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Büyük Atatürk'ün tam bir inanç ve güven içinde, yurtlun ve ulusun
geleceğini emanet ettiği Türk gençüği, bu inanç ve güvene l6,yık mıilıı?
Bu soruya hemen ceva,p verelim ki; büyük çoğunluğu ile ldyıktır. Aı_
cak, kİmi aldatrlmış, kimi şaşkrn ve bir lusmı da saprk tıir iileolojiye kö:

rükörüne bağlanmış bir avuç genç, Türkiyemizi kızrl emperyalızmin ku;'

cığrna atmak için süreklt gayretler peşindetlir. Bunlar, Atatürk,ün gii__

venino hyık iteğittlirler. Çünkü Atatürk çocuğu, Atatii,rk'çü genç, O'nun,

her sörülaıüğü yertle ezilmesini istediği konrünizmin hizmetinde ola,moz.

Ağustos 1968 tle tekrarlanacak olaıı DVIiDNSEL BABIŞ ŞENLiĞi
tlolayısıyla, işte bu bir avuç genciıı, Ttirk gençliğini temsile yetkisi ve

yeteneği olmayan bu zavallılanlr nasrl bir hayalin ardrnda bulund,kla,_

nn ıaçıklamanın zamarrr gelüği kanısında5nz. LTnrarrz ki bu açıklama,
mrz, halkoyunu, aydrnlarlmızı ve özellikle üIkücü Türk gençliğini uyar_

mağa yetecektir.
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KOMÜNİSTLERİN

§LOGANI :

"CEPIIE" TAKTiĞi ve "BARIŞ"

Esas konumuza girmeden önce, konumuzun önemini ve bu
bir avuç gencin, uluslararası komünizmin taktikleri ve faali-
yetleriyle nekadar sıkı bir yakınlık içinde bulunduklarrnr be-
İlrtmeğe yatayacak bözı bilgilerin sunulmasrnı faydalı görü-
rliz.

CEPHE TAKTİĞİ NEDiR?
Karl Marks'rn diyalektik materyalist teorisi ilkel toplu-

luklardan itibaren toplumun, Emek _ Ürün ilişkileri içersinde
kaçrrulmaz belirli aşaİralardan geçtiğini ve bu akış içinde de
l<ağitalist düzenleriıİ bir sıçrama neticesi_sosyalizme dönüşme-
siıİin ergeç vukua geleceğini iddia eder. Gene bu teoriye göre,
bütün sınıtlı toplumlarda sürekli ve amanslz bir sınıf müca-
delesi vardır. v^e nu mücadele eninde sonunda proleter srnrfin
bir ihtilölle (Devrimle) kapitalizmi devirmesi ve sosyalizme
geçişle sonuçlanrr. Sosyalizm ise, komünizme sıçrayrşta geçi-
rilen son aşamaür.

Demirperde ve diğer komünist iilkelerde, proleter sırufın,
kapitalizme rahmet okutan ve kapitalizmi mumla aratan acrk_
Iı İralini burada ele alarak konumuzu da$tmak istemiyoruz,

Diyalektik materyalizmin esasında bulunan sınrf müca-
delesi, 

-komünistlerin aksiyon haline getirmeğe_ çalrştıklarr baş_
lrca ionulardan biridir. Amaçlarr, uiusu çeşitli düşman sınrf_
lara bölmek ve bunları birbiri5zle çatıştırarak komünist ihtilö_
li sağlamaktır. Bunu yaparken de, değşi\ sosyal srruflara,,fi,.
kir fapısına mensup İnsİnları bir tek fikir ve hareket cephe-'
sindÖ foplamağa çalışırlar. CEPHE taktiği işte budur.

CEPHE taktiğinin amacl, halk topluluklarrru mAsum ve
haklı gösterişli herhangi bir sloganın etrafinda birleştirmektir.
BöyleÖ fikir bakımından birleşen klille, hiç farkında olmaksr-
zııİ komünistlerin amaçlarına Alet edilir. Türkiye'de, Cephe teş,
kili maksadryla ortaya ablan sloganlardan bAzrlarrnr sayalrm.

6

-

r

I



ı

"Anti-emperyalist Milli Cephe'
"ikinci Milli Kurtuluş"
"Milli Demokratik cephe"

' "Devrimci Güç Birliği"
"issizlik ve pahalrlrkla Savaş"
(Bu cephe tesekküllü, şimdi aşın solcuların alıırl hocalann-

dan biri olan MiHRi BELLİ tarafindan Ig42 de ''Fasizme ve
vurgunculuk aleyhine geniş Cephe Birliği" aüyla da kurulmuş
ve foyasr pp}dana çrkrnca, MiHRi BELLİ mahkemeye verilip
mahkffm edilmiştir)

"Demokratik Devrim"

. Qrt_aya atılan sloganlardan bir diğeri ve şimdi konumuza
girgni_ d9 "E4EIŞ" tlr ve Uluslararaİı komühizmin kurduğu
cephelerden biri de, "Dünya Sulh - Barış - Konseyi - WPC "-''

dir.

KOMÜNİSTLER, GEnÇEKTE NİÇİN VE NASIL BİE BA_
RIŞ İ§TERLER :

Uluslararası komünizm, bütün dünyaya yayılmak, gerçek
hür ve demokratik Batı ülkelerini ve taraisız-bloı<u ı<oriiınist-
leştirmek amacından vazgeçmis değildir ve vazgeçmesi de söz
konusu o|amaz.

Stalin sonrası Sovyet politikasında beliren Co-existance
(Sulh içinde birlikte yaşama) sloganr, hür dünyayr uyutmak,
avutmak, savunma gücünü zayıflatarak içinden- çökerimektenb§}, bir amaç taşımamaktadır. işte bu sinsi amaçla komü-
nistler, btitün insaniar için çok sempatik ve çekici görünen sA.-
tI§ sloganıru o_1!?y1 atmrşlard.rr.^ Komüniİtlerinl bu yoldan
elde etmek istedikleri sonuğlar şunlardrr;

1. Gerçek demokratik ve Batı'lr ülkelerde komünistlerin
savaşı istemedikleri inancrru yayarak, halkoyunun sempatisi-
ni kazanmak,

_ ?. Xrpilllist ülkelerin savunma gücünü zayıflatmak mak-
sadryla, o ülkeler halklarrrun savunma gayretieri ve masraf-
larrna karşı çıkmalarıru ve anti-militarist-bir fikir akımrnı sağ-
lamak,
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3. Kore ve Vietnam gibi, NATO'nun direkt savunma çev-
resi üşında kalan alanlarda bölgesel silöhlı provokasyonlar
neticesi, Batılıları savaşçılıkla suçlamak,

4. Kendi ülkelerindeki silAhlanma faaliyetlerini ve mzı§ı-
raflarrnı, Batr'run savaşçr tutumu karşrsrnda zorunlu bir sa-
vunma tedbiri şeklinde haklr göstermek, Barrşı korumak için
savaşa haarlaruyormuşcasma, bir mazeret uydurmak.

5. Kızıl emperyalizmin istilö plönına uygun bir maske bul-
mak.

Daima pusuda bekleyen ve eline geçen her firsatta, zehirli
bir yılan gibi insanlığın özgürlüğüne, serefine, insanca yaşa-
ma haklarına saldrran komünizmin, şampiyonluğunu yapmak
istediği "Barış" ın gerçek anlamr ve amact işte budur.

özgürlük isteyen l\facar nilletini tanklarıyla susturan, Ko-
re'de, Vietnam'da Güney'e saldrran, Çin Türkistan'ında binlerce
Türk'ü insanlık dışı baskılarla göçlere mecbur ve hattA imha
eden, Rusya'da, Bulgaristan'da Türk ırlıanı yoketmeğe çalışaıi
komünistlere sorarsanız, bütün bunlarr "Barıs" için yapmak-
taürlar. Komünist ülkelerin tarihi, vahşet, dehşet, cinayet ve
çeşitli sadist entrikalarla doludur. Milyonlarca insan sürgüne
gönderilmiş, kamplarda açlrktan, hastalıktan veya birer kur-
şunla ölüme mahküm edilmiştir.

