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önrsöz

Bu utanç albümü "d,eurimci, gençli,ğin" (DEV -GENÇ)
ırıarifetlerini, bir arada topluyor.

Bu utanç albümünün Pekın'in, Moskoua'ntn, Ha,nsa,na,'nLn
satolmış ajanlartnı hıd,ld, Atatürk Deuri,mci,leri, olarak göster-
mek isteyen bi,r kısım satılık kalemlere, cübbelerini fesat go-
lunda kullanan satılık Pro|.lere, gaflet i,çi,nd,e güzen bi,r kısım
ııatandaşlara ue bi,r kısım Tabi6 Senatörlere itlıafı yeri,nd,e ola-
caktır.

Görülecektir ki, Atatürk'ü maske olarak kullananların
gerçek tapınilıkları kimseler Ho Shı Mtnlı, Che Gueısera, Le-
nin, Mao gibi, beynelmi,lel komüni,zmin ue q,nalşıamın eylem-
cilerid,i,r.

Resim, çoğu zoman sayfalar d,olusu ki,taplardan daha bü-
yük anlamlar ifade eder. Bu amaçla hazırlailığcmız broşür,
görmesi,ni, bilen gözlere çok şey anlatacaktır. Bi,lmıyoruz hıfi,ld,

bu şomarık ue sadist sözde öğrencileri,n eylemlerini,, Atatürk'çü
gençliğin eylemi olarak göstermek çabasında olanlar bır nebze
olsun utanacaklar mı?

Utanç albümünde göreceği,ni,z bu resimler, 13.!.1969 günü
O.D.T.ü.de; 27.4.1970 günü PKF Merkezinde, 18.5.1970 gü-
nü Sigasal Bilgiler Fakültesi, yurtlarcnda yapılan aramalarila
çekilen ue gazetelerd,e yayınlanan resi,mlerd,en d,erlenmiştir.

Şimd,i lütfen sayfaları çeuiriniz ue resimlere dikkatle ba-
lanıa.

N O T : L, 2, B, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 12, 13, |4, L7, 18, 20, 21, 27 numaralr
re§imler 13.4.1969 günü Ankara'daki Orta - Doğu Teknik üni-
verşitesinde,

7, 11, 19, 26 numaralr resimler 27.4.L97O giinü Ankaıa|ileH I.i-
ldr Kulüpleri E''edefe§yonunda,

15, 16, 22, 23, ?'4, 25, 28, 29, 30 numaralı resimler 18.5.19?0 gü-
nü Siyasal Bilgiler FaküItesi öğrenci yurtlannıla çekilmiştir.



RES|M 1 : "Bugün O.D.T.ü, de, garın Türkiye'ile" O,D,r,ü, iluuarl,arına

gopıştırılan bl,r sl,ogan. Bugün Ankara'ilakd Orta, Doğu Tekndk üniıser,
- 

iıiesınae olan neilir? Yarın TürkiEe,ile ne gapılmak i,stenmekteildr?

RESLM 2: DEV,GENÇ anarşistlerd
Anarşdsttenn kenili dmzaları il,e o

görilüklerd aeni. şekll :

ilk ol,arak lıerşegi "dpıtal" eildgorl,ar,

ku\un 2 nci kat büro\o,rına l,dgck

"iptol, Eeyeti Bürosu"
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P"ESİM 8 : ikincı dş, geriııil,en indiri,l.dp taşl,ar üzerind,e atüon Türk

Bw ııaton düşmanlarının gerçek ndgetl,erini ol,iluğw gdbd

teşIıir etınigor mu?

REsIM 4 : Hangi iteıırdm? Sözü Çeti,n Al,tan'a bırakal,ırn "önce (Deonm)

şöaünü gennde kull,anmağa al,ışmüıgız, Deıırim (Beııotuti,on) IHTILAIJ

Demektir. Türk GenÇliğö d,eurımail,i,r, d,end,dğd zcLlnan Türk GençlEğl

i HT ILALC i DIR, d,eınektir bw...,' (9 ocok 79'ı0 Akşoın
Çetin Al,tan ş. 9)

Gazetesı

Bayrağı.



