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irİrııcİ DÜNYA sAvAşI içİnı»p RADYO sAvAşı

İkinci Dünya Savaşr, milletlerarası propaganda ve karşı

ioopug."aada ye.ri baz, -ü"s,eseler ortaya koydu, N.azi-

İJ", .,g"şinci Kol,, uBeşinci Kol basınr, faaliyetlerinin

yurıı'.r.u, uçrk v" gizli radyo yayınları ile yaptığı prola-
'gandalar batı dünyasıou çok şey öğretti, Komünizm, Na-

z.izmden daha önceki zamanlarja bu organlarr maharetle

kı-ıllanmasını bildi. HattA İkinci Dünya savaşl arifesi günle-

,irrd", basındaki beşinci kol ııücade_lesi, Nazi ve Komü-

;İ;;ry," o.gunlu., arasında vuku bulmakta idi, Genel-

likle Komintern zamanındaki antifaşist yayınlar kole.k;i-

yonu Henri Simon Katz (|952'de Çekoslovakya'da öldü-

rüldü) Wily Müenzenberg (Sovyetler 1944 de öldürmüşler-

clır.) İarafından denetlenmekteydi (*), Propaganda ve kar-

İ,-p.opugunda da, radyolar konusunda naziler komünist-

ierden daha ileride ıdiler. Batı dünyasrnda radyolar özel

İ].l."İİ".l" elinde bulunduğu için daha çok dinleyenlerin

u.rrlu.,rru uygun hafif yğınlar yapmaktaydılar, Ancak,

İkinci Dünya Savaşı içinae batılı devletler, komünizmin

Nazizmin p.opugu.,da yayınlunna karşı radyolarını_sefer-

ber ettiler. oB.B.C.,,, *lh" Voi"" Of America - Amerika'nrn

Sesi -, gibi resmi istasyonlar İkinci Dünya Harbi içj:d"
Nurl pİ"pugandasına ayni ustalıkla karşı koyabildiler,

rlunrrlurİ-rzı eski günlere kadar götürürsek, na|vo.!|.l-

,r*^"a" savaşrnda Nazi ve batı blokunun bir küçücük

İuİtraur, dahi nasıl yararlandıklarr ,ve 
bu şarkryr savaş

İçindeki ve dışı,rıdakİ tllk"l",i" halklarına kadar nasıl

5
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duyurdukianru hatırlıyabilıriz. MeselA, Alman Radyolanguniin birinde «Lili Marlen» isimli bir şarkıyı y"r;i;;-
:ar. Lili_Marlen, kocasr Rus cephesinde aon-Ğ İ Ü-d_ının yaktığı ağıt idi._P.B:C. *ayosu b*u k;İİry;;;Ğ
köprüsü» isimli bir filmdekı şarkıyı tutturmak istedi. Fa.kat «Lili Marlen, düa ağr t*ryorar. Bu sırada l"glİlr-
|er {man_propagandurro" k".ş, v"py*l bir yolu denedi-
t :..rİ sabah uyanlp da B.B.C.'nİn'jtlgmeslni çevirenler,
u Lili Marlen » şarkısrnın ingilizcesini diıleyıver;iı* il;-lelikle oldukça zarif bir Jesile ıman propagandasının birmotifine tekaddüm edilmiş olundu. Ve .Lili Marlen, ba.tılılann şarkısı haline geliverdi.

iriıııci oürııyı sAVAşINDAN soNRA roııt}ııisıBLOKTAPROPAGANDA ARACI OLARAK RA D YO:
İkinci rlünya Savaşının bitiminden hemen sonra, Komü.nist blok ve onun önderi Sovyet Rusya, "Soğuk Harp,
9"T.1 bir savaş türü yaratt,. V" ikl.r"İ rİilryu Juruşİ-Ö-Ierinden önce edindiğ1 propagana" t"t.rlglri d"İ;"";-liştirerek, pekiştirdl. 

Şİwİ1l.. Sogut Hanbin, basın, si-nema, siyasi kargaşalıklar, kitle hareketleri (d;-;";;;-
yonlar) gibi vasıta|an yanınd,a, Radyo ve Televizyona bü-tün gücü ile yöneldi
Sovyetler Radyo Propagandasını, soğuk harbin başIıca sijAhı Jıaline getirdiler. Buctin adryu?ro lıer yanına; ;o;İve gizli 

Td_yo yayınlan ile Sovyeİ propagandasını ulaş-tırmaktadrrlar.

Ş"rv:ll:.,_ Radyo propagaırda yayınlannı, başIıca üçönemli bölgeye tevcih etrnektedirİe; :a) Ortadoğu
b) B_alkanlar (Yurıanistan - Türkiye)c) Afrika

6



ı

Propagancia arac\ olarak kullanılan radyolar iki hüviyet
içinde mütalea edilmelidir. Bunlardan biri, yerleri belli
olan resmi istasyonlardır. Diğerleri ise, Gizli istasyonlar,
bir başka deyimle Korsan Radyolar !

Her iki yayımda da gözetilen amaç tektir: Sovyet görü-
şünü yaymak; bu ülkelerde kargaşalık yaratmak; Komü-
nist Partileri iktidara getirmektir.

Resmi radyolarla, gizli radyoların, yıkıcı propaganda ko-
nusunda aralannda bazı farklar vardır. Özellikle resmi
radyolar, propagandasrnr tevcih ettikleri ülkelerle, Sov-
yetlerin politik ilişkilerine göre zamanrnda yumuşak, za.
manında sert üslüp kullanırlar.
Gizli radyolar ise, daima agresif-mütecaviz üslüpta ve ka.
ba propagandada birleşirler.
Korsan radyolann bir özelliği de, sanki o ülkenin içinden
},ayın yapıyor havası, uyandrrmaktrr. MeselA, onbir yıl-
dan beri basrnımızın da yabancısı olmayan BİZİM RAD-
YO'nun tutumu böyledir.

