.ı. Vc bir clefı,i d;-ljıiı ınlışrdı.rtlBu işi sosyalist genç].eı



FIKIi1 l(i]'l,JPL-IiI l ;ı-Dİİ]\S :. iji.ıi; .irarri. :r jI ;A]]Iı,D ]
16 Ara]-1k 1965| i,e kuı.ulaın Fikİr Kulüpleri Federasyonu, bir yılı
aşk:.n ç ıılı ş ma]_arınd.an sonra 22 Oca,k ]_957lde Birinci i(urultaylnı
yapir.

l(urultay, saat }3ootda, çalışın€rfi]|ln ıurı.ry" ve tüm dünya hal-kları
na ya.rıırlı olrnasr unuduyl.-. ve sosy.ılist gençlik eyleıninin daha da
güçJ.ü, dahş da oluro.lu sürııesi di]"eğiyJ_e açıld.r.

Kurult;ıyrn i1}< lcarşrlaştrğı soru-n Yü]isek Öğretmen okulu Fikir Ku-
lübü t ensil ci]-erılnin Kuru}taya allniıaıxaf arı idi. İ]-k anda şiddetli
itirazlara uğray:-n bu drırun dıha sonra kurultay 'k"ru",, ile çözüm_
1eııebildi. Sorrınun ge rçeit yüzü ise sosyalist disipli-n anlayışına
dayaııyordu. FltF i; üzliğiiıde de açritça belirtildiği- halde, Yüksek
Oğ-retrnen Oku}u Fikir l(ülübii kurultay temsilcilerini Kulüp Gene1
(uruluıda se çrnesi ger:kirken böyli; yapnarnış; F(F Llerkez Yürütııe
(uru]-una Yönetiın Kurulunun- sapİ adığr ienleri gbndcrmişti. lferkez
Yürütrıe Kurulu ise sosyalist d.enıokrasiniır örgüt anlıyrşrna uygun

o1arak, ve üzerind.c süre]<li ofajek titrediği ılAlttan gelen bir ör*
gütlennenin üst itıdemcye }iad.,r §e13"netlc ulaşabilmesi gereği!! ni

6çöz önüiıe alarak, Yükse 1ı Oğrctı;ıeiı Ckulunun yenid,en Gğncf Kurul ya*
parai; ycn1 temsilcilcr sc-çmesi:ri ist,di. Amı YüJ<sck öğrctnen Oltulu

Fikir (uf übiinde ]ri ark:.d.aş 1;r yeni b ir Genc1 Kuf ulu Bj-rinci KuIu'ı
t:iya yetiştircnedi 1er,

Kurultayda bu durum ]nliıı.ld1. Vc YiLksel: öğrctnc: O]<u]rrnun ternsi1
c j_leri-.,rin kabülüne ]çarar ve rildi.

Daha sonra lapor]_ırrrn okunniasua geçildi. Fi{F Genel Yönetinı Kuru]-u

kurı-ıltaya J§ sayfcyı geçcn bir çı-lışıııa rdporu sundu. Bu biiyük ba_

şarıydı-. Bir yılr az aş}<ı;ı biş süreCe bu kadar işi başarıoak, böy_

1esine cj_ddj. bir rııporu sune.bilmek Türkilıştde ancık sosyalist, ba

bayiğit gcnçlbrc nıısip o l*bildi . Bııı]_ıır:_n yınrnda FKl'nin bir yı_l,

1ıi< cirosunı;ı 2cooo lir.ı. civıı:.ınd; ofıı;sı d-r i(Liç iimsenmiyec ek bir
başarıydı. VC bir defi,,. d.lı._ı ı.nlışı_dı,'iBu işi sosyali.st gonçJ_er



İ.: ,-ıld_j- l,_,l'i b ı.;,,. _.r,;,iiu1,,,r,r]:_, ."ıı_i]ötı,!iı, sözali, ]]airçf 1]r örl:ü'ıiı::_ı_nC.._.i

b:işic;li iCi .

Ku.rult -).- , bir J _ stı:ıt,: ji sı.,ı-ruidri. }! s.ıyf :ıt:_k st:catı, ji iı)r birli
ğiyti: kıı,bul 3di]d-i.

