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Bu utanç albümü "deurimci gençli,ğin" (DEV -GENÇ)
nıari,fetleri,ni bir arada topluyor.

Bu utanç albümünün Pekin'i,n, Moskoua'nLn, Ha,üana,'nxn
satılmış ajanlarını hd,ld, Atatürk Deurimci,leri, olarak göster-
mek i,steyen bi,r kısım satılık kalemlere, cübbelerini fesat go-
lunda kullanan satılık Prof .lere, gaflet i,çi,nd,e güzen bi,r kısım
uatand,aşlara ue bi,r kısım Tabii Senatörlere ithafı yerinde ola-
caktor,

Görülecektir ki, Atatürk'ü maske olarak kullananların
gerçelt tapınd,ıkları ki,mseler Ho Slı,ı Mınh, Che Gueuera, Le-
nin, Mao gibı beynelmılel komüni,zmi,n ue q,nürşıami,n eylem-
ci,lerid,ir.

Resim, çoğu zaman sayfalar dolusu kıtaplardan daha bü-
yült anlaınlar ifad,e ed,er, Bu amaçla hazırlad,ığımız broşür,
görmesini bilen gözlere çok şey anlatacaktır. Bılmıgoruz'lı,d,ld,
bu şımarık ue sad,ist sözde öğrencilerin eylemlerini,, Atatürk'çü
gençli,ğin eylemi, olarak göstermek çabasında olanlar bir nebze
ol,sun utunacaklar mo?

Utanç albümünile göreceği,ni,z bu resiml,er, 13.J1.1969 günü
O.D.T.ü.de; 27.+.1970 günü ERF Merkezi,nde, 18.5.1970 gü-
nü Siyasal Bilgi,ler Pakültesi yurtlarınd,a gapıl,an aramalarda
çekilen ue gazetelerde yayınlanan resi,mlerd,en d,erlenmi,ştir.

Şimd,i lütfen sayfaları çeuirini,z ue resi,mlere d,i,kkatle ba-
kınız,

N O T : l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, |3, 14, L7, 18, 20, 21, 27 numaıalı
resimler 13.4.1969 günü Ankara'daki Orta - Doğu Teknik üni-
versitesinde,

7, 11, 19, 26 nrımaıaJı resimler 27.4.L97O günü Ankara'daki Fi-
kir Kulüpleri Federasyonunda,

15, 16, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 numaralı resimler 18.5.1970 gü-
nü Siyasıl Bilgilor f'akiiütesi öğrenci yurtlarında çekilrniştiı.
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RESİM1:.B*güno.D.T.Ü.il,e,garınTürkige'ild'o.D.T.Ü.itruııarl'arıııa
gaçııştıntan bi,r st1gan. Bugün Ankarditoki Orto, Doğw Telcnik üniııer,

sitesind,e olan neildr? Yann Türtciye,ire ne ga$rııtıLo,ı§ istenrnekteilir?

nnSla 2 : DEV , GENA a,narşistl,erd ilk olarah Iıerşegi " ıpıtal" ed,iE orl,ar,

Anarşi,stlerin kend,i, imzaları ile okulun 2 nci kat bürol,arına l,dyık

göril,ükterd gend şekil: "Iptal, Hegeti Bürosu"
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RESİM 3 ikincd dş, yerinilen inclirilip taşlar üzerinde atıl,an Türk
Bagrağı. Bu Datarl ilüşmanl,arının gerçek nigetl,erini, olduğu gibi,

teşhir etmigor mu?

BESIM 4 : Hangi il,eurinı?
söziınü yerdnile kullannıağ
Demektir. ?ürk Gençliği,

Sözü Çetin Al,taıtabıralcal,ım : "örıce (Deııüm)
ü, al,cşürıalıaıa. Deurim (Beııol,ution) IHTILAIJ
deıırimcidir, iteniliği aaflıan Türk Gençliğl

\HTLLALCLDIR, itemektir bw..." (9 Ocak 1970 Akşam Gazetesi

Çetin Altan s. 9)



RES(M 5 : Ho Shi Minh! Koınündst Kuzeg Vietnarn'ın Ho amcası bizdm
DEV - GENÇ kornüni,stlerin de Ho amcası olmuştur. Aşırı solcul,arcn

duııarl,ara astığı resimler arasında ATATüRK'üw İotoğraİcnc
aramak i,çiıı boşuna Eorulmagınız.