Doğu Berlin'den Batı Berlin'e, htirriyete, insanlığa ve in-
sanca yaşamağa kavuşmak isteyen yüzlerce Alman, Utanç Du-
vantun dibinde delikdeşik edilmiştir.

"Devleti sen yöneteceksin" diye kandırılıp ihtilöle sevke-
dilen işçi ve köylü proleterler, bir lokma ekmeğin katığına has-
ret bırakılmış, grev, şikAyet ve insanca yaşamak için gerekli di-
ğer bütün hakları elierinden alınmıştır. Komünistler, milletlerin
İrrtrna böylesine oturup, komünist partisi saltanatrnr kurmuş-
lardrr.

TüRKİYE,DE KOMüNiST "BARIŞ CEPIIESİ" FAALİ-
YETLERİ:

Uluslararasr komünist taktiklerle tam bir paralellik içinde
çalışan Türk komünistleri de "Barış" ı, bir cephe faaliyetinin
çekici sloganı olarak kullanmışlar ve kullanmaktaürlar.

Komünist bir cephe teşekkülü olduğuna yukarıda işaret et-
tiğimiz "Dünya Sulh - Barış - Konseyi" 1949 yılında kurulduk-
tan sonra, dünyadaki açık ve gizli bütün komünist parti ve te-
şekküllerin bir barrş kampanyasına girişmesi Moskova tarafin-
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dan istenmistir. O tarihlerde, Türkiye'den kaçarak Paris'e yer-
leşen komünistlerin kurduklİrı "ile"ri Jön Tiİrkler Birliği'; bu
kampanyaya katılmıştır.

Beri taraftan, simdi TiP'nin başında bulunanlardan BEHİ-
CE BORAN'ın da dahil olduğu birkaç kişi, 1950 de ''Türk Ba-
nşsev_erler Cerylye_il" adryla, bu cepheyi Türkiye'de kurmuşlar-
do. ^C.ur:yet, Türkiye'nin Kore savaşrna katİlmasıru protesto
için 24.000 bildiri bastırmrs ve da$tmıştrr. Bunun üzerine cemi-
yet kurucularr mahkemeye verilmisler ve bunlann bir lısmı
arasrnda BEHİCE BORAN da 1 yıl 3 ay hapis cezasrna çarp-
hnlmrştır.
_._ _Şimdi, buraya bir nokta koyarak, ütkücü ve milliyetçi
Türk gençliğine bir gerçeği anlatmak isteriz;

Yıl 1950. Kore; Kızey ve Güney diye iki bağımsız devlet
halinde bölünmüstür. Komünist olan Kuzey Kore, Güney'e si-
löhlr bir saldırıda bulunarak, Güney Kore devletİnl kendisine
katmak ve konrünistlestirmek istemektedir. Bu hal, Devletler-
arasr hukuka ve barışa karşı düpedüz bir saldrrıd,rr. Amma,
Bansseverler Cemiyeti ve {Jluslararasl Sulh Konseyi buna ses
çrkarmamaktadır. Türkiye'nin de dahil olduğu hüİ dünya ül-
keleri, bu pervasız ve haksız salürr karşısında Güney Kore'nin
yardrmrna koşunca, iş değişmiş ve barrşseverler (!)-kızlca kr-
yamet koparmışlardrr.

_ _ 
Mesele gayet basittir. Komünizmin yararrna her hareket,

saldrn. ve sava§ kızıl sapıklarrn mantr$na göre brışrn korun-
m_asr için gereklidir. Ancak, bu saldrrı ve §avaşlarİ karşı çr-kıIrr ve komünizmin yayılması önlenirse, işte o zaman barrş
bozulur. Bunu önlemek isteyenler, komünizme engel olanlar
banş düşmanrdırlar.

Dün Kore ne ise, bugün Vietnam da odur.
_ _ Bu aziz yur,du, her karış toprağı mubarek şehit kanlany-
la kutsallaşmış bu cennet vatanı-Atatürk'ten emanet alan mil-
|iye_tçi gençler! ülkücü kardeşler!. Şimdi sizlere, Barış aü al-
trn^da oynanan kızl _oyunun son sahnesini açıklayacagız. Bu,
1967 Ağustos'unda istanbul'da yapılan EVRENSEL "BARIŞ
ŞENLiĞi'dir.

ŞENLiĞiN EVVELİYATI:

.. .9 Ağustos 1967 günü istanbul'da başlayıp 18 Ağustos 1967
günü sona eren ve 17 Ağustos ile 24 Ağuslos günlerinde de
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Ankara'da münhasrran folklor gösterileri şeklinde halka sİınu-
lan EVRENSEL BARIŞ ŞENLiĞi ashnda. 1956 yılrnda TMTF'
(Türkiye Milli Talebe Federasyonu) tarafindan (üNİVERSi-
TELERARASI TİYATRO FESTİVALİ) olarak başlatılan, bir
ara (ULUSLARARASI KüLTüR ŞENLiĞi) adrru alan bir ha-
reketin devamı idi.

Türkiye Milli Talebe Federasyonundaki sağlam unsurla-
rın gaflet ve müsamahasr sonucunda her yıl, biraz daha sola
kayan bu festival 1967 yılında tamamen solcu ve siyasi bir hü-
viyet kazanmıs, Evrensel Barrş Şenliği 1967 aünı almıştır.

ŞENLiĞiN TERTiPÇiLEIl,i :

Şenlik 1967, TMTF tarafından tertiplenmiş gibi gösteril-
mek istenilmesine rağmen aslrnda Federasyona bağlı kuruluş-
lardan aşın solcu unsurlarrn hikim olduğu sadece üçü tarafiıİ-
dan tertiplenmişti. Bu kuruluslar :

1. İ.TÜ.T.B (istanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği)
2. İ.Y.T.O.T.B. (istanbul Yıldız Teknik Okulu Talebe Bir-

liği)
3. İ.T.ü.T.O.T.B. (istanbul Teknik üniversitesi Teknik

Okulu Talebe Birliği)
gibi, TMTF'e bağlı bütün kuruluşlarrn yanrnda devede ku-

lak kabilinden srrıtan sadece üç kuruluştan ibaretti. Tertipçi-
ler,in resmen ilAn ettikleri ŞENLİK 67 DüZENLEME KURU-
LU'nda ise :

1. OSMAN S. AROLAT
2. İSMAİL BİRET
3. HAYRİ EROĞLU
4. NURETTİN HİÇYILMAZ
5. ALİ öZGENTüRK
6. ATTİLA SALT
7. ENGİN SEZER
8. YAVUZ SöKMEN
9. MEHMET ULUSOY

10. OKTAY üNAL
11. AHMET YüRüR
adlr şahıslar görünüyordu. Bu şahrslarrn iplerinin kimin

elinde olduğu ve arkalarrnda kimlerin bulunduğu ise meçhüldü.
Bilinen şu idi ki, bu şahrslarrn komünistlerle bu kadar sarmaş
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dolaş olmasınr teşvik eden ve destekleyenlerin başında gelen-
leıden biri TiP ve MEHMET ALi AYBAR idi. Zira tertipçile-
rin ekserisinin TiP sempatizanı olduklarınr saklamamalanna
ilöveten AHMET YüRüR gibi (TiP Ankara iL GENÇLİK KO-
LU BAŞKANI) olduğunu iftiharla il5.n eden, HAYRİ EROĞLU
gibi TiP Gençlik Kolu Pandomim grubuna dahil olduğunu be-
lirten ve OSMAN SAFFET AROLAT gibi açıkca TiP militaru
bulunduğunu ortaya koyanların mevcudiyeti gerçeği kesinlik-
le göz önüne seren delillerden bdzıJ,arı arasrndaydr.