RESİM 5 : Ho Shi Minh! Komünist Ruzey Vietnam'ın Ho amcaşı bizirn
DDV - GENÇ komüııi,stleriıı iLe Ho amcası olmuştur. Aşırı solcuların

iluııarlara astığı resi.ml,er arasında ATATüRK'üw İotoğreİrnı
arcıınak içi,n boşuna yorıılmayınız.

RESIM 6 : Che Gueııera Boliuya Hükümeti tarafıııdan öl,dürülen bu
a,narşist, geri,llacı komüni,st d,e O.D.T,ü.li DEV -GENÇ

mil,i,tanl,arının azizl,eri arasonilad,ır,
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BESIM 7 : Başınilaki bere[le kızıl gıldız'ın Eer ald,ığı Che, DEV - GDNÇ
mi,l,i,tanları tarafından her üni,uersited,e baş yeri işgal, eder. Keç,i

sakalı dle yoldaşlarını yeni ıııaceralara (lauet etmekteilir.

RESilW 8 : DEV - GENÇ mi,litanlarııı,ııı ilham ltaynağı ATATüBK değil-
d,i,r. Mao, Che, Ho Shı Mınh, Leniıı, Stalin, Marks gibi biliııen konıüııist-
lerilir. Bunun için SaaNn inönü: "Aşırı sol, serşeri,leri, memleketE çafnur&

sokmak i,sti,goıŞ' d,eınekteilir. ( 18.72.1969 Milliyet Gazetesi)
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RESIM 9 : Sigasal Bilgiler EaküLtesd işgal konıitesdni,n şunilıLğü topl,an,

tıi],a 79 Nısan 7969 tari,hinite ıolcu üe anaryst İlhan SelÇwk bir konuşma

aapn,rı,ştrr. Bu konuşınonın arl&ğını kırıl,an camlor kail,ar hiçbir şea bıü,

kadar güzel, iİaiie eileınez,

BEgIM 70 :' "Senim üıırhn berLLrüL malım, benim rnal,ım gene beni,m rno,\ırfu"

d,igen Moo'num çörıLezlerd bunu "i,şte ltomünizm" ildae ınteldgorlar. Demek

kö, kornündznı ilünganın bütün mo|,l,an benimoıü,aor
sömürünün ta kenilisiilır

ildgor, bw em azgın bir

ı

ğE l

ı

§



RESIM 77 : Türkige işçi, Partisiale dlgili bir d,osga. Bu ilosganın Fikir
KulüplerC FeilerasEonunila acaba ne i,şi ııar?

RESIM 72 : "Yurtla,r, resrn| okw|,l,ar si]ah depıosu, Deuletiln 7ıa,ra,sdgl,e,

kwrul,rnwş laboratuuarlar moloto| bombası dınal,a,thanesi, Deul,et bdnal,anrwn

iluııarları ayrı akıml,a,rın i1,0,n tahtası halınd,eilir". Prot, Turhan Reazioğl,ü,
Mü,n 74 Nisan,90 Mogly günleri T.B.M.Mecl,isiıı,il,e gaptığı konwşmalarilam.



RESIM 1r: Romünist ı'ANTı" dergisi,nin "kesi,ntisiz d,eurim teordsi";
O.D.r.ü, d,uuarlarında d,aha bir yozlaşacak Mao'nun ue Troçki'nin "sürekl,i
Deır,im",ine aani gerçek anlamıgle sürekli ihtil,a],e ilönüşnıüştür, Bunlara

" Atatürk Gençliği'' ilenilebdlir mi ?

RESİM 711 : ("Sanat, aanat içindir'' gibi, sanat konusundo, gerici ııe yoz
görüşler gerine proletarga siyasal gücü ele geçirddkten sonra, ülkü ue

kül,tür alanlarınd,a proleter ili,ktası uygulanmalıdır... Eskiyd tüm gok
ed,erek, yeni kurulmalıd,ır). Mao Peking Reuiew 75.5.7g'l0
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RESİM 75 : "Narnuşsuzlar koalisaonu, öğrenci hareketleri,ne karşN ittifak
hal,ind,el,eıJ'. (2'1.9,1969 Cumlıuriget Gazetesi illıan Selçuk) Molotol bombaşı

imal,i için içi DEv - GDNÇ militanl,ar tarafıni!,an i,çiıen i,çııi, şişeleri,

RESIM 16 : ATATüRK, Cumhuriyeti geııçleTe ernüı,nei etmiştir. Bakın
bir komüni,st ne d,igor : "Tek güuenciıniz gençliktir, Cunıhuriyet geııçliğe
qmq,nettdr, gibi, gargılar cidda anlam taşımazlar. Bu gi,bi yargıla,r.... Söz