RESIM 6 : Che Gueııera Boliuya Hükürletd torafından
a,narşi,st, geril,Lacı komündst ile O.D,T.ü.li DEV -GENA

militanlarınım azizlerd aragmd,oil,ır,
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E.ESIM 7 : Başınil,alıi berede kıaıl, yıl,dız'ın ger al,dığı Che, DEV - GENÇ
nıi,l,i,tanl,an tarafınilan lıer ündaersited,e baş geri dşgal ed,er. Keçi,

sakal,ı il,e golilaşl,arını geni maceralara dauet etmekteildr.

RE§IM 8 : DEV - GENÇ militanlarıııın ilham kayno,ğı ATATüBK d,eğil-
d,ir. Mao, Che, Ho Shı Mınlı, Leni,n, Stal,i,n, Marlıs gibi bi,l,inen komüni,st-
l,erd,ir. Bunun içdn SaUNn inönü : "Aşırı sol serseril,erd meınleketi çarlüra

sokmak i,sti,goıŞ' il,emekted,ir, (18,12.1969 Miı,\iyet Gazetesi,)



RESİM9:SigasatBitgit,erFakültesidşgal,komitesi,ninsunduğutopıl'an.
tıila 79 Nisan 7969 tarilıinite solcu ııe anarşi,st İlhan Selçuk bir konuşma

aap,ıful'ştır.Bukonuşmaru'n,alnac\nıkırılancamlarkailarhdçbi'rşegbu
kadar güzel i|aile ed,emez.

RESİM 10 : ,,Senin malın beııim malı,m, bendııı malım gene beni,m rLalım"
[ligen Mao'nun çörieilıerd blınll "işte koınündzm" itige niteligorlar. Deıııek
olwEor lıi, komünizm d,ünEanrn bütün mo,ttarı beni,m iliyor, bu en aagııı bir

sömürüniin ta kendisiilir.



RESIM 77 : Türkige işçi Parti,siale dlgi,Ii bir d,osga. Bu il,osyanın Fiki,r
Kul,üçıleri Eed,erasyonunda acaba ne işi üa,r?

n0giM 72 : "Yurtl,ar, reınxe oklı,llar si,l,d,h deposu, Deuleti,n pıarasi,gl,e,
ltwrul,muş l,d,boratuııarl,ar mo|,otoJ bombaşı imal,dtlıanesi, Deulet binalarının
d,uuarları aşırı alıımların il&n tahtaşı halinlledir". Prot, Turhan Fegzi,oğlu'-
nwn 7| Ndsan, 20 Magıs günlerd r.B.M. Mecl,i,sinile gaptığı konuşınal,ardan.
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BESiM 18 : Komünist "ANT' ilergisinin "kesi,ntdsiz ileıırdm
O,D.T.ü. il,uııarlarınd,a ilaha bir gozlaşacak Mao'nun ııe Troçki'niı
Deurim"ine aani gerçek anlomtgle şürekl,i ilıtüah ilöniişmiiştür

"Atatürk GençI,iği" il,enil,ebül,ir md?

teorisi";
"sürekli
Bunlara

:..:

RESİM 7| : ("Samat, sa|lnt içi,ndirJ' gibi sanat konwsunila gerici ııe yoz
görüşler gerine proletarga si,yasal gücü ele geçdril,ikten sonra, ül,kü ,ııe

kül,tür alanlarınd,a pıroleter d,iktası ugıgul,anmal,ıil,ır... Eskigd tüm aok
ederek, Eend kwrulmal,ıil,ır). Mao Peking Reatew 15.5.1970



RESIM 75 : "Nannüssuzlar koalisyonu, öğrenci lıareketlerine karşı itiiJalı
hal,irı,d,el,et''. (27.9.1969 CumhuriEet Gazetesi ilhan Selçuk) Molotoİ bombası

irrlali içdrı nçi DEV - GENA ındlitanlar tarafınilan i,çilen i,çki şi,şeleri

RESIM 16 : A?ATüRK, CuınhuriEeti gençlere emanet etıııişti,r. Bakın
bir komünist ııe d,iEor : "Tek güuencimiz gençlihti,r, Cumhuriyet gençliğe
an,ı,anettir, gibd gargrlar ci,ilili anl,am taşımazlar. Bu gdbi gargılar.... Söz

fantazileriilir". (Geııçl,ik için strateii, ue taktik. A. F. Cihan, s,7) De
g enÇli, ğ e sopalı bom,ba,lı anar şini,n r eçeteıerini u eri,y or.