Gazetelerde gerek bu gibi alAmetlere, gerekse tertipçile-
rin marifetlerine balıarak ŞENLiK'in "Türkiye Gizli Komü-
nist Partisinin teşviki ve Beynelmilel Komünizmin prograıru-
na göre tertiplendiği" hükmüne ulaştılar. "EVRENSEL BA-
RIŞ ŞENLİĞİNİ TÜRKİYtr GIZLL KOMÜNİST PARTİSİ
TERTİP ETTiR}4iŞ" haberi böylelikle gazete manşetlerinde
boy gösterdi. işin garibi şu oldu ki; tertipçiler bu haberleri ya-
lanlayacak gücü kendilerinde bulamadrlar; yahut bu haber-
lerden kendilerine övünme payı çıkararak ve kendilerinin açık-
ça söyleyemediklerinin bu şekilde ortaya konulmasrndan mem-
nunluk duyarak sükütu tercih ettiler.

ŞENLiĞiN DESTEI(LEYİCİLERİ :

Şenliğin teşvikci ve destekleyicilerinin başında komünist-
lerin. ve TiP'lilerin geldiği muhakkaktı. Şenliğe, konferanscı
olarak çağırılan şahrslarrn ismine bakmak bu yargıya varmaya
yetişiyordu .Zira ddvetli konferansçılar arasında, çoğunluğu :

MEHMET ALİ AYBAR
KEMAL TAHİR
PERTEV NAİLİ BORATAV
AZİZ NESİN
İBRAHİM BALABAN
LJUDMİT STOJANOV
EVGENİ VİNOKERROF,
M. z. SEBİK
YORGİ DİMİTROV
YEVGENİ YEWUŞENKO
gibi mahküm komünist, aşın solcu ve demirperde gerisi

komünist ülkelerin seçip yolladrklarr şalııslar teşkil ediyordu.
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Şenliğe komünist olmayan ülkelerden İTALYA, BREZİL- ,-\
YA, ALMANYA ve iSVEÇ'ten sadece 5 ekip katılüS halde,
komünist ülkelerden RUSYA, ROMANYA, eUlCaRiSTAN: .,ts

YUGOSLAVYA, MACARİSTAN ve POLONYA'dan 11 ekip ğ
getirtilmişti. Kaldı ]<i komünist olmayan ülkelerden getirtilen *
g_}iplerin de_aşırr solcu veya komiinist eğilimli olmaİrna sen- T
likçiler tarafindan özel olarak gayret sarfedilmişti. ' i

Şenliğin düzenlenmesinde paraya ihtiyaç duyulmasr ise
olağan idi. Halbuki tertipçilerin paralarr olmaüğı, 

-bütün mali i
imkAnlarını bir araya getirerek sağlayabildikleri 5 - 10 bin ti_ :jra ile sadece şenliğe katılan ekip mensuplarırun tutarı olan j
600 - 700 kişiye yatacak ve yiyecek dahi sağlayamayacakları j
bir _gerçekti. Komünistlerin, TiP'nin, TiP'e bağlr sendikalann, .jDiSK'in, komünist sempatizanıb6.zısendikacıların tertipcilere'i.
nasıl ve ne gibi yollardan, ne miktarda yardım ettikleİi şen_ İlikçiler tarafindan açıklanmadığ için bilinmemektedir. Ancak .'

ŞENLiĞ'i besleyen çeşmenin bir ucunun yabancr ülkelerde bu-
lunduğu, şenlik tertipçilerinin yabancr sefaret mensuplarrndan .

para alüklarr bir Lübnan gazetesinin açıklamasından öğrenil-
di. Öğrenilen olay bu idi ama ya öğrenilemeyenler?.....

BiR İBRET VE§İKASI :

B6bı ölide SABAH gazetesinin 21 Haziran 1968 tarüti
nüshasında LüBNAN'da çrkan EL HAYAT adlı gazetenin bir
kiipürü yayınlanıyor ve (SOLCULAR DIŞARDAN YARDIM
GöRüYOR) başlığı altında şöyle deniliyordu.

(Türkiye'de bir sol ihtilAlini tahakkuk ettirmek amacryla b6zr sos-
yalist "Komünist Peyki" memleketlerin büyük bir gayret içinde bulun-
dukları anlaşılmaktadır. Bu arada Demokratik memleketterdeki serbest
Komünist Partilerinin de bu faaliyette mühim rol oynadıkları ortaya
çıkmaktadır. Bu cümleden olarak geçenlerde ınemleketimize gelen ve
üniversitelerdeki boykot ve işgal hareketlerini organize etmekle görevli
olduğu söylenen iki Fransrz gencinden sonra ispanya Gizli Komünist
Partisi mensubu iki şahsın da memleketimizde bdzr kişilerle temasta bu-
lunmak üzere geldikleri ve şehre srzmaya çalrşırlarken ele geçirildikleri
öğrenilmiştir.

SUR,İYE HüI(üMETİ SOLCULARA YARDIMDA BULUNDU:
Türkiye'deki solcularr destekliyen ve Sovyetler Birliğinden aldıkları

direktifler üzerine memleketimizdeki solculara para yağdıran memleket-
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- let arasrnda Suriye de yer almaktadrr. Lübnan'da intişar eden "El Ha-
yat" gazetesinin belirttiğine göre Suriye Hükümeti Hariciye Vekdleti
valosu tarafrndan solcu bir talebeye ödenmek suretiyle para yardlmrnda
bulunmuştur. El Hayat gazetesinin "Türkiye'deki solcu hareketlerine Su-
riye Hükümetinin krşkırtrcr broşürleri" adr altında açrklanan olay şöyle
cereyan etmiştir :

Suriye Hükümeti, Türkiye'deki solcu cemiyetlere yardım hususunda
1967 senesinde bir karar almıştrr. Sovyetlerin baskrsıyla alındrğr zanne-
dilen bu karar üzerine, Suriye Hariciye Vekili, istanbul'daki Suriye Kon-
solosu AHMET MAZHAR EL BER,\Zt'ye gönderdiği 7777 sayılı ve
1-Ll8lI967 tarihli "Çok Gizli" bir mesajda bir miktar paranrn o tarihler-
deki TMTF ikinci Başkanı FARUK YALNIZ'a ödenmesini emretmiştir.
Suriye Hariciye Vekilinin bu emri üzerine para, konsolosluk memurla-
rrndan ve Suriye Talebe Birliği Azalarından MAMUN ABiSt tarafindan
adı geçen tatebe teşekkülü başkan yardrmsına ödenmiştir. MAMUN
ABiSi adındaki konsolosluk memuru olayr geçtiğimiz hafta içinde Lüb-
naır'da açıklamıştır. )

İŞTE İBRET VESİKASI

Aslrnda Babı Alide Sabah gazetesi haberi çok lısaltarak
almıştı. EL HAYAT'In 19 Haziran 1968 tarihli nüshasında
(ŞAM'ın TüRKiYE'deki SOL HAREKETLERE YARDIMDA
BULUNDUĞUNA DAİR VESİKALAR) başIığ altındaki ya-
Jnnlanan ve fotoğrafi karşıki sayfada görülen haberde şöyle
denilmektedir :

(EL-FIAYAT gazetesi 13 Haziran 1968 tarihli sayrsında
Suriye Hükümetinin Türkiye'deki sol cemiyetlere yardımda bu-
lunacağına dair karar almış olduğunu bildirmişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı istanbul'daki Başkonsolosu AH-
MET MAZHAR EL-BARAZi'den aldrS bir yazıda Türkiye'deki
sol teşekküllere, milletlerarasr festivale ve Türk Talebe Birliği
Federasyonuna yard]mda bulunulmasr hak]ilndaki tel emirleri-
nin yerine getirildiği bildirilmektedir.

El-Hayat Gazetesi, bu konuda ceroyan eden yazrşmaların
foto-kopisini de yayrnlamaktaür :
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F'OTO-KOPİDE GöRüLEN:
BiRiNCi VE§İKA:

_ _ 1. istanbul, Suriye Başkonsolosluğundan, Suriye Dışişleri
Bakanlrğına gönderilen yazrnın metni J

ç o K GizLl,
KONU: üçbin Türk Lirasrnın verilmesi Hk.
§AYI : D. 86 Tarih 61917967, İSTANBUL

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA

§ayrn Bakanrn Bürosuna
iLGi : üçbin Türk Lirasrnın istanbul'daki 1967 Milletler-

arası Banş Festivaline teslim edilmesi Hk.