Gizli Radyolar (Korsan Radyolar) casusluk işlerinde de
mahalli ajanlara şifreli direktifler verirler.
Komiinist ülke radyolan, ister gizli, ister açık olsun, ya-
yım yaptıkları ülkelere komünist blokun her alandaki
tutlrmunu övücü bir dille propaganda ederler. Her vesile
ile hür dünyayı eleştirmek görevleridir. Başlıca amaçları
da tevcih edildiği ülkelerin düzenini ve huzurunu boz-
makıtr.

irirııci DüNvA SAvAşINDAN soNRA sovyETLERiN
RADYO PROPAGANDA PROGRAMI :

İkinci Dünya Harbi bittikten ve Sovyetler Almanya'nrn
yarıslnı işgal ettikten sonra, Doğu Almanya'da .,Alman

f
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Demokratik Radyo Yayrn, birliğini teşkil ettiler, Bu ya,

yr" İİ.t"'i O kişillk b-ir ,Milti Yayrn Komitesi" tarafin-

İun İaur" ediliyordu. içlerinde Komintern zamanında da

İ"ry"rİ"ri" itimadını kazanmrş ve uzun yıllar Amerika

BirĞşik Devletlerinde bir Sovyet rezidantı olarak bulun,

rn"u 
'Gerhard Eisler gibi komünistler de yer almıştır,

1G.'nirl".'in kardeşi Hans Eisler |2 ton sistemi kompo,

zitörlerinden ünlü bir kişidir, Hans Eisler 1952'den sonra

Doğu Almanya'dan kaçarak Batıya sığın,mış ve bilihare
İrp-u.ryu'yu yerleşmiştir. Akıbeti bilinmemektedir ),

..Milli Radyo Yayın Ko,mitesi,, tamamiyle Moskova'nın

emrinde olan OIRT (Organisation Internationale de la

Radiodiffusi,on et Television) üyesidir, Ve bu teşkilAt ta-

iafından alrnan bütün kararlar, sovyet bölgesi içindeki

istasyonlann hepsine şamildir. Bu teşkilAtın hedefi Ko-

münİstlerin Dünyaya hakim olmasrnr ve bu yolda pro-

paganda yaprl-usrrı istihdaf eder, Bu bakımdan Sovyet

|Oüg"ri ve komtlnist ülkelerdeki radyolar bu gayenin elde

edil-mesi için bu teşkilAt tarafından sıkı bir şekilde ayni

gaye için tontrol edilir. OIRT 1960 Ekim'inde Bükreş'te

Lt toplu.rtı tertip ederek bazı önemli kararlar almış ve

derhal bunları tatbik cihetine gitmiştir, Alınan kararlar

arasında bütün komünist istasyonların yayınlarının Mos-

kova tarafından koordine edilmesi; Komünist olmayan

ıiünyadaki yayın organlarrna ve oılarrn personeline hu-

ifıl eılilmesİ; 
- 
diinyanın en ücra köşelerine propaganda

yaymı yapılması; 
-Sovyet 

blokunuı müştereken Asya - {f
rika - Orta Doğu ve İati., A-"rika için yayın şebekele-

rinin kurulmasr ve mevcut şebekelerin programlannrn

arttrrılması; Afrika'ya tevcih edilecek yayınlarrn Kahire

ı"e kongriden, Asya'ya tevcih edilecek yayınların kore ve

Iibet,ten;LAtinAmerika,yatevcihedilecekyayınlarrnise
Küba'dan yapılması kararlaştınlmıştır, OIRT içinde Baş-

kan Sovyet Rusya'drr.

8
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sovyetlerin yalnız Almanya için organize ettiği radyoia_

rın sayısr 14'tür. Bu İstasyonlar Almanca yayınlarında ge-

nellikle Batı Almanya,yı ve Almanca konuşulan orta Av_
., nıpa ülkelerini hedef almıştır. komite üyeleri bu yayın_

* ]arın sosyalist bir ihtilAli sağlamak için kesif faaliyet gös_

. termelerini radyo personellerinden istemiştir,

iız yukarda verdiğimiz 14 rakkamı Almanya'nın Sovyet

işgal bölgesi ile ilgilidir. OIRT'a mensup olan radyo yayın

ve televizyon teşekkülleri Moskova'nın emrindedir. Bü-

iün yayınlar tevcih edildiği memleketlerin hususi şartla_
rına göre hazırlanmaktadır. Bütün Komünist radyolar
Batrnın belli başlı yayın organlarından, ajans bültenle-

rinden yararlanırlar. Yalnrz Almanca, İngilizce, Fransrz_

ca dillerindeki yayım organlarının sayısı 25'tir,

Güney Amerika'ya tevcih edilen Korsan Radyo istasyon,

larrnın hepsi Küba'da bulunmaktadır.

SOVYETLERİN TÜRKİYE,YE TEVCİH ETTİĞİ YIKICI
BiR KoRsAN RADyo : "BiziM RADyo"

15 Mart 1958 günü deneme yayınlanna başlayan ve «Hür

riyet, Gazetesinin 19 Mart 1958 tarihli nüshasrnda duyur,
augu Uu Korsan Radyo, Sovyetlerin OIRT ve uMilli Rad-
yo Yayın Komitesi» nin faaliyetlerinden biridir. 1 Nisan
1958'den itibaren tecrübe yaymlarınr bitirip, gün-

ltik proglamlara geçmiştir. Müttefik Büyük Elçiler-
den blri geçenlerde bir İstanbul Gazetesine, nBizim Rad-

Jıo»nun Doğu Almanya'nın Leipzig şehrinden yayın yap-

trığnı beyan etmiştir.

19 Mart 1958 tarihli "Hürriyet gazetesi, uGizli bir Radyo
tesbit edildi, başlığı altındaki haberinde, İzmir limanın,
«la demirli bulunan kayseri şilebinin modern cilıazlarr
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ile bir ciinİeme yapıİdığı srrada, ufürİ<iye Muhalefet N,ad-
yo İstasyonu" adryle bir Korsan Radyonun, sonraki adıy-
le «BİZİM RADYO, nun mevcudiyetini kamu oyuna ilk
defa duyurdu. «Bizim Radyo, Türkçe yayımlardan başka;
İtalyanca ve Rumca yayrn da yapıyor, İtalya hın ve Yu-
ııanistan'ın iç biinyesini tahrip etmek amacı ile kesif bir
propaganda faaliyetine girişiyordu.