RESIM 17 : Sülfrik asi,t ue oksiien kagnağınila kullanılan aleu maki,nası.

Bunlarla kdm gakılacak? Bir ili,m ocağınd,a asi,tlerin ue aleıı
makınasının işi ne?

aESıM 78 : Moloto|, kolıtegllari hürrivetçi Macar gençıerirı,i,n l?us
tamtcl,arına karşı kul,{anükarı si7ahtı. Bizim DEV - GENç,ı1 anarşistl,eri,n

elinde 6se bu sitdh Tkrk Milletdne karşı kul,7,anılmak üzere imal ed,ilmiş ııe
orta_Doğu Teknik Üniuersitegini,n ınwlıtel,df gerlerinile d,epolanmıştır.

:'



RESIM 79 : Nazı:ıı tlikı;,ı.et'i,ıı, ibra-
him Balabaıı isiıiıli "i.:ati,l,ılen hü-
küml,ü" bir ka,miinist taı,afındacı ytı-

yıılan resmı, Atadürk ııeı,eile?

l

BESLM 20 : Resnxi,n sağ üst lcöşesin-

iteki, orak - Çekiç'e dıkkati,ni,zi, çeke,
riz. Bu sembolün hangi, iileolojige ait
old,uğunu bi,l,ınegen goktur. Bakın
Proİ. Twran Feuadoğlu ne iLi.yor :

"Deurimci Gençlik Feilerasyonu
(DEV - GENÇ) ad,ı altında, hergün
yüksek sesle konuşan bir teşekkül
uaril,ır. Bu teşekkülün 13 Nisan 79'10

tarıhlı genelgesinilen birkaç cümle
naklecleceğdm. (Bundan böyte, bi,z

d,earimciler Mao Tse Tu,ng"ırn üç ana
itisiplin i,lkesini ue sekiz öğüdü çizgi-
sinile ila,ııranışlarınııaa gön uerrneli-

aiz), (Stalin'in Leni,nızınin llkeleri
adtı kitabı bütün üyeler tarcrİNndan,
Ni,sa,n 1970 sonuncı kailar özet çıka,
rıla,rak ue öğrenilerek okunacaktır.
Okumauan ügeler şitliletle cezalandı,
rıl,acaktır). Bunlar ını Atatürk'çü
arkad,a,ştar? Rehberleri Stalin olan,
lo,r mı n,ı,illi,a etçili,kten bahseilecekler

Türkiye'd,e?"

(T.B.M. Mectdsınd,e 1| Nisan 19'I0'de aaptcğx konuşlınada,,ı)



REBIM 97 : Kızıl, Çin-il,e "kültür ih-
ül,ali,ııi" gürütenler dtkokwtl,arı üni,
uersite, üniısersıteleri ile ona okulw
olarok il&n etmişl,erili.

DEV - GENA'ld öğrenci,Ler aldıkl,an
bir kararla orta okulun ailını, nasıl,
Ktzıl, Çinli'ler "Mao" okulu gaçımış-
larsa, bdzirnkil,er de "Nazın,ı, Hikmet"
okulu olarak i,sdmlendirmdşl,erdir.

REBiM 29 : Bu re§ındeki ilöuialerle
gençıiıı, mesel,elerini ,ııe üniııersite so-
rününlı açıkl,ıgabdlir misiniz?

üniııersdt el,er ilelci keşmekeşte ö ğr en-
cigi lıaklı görenlbr ua bu konuila
bllgi eil,inememiştir, va ila ileınogoii
yagımoktad,ırlor.

Kornünist " Bizdm Bad,go"nun a,çıkla-
dığına göre "sol, guınruk" komünist
ihti,ldl.in ( !) başlailığına işaretmiş.
Bütün bunlarda,n sonra masum öğ-
renc,iler, haili canım send,e..