_ 167 ya^mıza ve 1117 saJn ve 721817967 tarihli telinize at-
fen.

-. _ Konsolosluğumuz, üçbin Türk Lirasrnr, Türk öğrenciler
f9$_e_rry_yo_n_u__!kinc!_ Başkanı ve Festival Heyeti Başklanı F'A-RUK YALNIZ'a Konsolosluğumuz memurlİrrndan' MEMUN
UBEYSİ kanalr ile teslim etmis ve kendisinden Arapça'ya çev-rilen ekli makbuz alrnmıştır. konsolosluğumuz n"ii-ia"ut""
mev3qun_ §ııi_y_al9:n kapatılması için paranın teslim edildiği
ne dair MEMUN UBEYSi'den de bir mİkbuz almıs ve Bakan-
lrk Muhasebe Şubesine geçen Ağustos ayrnda gönhermiştir.

KONSOLOSLUĞUMUZ, MEVZIJUN GiZLi KALMASI veİKTİDARDAKİ TüRK MAKAMLARININ ve PARAYI TES-
IJ}L3LAI!_Ş_4T§IN HAKİKİ HüVİYETİNİ ORTAYA çI-KARTARAK YABANCI KAYNAKLARDAN PARA ALMAK
ŞqÇg İLE TAKİBATTA BULUNMAMASI İÇİN BU TEDBİ-RE BAŞ VURMUŞTUR.

Bilgi edinilmesini ve zimmet beraatr için makbuzun sizde
bir vesika olarak kalmasrru rica ederim.

Başkorrsolos
AHMET MAZIIAR EL_BARAZİ
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EK: 2 Makbuz

2. MEMUN UBEYSi'nin tesellüm ve teslim ifaiiesi:
BAŞKON§OLOSLUK - ARAP SURİYE CUMIIURİYETİ

İsTANBUL
Aşağıda imzasr bulunan, Suriye öğrencileri Milli Federas-

yonu idare Heyeti Türkiye Şubesi üyesi üBEYSİ istanbul'da-
ki Suriye Başkonsolosluğundan iiç bin Türk lirasının 9 Ağus-
tos'tan 15 Ağ,ustos 1967 tarihine kadar istanbul'da toplanan
Milletlerarasr Barrş Festivaline tevd.i edilmesi için teslim al-
drm.

Mezkür meblA$, Festivale katılan Tünk öğrenciler Fede-
rasyonuna tevdi ettiğime dair işbu makbuzu irnzclqdıyn

MEMUN UBDY§İ
İSTANBUL, 22l8lL967

EL-HAYAT'ın 20 Haziran 1968 tarihli nüshasında Qıkan
"SURiYE'nin SOL DüNYA ile İRTİBATI" başhklı ve "KE|-
RiM" imzalr makalede ise şöyle denilmekteydi :

(Okuyucular|rflza, dünkü El-Hayat gazetesinde, Suriye-
nin dünya sol hareketlerine maddi yardıma kadar el uzattığı-
na dair birçok vesikadan birini sunmuştuk. Suriye sol faaü-
yetlerin genişlemesi için gizli yardımlarda bulunmaktaür. Bel-
genin en garip noktasr ise, yardımların Suriye Dışişleri Bakan-
lığının istanbul Başkonlosoluğuna gönderdiği 12 Ağustos 1967
tarihli teli üzerine yapılmış olmasrdrr. O tarihteki dünyaya ve
bilhassa Suriye'deki duruma bir göz atersak şunlarr görebili
riz :

Suriye'nin hezimeti ile biten altı günlük harbin üzerinden
sadece iki ay geçmiş bulunuyordu. ŞAM'ın BAŞLICA CAD-
DELERİ, KULüPLERİ, STADLARI, MEYDANLARI ve
OKULLARI, İSRAİL İŞGALİNDEN KAÇAN MÜLTECİLER-
LE DOLUYDU. BUNLARIN, DEVLETİN SARFEDECEĞİ
TEK KURUŞA BİLE İHTİYAÇLARI VARDI. O tarihte, yani
12 Ağustos 1967 de Başkan Arif Suriye yetkililerini Hartum
Konferansrna katrlmaya ikna etmek maksadryla Şam'ı ziyaret
etmekteydi. Başkan Arif'in gayretleri akamete uğradı ve kon-
ferans, Suriye hariç, iki hafta sonra toplandı.

1ğ
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Evet, o vakitler Suriye Baasçılarınrn yegdne tasawurlan,Türkiye dahil, komşu memleketlerde tahrip hareketlerini sağ-laması için para temini ve sol hareketleri ],dare edenlere tevziedilmesi idi."

Gazetenin açıkladrklan bu kadardr.

, , 
Kln|ipi yardrma:nuhtaç bir dede olan Suriye ve TiP'nindostu BAAS Partisi, 

-Türkiye'deı<i soicuıara y;;üi; ıçi" 
-ni"y"r-

ler,den para temin ediyor vu ırareı.uii, ıaur6"ıi*i;";; iu*uy,tevzi eyliyordu.

. Ve Türkiye'de tahrip hareketlerinin sağlanması için Su-riye tarafindan hainane e-mellerle earış ŞentiEi-rarru' tiF""""r-patizanr F'ARUK YALNIZ'a ödenen p.", ttı"liy";a" ıoo-tirır-propagandası yapmak, komünistleri baştac, 
"tlrruı.- 

i|in-İuııa-rulryordu.

Festivalin ilk gününden son gününe kadar '.SATILMIŞ''
ld,frru _ağzından düslrmiyenıerın--"ıİi" "uoyıe 

söyledikleri artıkanlaşılmıştı

, Evşt, Türkiye'de satıImışlar vardı. Fiatlarr 3.000 lira civa-nndaydr ve bunlar şenliğin başındaydı.

16
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BARIŞ ŞENLİĞİNDE OLUP BİTENLER

AÇILIŞ:

Şenlik, 9 Ağustos 1967 günü saat : 15.00'te Şenliğe kah-
tan grupların Aksaray'dan Taksim'e yaptıkları gösteri yürü-
yüşüyle başlamrştı. Yürüyüş saat 17.50 de Taksim Arutına çe-
lenk konulmasıyla sona ermiş; saat 18.00 de Dormen Tiyatro-
su'nun fuayesinde vatan haini NAZIM HiKNtET'in yetiştirmesi
mahküm komünist İBRAHİM BALABAN'ın resim sergisi açıl-
mş; ayrıca, Orta - Doğu ve Viet-namla ilgili bözı resimlerin
yanl srra NAZIM HiKMET'in kızıl renkli bir resminin de teş-
hirine başlanmrştı.

Şenliğin asıl açılrş töreni ise saat : 18.20 de Dormen Ti-
yatrosund1 yapılmış ve törene gelen yabancr gruplar da dahil
500 kadar kişi açılışı izlemişti.

Suriye'nin aşırr sola yardım fonundan temin ettiği 3 bin
lira5n cebine indirmis olan ve maalesef TMTF ikingi _Başkanr
titrİni taşıyan FARUK YALNIZ adlı TiP paralelindeki şahıs,
ilk olarak komünist usülü, sol yumruğunıı kaldırarak toplulu-
ğu selAmlamış ve açış konuşmasrnda : "Bu şenliğe Eanş Ş_en:
|igl a*ru verdik. Ama Vietnam ve diğer ülkelerde hür,riyetleri
uğruna ölenler bulunduğu için; isim, pek de ]]yg!p düşmedi.
Faşistlere karşr savaş açan dünya gençliğini selömlryorum"
demiştir.