S-ürııteji;ıiıı saptııiııasırıd,ı bü]:ün r1;1c3el;.ı,i,ı di]çi:ı..blıri özg] ]iklc
bir nclii ;r ;ı ç:i<ildi, vc iyi.j_clı iyiyc cle şti::iieı bu_ ,,ıokt: str::!te ji
nij-] s a.p t.:tJ.ti]1:,:s a ]ıa rşrk gcti::Ci. Bu, şu rdi: ''Bugüıı Tli].iiiJ/J önc.iıli
gü;r],cj:ini y,-]şaiıor. İl<l U6rü< 51_bL Eö zü|<.n egi'i:lejı güçler., aslrnda
Ort'ık bir oyuiı ci.ıui crl,]r. B,!i o1iuıı Tü,:Jıi;ı:idc so§.vi.,list]eriıı b i.ı ,

Şljia çJiıp örrıek için oyn..illyn.]]. 3u ışi 9;ı:ıçliir jrare]ret1.:ri ile
y.-ı"pr;,crl:ı::. j:_ı]trıd:: işçileri dc bu il;i; it..,._rıstrrıp So]sai{ı-] c 6]:ıie it

istelr:eekler. Solrık iı..-".,z 3.. s ııı ın ise Türj;ii,i;'yi ner:lre g|itüıeo;ği
:-tçll(t] r, Bu l.vr:::]ıf.,l .i'. :.izıli ç ,_.r,,,,ç;,.ı b._.::-_ llil iıc ]i:.::.ı1l_
yucıiiiı-r. Tü:r}<iye sosyılist g.rnçlili,i 'lıu oyı.lrı_ı g.],lE]iycc!,{ti:,. tsu_

giiıı FiiF gü.çlü bir ör;;,Lit c iı:r::lc eg:]ıc:,ı ii|içlcr:j n }cıl.ş r s:_nı. çrkıbi1__
riiiŞtir. ijı-ı egencıı güçl.i.i r] c i uili:Lli ri,lu:_] t i;ı. . Bu ai,,,lruinu, bur":.dl,,, o1du__

ğu grbi görı,ı:k vo strı;iı ji;,ilzi b Lı:liı. :öı::, s;ıpt._ınıik goreklr.tl

3u d u.ı:ı:rı G:]ie J_ ts,-işlcan l(:-ıdr. c ıif u1, jl:1ı tjrıf rl_ıd, ı_ı:_l oriıy|], ,iclırlu]ii:llı

sonf :| f i styf r]-ai( G;nıl Iöıi.ti::i ;iurulu str --'ü. ji_ ö,ıırisi d,.:ğiştir11

ncd.]l ]ri..bu_L cCildi.

Dı,hıı ıo.ı;:ı G;.-ıc1 Jöıictiıı ,,lurui,u. .]!.11]]]].1:]_, 5,:çiıilai. yi;i]11:],r]ii -;J]ıi

a rk.i d lı ş J_:l r:_ rır z is b:,-l1ı.nı g:ldi1-1.

Px]( YiJ(I]İDIR ...
GUZEı GU]\LI}j YAT{TliDiR

Y.ıiR]ji....



FKF POLITIKASI vE Ç/\ıIŞ],{Al,ARIt{DAl\i PARÇ;iIAR

Enpe;,yalizmin hcrgüır bj_raz ilahe geri}:yip hızi-::. a,zgın}aştrğ: bir
dü::y'-d.a y]ş-Lycruz. Yurdıınuz, v.Lr] sönürgc il:en, bir :;urtrıjLı: s_.v,r-

şı ve rere ic einp ery.-,:li zne ka_rşı siyas.ı.t bağrııs ı z lrğan]- elde e Ğ:li ya-
rım yüzyrla yalc}aşıyor. 27.lliayıs ertesi bir ikinci lrurtuluş S3vaşa

gitgide gc_|işio, ycrine otuf l-;.vor.. ioo]u.:ıcu ılcştlriyı, top]_u.rıcu ör-
gÜtlenne ye, topiumcrr e}ıf eine açıl,ın Lı.;pr, bu siı.vışi.ıı gerçe]tten bir
kurtuf uşla so:ı1:.nıcı]ril1 göst ^riyor.

FKF yüksek ö;ı:eninı ge nçleı.ı.iıi.:ı b,]_li ,iit,]irri.ıl,- ulılıi.ırş olanlırı-
ıın, örgübüdü_r. ]iııııcır,ız, iıs:_:.ıiıı kııdisiiıi §1]:1.ı"glzcıj e,-.1ir;tiie-
bi]_diği olanıklarrir vaı:ıl,Cuğu bir düzene u1.;.şnek için eğitilip, bi-
}inç}cnerek, yuı,,d.; ve di-.ıyalıi: i,öıı vcrııcğc y5neliic eylcnlere- grriş-
n.lrtir.