Krsa bir süre sonra, «Bizim Radyo"nun Sovyet ownu ve
tertibi oldufu anlaşılınca, ilk sansasyon, balon gibi sönü-
verdi. "Bizim Radyo, siyaset edebiyatımıza küçültücü bir
terkip olarak yerleşti.

"Bizim Radyo, nuıı sonraki yayunlanndan anlaşıldığına
göre, bu teşkilAtın başrnda, yıllarca önce Rusya'ya kaç-
mrş, Moskova Radyosunun çalrşmalarına katrlmrş Lilz
İsmail M6ra ile 1950'de Türkiye'den Moskova'ya kaçan
Nazım Hikmet bulunuyordu. Nazım Hikmet'in 2 Haziran
1963'te öliimünden sonra, Sovyetler Türkiye'deki rezi-
dantlanndan, ajanlan Zeki Baştımar'ın Türkiye'den kaç-
inasrnı sağlayarak, YAKUP DEMİR adıyle «Bizim Radyo"-
ı,tun ve T.K.P.'nin başıııa geçirdiler.

Zeki Baştımar <ıBizim Radyo, nun başına gelince, Sofyal-
da yaşamakta olan ve 1950'der önce Bulgaristan'a kaçan,
An&ara Radyosu eski spikerlerinden Fahri Erdinç'i de

)/anına aldı. Türkiye'den kaçmış GÜN ve NECİL TOGAY
çifti esasen «Bizim Radyo" da çalışmaktaydılar.

27 MayısihtilAlinden hemen sonra, *Bizim Radyor, yöne-
timi ele alan askerlere hücuma geçti. M.B.K. ve Devlet
Başkanı Cemal GÜRSEL 1961 yılında "Bizim Radyo, ile
ilgili bir beyanat vererek, kamu o)runa durumu resmen
açıklamış; oBizim Radyo"nun Doğu Almanya'dan veya
Polonlıa'd"r, neşriyat yaptığını bildirmişti.

ıİ
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ö zamanın Polonya Btlylli<eiçisi teiaşa düşmüş ve harici-
y,eye bir nota vererek, uBizim Radyo»nun Polonya'dan ya-
ym yapmadığını Türk Hükümetine resmen duyurmuştu.

«BiziM RADyo» NUN işLEniĞi roNuı.en

«Bizim Radyo, daima mevcut iktidar hükümetinin şah-
sında mevcut diizeni yıkacak propaganda ve telkinlerde
bulunmaktadır. Bugi.in A.P. iktidanna yöneltilen yıkıcı ve
kasdi hücumlardan, Suat Hayri Ürgüplü Başbakanlığın-
daki Hükümet'te, İnönü Koalisyonu da, M.B.K. İdaresi
de kurtulamamıştr.

"Büim Radyo" Türk zinde kuwetlerini T.K.P. etrafrnda
toplamak istemekte ve bunun için (Demokratik Milll
Cephe) programrru propaganda etmektedir. Mihri Belli
ve takrmının Mİııt DEMoKRATİK DEVRİM, Geniş Cep-
he, çalrşmalarınr yayımlarrnda benimsemekte, fakat bu
eylem içindeki Stalinci, Mao'cu guşuplann mevcudiyetin-
den duyduğu endişeleri ara sıra izhar ederek, Zeki Baş-
tımar'ın liderlik konusunda rakibi olan Mihri Belli'ye
hücum etmektedir.

oBizim Radyo, yüzdeyüz bir Sovyet cihazıdır. Pek tabii
olarak NATO, CENTO gibi ülkemizin de bağlı olduğu
Paktlar aleyhinde durırıadan yayın yapmakta, yerli Ko
mtinistler gibi Türkiye yi Batı Blokundan koparmak is.
temektedir. Koyu bir Amerikan aleyhtarlığ telkin et
mekte, iktidan Amerikancılıkla suçlamakta, CelAl Ba-
yar'ın affı olayı çıktığ günden beri, İnönü ve C.H.P.'yi
de Amerikancı olarak göstermektedir.

*Bizim Radyornun öş politika komanterleri, NATO'dan.
CENTO'dan çıkmak ve .Tarafsrzlıkra kaymak yöniinde
kanalize edilmiştir.

ıı



Türkiye'de Komünizme karşıt her hareketi, nGericilik",

oİrtica, olarak değerlendirnrektedir, Diğer taraftan Türk

hulkr.,r" ordu, polis, adliye ,Din, l\[illi Eğitim Vs, gıbi

müesseselere olan itimadını sarsmak için elinden gelen

gayreti göstermektedir.

nBizim Radyo,, açıkça, ülkemizde mevcut aşırı sol, sol te-

,Jl.tll, aş,.İ sol gaİete, dergi ve şahısların da bir nulna-

.ul, p.opugandacİsıdır. ilhan Selçuk, ilhami Soysal, Çe-

tin altan, br-u, Nuri Koçtürk Vs. gibi yazar|arrn yazı_

larrnr, isimlerini anmadan yayınları,na almakta ve bu ya-

zarlar durumdan asla tedirgin olmamaktadırlar,

*giziM RADyo, iın eşrnr soı-uN iı-işrirpni
.Bizim Radyornun yayrnları, basınımrzda mevcut aşlr]

,ol"rlu.r., işİedikleri konulan işlemekte ; bazen bu konu-

iu, y"rıi solcuların kalemi ile sömürülmekte, bir kaç güıı

"..'iİ" 
BiZiM RADYO'da, yerli solun açtığı kampanyaya

tuirı-uttu ; bazı hallerde de oBizim Radyo, yerli sola

direktif, emir vermekte, kaynaklık yapmaktadır,

*giziM RADyo,NUN GERçEK yöNETicisi

1963'e kadar Nazım Hikmet, sadece bir kukla idi, Yakup

f)emir (Zeki Baştımar) ideolojik yöneltici olmakla bir-

likte, Radyonun Türkçe neşriyat şefi, bugün 60 yaşını aş-

,rrrş olu., Prof. Herb".t lı,lr,l-ZİG isimli eski bir Nazi'dir,

Herbert MELZİG Kimdir?