Şenlik Yönetici Kurulu adına söz alan ALi öZGENTüRK
Dost kavgacılar" diye söze başlamış ve özetle "Faşistleri:ı 9ü§-
leri krsa İamanda lırılacaktır. Bu yapılan aslında Barış Şenliği
değildir. Bu yapılan banş için kavgadrr. Hiirriyet için_ kavga-
mıZ başlamışlrr'' yollu sözler sarfetmiş; Jüri aüna konuşan
AZIZ NESİN ise :

"iç ve dış faşistlere karşr savaş açm]ş bulunuyoruz, Em-
peryaliİtler ve onİarın işbirlikçileri bu savaşta mlğlgp olacak-
İa"drr. Dünyada ilk kurtuluş savaşr yapan Atatürk'ün çocuk-
larr bu savİşı devam ettirecektir. Bu şenlikte belki bAz aksa-

77

a

\
\



malar olacak. Bunlan hoş görün. Çünkü bu şenliğe iktidar ve-
ya diğer ilgililer hiçbir maadi yarümda buluİımafışlardır. Ya-
şasın banşçı dünya gençliği'' demiştir.

_ ğg. ko_luşmalar cereyan ederken TiP tarafindan yöneti-
lg_S|<ir Ellgpl_"1, Federasyonunun istanbul'daki yöİeticisi
VEYSi SARISöZEN'in, yanındaki öğrencilerle birlİkte, ko-
nuşmacılarr sol yumruklarınr kaldrmaya teşvik ettikleri görü-
lüyordu.

_ Ge_cenin en ilgi çekici olaylarından biri ise, farlıına varına-
dan solculara Alet olan bir hall< 6,şığrun l]rograııu esnasrnd.a
ş9ik_erin sahneye _çıkması ve ''şu İnaa şeİıllge başan dileyen
üir bul<et çiçeiİ aldık._ F1l_ıko ve Pepsikoİa...''"demeslyİ" nağl"-
dr. _Zihniyetleri belli kişilerin salondan yükselttiklerİ ''Yuuh''
sesleri spikerin sözlerini kesti. Buntın üZerine spiker, sözleri-
nin .yanhş anlaşıldığını, buketin fabrikada çalışan grevci işçi-
ler tarafindan gönderildiğini söyleyerek grevciier löhine teza-
hürat yaprlmasını sağladı.

Şeılik_ tertipçilerinin çıkardığı BARIŞ dergisine rekl6,m
verenJruko - Pepsikola sahipleri bu olaydan derİ almrşlar mı-dır? Bilinmemektedir. Ancak, bu olayın ''BESLE KARGAYI
OYSUN GöZüNü" diyen Atasözünii doğrula&ğı bir gerçekti.
E'l.czacıb_aşılar, Koçlar ve diğerlerinin yine de klargalaiı 6esle_yip beslemiyecekleri elbette merak konustr olmaktidevam ede-
cektir.

BALABAN'ın iNCiLERi :

14 Ağustos 1967 günü Teknik üniversite Konferans salo-
nunda konuşturulan kişi mahküm komünist İBRAHİM BALA-
BAN'dı. "Sanatrn Halktan Çrkrsr" konusunda birtalım belli lAf-lan tekrarlıyordu. 75 kad,aİ diİıleyiciye şöyle diyordu :- 

----

"Ben bu kadar az bir kalabalığa hitap edeceğimi zannetmi-
Jıordum__Bizler ger,i bıralılmış ve c-ahiı ki§ileriz. İöylerden geli-
Loyz.xentlilere acrlarımızı, dertlerimizi anlatmak istiyoruz.
Put{ kentJile_r, aydrn_kardeşJerimiz bizleri dinlemek isteİriyor-
lar. Onlar bizleri istedikleri-kadar d.inlemesinler, bir gün ğele-cek onlara dertlerimizi ve gayretlerimizi anlatacağız."

_Konuşmama _büyük vatan siliri şöir babarnrn benim için
yazdığı bir şürle başlryaca$m." 

-
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Saçmalarıru dinlemek için binlerce insanrn salonu doldur-
madrğrna üzülen ve "şAir babam" dediği vatan haizini NAZIM
HiKMET'in kendisi hakkında yazdrğı bir siiri okuyup, sözüm
ona övünmekle işe başlavan BALABAN'rn sAir olmayan baba- : ]

sından bahsetmemesi ve sözlerini yine NAZIM HiKMET'in 
,]

"Hap,ishane Kapısı" adh şiiri ile bitirmesi dahi salondakileri ,

uykudan uyandırmaya yetmemişti.
BALABAN'rn konferansının tam bir fiyasko ile sona er-

mesinden sonra, saat 17.00 de Dormen Tiyatrosunda Yugoslav
SEVOS KUD SCENA grubu "isadan sonra 1967 de Biz" adlı
oJrunu temsil ediyordu.

Bu oyunda bir yanda eğlenen insanlar, öte yanda kan ağ-
layanlar gösteriliyor; Güney Vietnam, Yunanistan ve israil'in
politikaları alaylr bir şekilde takviye ediliyor ve Amerika, em-
peryalizmin baş temsilcisi olarak tanıtılıyordu. Amerikalrlann
Vietnam'da, israil'in Orta - Doğu'da mAsum insanlan öldürdü,
ğünü gösteren bir film oynatılryor ve filmde bir ara Başkan
JOIINSON görününce önceden talimatlandırüfo anlaşrlan bir
kaç kişi "Kahrolsun" diye bağırıyordu.

Gece 21.00 de ise Açık Hava Tiyatrosunda SSCB halk
danslan topluluğu tarafindan folklor gösterileri icra ediliyor-
du.

Gösteriler Rus kafilesinden biri tarafindan Türkçe ve
Fransrzca olarak halka takdim ediliyor ve "Dostlarrmrz" diye-
rek söze başlanıyordu. Bu şahıs birinci bölümün son dansrru
"simdi size bağımsrzlıSnr kazanan bir milletin sevincini göste-
ren bir dansı takdim ediyoruz" şeklinde takdim ediyor ve al-
kışlanıyordu.

Başta Türk'ler olmak tizere muhtelif milletleri kıal em-
peryalizmin terör ve bas]<rsr altında inletmeye devam eden Rus-
ların bağımsrzlrktan bahsetrneleri nekadar garib ise; bAzı seyir-
cilerin şuursuzca ve kurulrnuş robotlar gibi bu sözleri allııışla-
masr da okadar garip ve ibret verici idi.

ORDU DüŞMANLIĞI:
15 Ağustos 1967 günü Dormen Tiyatrosunda itaJyan Bre-

acutni Tiyatrosu" Karanlrk - Aydınlık , Karanlrk" adlı o5ıunu
temsil edİyor ve ordu aleyhtarr fikirleri halka aşılanaya çalı-
şıyordu,

19

I J



Oyunda, günlük normal yaşantısı içinde bulunan ve dün-
yada geçen ba$msızlrk olaylarına karşı kayıtsızca davranan
bir palyaço ile onun gerisinde yenilik, hürriyet ve reform kav-
ramlanru canlandrran kişiler temsil edilmekteydi.

. "Özg_irlük! özgürlük! "sloganı ile gericilik ve tutuculuğu
temsil eden şahs_a lrarsr yapıIan hücumlar; gerçek hür hayİtı
görmemesi için kendisini saran perdeyi yırtmaya çalışan veeı sonunda yırtarai hürriyete kavuşan kişinin durumu; ken-
disine gericiler tarafiırdan yapılan büyük İşkencelere rağmen
1$1d_q_lannr ve suçlarınr açıklamayan-fikir tutuklusu; AğKE-
Rİ DİSİPIİN NETİCESİNDE TAMAMEN BİR ROBOT HA-LİNE GELEREK HiSLERiNi KAYBEDEN ve SODECE
EMİRLERE UYAN ASKERİN SAVAŞTA SAKAT KALARAK
EVİNE DöNMESİ özellikle dikkati çÖkmekteydi.

Ashnda insanr robot haline getiren düzenin komünist ül-
k_el_grde olduğunu unutı.ır görünen ve askerliğin temeli olan di-
siplin fikrine hücum ile ordrıyu içinden çökertecek bir propa-
gandaya yeltenen bu oyunda reaksiyonla karşılanmamr§tı.