0h,dU,l'Uti 1şi-.ı.lı I;.Zı:;iL 1

?KF ::c:,.:-::.] b-:: ör;ütrü.. i;y:.1.ri, Ly. ltı..l ı'_:r:rl F.C.,r.ı o., 5r-
gerilı_.riylc bir. bütü.;rdü.ı:. ,,.1trke s biitii_; ]<;rairl.,.;:d: ı crr sc:ı sı zü söJi-

]-c::. t]u doğ::u-dı_irlist işiıie.-ıiiı iııı l.:osufr.rdur. Yo.;s:ı dı.']:ı:ırIc}rk,

b:ışlboş}ı-',}<, s:': ,;ir],:1u],: içiııcie topluı]lcl,i i..vi].].;ji]_iı. yürütülıesi ii-i;ıüııii-

Topl_u:ıcu lıir örgüt,tı tck bııı;lr iı.rl{jzi1 bir ç:lrşı.ı_, ]( 1-.,- ı41!] zor-
1adığr bir seydir.. ialnız bı_i ;;ı;ı:kezilliğin Cerıokrı,titı biı: özii c}du-

ğu ı-inut uln:_i:-ıaf ıdrr. Bütün örg.:ıılcr.iıı ycti<i]_cri;ıi ge ıc} kuruf 1iırdan,

tüzü]tten ,ıldıir bi r. yörı,,iinı sdz it o.ı]usuci ı,ır . An:ı bu dcı,ıo]rrıti]ı sürc-
ciı soııucuııe uyıi;k bütLiıı ör,6;ıil;r ve iiyelır içiı na;ıiıs bo::cı-id'-ır,..

j',{.Ii(czi1 yönc tindı l.ır_,_rlır ö;7l: 6 .liş-i güze 1 elrnnaz. D-],]iIŞijAlI

alrnır. iunun yıygıniaş ı:ı.,.s ı_ , ı;cııel}eşmcsi örgütiin i;ıi işle ıı sine

bağl"rdır. Doğıll:_itl: d:ıhı- iyi işlencsi is* buna yrıliı.rdı.ı aşı_lr vc

-4-



:!Ş.]İld,:'"]l yul".I l İ, j'İ b_]_:, }i:ı) -.r]ci;ııiı: ,."'..r ]<ur.ilui]cı hi_.i]li] il ]ı;' ], lı:ı ö-
İ]ci]l]i ]-i..f :]| I i:.:.::ı:ı oı:.t;]ı]_....3.] i_r1]_ j.]i-rlis1 öli.jl:-.,|Yjl io',l,^:c:,]<t:.ı.. riilci]]l çcl:
ijrr bili,l;;ı.:si ge r.ckc.1-1 :lıl;t,i l,;i-: so,ı söziı 3öT] Y-c ]. ]-:riiı lıri]u;r-

1-1ı-s:- g,-'r. ],..idi:c. Isi; bu sıı sljz ı;Cylci:ı,,:ıı ii;]ı i:ı:r tü_rli_i t ı,r,i;ışııı:,
ciiı-;ij1 5,1;_urefişi yap11,:.b j-ii.r,. Buır1 ıı soırra hcı.lii,s ,ıci}ciii iJrgcn
y; C,,:, kişınin söyt.,diği so_ır stjziin ışrğıııd.. gör..vini e ,ı ilı,L ıı.asr}
b:ş:,.ı,acaksa, öylö ç _._f 1.j1]..

Ör5üt iıiç kiııscrrin ıı:;1r Ccğilcii;.. ilepiııiz bir ı.r...-ıi:ı. clriı_ı]ıcı v:;1,-

ıi.rr,. i]crji:, s lrrııdiıı diişeı J,.Jrı,i.i_ v:ri;ıe g, tir.C.] tt-iı". ]3rı.;:-.., şu*
nUrl-bUı'..ı;ı h:ı.trrr için d.;ğıl, ör:8iitiiı. v. 1i]l:jcf ]ıljı iı:s:irls:ı_ için
ye.p;ı"c;ı-ktir.

Ur;ütii;ı iı;lır:ı.; biç j_i,ri ]<oıııısı,ıic}:,,, oilçk,:,i ccilccılı cı öır;:nli r.o]tt.,,

ç.],-i]-iirjıı]il,i]aı k rşi-st1 d,.izl. n.]ıiı çri<ıi:ı:rlı:,ıı-:.;rdrı:. iek tek lıişile riı
ç,,'. i ı ı ıı,; lıı:ıııdı:ı t,Idt -,ciil, -..k D-- r I11ır,:-ı .ı-Lilatrcr o1ciığuiıı-ı bi1-
,.;ıcit 

";cr,,);ir. ilı: i<on,"rci:, ı:ıu,b1 ]]i .. ](u]]u1 ç,ı-li:.j j-[-i*q1 ılı,şl;,;ılı-i.rnı
geirştir;ıey.: özi,-} bir öıicı,ı v,,.:::ilı,relidiı.. j]ir i-:böliıni;i-işbi:cli-.;i
_ll,;,:,ı v l L . : l: - -, f r ' r:: - ,,. ı"1.1.-iı-l,ı .:ç . r..]çiı:. ,r: ,ll.;., ı,,J/ -

]rr s;:,ıaf i ç:,,}ıı]iul erd,_.ıi v_ y r-:l L,z ,rrlı,., iıiliıç lİ ::,z; :..:la-l-,1,İ lı.. buı:,-l

uygiı l i;.,ı,ıık l:-ı s,-'ırı,itli i1.:riyı doİru yc1 iı}ıbi}1::iz.