Herbert Melzig 1909 yılında Almanya'da doğmuş, 1938

vrİr"au Nazi rl]ilkümetİnin görevli memuru olarak Anka-

L'ya atanmıştır. Bir süre sonra da Dil Tarih ve Coğrafua

raltllteslnde Almanca öğreten Kürsüye Prof, tayin edil-

miştir.

ı
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Türkiyc'cle Nazi cılarak faaliyet göstermiş olan au zAt,

,uuuşİun sonra Doğu Almanya'da komiinist olarak görev

,İ*rİ, İgSa yılında da "Bizih Radyo, nun Türkçe neşri,

:rat müdürlüğiine getirilmiştir,

l,ziz Nesin'in kitaplarını Almancaya tercüme etm:,;r

.ANT,, ,,AYDINLIK» ve «YÖN» gibi aşırı sol dergilere ya-

,,r|u, yur^rş, miilAkatlar vermiştir, Diğer taraftan Herbert

nı"lrü ..Tıırk Dili, Dergisine de yazı|ar yazmrştır (-), Bir

So..yJt ajanı olan Herbert Melzig, Türkiye'de bazı aşırı

solcularla ve aşrrt sol dergilerle temas halindedir,

Herbert Melzig'in Türk aşırı solcularr ile ilgisi «Bizim

Rudyo,rm Ttıik solcularr ile ilişkisini açıklar niteliktedir,

BİZİMRADYOVEAşIRIsol,YAYINLARINKARşIIJ\ş.
TIRII-MASI

Örneklerden cle görüleceği gibi, Türkiye'deki aşırı sol ile,

,.Bizim Radyo, h"*"., n"-"n aynr konuları işlemekte,

bazı zamanda almi kelimeleri, cümleleri kullanmakta-

clırlar.

Bunlar elbette tesadüfe bağlanamaz. nBiz\m Radyo" ile

İt.l. eşr., solcuları arasında, teati edilen haberler, direk-

tifler ve yorumlar, bir hafta on gün ara ile, bazı hallerde

2 - 3 gün ve hattA ayni gün içinde_ele alrnmakta, kAh uBi-

zim İ,adyo,, kAh uşrr,-,ol"" yerli matbuat, ve örgütler

harekete geçmektedir.

(*) Bkz. nTürk Dili,, Nr. l58, Kas_ım 1964,

«Türk Dili,, Nr. 170, Kasım 1965,

BunüshalardakiyazılarınikisiCemilZiyaŞanbey,biride
KAmuran Şipal tarafından tercüme edilmiştir, Ayni yazr-

larTürkDilKurumunun1969ylındayaylmlanan"Ata.
İt1.1<'" Saygr, kitabının 3l8, 320, 330, sayfalannda yer al,

mrştır.
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«Bizim Radyo, nun üç özelliğ vardır :

1) .Gizli "Türkiye Komünist Partisi»nin Moskova'da
meskün "Harici Bürosu, nun resmi organıdır.
2) Aşın solculann harekete geçmelerini sağlayacak birparavan parti olan Türkiye İşçi Partisi'.ri., J"ra*lı des-lekçisidir. "Bizim Radyo, yutn, Çekoslovak ;İrrr"-meydana geldiği_ ve Türkiye İşçi Partisi iğndeAybar Sovyetleri kınadığ için patlak veren ihtilAf sıra_sında Sadun Aren - Behice Boran - Nihat Sargın ;"h"1;feti üzerine, bir defaya mahsus olmak uzerJ M. Aİ; ;;-tıar'ı eleştirmiştir.

Çekoslovak olayları meydana geldiği ve Türkiye İşçi Par-tisi içinde Aybar Sovyetleri kınadığı için patlak verenihtilaf sı,rasında Sadun Aren - Behice Boran - Nihat Sar-gın muhalefeti üzerine, bir defaya mahsus olmak üzere
M. Ali Aybari eleştirmiştir.
3) nBizim Radyo,, başında bulunan Zeki Baştımar (Ya-
kup Demir), Mihri Belli ile, TKP Genel Sekreterliği )çin
çekiştiklerinden, zaman zaman Mihri Belli'nin ğnrin,gözden düşürmek için onu Mao'cu olarak .rçlamaitadrr.
Oysa gerek uTürk Şo1., Dergisi, gerek .İşçi - Köylü» ga-
zetesi, gerekse "Aydınlık" Dergisi tamamiyle -gizİm R;'d-
yo»nun ve Moskova'nın ürektiflerine uygun yayın yap-
maktadır.

Nitekim Mihri Belli'nin oDemokratik Milli Dewim, stra.
tejisi, şalısının orijinal bir buluşu değildir.
Sovyet Rusya'nın Asya ve Afrika meseleleri uzmanı G.
Mirsky tarafrndan «Komünist» Dergisinin Kasım 1968 sa-
yı,srnda .,Asya ve Afrika'da Sosyal Kuwetler» başlığı ileyayımladığı yazsda ileri siirülen fikirlere çok ,ygrİdur.
O kadar ki, Mihri Belli'nin kullandığ kelimeleİ6l" 

"v-
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ııidir. Esasen Müri Belli'nin .Milli Demokratik Devrimo
olarak ileri sürdüğü tez, çok eskiden beri Sovyet Kornü-
nist yazılannda görülmektedir.

Mirsky, Kasrm 1968'de adı geçen yazrsında şöyle der:

"ıster dindar olsunlar, ister olmasrnlar, komünistler dai-
ma emekçi kitlelerin yanında olmuşlardır."
Mihri Belli de nTürk Solu" Dergisinde şöyle yazar:
nSosyalist din düşmanı değildir. Cezayirli Müslüman sa-

vaşçısmın (mı?) yoksa mücadeleye katılmayan serbest
Ciişünen Fransızdan hangisi daha ihtilölci idi?" (*)

Mihri Belli de Moskova'nın paralelindedir. Zaman zarnaı
cnun oBizim Radyo, tarafindan suçlandınlması, Zeki
Baştrmar'rn şahsi bir gayreti sebebiyledir.