KOMüNİST TAHRİKLERİ :

KEMAL TAHiR'in "Barıs üstüne'' konulu konferansında
(insan ister D_oğulu, isfgr. gaİlı olsun, barıştan önce savaşçr-
drr. Bunu Moskova'daki toplantıda da söyledim) demesi; ER-
PiNq DiNÇER'in KIRMIZI BEYAZ adlr-oyununda; beyaz el-
diveni krrmızı eldivenin tepesine bindirip sbmürtmesi, 

-Iıırrmızr

eldiveni buna karsr koydurup kavgaya tutuşturtması; sonuçta
Fg"a gl{r_"_9" b_eyaz Ölaiveni öldİrİmesi; projeksiyonla''Ç'r-
TiN ALTANIn dokunulmazhğı kaldırılıyor''l''Üebullann borç-
lan_ affediliyor" başlıkh gazete küpiirlerinin aksettirilmesi;
}öylıiryln sefaletini gösteren filmlerİn oyantılması; TiP Mil-
letvekili adayı iHSANtye BALTA şiirinin okutulması suretiy-le yapılan tahrikleri demirperde g-erisinden gelen komüniİt
toplulukların tahrikleri izliyordu.

18 Ağustos 1968 günü düzenlenen ve tahminen 70 - 80 kisi
tarafindan izlenen "BARIŞ" konulu açık oturumda ise tahrili-
ler İirvesile. yükseliyordu.' Açık oturuİra katılan]ardan Yugos-
lav.Temsilcisi emperyalist dediği devletlere çatarak şun"lansöylüyordu :
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(BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA PROBLEMİ YARININ KO-
MüNIST n-uNYasrNDA TAMAMEN HALLEDILMış oLA-
CAKTIR. BUNUN YANINDA DAHA BİR ÇOK DERTLERİN
YİNE KOMÜNİST DÜNYASINDA ÇÖZÜLECEĞİNE İNANI-
YoRUM.

TüRKİYE,NİN DIŞİŞLERİ BAKANI KİMDİR? BiLMİ-
yoRUM. ESASEN oN-pıti DE oLMASA GEREK. çüNKü
BEN TÜRKİYE HAKKINDA ONDAN ÇOK DAHA MÜHİM
ŞEYLERİ BİLİYORUM.

BEN ŞAHSEN ALLAH,A DEĞİL İNSANLARA İNAM_
RIM. çuı.fxu INSAN GüCüNüN vAeAMIvACAĞI şEy
YoKTUR.

BU DOSTLUĞUMUZUN HATIRASI OLARAK ŞİMDİ Sİ-
zE BtF" ÇiÇEK HEDİYE ETMEK İSTERDjM. Ş.$YEJ BİR
cuN cpfu"pDE KARşI KARşIvA GELIRSEK SILAHINIzA
nlpnıııı YERİNE su ğiÇnei raNiuaşTzl vE BARIŞ DİYE-
BAĞIRMANIZI İSTERDİM.)

Polonya temsilcisi ise :

(DÜNYA BARIŞINI TEMİNE ÇALIŞAN İKİ UNSUR
VARDIR.

1. HER ÜLKEDE MEVCUT OLAN GENİŞ ÇAPTAKİ
İLERİCİ KİTLELERİN GAYRETİ,

2. SOSYALİST (yani komünist) üLKELERİN çALIşMA_
LARI.

GÖRÜYORUZ Ki İLERİCİ GÜÇLER BUGÜN MEMLE_
KETLERİNDEKİ YÖNETİCİLERİ OLDUKÇA BASKILARI
ALTINDA TUTMAKTADIRLAR. YALNIZ ŞUNU DA BE-
Linrııınx İSTERİM Ki, E]ıIpERyALİZME VE KoLoNiyA-
LLZMF- KARŞI OLMAK KAFİ DEĞİLDİR. BU MEVZULAP'
DA EYLEME GİRİŞ}IEK LAZIMDIR) demekteyiz,

Polonya temsilcisinin, bu sözleriyle, sadece komünist dev-
letlerle onıarın demokratik ülkelerdeki yardakçrlarınr barrşçr
olarak nitelediği açıktı.

Suriye'den para alan malüm FARUK YALNIZ ise, Yugos-
lav ve eblonya İemsilcisinden geri kalmamak için şunlan söy-
lüyordu :
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.. (Banşın_ temininde ilk adım sosyal yapı değişikliğidir. Bu-
gs1 ss:ç.k Pal5ı1 _ 

qzuluyorsak anc-e savalş maİıL ge"rekir. Bu
F,ESTİVAL BARISI TEMİN HUSUSUNoA sava§A ÇAĞRIoLARAK DüZENLENMEKTEDİP".' -

. , Bu arada Bulgarlar cla her firsattan yararlanarak komü-
lEt^prgppgandasr yapan muhtelif kitaplaİı: LENİN ve GE-oRGi DiMiTRoV'un baslarr bulunan iozetleri bol miktarda
dağtmaya gayret sarfedİyorlardı.

KoMül{İST BİzİM R.A.DYO vE I]VRENSEL BARIŞ
ŞENLiĞi:
_. ._ 

Cereya_1 eden olayların bir krsmrna yukarrda lıasaca de-
ğinile1. ş.94i5ı perde arkasındaki komünijtlerce maksada uy-
şun görüldüğü ve son derece beğeııildiği için takdirleri be-lirtmeye komünist BiZlM RADYd memur edilmisti.

Malüm
sEL BARIŞ
KIRTI
RIDIR)
münizme

A
başlıklı bir yazıyı okuyor
hizmet ettiğini belirterek

ve festivalin tamamen ko-

(Evrensel Barış Şenliklerine katılan gençler, folklor oyun-lannr gösterirken ne kadar çocukcasrna ğenç iseler, dünva veülkeler sorunlarrnr tartışırken de ol<adar"oıgiınauür. ntiİy"""
tanrnmrs ilim adamlarrnrn, profesörlerin, yZzarlar* Ju--iutı-
9ıkları Barrş ve Harp konulu konferansıaiai ı.onu§ar, üut.,r-
Savaşıru_ yeren, Amerikan emperyalizminin çeşıtii'saiaı"riu"rr"karşr mücadelenin örneklerini. a{lt11, sömürii atızenine 

-karşı

çıkan _dünya gençlerini istanbul hallı, bir daha 
"""tmamaı.üzere bağrına bastr.

_ TMTF çatrsr altında toplanan gençlik ve öğrenci birlikle-rimiz yu_rt sorunları karşısında oldiğu"kactar afnya-sorunıarı
karşısındi_ d_a. ernpery.alizme karşı s_a,iaşta ve na"işia Jo"u"g""h3kiq olduğu bir dünyarun kurulmaiında kendilerine 

-dtı*u.,

görevi yerine getirmeye çalışıyorlar,) gibi sözlerle b' İAĞ;ö
çekiyordu.

. AKŞAY._Gazetesinin 22 Ağustos 1967 tarihli nüshasında
ise aynen BIZIM RADYO ağzıyiıa şöyle denillyorau İ - 

---

. (ilerici 
-gençliğin örgütü olan TMTF'in çahşmalarrnr vevarlığru, değil hoşgörü ile karşılamak, yaşamasıiıa dahi kat-
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lanmayan bir iktidar bulunduğunu üzüntü ile görnıekteyiz.......
Ya.zarLarın hapse atılüğı, gençlik kuruluşlanrun polis baslola-
nyla sindirilmek istendiği bir ülkede EVRENSEL BARIŞ
ŞENliĞi'nin elbette bir anlamr olacaktır.)

Şenliğin elbette bir anlamr vardı. Ancak bu anlam, AK-
ŞAM gazetesinin kastettiği gibi bas}u altındaki bir ülkede de-
ğil; demokratik hakları sonuna kadar istismara kallrışan kızıl-
lara dahi kanun çerçevesi dahilinde alabildiğine hoşgörü
gösterilen bir ülkede yaşadığımızı gösteriyordu. Rusları, Yu-
goslavlann, Polonyalrlarrn ve yerli }ıalların sarfettikleri söz-
lerin aksini Rusya'da, Yugoslavya'da, Polonya'da söyleyebil-
menin imkinı ycktu. Ama Türkiye'de meşruiyetin srrurlannrn
açrkça zorlanmasrna müsamaha edilecek kadar demokratik
haklar mevcuttu ve yerli kızrllar demirperde gerisinden çağır-
dıklan yoldaşlarıyla birlikte kendiler,ine söz söyleme haklınnı
veren rejime küfretmekle meşguldüler.