L,u:.Ln.]. . i.,..iJi bir bı,..l; c.,,:.._L ., t, Jiır.':li "..r,.lrksrz, k si:.-
tisiz iş g5riı;: ı.lrşk:ınlığr ııllııirı;]:ıtir.. Pı:rl:ık, gös.ı':,riıli, }crsa

giiı,:li kıjırıiı:ıııirk tas]-ıiıl:iy". y:ı.riyan iş1.,ri ]a..pi,n.j.k kc].avı]r::,. ,i-

sı.f it:jirl;.ı1,1-1ı 1rlr , }lüçiilt, gii,liük l..ina SLi .i_ji(li; örgii.i;ün y,]ş:j],i:ı]-.s1, i_Ç-

1, r- yLri i -,i , ç r ı ı:ı l ^.. ı ' 
o, ,, r. -J,i, ı.:7Jk ii:: s.:-j ; j_, ] 1. ri_ /-.c-

rıiiktrr'. ıı,e r1 b6yl-- ır iı ıiil:.;*q i:,,,:: ; t cp 1 
,ulıculuğıı Coı]r.ıı giclişti, cn

büyi.ik lr:- | itıy:r_ y,.ıpıll1i o1ıcak,l.ırdı::.



rjl liı]iC1 Ç lLIş,,i,\ F,AirlF. U]iD;"j: P^liÇ"AT,A!i

Fikiı Kulüplcri -FeCe rasyonu t opluıilcu genç}e ri örgüt lciıeJ.ı gerck-.

§iİm.si_nd en d oğdu. İşin öne nıli .-)ri]i11 kuruluşun ](cnd,iliğini.,.:.:ı o1rıa_

sı idi. Hiç kirrse sl]it slvaz}ayıp göz krrparak }curdurtmad.r. {a}-

n]_z o kadar d.a deği1. i(urma kararr verildikt en sonra da tüzlilt ha_

zlrlannaslndan konut bırlunnrasrna, çalışrna strat c jisinin saptanma-

§ani] k.,,.dar her şeyi, her şeyi genç adanlar lçerıd.ileri yaptrlar,

I,,{addi kaynağı keırdileri buldular.

1? Kaş:-;:ı 1965'de kuruluş içit 12 /üksek öğrcnin kurunrundc,ı, 125

kişini_n topt3nııasıyla ifk toplı.ntr yıp:"ld.r. 17,Aralı}ç 1965,de ku_

ruluş b.i}dirini ve t Lizüğün v,ı}iliğe verilnıesi j-Ir: 4247 slci1 numı

rı§1 ile Fikir Kulüpleri Fed,crısyonu kuruldu, I(uruou Fikir Kulüp_

leri StsF, DTC-I', Fen Fılc. YÖO, Hukuk F.ı.k. Fikir l(ulüpferi idi,

1 ,Ocbktı Arıbarlır yolu ]]eyaz saray Apartmı.nlna]] 22 _iıunırılı dai_

resj_ lrcnut olarık tutu]_du. J;öylcce birbuçuk ayı yı.k:.n bir z arnaır

içj_nde }ıuruluş vC,. yerleşme işi bitiri_lrniş o1du. Yerl;şnle denince

clıireyi tuttuğurnuzcı yal]ılz birtck başiııılık n.isas]_ ile birtc]r

evrr-ılt dosyı.srndan bıışke hiçbirşe ylniz :r'oktu if !ü günlcrde . j!ıf ar

de f t er}e rinin alıiınasr bile sonr:r cfdu. ,ı]irilıci d-önen sonuııd:

yirrni biıılirı..nın kazanl,,l. 1p i.r;lic.,]ncrğrnr göriiyoru.z . 1\Terd"en nereye

ge lCiğirıizi ınf ınr-,"k b c"]<ıiiırııd i-ırr bunl.,.r çolr öncrıli.

.ıirinci döniiıı sonurıd.a FiiFIyc bığlr kulüplerin s.]yagr cnbi::i b,ul_

du. ]_3 Ocak }96,6,da Ziraat ?akültcsj_ Fikir (ulübü, } Şubat 1955

d: iktis1di \rü Tİc,:ri llinlcr ,\kıdenrisi Fil(ir hrıfüb ü, 2ğ !|,art

195.6 , cia Işt;nbu.l ünj_versit esi Orrcan Falciilt esi Toplurıcu. Fikir Ku- ,

lübü, 31 iliart 1966,da üstanbu} Üni.re rsitesi tr,en F"kültesi l(iüny a

Topluluğu 3ikir Kulıibü, 24 liayrs 1966,dı Atııtür]< Üıivı_r,sitcsi İ}

tisat Fikir l(ulübü, 6 Ocık 196?,dC is. Eğitir,l Fekü:Lt.rsi Fil(ir Ku

}übü Fedcr:syo,i üyesi oldul,r.