«ANT, Dergisi neşriyatını «TASS» ajansının döküman,
ları ile doldurduğu gibi, "Bizim Radyo,nun paralelindı
ve bazen de onun direktifleri sının içinde karanlık yayı-
mına devam etmektedir.

,,Cumhuriyet» ve «Akşam» gazetelerinde nBizim Radyor-
nun paralelinde yayım yapan kalemler ise başta İlhan
Selçuk olmak izere, İlhami Sosyal ve Çetin A]tan'dır.

Şimdi artık örneklere geçebiliriz. Hüküm Türk Okuyucu.
şunundur,

(*) "Thought», Michel Dubois, «Sovyetlerin Türkiye'de açtıkları
siyasi savaş», Mayıs 1969.
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BİZİM RADYO

«İş$, esnaf köylü, yurtsever aydrn! Oyunu yuırdun
lıağmsızlığını savunanlaı:a ver. Oyımu, Türkiye İşçi. Par-
tlsi adaylanni vef.»

1 Ağustos 1969, «Halk bu işbirlikçi, uydu Hiikümeti
istemiyor."

ANT
..Devrimcilerin içteki çekişme ve zıtlaşmalarr ne kadar
kötü olursa olsun, TİP'i desteklemek ve karşı karşıya
bulundukları... "

5 Ağustos 1969, Nr. 136, uBu, Gerçeği İnkArdır" Do-
gan Özgtlden

giziıt RADyo

"seçimler böyle bir Türkiye'de yapılacaktrr. seçmenlerin
seçim güveııliğini kendilerlnin sağlamasr zorunluk olmak
ladrr.. Sendika, gençIik kendl kendlnt savunına ki.imeleri
Iıırmak zorunluğunu duymaktadırlar. Seçmenler.. şim-
diden valdt gçiımeden her mahalle, her sçim sandığ-
nın olduğu yerde... savunnıa gunıplıan, §avıııuna komite
leri kurmak eylemine başvurmak zorunluğu ile karşı kar-
şıyadrrlar.."

1 Ağustos 1969, «Halk bu §birlikçi, Uydu Hükümeti
lstemiyor.»

ANT
nAsla unutulmamalıdır: Tiirkiye'de oy kuweti ile kaba
kuwet atbaşı gitıııektedir. Hattö çoğu zaman ikincisi il-
kine göre ağr basmaktadır. Sosyalistler, özellikle sosya-
list hareketin başında bulunanlar ibu gerçekleri hiç bir

19,



zaman gözden uzak tutmamalrdır. Birgiin (Sol)un güç_

İ"*"ri-turşısında Anayasaya ve Demokratik rejime res,

-"" tprvdos) denecek olursa, halk düşmanlanna aynr

;;;İ.jt.İ, karşı çıkmanın ve bunırn için bugünden_ ted-

birli olmanın en az (seçime katılmak) kadar kutsal bir

a""rlr""i görev olduğu asla unuttılmamalrdrrlar,,

5 r\ğustos 1969, nBu, Gerçeği İnkArdır,, Doğan Öz-

süden.

BİZİM RADYO

oBu hükümetin elinde devlet hazinesi var, ve bu paı,alan

AP'niıı seçim propagandalan için kullanıyorlar, Demire|

;; ,""-j"k l", "vlu,a," 
bu yolda hdnenin paralannı

kullanmaktadırlar. . . "

l Ağustos 1969

ANT
oBaşbakan Demirel devlet parasr ile yaptığı seçim gezi_

lerinde refah ve nurlu ufuklar edebiyatrna devam eder,

ken.."

5 Ağustos 1969, Nr, t36, S, 2

NOT: nBizim Radyo, Halkın her seçim sandığnda, mahallede

Saııınma komiteleri kurmalannı öğütlemektedir, Doğan

Özgüden ise, bu drektifi değertendirmekte, şimdiden kuv,

vete karşr ayni silAhla karşı çıkıcı tedbirleri tavsiye et

mektedir.

Doğan Özgüden, bir taraftan yanıp yakıhrken, diğer_ta,

,uf"ür, (DJmokrasiye paydos) denmesi halinde demekle,

inkar ettiği demokİatik ,";i,i" mevcudiyetini kabul etmiş

oluyor ti, bu ilginçtir, Amaçlannrn demokrasinin imkAn,

lannı sömü."."f .o,yulist dikta kurmak olduğunun da

ikrandrr.
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BİZİM RADYO

«Bir yanda Silvan'da açlrğa, yılrıma, yoksulluğa karşı ka
Iabalık mitingler, gösteh vll,tlvlŞl",l yapıldı, Bu yürüyüş

"" 
gOİ..il""İ r.o't*, d*'dan, Bitlls'ten, Van'dan

p"f ç"l. illerİen, tOvl"İaer, onbinlerce lnsan katıldı, Slt,

van'da Cumhuriyet meydanına yığdan halk, (Ekmek rs,

teriz. Toprak isteriz. e-tlalet lsteriz, Deınokratik haklan,

rnız, l*r"t.) haylonşları ile arzularrnr, isteklerint belirt,

tiler... 2 Ağustos giinü Siverek'te yapılan gösteride_ Kiirt

İ;-y.rılan ,ıİlllm, kanlı ve yıllar yılı sürüp gelen te,

rör yerildi..."
3 Ağustos 1969, «Kürt Halkının uJ/anışı»