BARIŞ DERGi§i :

"Evrensel Barış Şenliği 7967" nin Yayın Orgaru BARIŞ
(Peace) Dergisiydi. Sorumlu Yazı işleri Yönetmeni olarak,
ALi öZGENTüRK; kapak ve sahife düzeırcisi: OSMAN S.
AROLAT - TALAT ULUSOY - iSMAiL BİRET triyosu; Çe-
virici : NURETTİN HİÇYILMAZ - ENGİN SEZER - YAıftUZ
SöKMEN; Karikatürist olarak da MERAY üLGEN görünü-
yordu.

AKBANK, MOBİL, P. i. A, özel Galatasaray Yüksek ik-
tisat ve Ticaret Okulu, Galatasaray Kimya Mühendisliği Özet
Yüksek Okulu, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikalan Ltd. Şti.,
Denizcilik Bankasr T.A.A., Arçelik A.Ş., Marshall Boya ve
Vernik Sanayii A.Ş., KAVEL Kablo ve Elektrik Malzemesi
A.Ş., SHELL, FRUKO - PEPSİKOLA, AEG, Tiirk Ticaret
Bankasr, ANADOL, İPANA, T. C. TEKEL İDARESİ, Ameri-
kan - Türk Dış Ticaret Bankası'nrn niçin ve nasıl verdikleri
bilinmeyen reklimlarıyla çıkan; gerçekte reklAm alüklan mü-
esseselerin hepsinin düşmanı olan bir görüşe sahip kişilerin
organ olan BARIŞ DERGİSİ "bu bölümü Türk'ün büyük ba-
nş savaşçısı NAZIM HİKMET'e aüyorum" diye cümlelerle
okurun karşrsrna dikiliyordu.

Anadolu'nun düşman çizmeleri altında bulunduğu ve fiirk-
lerin ATATüRK'ün çevresinde toplanrp ulusun şerefini naınu-
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l1İ_*q kurtarmak ve şerefli bir barışa kavuşmak için öli.im - ka-
.|yo. slyaşına giriştiği günlerde Ruslara uşaklrk etmek gaye_
:§iyle Rusya'ya kaçan; Kore'deki fiirk askerlerinin lçıİllÖra
.}esllgı olmasr için "Mehmet, Kardeşlerine teslim ol'' diyen;
'.,, bıdeşi kardeşe boğdurmak amacryla srruf mücadelesini kö-
. iükleyen__bu vatan haininin adı ile Türk, büyük, banş savaşçrsr
ğit_i sınıflarll y._an. yana getirilebilmesi Baİış Dergl§lnin, §Ön-

ali'k'in ve tertipçilerinin nasrl bir fikre angaje olduklİrını ve han-
'gi illetlerle malül oldu,klarıru açıkça orİaya koyuyordu. ve su-
gü*tg yakalandıklarr için Dergi'yi gören namuslu yurtseverle-
rin "komünist meddahlan", "Krzrllarrn propagandİcılan''''Kr-
a.llaı", "Satrlmrşlar" gibi hitaplarıru sineye ğekmek zorunda,kaldılar. "Yurtta Sulh Cihandİ Sulh'' dijıen Büyük Atatiirk
_dururken sırf komünist olduğundan dola;ıİ biı HAiN'i, bir SA-
TILMIŞ'ı, bir Moskof Besleıİesi'ni ATAİüRK'ün önühu ul-a-nın hesabrru vermekten kaçın&lar. Zaten başka türlü de dav-.rÜamazlar ve Türk Ulusunun tükürük yağ'muru altında bo-
ğulmaktan kendilerini kurtaramaz|ardı.

Nitekim, bu durum şenlikçilerin Ankara'daki ortaklarrrun
4ı!r gQr]*i4i açn!ş ve Ankara'da bastrrılan brosüre : ''BIJ
ş,ENLİ_Ğİ Dü-^IYANIN EN BüYüK BARIŞçISI'MUSTAI.,A
KEMAL ATATüRK'e ADIYORUZ" ibaresi 

-fonulmustu. 
Fa-

kat Ankara'lr öğrencilerin bu tavzihi bile istanbul'dakilerin
fiyaskosunu kapatmaya yetmemiş ve Ankara'daki gösterilerin
son derece sönük bir şekilde geçmesini önleyememişli.

Zaten - bir avuç_ tertipçi hariç - uyarıık Türk gençliği gibi,
Tİir\ lr"]!ı d_a_ o|up üitenleri sabrrla ız|iyor ve rtlİl<iye'İlıİl<o-
münist köpeklerinin raha_tça lavlaügı bir değneksÜ l<Oy ol-
madığnı her fırsatta gafillere hatrrlatıyordu. -

istanbul Yüksek Okullar Talebe Birliği Başkaru ABDUL-LAH ANBARCI irnzasiyle yayınlanan .'ĞENçLİĞİN BİLDİ_RiSi" memleketin |ızıl'a yakalanmamrş gerğek evldtlarınrn
duygularrru dile getiriyor ve bütün Türk miııeainin duyEularr-
na tercürnan oluyordu. GENÇLİĞİN BiLDiRiSi'nde şi5fte de_
niyordu :

"1967 Evrensel Barış _Şenliği dolayrsıyla belli züniye-
§9 uıt}ğıp_yapanlann kaleme alüklan "BARIŞ MECMÜA-
SI" Türk Yüksek öğrenim Gençliğinin ylJ.z kar-asıür. Türk
Yüksek öğre.nim 9ençliğini_gerek kanun gerekse statüleri ge-
reğince temsil ettiklerini iddia edenter, Yüksek öğrenim Genç-
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liğinin vicdanında mahküm edilmiştir..Bir takım sahte öğren_ .!

ci temsilcilerinin Barış şenliği maskesi?r"t, s"rğ"ı.-ytıZıerı 
|

ni ,r=,fortaya koyauİlarına"bir kere daha tanık olduk 
l

Esefle belirtmek isteriz ki, düzen kurmak zorunluÜunda 
I

i"?:;:İ}""1'i"Tjh1"?i,§t;i',""ff ,;lfl 'iiil*,l}o;#iT,"l'*'I
Yüksek öğrenim gençliği içinde_ her türlü fikre sahir olan- 

|

ıffi,tst,?il}ffi Hüİl,fff,it!},ri,ffiffi}1 |

İİdi""a;d ffi iı,ı,rvdİçıbiR, tı.xucubüR, _sapık fikir
yüzde yüz karşısıra.İr^.-ni[ti" t,g,",i," g_e_nç]ığ,_n,. aşın sol fi-

kirlere sahip gibi göj;;"r;y;_İ"lİŞ.,p Safi1-1ılr§LAR şunu bil_

meıidirıer ki her ,.;;;';id;giiiinı yüksek öğrenim Gençıiği
en krsa zamında b;-;;y;;;iİra "gerelıli dersi vermeye mukte_

dirdir.
vatan hainlerini Türk,ün barış savaşçrsr olarak göst_eren_

ler de enaz onlar k;J; ;;ar, irrırıairı"i ," bu topraklarda
yaşama hakkına sahip değildirler,

Türk yüksek öğrenim gençliği kadar aziz Tif.rk Milleti de

bu sahte l.urr"a*uİ?a,*-,"-l,undTrmağa kimsenin gücü yetmi-

yecektir.
Amerikan emperyalizminin olduğu kadar Rus emperya\z,

minin de karşrsınd;y;',.'§;;;;| Otlşm"anlanrun olduğu kadar bu

milleti sömüren "J',,,iıııyutçi 
g"çirru., sahtekirlarrn da karşr_

sındayız.
Her iki tarafa birden şirin görünmek zamanı geçmiştir,

Herkes bütün riıooj"il"i"; ;i;k şJı.iıau belirterek cephe almak

zorundadır.
Asrrr solcuları besleyen ve onla_ra her türlü tavizi veren

"urui"*oiipı*i;; 
r" yu"nur", şirketlerin servetlerinin Savuru_

cusu değiliz. Artıı< *r'.ı."ü-aıişmtiş yüzler bütün iğrençliğiy-

le ortaya çıkmrştır. _ı____^_

Yabancr sermaye düşmanlığı yapanlann da yabancı şır-
ıietıer 

*İaratınaan 
ııtsıenaiı<ıerini ç,iı< 

- iyi bilmekteyiz,

Derin uykuda uyuyanlar bu gaflet uvkusundan uyarun,

Bu size son ihtardı-.' jj#T. aıir".,iı.o"r*ğa çalışanı"],g,h,
hıı hasr bosluk n" )uİİİ" kadar devam ecl-ecek,_ aşrn solcular

;; ;İ;;;;d; nrş tu", edilip himaye edilecek,

2İ,
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Yüksek öğrenim gençliğinin, bu memleketin gerçek sa}ıip-lerinin sabırlaİ taşmİl< tiiz&eaİr. 
-- -"

^__BJiyük 
önder yol gösterdi : Her gördüğümü z yerd,e }İZI--cDĞIz.