(
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r o p_Liı.,rcı,:_ ij]r.i ij j,lL,i :]]_i-rr_ l ı i,.ji:,ıı. b li 1. ,;.; ]l i- ].1 b jj'/;i]r ar|]g.J}, j]]1 zo]- k1-

111:.]_|-ü zi,]ail] lr:i]ri ce bu. .8i:: sl',-j:l.i ı](Silrf i]i, ııi l:, çoJc iıin ],ııp 1J,_'ı.*_

i] ,i]l_:,S1 go ilu.]]c _-: gclip bur.lJ/,-; ğ.,.1ılı.l1ı711,. I|r_-,l ;, :,rız ı,:] bir .r,,5i]::i dc

.j..cno:.iik ıJ. ,ıl ,,,i,ı: s,].hj-p ] ]_|1al( ._;l :.nrnC:,, ve Oiliyor.

FİiF h,'ıç bir }i:_lrdeiı lJ i,. ç p. _r,: _]1ı]ü:.c_ _]n ]ıı_ır,ulc'lu. çi_:laşn,]],iİa]la gCİc]_

,.1.-l:lı]ı Liyı; öcı.e_niisi, blığlş 8ibi !i:yni_-_lcl:r: d i__y:ıtj:l:ld.,n ;ri_irüttii. G ,r-

ç.]rt,, bijy]_. clıst.. k]_ıre i:_ls,]ydı çolr çok g.I.i1:]j.,J. o iu:rı|rı. Çcğu }ti,,ısc

ö]_üa- it:l1ıı,l s.,v.lŞlıle bu ıland,,: v::rildiğiıii,, i-.r](aı]-_ bil^ lı:_ırı-ıeı.

?::r," ;ıokluğund:-)n y.,k]--üllsı.ıirz bıığı;, öd,jnti top1 ,y,r}ri:ı Ccr. Bu,,:iun

pık tc ko1:)y o1i:-ı:ı,irğrllı bi1;,l:,z,. ,1ı :].zıır7:ı!] li:i]::l,sin bığrş, ödı :ti

vır:ı;Iı içi-n çok büyii}c par:l:,,r1:: b:ı:ı ,rı]_ıbi]ccı:it i:ıle r gö,ı:ı,ıık ist"-

diğini bilncliyiz. :l:ıi o yolıiri1 gid.i]ezdili,

'1, 
5ı..şk: i]-]tcdıı 7ürüdiilı. Bu c'[üzu_ı ,i çi,idı ür;"; ıı ,-'da ü],ııa z i-ı gör,j bu

c'iilzclıi: _Ll ._S11 l)],..r; lc,,,z.lırlr1;-o1,U-] biz c1; öylc ]t:lz ,ılr._ılrn d_:]di ji. Vc

bir fo,ı.l} işlctı-jı:si;,-},_. iır3i:i-i ii d.13 t i]]il .ül],]yC k if,:-tr v:,::ır.i]i. UyguIana

bizi ,1oğr:u1.,c1 . jicaap r.i;:;crujiİı g.,,1irin bülli_ill blı, jicsi::inllı burı"-

d ın eltlc crrilciğiıi gö;:lıyc::uz.

Gclir konuısundı d,a]rı ile ri çlizLi1,11.;r:, gıı,:irs1llı,iiğiıiiz ortıcl _ı., Şaİ-

fı.,lr bel}i bir düzcni turtu,.ıı ve sürekli gcl]_ir ,li 
ı,,yl,ı -:.lr ] ıirr bufnık

zorund_ı:,yız .Yoks;: bi:: }rıslr ı1o:ı3ü içiıi; e ]_iııiz ]ıoi:liıiuz b1ğir .vı"p-

nıa]t iste di]<]_e riillizi yı.p.]naiiaş bi:: cur,,;n,_. diişc:liz. ifcr]:l,sc te r< tu]l

iş d,üş|iyor bu koıuciı..

FI(İt topJ_uııcu cy1l;iıi_li sj_,F:s,,._]_ bir çözü1.1ı, }ı:l ğ lıııılıı"cll}ıç:: hi ç bir c]_._:_

ğcz,i o lil]lıd rğrı_lı aiil.ıe}<tcdir. _rr:ğiniz _.fiı:izclı:ı geldiğiıcı buııı.