Jantaziteüdir". (Gençlik i,çin strateji ııe talıtik. A. F. Cihan, s.7) ,De

g ençıi, ğ e sopal,ı b ombalı anar şinin r eçet eıerini u eri,E or.
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RESIM17:Büllrikaşitueoksdjenkaynağınitakullanılanaleıımakina'sı,
Bunlarla kim gakıl,acak? Bir itim ocağınita asitleri,n ae aleıı

makinasının işi ne?

BESİM 78 : Mototo! koktegtl,eri, hürrdyetçd Macar gençIerinirl _Rus

tanklarınakarşıku\,lanitıkarısdldlıtı.Bizi,mDEv-GENÇ'li'anarşi'stleri'n
elinitei,sebwsil6,hTürkMı\,\etinekarşıkullanılmaküzereımaleililmişue

Orta - Doğu Tekni,k üniuersitesini,n muhteli| gerlerinile d,e9ıolanmıştır,
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RDSLM 79 : Nazıııı Hikınet'in, ibra-
him Bal,aban isi,mli "katilil,en hü-

kürnlü" bir koınünist taraJınilan ga,
pılan resıııi. Atatürk nerede?

RESLM 20 : Resmi,n so,ğ üst köşesin-

deki Orak - Çekdç'e ilikkatınizi, çeke,
riz. Bu sembol,ün hangi, iileolojiye ait
otduğunw bilmegen goktur, Bakın
Prof . Turan Feuzioğl,u ne ildgor :

,,Deurımci Gençıik Feilerasgonu
(DEV -GENÇ) atlı altında, hergün

aüksek sesle lconuşan bir teşekkül
uarilır. Bu teşekkülün 13 Ndsan 7970

tarihti genelgesinilen birkaç cürnle

nakleiteceğim. (Bund,an böale, biz

d,eıırimciler Mao Tse Tung'un üç ana

d,isıptin itkesini, ııe sekiz öğüdü çi,zgi,,

si,nile ilauranışl,arımıza gön ısermeli-

ai") , ( Stalin'in Leninizmin ilkeleri,
diltı kitabı bütün üyeler tara,fınd,an,

Niilan 7g'ı0 sonun& ka(lar özet çıka,
rılarak ııe öğrenilerek okunaccıktır,
OkumaEan üget er şi,iLdetle cezaland,ı-

rılacaktır). Bunlar mı Atatürk'çü
arkaitaşlar? Rehberleri Stalin olan-

lar mı ındllig etçil,dkten balısedecekler
Türkige'ile ? "

(T,B.M. Meclısınile 1\ Nisan 7glo'ile yaptığı konuşınad,an)

.



R,ESIM 27 : Kızıl Çin'd,e ''kültür ih-
filahni" aürütenler ilkokullan üni-
uersite, ünduersiteleri ile ana okulu
olarak ildn etmişl,erili.

DEV - GENÇ'ld öğrenciler al,ilıtdan
bir kararl,a orta okulwn ailınc, nasıl
Kızıl, Çdnld'l,er "Mao» okul,u gaprnış-
larsa, bizimkiler d,e ''Nazını Hdkmet»
okulu ol,aralc işimlenddrmişleritlr.

R,DSIM 22 : Bu resimileki, ilöuizlerte
gençıilİ, meselelerini ııe üniuersi,te so-
rununu açıklıgabilir misiniz?

Üni,ııersitelerd,eki keşmekeşte ö ğren-
ciyi, haklc görenler ga bu konuila
bi,lgd edinemenxi,ştir, ga d,a d,emogoji
aapnxaktad,Lrlar.

Komünist'' Bizim Rad,go''nun açıkla-
d,ığına göre ''sol gumruk' komünist
ihtildlin (!) başladığına işoretmiş.
Bütün bunlard,an sonra masum öğ-
renciler, had,i canırn send,e..