Bildiride belirtilen lefretin ne kadar haklı olduğunu anla-mak için BARIS Dergisi'nde Na2iu Hii<ıı,intir'irE*a1 ""*"-
lanan i

KEMAL TAHİR (Mahküm Komünist)
AZIZ NESİN (Malfim)
ABiDiN DİNO (Yurt üşındaki mahutlardan)
HAYRİ EROĞLU (TiP'li AYBAR'ın maşalarından ve Şen-lik tertipçilerinden)
MUHSİN ERTUĞRUL (Komünizm ağacınrn meJrva ver-mesini dileyenlerden)
İBRAHİM BALABAN (NAZIM HiKMET'in yetiştirmesimahküm komünistlerden)

isimlerine bakmak yetişiyordu.

ı
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ŞENLiĞiN "GüNLüK"ü ve GECELERİ:

Şenlik tertipçileri matbu "Barış" Dergisinden başka bir
de GüNLüK teksir ediyorlardı.

Bu GüNLüK'te aynen şu gibi yan|ar da mevcuttu :

-I-

KRALİçE

"Kraliçeyi Klüp 12 de sıt<rştırdrm._Herkes lıırımızr ışıSn al-
tında gitar- ıİe dahİ bilmem ıİeler ç{ıp_ birş_eyle1. yap.ıyordu,
Sorduıİ, dans ediyorlarmrş. Kraliçeyi sıkıştırdrm.üyordum_ya,

=ı.,"İİrr" ben de{ilim. Bii 9ĞLAN yug6slav bir oğlan sıİnş_
[İr"İrş öpüyordu."Sonra öğrendim, yavuklusu5rmuş, Ama blr
şenlik sürecek bir yavuklu.

}
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Sevdiği VLADiMiR'e sordum.

Evlenmek niyetinde değiliz dedi. Ayn ayıı kentlerde otu-
ruyoruz. Neden mi seviyorum? Güzel kız, iyi lıirz. Sonra tekrar

- öpüşmeye başladılar.

_II-

TEK SEçİCİ GüNEY DAL DtrN GECE NE YAPTI

"Dün gece, saat : 03.00 Erkekler yatakhanesi 85 No.lu
oda. Odada üç kişi uyuyordu.

Bu srrada yemekhanede ise Bulgarlar eğleniyordu. Karan-
lık odayı gecenin derinliğinden gelen, çok hafif bir müzik sesi
dolduruyordu. Odadaki horultular arasrndan birden bir ses
yükseldi. Bu tek seçicinin erkek sesiydi. Ve öPüŞüYORLAI',
öPüŞüYORLAR dedi. Bu sırada odaya ROMANA'run müziği
doldu. Hani şu öpüşülerek oynanan oyun.

ROMANA srrasında paJnna iiç öpücük düşen bir Günliik-
çü arkadaş zevkten dört köşe olurken, tek seçici GüNEL DAL
ve iki arkadaşrna elleri böğründe kaldr........."

GüNLüK, 18/8/1967

Şenliğin - herkesin kolayca tahmin edeceği - bu gibi sah-
neleri konumuzun dısında kalmakta ve aynen Günlük'teki ta-, birle OĞLAN (!) larla, KIZ (!) ların uÜal. anlayslannı göz
önüne sermektedir.
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ŞENLİK'TE "BARtrŞ KELİMESİ NE ANLAMDA KUL ,-,:

LAI§ILMIşTIR?

Gerektertipçilerinin,gereksekatrlanlarrntariflerinden
crkan sonuca göre'İjAİiİb :'n*p",y,lizmle ve işçi srnrfinrn

Yİİİİİrl"ğii,*-'*" uş*ul,to, "

Bilindiği gibi komünistlerin itikadınca bütün dünya komü-

nist olmadrkça çeiişİeüİ; ;;tş*_?id- ;;; ermiyecek, ancak

bütün dünya ı.o*tiii,Ji'oı;;#;ü;a1 ,ARIŞ sağlinabilecektir''

iste bu yüzden komünistler, komünizmi vaymak ve bütün

t$İğ%*"-d#"Şjffi rili"#;*şr:t*Pşl,T?t}İt],"Hl
gerçek barrşseverl; ;;,;k tantmİya yeltenmektedirler,

Bu durum karşısında şenlikte söylenen "barıs için savaş"

gibi sözleri başka'iş;iil ydr;lamak,itıtimaıi kaimamaktadrr,

FESTiVALiN GAYESİ:

Başta gelen düşünce ve şeniiğin oluş şekli şenlik ter,

tipçilerinin bilhassa :

1. Türkiye'de aşrrr solcularr ve aşrrl sol hareketieri meşru

hale getirmek,

2. Türkiye'deki sol faaliyetlerin, ypb?":+,l___::,_Pilh","

komünist eil;iı"ilu,ruir"ori, "desteklenmesini sağla_

mak,
3. Solcuların cüretini artırmak^suretiyle sosyalist^muca-

delevi fikir alanındaır ul,"ffi--"ulu,,"" geçiştirmek

ve lİızlandırmak,
4. Komünistlerin rahatça pro.paranda faaliyetinde bulu-

nabiiecekll'İİ^İl,-JJ,ü"st' kürsü tesis etmek, 
_.

5. Barış ve emperyalizmle mücadele maskesi altında ko-

münist bl;İ;;; İ";lerini desteklemek,

6. Şenliği vesile ederek y*,1!] sefaretlerle temasa ve pa_

i, ul*,l, gİİt"Ğİ;;; İrmaslp bir kılıf bulmak

gibi gayeter güdebileceklerini ortaya koymaktadrr,

29
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ffi:t3?* ,şşT"ş"şl?' ıtx#*Jlti{"?-1t:

,ş#iTştr*i,"$Hffi İş;th*fl 
'f,-,ffi

:j , 
TüI|< milleti ve bi]hassa mil]ivetc

ilt#,f,i-#lil|ffi i*İiiffi nffit;i}":,,r:"rutJ
bizden istiyor. ;11iii"ıİI:}l'# J,:1_9: h.ınlerce şehidimiz buinunucivanmZ;;,ii"lt,*ix:ğl,ii!*i*r;İH,H'|,hİf;iirİİl
ss-ardaki düsmanlanvır- J.rrii. ^iirgİr, 

ne ]ıazindir -ki, 
kenü

;3,?il:f T,,I;i' tl" #l?i,'&1, 
C' * #Frj kızı ] s ü r ü ı cri n e,p e ş keş

*",ş"Ü]ffi,ii;;*T9x,Ha ""i 
İİİiff ; |t ttl iF ve n ih aye t Meh_

ğ, taptığ, ç; 
-a;;;""u 

gını ni; ü;ii;;ff ğİ'*;,T"l1f;'j}.'aruü-

"""* 
Tİ']Y,İİİirTlf;u,9:,:g'].*] olarak b.q 

_ _!]r,ı maskaral arın iğ-

§F;ipi#ı?trf,{tı:*#'*j'r*tTfr,,Ş,".H".*;,;;İ*İ
İ,}' #rŞ;: on Paia ut*.r'""ig;rj.rıİrr,u kirıetmeyin. sabn_
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