ANT
*Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde açlık mitingleri bir,

birini kovalamaktadır.. urfa,nrn Hilvan ilçesinde düzen_

lenen (açlrk mitingi) çevredeki İl, ilçe ve köylerden g:-

İ"" Utlİtlİ vatandJş topluluklarınrn katılması ile yapıl-

mıştır. Kürtçe, (Biz ,r.r.,,,, bı:z açız, ne ekmek, ne buğ-

.luy; ," y"-"k, ne kahvaltı) yazılı dövizlerle yapılan mi-

tingte konuşanlar..
Cumartesi günü de Siverek'te bir (açlık ve zulüm) mitingi

düzenlenmiştir.,
5 Ağustos 1969, Nr. 136, S, 2,

BİZİM RADYO

«Giiney illerinde lÖS Şubesl temsilcilerinin TÖS Adana

Şubeslnde yaptıklan ortak basın toplantısrnda, memurun

İe"lş.r, "l.İ"g" 
belirtilmiş ve nremur hakhnr almak tçtn

İl" 'ot 
- yİ""tl*u ra@en, geneken mücadeleyl yapa,

caktr deJşlerdir. Başn toplantısında açılış koıruşmasr

vupu" rÖS İdana Şubesi Başkanı Emin Tunçbilek özetle

2l



§unlan söylemişttr: 'Tiirklye'de grev hakİc olınayan O0O'.
deıı fada memur sendikası vardır. Fakat bunlar göriintiş
sendikacılık oyunundaıı başka bir şey değldlr'".

3 Ağustos 1969, «TÖS Memurlara Gıgrı Hakkı istiyor»

ANT
«Güney illerindeki lÖS Şubesi temsilcilerinin TÖS Adana
Şubesinoe yaptıklan ortak basın toplantısrnda, memurun
perişan halde olduğu belirtilmiş ve memur hakkını al-
mak için bir takım yasaklara rağmen, gereken mücade-
leyi yapacaktı,r demişlerdir. Basr ntoplantrsında açılış ko-
nuşması yapan TÖS Adana Şubesi Başkanı Emin Tunçbi-
lek özetle şunlarr söylemiştir: 'Türkiye'de grev hakkı ol-
ınayan 600'den fazla memur sendikasr vardır. Fakat bun.
lar görünüş sendikacılık oyunundan başka bir şey değil
dir' ,.

5 Ağustos 1969, Nr. 136, S.2.

BİZİM RADYO

.,Komandolar ellerinde bıçak ve sopal;arla şler hallnde
yalcın döği§üyorlar... Amerlka]ılar, Fahrl Tanmaıı, Ağa.
lar, bu kiratık hatll yarııaklannı balla, tereyağ ile, süt
ile besllyorlar.."

30 Temmırz 1969, "Antl-Komiinlzn Cıırcıınası dEvam
ediyor."

ANT

"Türkeş'in komando kamplarını finanse edenlerin başın-
da Fahri Tanman gelmektedir.,

5 Ağustos 1969, Nr. 136, «Faşist Komandolarr Kim bes.
liyor, Kim destekliyor?"

3
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gİziM RAbYö
«Bütiin bunlar ise faşizrıin kapımıza dayandığnın bir
ispatıdır. Bu tehllkell grdişi görüpte olaylara *yrrci kal-
mamak tezımdır. İlk önce yapılacak lş Milli Hareket Par-
tislni, yani Tiirkş'in faşist parttslnt kapatıp, komando-
lan dağhnaktır.."

3 Ağustos 1969, «Komandolar ve Antl-Komtinizrı is
terisi»

ANT
«MHP'nin Komando Kampları ile ilgili ilk haberleri ANT
vermiş... resmi makamların dikkatini çekmişti. Zira siya-
si partiler kanuna göre bir siyasi partinin... askeri eğitim
yaptrrmasl yasaktı. Bu yola giden bir partinin derhal ka-
patılması gerekirdi.."

5 Ağustos 1969, Nr. 136, oFaşist Komandoları Kim bes.
liyor, Kim destekliyor?"

BİziM RADYo

«Oıılar (Komandolar) özel kamplarda silehlı tallmler gö
riiyor. Toplum poüsi, bu faşist örgüt boyma artınlıyor."

1 ğustos lll59 .Ilalk bu §btrltkçl, uyfu hükfnneti
iştemlyor»

ANT
nVe toplum polisi ordusunun mevcudu her geçen gün bi
raz daha artınlrrken böyle bir (Bozkurtlar ordusu) kur-
maya neden gerek duyulmuşturr.

5 Ağustos 1969 Nr. l36 uFaşist Komandoları Kim Bes-
liyor, Kim Destekliyor?»
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NOT: *Bizim Radyo»nun Komandolan Fahri Tanman'ın besleöği

iddiası ile bu iddiayı benimseyen ANT'crların tutumu Tiir,

;;;;;"k'l"rinden ne kadar uzakta olduklannr ve olay,

lan tahrif ederek, propaganda amacı ile nasıl yalanlar kı,

vırdıklannr belgelemektedir, Çiinkü; Fahri Tanman,

tizlm bildiğimizJ göre eski bir Demokrat Partili olup,

b;gü" ae ldalet Partisinln mensubudur, Alparslan Tür,

teİi ZZ Mayıs Devrimine katıldığ için tutmamaktadır,

Tutmadığı bir lidere ve onun partisine yardım etmek 
_ak,

lın alacağı bir şey değildir, İnsanın bindiği dalı kesmesidir,

BİZİM RADYO

«uzun siireür sçimler hazıflık gezislne devam eden",

»"*ır"l rrakya'dakı askeri btrlİklert de denetledr" Ar
iı.iia"r,, ordu saflannda yeni tertıpler dtizeııllyerek, ger,

ç"l.J İİ"rl"i subaylan ordudan kovarak, Orduyu ain{U3
sol akıının kaışısına çıkarmak, onıın edlmesl ve yok edil,

meslııi lsteyen Güventiirk,ler gibt generallerın elıııe ver,

meye çalışmaktadır."
20 Temmıız |969, «Ordu C,erictltğe Karşıdıi,

ANT
oBaşbakan Demirel tamamen partisini seçim kampanyası

için yaptığr yurt gezilerinde askeri birlikleri ziyaret et-

,r"ge komutanlarla beraber olmaya özel bir itina göster,

ıniŞ-tir.. Faruk Güventürk 'Genç, enerjik, dinamik, çalış-
kar, ," cesur başkanlm' diye söze başlıyarak Sol'a karşı
cıhat ilAnında bulunmuştur.»