BESIM 23 :"Yurt ilışınd,an dd,are edi-
l,en bütün Jesat terti,plerdne karşı cl,a-
ha müessir mücadele üsülleri bwl,mo-
ğa ınecburuz." (Pro|. T. Pegzioğlu'-
nun 14 Ni,san ııe 20 Mayıs 7970 il,e
T,B. M. M ecl,isönileki konuşmosınd,on, )

REB|ü 94 : Bdl,dnd,dği gibi, 78 Mavıı
7970 günü S.B,E. gurtl,arında Kara
Kuııııetleri Roınwtanl,ığı M alıkemesi-
min kararı i,le yopılan &rorııo, başta
TRT ol,mak üzere, solcu üniııerşite
Pro|esörl,erdndf. ellnil,e reiirli suçla-
uan bir uesile ol,mwştur.

Oasa görilüğünüa qibi S.B.E.d.e so-
ilece sil,d,lıl,ar, rrı,olotoİ lıokteg1,1eri,,
talırikçd aİişler, ?dl,istin demokratik
halk cephesini,n pankartl,arı, soçıol,or,
asker el,bisel,eri, al,ıcı - uerüci telsiz
cihazı, tabancalar, barut ııe mermi-
ler, Çin Komünist Partisinöm tüzüğü
bwl,wnduktan başko; tahrdlı ııe lıatil,
güçİa,rınfu,n ar&nün kanun kaçalıLan
da ele geçirilrrı,iştir. TRT ııe bir kı-
$rf. şol,cu Pro|esörl,er bu oşağıl,ık bu-
l,untul,arı couwnmakla kend,ö iç yü2-
l,erini ae nöyetl,eröni ıııillet hüpırnı,fl-
ila teşhir etmişlerilir.



RES\M 95 : Şu al,ıcı ııerıci tel,siz

acaba kimdnl,e konwşmak, lıangi ga-

gege tıözmet etmek için kwl,l,anılır?

1İnlcartlara bakın anl,agacaksınız,

Bırinite,,Sosgalist Toplum" ildğeri,n,

ale "ilünaq, lıalklarının baş ilüşmanı

Amerika" konuşmacı Şeudm Belld ise

mahhürn otmuş bir komüni,st, Ve

DEV , GENA'in başkomwtanv MIHRI
BELLi'nin karısı,

RESIM 26 : Fiki,r Klüplerı Federas-

gonu bir süre önce kaçıanilı, Onun

İerine DEV - GENÇ (Deıırimci Genç-

İil" F"d,"roryonu) kuruld,w, öncel,eri

si,td,htarı kazma ııe kürekti, Şimil,d
tabanca, bomba,
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RESLM 9't : ikincl Dünga Saııaşınd,o Naziler işgol ettikleri bölgel,erile

oğa,Çtan bi,le kwrşunlugorlarik, O,D,T, ü. lö komiinistl,er burjuııo zeıılciil,ir

diaerek soksıl,ardaki Çdçeklerl oe sandalg elerd p arçalıg orlar,

fuEBIM 98 ; §Bf' öğrenoi
Bir torba barut, her bog

l,ogıcı, kesiai,, öl,il,üriicü

gwritwndo gopıl,an aramad,a ele geçirılenl,er :

Üçok, tabonco, il,üııa,müt. Ywlcanil,o sagılon pat,

İraçlar ö ğrenc,llerön et önil,en kwrtorıl,mıştv,



RESIM 30 : Maıa,ııNn kenarındaki notlar Çin Komünist Partisindn tüzü-
ğürıÜıı bir koçıgasıd,ır. Yanınilaki, tabancal,ar, mermdler ııe şarjörler ile onu

okwaq,n, Mao'gıa tapan S.B.E.U DDV-GENÇ ügelerinin
Anoy osol, Egl,ern orq,çlara !

RDSIM 29 : DEV - GENÇ ügesi bir ileısrimcinin tari,Jd :

Bir el,i,nile sopıa Ddliııde Mao, Lenin, Stalin
Bir eliniLe molotof koktegli Belind,e ta,bancü
KaJasınila Emek, Ant, AEilınlık Umurund,a mı Anayaso?
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