]ııtj<rilıı bulu.i]i]1l]k],lr. ürgiit iiı_ıüz topluİİcu ,__,}1en büti_ilrü içiiıric biı:

clisi nliııin vi._rlağlild :n h]be ı:}icir. Bunu tit j_z}ilı]_e ycrill: -.ti:_

ni_,l<t ecir. Bir yıJ_ soıuiı,i: ı.ıoiluılr s :ııcı1:,rır;l ıic;:riş ölçLidC g!,r"idc

b1l:3ki]_k. Oııruz oı:iı-i7ı- vcı:crık çok öni;ı,}i islcr görcbrliriz, Sı"f -

lıirrnizı slklaştlrC]-}ıçı enıporlr:liştlcrc,, hı,]k dü s ıı ı:ıf ı,r,ıiıı" kırşr
kıv3::;:rrzde ço;: d, h,-ı. ç,ıbuk bıs;arry:ı u1,1şi]c]-üğ]z,

-7-



ıIıt HAi-i],]]Z :

İİiiıı.,.;ı 1[j]] FAi(LiI i- ]!S j j,;ı.,ji:i

ii,,pi,,ıiz içi:ıcl,]' .y,:,ş:icll'ı_l,iiztcIfılı,i;ll bİzc; il,,]l1.,,ci,.: L,i:: t.,]li:ı .,.,liı_

1ı,ş CLşiiu:ıe v.] .]],ıvr. ],nt]i.- biçiıılı::,j..;ıi t.ı":]r;,ror.ı-rz. ]{iııiii;ıiz ./ı'ı;lı;ti!:i.-

j.iz .çcvı.jicı, kirıiiıiz dğrcnin siircc j_iıdc bizı ısı }ı ı,-.,ıf ıı-ı:dı., Jıi-
;iiliiz ;r:ış:ıii1,1. l<l_ıvgısrali] gaI,1]]ai.:]rindt,ı, ]iıs,ic,:l, }-l:r lıi.riiiiiz biı: 'b:lı-

k:.ı ıIcd.jıdaı .y,_."]:]ui b:irs'.ilŞ 1_-ı"]çg:ı.i1];_i;l ıı.i,ı 1rc,ııbi,|i,!1C'::] i_jtırIlli y;_]i]-

J_rç di.işiİi-iiılı d,,:vr;_ı.ııiııı.,ıy ı s j.,:c]ıiri_i}ıorrız. 'l c]ç. b.,,;,rıiı:2,' n }1ı,u|;,ıııııu z z:-,,|.i r,

bu.:üli]r pck gözı b.ıtnr_ı-ı_,c. lıi:_s: ,g.ır.,.1i ,_-.,.ğ:L rııı,-1-].iıizdi: bu t ıiı, i

:ksiklcrirrüizı 2;izi.ı,y eb 1}i;ro ı,.uz . (:.,!ç:lti, , ,ı|1 -;cı ;.ı r, y]5 ıiı1 CLi-

z_-'. içir]d.: bi. l.ı., p i: b.:._, i., ,_:. ._l_c_ ı; ,_ i\. 'i.:;c-., "' _:i i.1-

s:llıl:"rii:ıı liıpuk, Öt:-],l:riı:. i ]r.-,rcin r jl] ]s_L_.I S ,-.. 11; on],aI'l-] sj-] f;a]i]-i,

i;i;,-.uar,-,, bir y;rrş:;ı " :-çi::c , o 1Cuğ,. ı,,:,:u s :ı-ı,:-i ı., i-,, yıç ]l]]:1 i,ı,rzı, i:-
s - iı ll yıb,:ocli, ;l,, ij1 SO,]ucuj-i:.l, doi].uli::,,i;l ,i.lı-];ii,l b)-Çi-,ıl;riıd,-.n :,-]i-

]ra]:. _i ri]i içijic. -f -..:,,il] |,,] ı-l.'.izıl1i a|,aa:,,il.::]i.Z -/, j]t o],,_..:-.ll -.1ınc:,

lJiıaj,ci bir tııvı:r t.,liı:ı,ı,ı r, -ır_ı1 
:,: !a,1,., z|]xu:,]lU, cr'ı1..,]I.

]i .,i.:]dlğlnlZ diizeııiirbizı: ı.,ııii,ıs:.,i::riş ::,,ı;1,,ı;ır:_ı o i.Lr1,1L]. bı-ı ıiiişii,ı ,..

VC d ',Vri'i!ı_Lş biçiiııiiıi t.]pf ı,.,c].: .;,,} _;.ı içi.::lı; C: g i,i ı:ı] i:::iı;Jı]lii z s-}i]_i:]_

c-,i3r jr.-i]:i,,i;ayor,. 1,]-., v :_,a]ii ,_]u, 1 ı.C, ı,ı ,:]aijı.]11ai:-,:] s..i, ,h:- l;,ı.ı.,ıu};-ı l:tı-

p,lt ;ııi;.ıi:i. ' .J _iL. Lı:t :," ..., ]_L - v n. '...: ; . l._,:_...ı.: :]_.-

fiiic düzıııi :.;r -ict.,. d,-i,ciıi ,.; içi;, idı,ılı,. j ılı ::,1 :,.ı c] ı d:, c..L ]ı ırc1]lor.