29Tem.1969, Nr. |]§, «Ordu üzerine politik O1ıınlar,

BİZİM RADYO

..Amerikan emperyalizınine ve NATO'ya kaşı savaşta şo§,

yalist akım kurrrıayanın bu aluma sahtp çıkması ve onu

L"d"flo" doğru yiineltmesi geıekınektedir. Genel Kurmay,
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dan yolsun blr savaŞt, §önrına_kadar dayand,gı "e 
he,

define varabildtğt göriilmüş miidilr?"

5 Nisan 1959, «NATO herşyden önce Amerlkan Em,

peryaliznini4 Hegeınonya aracıdır,

ANT
uŞu halde, girdiğimiz seçim dönemin,le politik tercihler-

a" U, g".ç"kt"rlareket edilerek yapılmalr, içteki teorik

ya da Üşiİel çekişmeler ne denli vahim olursa olsun, em,

peryalizmin dümen suytındaki burjuva partilerine karşı

orrrİ"-p..yalist tek siyasi partinin çevresinde kenetlene,

rek savaşılmalıdır.,

8 Nisan 1969, Nr. 119, «Mihenk Taşı,, Doğan özgüden

NOT: "Bizim Radyo, nun anti€mperyalist savaşta öngördüğü

sosyalist akım Kurmay,"", İİP olduğu, Doğan Özgüden1

in kalemi ile üç gün sonra açıklanmış oluyor,

BİZİM RADYO

«NATO'dan çılrmak ve Arırcrlkan iislertnden, polltik 
_ve

ekorıomık egemeıınğhdeıı topraklanmızı teuıızleınek ulu,

sal blr hedef halıııe geldtğınden, bu hedefe mtıtlaka ula.

şılacaktır."
4 Ntsan 1959, u8 Yıllık Yaşaııtımızn Karanlık Nok,

tası, NATO»

ANT
oBugün Türkiye'nin temel sorunu, öncelikle b,, §|TO
de.,Jn başbelAsından kurtulmaktır, Tarihin gördüğii bu

en dehşet verici saldın örgütünden çıkıp", tam bağrmsız

bir ülke olmaktır.,
8 Nisan 1969, Nr. 119, «Mihenk Taşı,, Doğan Özgüden
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Bİziu hAbyö
«Hiçbir uydurma lökırdı iİe gLlenmlyeceİ< oİan bu get
çek karşısrnda höld bu örgütten çelııilmemekte dirmmsk
te, hatta Tiirk stlahlı kuwetlerinİn tiımiinü NATo emri.
ne vererek yent Akdenlz kışkırtmalarına gettlkçe artaıı
kuwetlerle katılınaktadır. Tiiridyeımid, ordusu ile, yıırt
topraklan ile Aınerikan euıperyalizııinin çüarlaııııa tes
lim eden AP Hfüfımetl..."

12 Nisan 1969, «Baiış tekliflerlnt red edenlerln So
rumluluğu Artar.ı»

ANT
oEvet, Akdenizde Altıncı Filo defolup gitmelidir, Türki,
ye'yi de içine soktuğumuz NATO Çağrı kuweti dağıtılma,
lıdır. Türkiye'nin donanması Türkiye'nin hizmetinde ol-
malıdr,r. NATO kaldırılmalıdır. Türkiye'nin ordusu Tür-
kiye'nin emrinde olmalıdır. Amerikan emperyalizmi, bü-
tün askeri ile, danışmanıyla ve en önemlisi sömürücü ser-
mayesiyle ve de işbirlikçileriyle hiç bir kalıntı bırakma-
macasına Türkiye'den kovulmalrdrr.,

1Nisan 1969,Nr.118, "Dinle Bay Sükan, Doğan ()z-

guden
gİzİılt RADYo
cNATOhı.ın kunıculan bütiin dökiimanlannü barrştan,
demokrastden ve htirriyetten söz edeıek, geıçk ntyetleri-
nr gfubınek istediler. Gerçekte l§e İ{ATO, her ıaınan feh-
like yaratan... btr örgüttiir. NATO'nun Portekiz'de faştst
reJimi desteklemesl NATO ele başılarının Yuııaniştaıı'da
kaışı devrtmi örgütlmelert ve geıçeklştiıınelerl... bu
örgütiln açıkça anüdemokratü karakterini ortaya ko
yar..D

ll Nfuan 1969, «Sovyetler Birliğ [liiftfimetlnln NATO'
nıın 20. Yü dolııyısı ile yayınladığı
bildirlnin iizeü,.
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ANf
«24 Ağustos'ta yürürlüğe giren andİaşmanın dilekçesinde
(Milletlerin demokrasi prensipleriyle fert hürriyetleri ve
hukukun hükümranlrğı i.izerine müesser bulunan hürri.
yetlerini ve medeniyetlerini korumağa karar vererek) de-
nilmektedir. Ya otuz yıldanberi en aşağılık bir faşist yö-
netimle halka kan kusturan Portekiz Devletinin üyeliği;
},a NATO'nun himayesinde ve desteğinde faşist darbe ya-
parak demokrasinin beşiğinde demokrasiyi boğan Yunan
Cunta yönetimi?»

8 Nisan 1969, Nr. l19, «NATO'da yirminci esaret yrlı-
na girerken, Kara bir yıldö-
nümü»

BİZİM RADYO

9 Nisan 1969 tarthli yayımında «Atlantlk Cenderesl"
başlrğı lle Sorıyet ..Pravda, gazetesiııdeld yaznyı verlyor.

ANT
8 Nisan 1969 tarihli ANT'rn kapağında şu başlık var:
uNATO'da Yirminci Esaret Yrlı.»

BİZİM RADYO

«Peru Hükünıett.. Başta kral lıazretlerintn petrol ştrket-
lerl olmak iizeıe büttin Amerikan şirketlerini devletlştir-
miş, Amerlkan iisleıtne el koyıııuş ve Ameılkan person§
lini memleketten kovmuştu.»