RESIM 23 :"Yurt d,ışınilan idare eili-
len bütün fesat tertdçıl,eri,ne harşı d,a-
ha müeisi,r mücailele usu\,\eri bulma-
ğa ınecburuz." (Prof, T, Fegzi,oğlu'-
nün 74 Nisan ue 20 Maaıs 7970 de
T.B.M. M ecl,isdnd,eki konuşmasınd,an. )

B,ESLM 2| : Bdl,indnği gibi 78 Mauıı
1970 günü S.B.F- gurtl,arınila, Ka,ra
Kwuıı etl,eri Komwtantı ğı M ahkemesi,
nin kararı ile gapılan ararrı& boştü
TRT olrnak üzere, sol,cw üniııergite
Pro|esörleünın e'linile rejimi suçl,a,

van bir ııesile o\muştur.'

Oaşa göritüğünüz gibd S.B.F.ile sa,
il,ece sılahl,ar, molotoJ kokteglleri,
trhrikçi afdşler, Edl,i,ştin demolcratik
hal,k ceçıhesdnin çıankartl,arı, soçıa,l,ar,

aşker elbiseleri,, al,ıcı - ııerdcd telsiz
cihazı, tabancalar, barut ue merıni-
l,er, Çdn Komünist Portısinin tüzüğü
butunituktan başka; tahrik ııe katdl,

süçıarlndan aranüfu kanun koçakl,an
ila ele geçdril,miştdr, TRT ıııi bi,r kı,
sım sol,cu Profesörl,er bw aşoğıl,ık bu-
luntwl,arı sanıwnmakl,a kenil,d iç güa,
lerini ıse nigetlerini ıiıillet huzurın,
itra teşlıir etmişlerdir.



R,ESLM 95 : Şz alıcı uerıci telsiz

aca,ba kimi,nle konuşmak, hangi ga-

ueae hizınet etmek ,içi,n kwl,\anılır?

Pankart-l,ara bakın anlagacaksınız,
Bi,rinde "Sosgtılist Toçılum" ili,ğerin,

d,e "rlilnga lıalkl,annın baş d,üşmanı

Amerika" konwşmacı Seuim Balli ise

mahktım otmuş bir komünist, Ve

DEV - GENÇ'in başkomutanı M|HRI
BDLLi'nin karısı.

L'

RESIM 26 : Fikir Klüpleri, Federas-
yonıı bir süre öııce kapanilı. Onun
yeri,ne DEV - GENÇ (Deuri,mci Genç-
l,ık Fed,era,syonu) kurıılilu. önceleri
sildhları kazına ııe kürekti, Şimili,

iabanca, boınba.



BESİM 9"t : İkinci Dünga Saııaşnila, Naail,er dşgol, ettikl,eri, bölgeleril.e

ağaçlan bdle kurşunlwgorlarih. o.D.T,Ü.l,i lıomünistl,er burjuuo Beııkiilir
d,iaerek sakşılard,oki çilçekleri ııe sanilol,yel,erı parçal,ıgorlar,

REŞİM Ps .. sBİ, öğrenci gurd,wntlı, gaçııl,an aramai|,o el,e geçi,ril,enler :

Bdr torba barwt, lıer boa bilçotc, tobanca, il,inomit. Ywkarıil,a sagıl,am çıat,
lagıcı, lıesici, ölitürücü q,rüçıar öğrencil,erin e,lönil,en kürtorıın,ı,LştÜ.

J



RESIM 29 : DEV - GENÇ üyesi bdr d,earimcdni,n tariJi :

Bir eli,nde sopa Dil,inile Mao, Lenin, Stalin
Bir elinde molotof koktegli Beldnd,e tabanca
Kafasınd,a Emek, Ant, Agd,ınl,ık ümwrunila nxN Anagasa?

RESIM 30 : Masaru,n kenarınilaki, notl,ar Çın Komündşt Partisinin tüdü-
ğüniin bir koçıyasıd,ır. Yanınd,ak| tabencalar, mermiler ue şariörler ile onu

olcüaofı, Mao'ga tapan S.B.F.li DEV-GENÇ ügel,eünin
Anagasal Egl,ern oraçla;nJ

}



n^

DİLDE - FİKİRDE - İşDE _ BİRLİK

Kaıileş Matbaesı
19?0.- Anka,ra

l_

Fiah: 2 Lira

;

i