iils illf i-]:1 tcı,s dilşiİ;ıciırııcir Lçii,i ı]iırcl_,.l 3, i,jl.i i ip-,-\i(].. i5-,i"c-

dii.ıiiiıccı,ıizC,-]ıi bir s ı çr.,,,ı, -1 C _ i;t - ı";]:ı:]_f :] ji .l,r:]r v -rcl.-iiilıriz dii-

z i,iistit |Lz] l|İ_ l_, i .l ,: ., l;l._ ,: i i. , .'l ,ı, ı ç J ,:..7.... .l-

]ıiı]_ıı: :-:şı 1.:.r]llil,i.j:aj:lı 5in,..ı,:ı ı] , yi,j]].ı.ı z:-L,ı ,,ç1;riiı ;;ı:,-::ı-1 ,1ı- 3ı|ılt.-

iil:-ry]'l. vi] tafs at]ii-]_crJ..-ı ]r,.ilt-,1r.ir_],- _ı1 ,r i{ *.1 
,,v.r-.jrlr.]_Zr. yLir|i.j, i.r!iy: çl]]"-

i:.şırlrr,,ı bi.l, y,_ı;;ic'l .:::ı d-- :']okıllı.Lz:_, d,raı:rı y;]l.j_L'iir_l..]n ,1,].ili İ]i.iiI,a,j], j..!:":

k.l-::.ır J<oyi,r,-,"].l zırı_ı,nd... it, llr;iıı:uz. ii,: 1ı s _,. 
-; l i.l lı:L.rlil-il s ,1, lj Ço]:, :,:]i)]..

]ii, yi-,p:-,1ai:] j:i, jj]c !i] ]ıci,ii:i 1ıurtiı illi-]u].]!-iz hılllc,; tıpJ_1.1ııs li lılırtii,iuş,

k ,'.',. -.,,ilz j_].r bu ]:.::inıi,,ıic ıl-, b .;j]|]|],;r, u1 ir.jiii.]nf 2]| |1ı.;İ'l 1 . :o,:si- Jıaı]*



]ı< tı;tıiı:ı V,,j alilvİ,tr]l]31::l.| i--",çbi,'' s'v i:: 
"',],z, 

|]i1::'] _?j, T,'nii,; i,u-

-b *ır1;:.ı:i ]( jld_ı-]:!i,--.:ı1]:ı ilk ;,ı-Lu ,, si, i]u'ıi,--,],]1ı, ııı ı 1ı],-u"İ]ıu||Ll ljj-liıi]l" ,,]i-

ll]c]_.._ . r,::.:if ;.,.

-:ju.jı..],zrd:]bL-ıi].i,rd.]nb,irinçdcilu.l-:c.ıi,rz.E:ji-.i,.Ic]-1srlıl.İ.ic,cl,.ı.iisiıi;ı

tc;ıı;i ii.,yıiıı]](l.ı1,].,d,,ıı bi:ıi, Ji .Dı!"ç ,,)rralil ,r iı ır L,i-,i"brr , _ i,ylıc,: il-j

sıiliaj:l]i, gljfçL!i f;,r](i:,r].]I, llyr:_c_,lı<1 :-rrı i,,,r]rrlr-, v1"]:i'!]],1,]rli]1

onl:_,,rı o.ı:t .,lı,]. _-_rl k_:ldrrn:.,_y., ç _li_, ş;l":J_ , rrlrr ö,:liırler, sO,]'U' kl;,rrr,lı},-:,r'

ı.r!i.is 1.iar. i.ı,s _,ı,ı 1:.--t,r lıi:iıi:,:iı-ı h:,|sln ,;ıl-",:1cr, ı,lus,--1 f :ııiı]-,,1rklı-

:::. ie l.ı:i biT f ıl]i cl Jü.]r i;'J s,i _ri::lcı:. ;,u c]ıil}d'.,'i yı ı1 ', b',ı 1'i:'ilı] ,,r

oiıı-],],.1i-i lı,,.rı,ıı ciı,,ıı.vı af .:tip .,.ı:,ıt-rğrırı y :)i,:r-]:']r, , ,

Topliii:]cu o_uril,;n göl. ],ru_|r:., j]_l_ıı.:ı ı 1,; l::li:i:_,n 1;i:çı;diğin1z., göİ,. "j]:i 
_

dcll k.:]_.:lı birt _,krıi _,rtaliii."İ. t lşı rrz },_ :pr|iaz,] .. Lri;üt ij,1,liiz iç:_;lcc

bu.,llı.ı:ı-L --; n Jöz. ço!, Ç,,,,İlp_|jl birilıl,, dciiinıliıil, Ö rli-i,t _L:l ııl,-,ı,lıi z t',i-ılü

yi-ıiısek ok,-,.ii::rcll. lir:,,ıu1-,:-ıi ,i'iici:: ku}i;_ıl" ı:i i,ii 'ıir,j,,ı-iirı:i,:]" -i:ııcli:ıc

d:iy,:.1:].:aar. :ir lı, -.y | 8,:j ln,-,]-|i z i,,i İ:,:l_,-], ]l]-['|"-:|i_, bılii 'ıiı: ci-lıly;"

göı:üşülıt s,'..h-;] o 1ir-ıi-',i,;lz vc ,:iü,;:;;;'l]:y r (r, i,|:,i ırt rr:i]1:],r; , ,l-:l ,ç l-diılı:r:,-ljiZccn

!,iz ]'icI ,i.,-y;l t iıllı,;1 -,.ı::,ca_i]lz yölLi;ıc,ıl: b l]l,;i,:]i gc-ıi ilıi ",ı 
i:lıtiilı

yıp,-; :.yrr}1l:.] -, ı:.l. iııut,ı:.]l zıı:uric]:,yız, ,,u J -, ci", L,, u r ı]tiiltıctıl of -

;!i ],]i Dir,li]ibı i:; gbrrıc)rt e bir örçLi,t ,-,lnı ır1]-ai_"," "'_, ,-y' ç l-ıı:, i-iııi-

v. ns.ı,_,] i_:uıl, .l , ı ş'< h:* : .:Lı., ,ı,_ı-: ; _ ı',,"- ,»ı'' "yrrlr_; v ,-

rııtnl..ylı, y;:ilı,.ı:lidir. G.rQ,.:j1 hiç,u!;, t ,,i li ,,lİl,_v" r y,,p L-,tl, u;i-

dui:u-iı ::y::-}ı-iif i,r bize i],,nc, ]!{ z^ri:r J,,ti|i]:, Söz ,_z-: iı,ii ör3i-itL; fi-

1;],r ycİdiI] o-L ,İIi.r ,..til,ü t jryöİ ri,:ni:lr, ';ir t,ıll: i,l ciruzd,:ş1 -,,rr kl,;l-

diaizCc,,i :-:.}r ]]1 -tuti,ü ].],: ı,ı ıı !- ç ıir C"v;:ııırştır" D:,v,ıyr herkıs bİr

ucrııdın o iiuz ]_.]J i,ii]y ı- bıililr,:1idır,

Z::,t ç::ı tüzii\<s c 1 ç_-t r;iız .,d,i1 iıir'

ru}inuştur. .iı-i-iıun drşr;lcı,," h e::ir,.; s

hibi o],ıc,,.lrtır.

rj- rın gl y l:,r'li iiJ,}r l ;:,i:1:],Çy l]},i r,l]ü }ru,-

]riz,.:c;i ilçi;3ij,,6, ör,ı",rt s':z =a-

- )-



-l]u ilüzcni.ri v,.:p-.i.]]_z 'ılze, i:i ıd:k1 id:..:1ı j,,_iı ]i:,,l-:,i,,t ;-i ,ıı i,,ı iıızlı:ı ,,'ıli

C.[İ]e:|_. vc i.zcriııız; yönılttilc]_tri :,ı.l_,; ıi];]tr:ı1 ],i, it:]ri:i ,_i : 1_1y:_

11Ii o1i]i,,]y., z c i.i::.,l1u;,lı_, z . !:]].: ,şa]1:l;r yılı_ıii:uz, .,i:,.]]i]z{.| ij,ii y:lpl:;,, ;_,frı-

ir ]: i.-;::ı },ci. ,,-,i:i..'1.1i:|,,

_:j _1.. 
,- 

_ :ö -L. |:.li.i i lD.1 1o 1

2.,] O c.j.ir 19(.7 Qun:,.rtesi 8 ',inli, 
ıjcıel röıctiıı ',iurufu İ<i,cl Dö:renin

ilk topl:ı.ntl§1_111 y:_ipi]f:]]( ]j(]nel B_:,şk.;.r va ; 
j.j ]c]l.j z rü:iiitıc ]iurulrr

üyclcrini sc;çııiştir. .l.yni 5,.ı,ı tclılın:,ı nc,,:]e cz yiirüti*,ic [urı-ıfu

iışığrC.ıki şekilde görcv böiiişLini.i y]pi]1]-ştlr,

Ge ıie 1

Genc }

Ge !].r l

üyc

ü_, 
"

j i-- -_UJ U

iJy c

, ],şi{,:]1

i 1Zr\:),".;

S.:y n _-,iı

jzz ct .iı.r,-;r,:t

Ahnet 1,1i -'irlı
As:rf iiölrs:1

J:,guı ,i.lirkoğlu

]jurlıııı .. |ir c, n

ı,lüSl - ]l _, r!' i]lJ.'

i{::; i_ i G ürı,;,;-ı.

i{ot ; y -ı.]ı r_ n oı,ga,!ı:.!jaz '1l(ı\VG.,i"

t..t i 1c gi::ı;ie}-ari ıcclıiiiylc

yururuz .

, .§ub;,t ıı,y ı içinCe 'Üriivcrsij;:]_iriıı

ç rk:ii:ı:,.y.-ıc:ki ır. (]kuyı-ıcu}:,-rı iır z : du-
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