4 Hazlran 1!}69 «Giiney Amerika'da Fırtına».
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ANt
oGeneral Valesco Alvarado Başİ<anlığındaki Cunta Peru

Petrollerini işletmekte olan International Petrolium Şir-

ketine el koymuştur».
3 Haziran 1969, Nr. I27, S, 2,

BizİM RADYO
oKüba örneği bir ayaklanmanrn eşiğinde bir Gi,iney Ame-

rika baştan başa bugiin""
4 Haziran 1969, oGüney Amerika'da Frrtrna,

ANT
<,Peru, LAtin Amerika Kıt'asında İkinci bir Küba haline

gelmektedirr.
3 Haziran 1969, Nr, l27, S, 2,

BİZİM RADYO
oöte yandaıı, İaııir,de Çiğlt Amerikaıı Hava i,issiinde gö,

revll İmerikaıı askeri p"."oo"li, işilertmlze yenlden sal-

«lırmış ve sert çatışmalar çıkarmışlardrr" AP iktidannın

ımerılralılann menfaatlannı korumak için işçllerin kar,

şısına silöhlı toplunı poltstnt dikttgl", "
ü-nM.yrş1!}69, "Yerll yabaııcı sömiirüye karşı bi,

linçli dlreniş".

ANT
,.Amerikan işyerlerinde çalışan Türkiye işçilerinin uğra-

dıklan hakaretler, saldırılar, Türk askeri ve sivil uçakla-

nnın Türkiye topraklarrna Amerikalılar tarafindan indi,

rilmemesi... ihaneti perdelemeye çalışanları gerçek çeh-

resi ile gün ışığna çrkarmrştrr."
3 Haziran 1969, Nr. l27, S. J. "Kızgın Uzun Yaz Gün-

leri, Ddğan Özgüden

28



BİZiM RADYO

3 Haziran 1969 yayrrnrnda <tNazım Hikmet'i anıyoruz))

progranuru verdi.

ANT
Yaşar Kemal *Nazım Hikmet ve Halk, fıkrasını yayrm-

ladı.
3 Haziran 1969, Nr. l27. S. 5

BİziM RADYo

«Onun büyilktüğii heşeyden ewel _ Türlıiye romiln§j
ruiırırırr"ıo"t !ıilık tiyesi olınasından, yani Koımtinistlt_

ğinden ve Komİinlon İa*U"rfuıi şiirlşttrmeye ha§ietttği

sanatından geliyor."
3 Haziran 1969

ANT
«Nazlm Hikmet bütün hayatınca esaslr bir düşünceye

ölünceye kadar bağlı kalmığtır: Birtek sosyalizm vardrr,

O da halkın kurduğu, halkın kuracağı sosyalizm,,

3 Haziran 1969, Nr. l27 , S,5 Yaşar Kemal, uNazım

Hikmet ve Halk"

drrlar."

BiziM RADyo

..Cumhurbaşkanırun bile giremediği Amerikan ve NATO

üslertni işçilerin işgal etmekte ve Amerlkalrlan grev sü-

resince bu iislere sokmamaktadrrlar. İşçilerimldn grevlni

l;.k için Amerikalılar tiirlü çarelere ba,şvıırmaktad_rr_

lar. Tabanca ve bıçakla §çilerirnize saldırnnkta, iizerle,

rlne Amerika'daıı getlrttikleri kurt köpeklerint şlmakta,

1 Hazlran 1969, «NATO, İş Grevt Derıam Ediyor".
2f,
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ANT
«Hatta bir kısım Türk topraklanna hiç bir Türk vatan-
daşı girememekte, Amerikalılar bu grevi kırmak için in-
sanlık dışı metodlara başvurmuşlardır. Türk işçilerinin
üzerine kurt köpekleri saldırtmışlar, sendikacılarr yara-
lamışlar.."

3 Haziran 1969, S. 6. "Türkyie Amerikan sömürgesi
olamazr.

BİZİM RADYO

«CIA ajanı Türkş'in komando kamplannda, yetişm§ 5O0
kafatasçrnrn son baskrnrnr bu hususta yeni bir örnek. Bu
adamlar «Milli Şuurun Sesi" adı verdikleri mürteci yiirü-
yüşiinde halkrmızı aldatmaya yeltenen pankartlar taşı-
mrşlar ve söziim ona şıarlar haylııırmrşlardır. iktidann ve
Amerikalı efeııülerinin birer maşası olaıı bu boz çakal-
lar, İstanbul, Şehzadebaşındaki Site talebe yurduna da
baskın yapmrş ve bu yurdun czııııııu çerçevesini indirmiş-
lerdir. Türkeş yetiştirmesi komaııdocular.."

E Haziran 1969, "Gericilik Gittikçe Gemi Azıya alıyorr.

ANT
uTürkeş komandoları bir kara rüzgAr gibi memleketin
üstünde dolaşıyor. Tiyatro basmak onlarda... Üniversite
basmak onlarda... Resim sergilerini basmak... Tiyatrolara
dinamit atmak.. Türkiye'nin Ali kıran baskeseni bunlar.,

24Haziran 1969, Nr. l30, S. 5, Yaşar Kemal, "Böyle De-
mokrasi olmazr.

BİZİM RADYO

"Heybeliada Subay Tabunında Atatiirkçü, Z7 Mayısçı teğ-
menler hakkında, adli kovuştuıınanın devam etttği şu
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giinlerde Başbakan Demirel'ln Aııkara il kongreslnde söy-
ledlgl şu söder çeşitli yoruınlara yol açmaktadır..»

16 Kasım 1968 "Ordumuzırn milletimizin ulusal kur-
tuluş savaşııu desteklediğinden hiç
kimsenin şüphesi yoktur.."

ANT

"AP. Genel Başkanı Süleyman Demirel de, genç subayların
lıareketine tepki göstermekte gecikmemiş, AP İl Kongre-
sinde yaptığı konuşmada "Genç subayların ve askeri öğ-
rencilerin davranışları genellikle üst kademelerde de tas-
vip görmüş..»

12 Kası,m 1968, Nr. 98, S. 5.

BİZİM RADYO

«AP iktidan bir avuç zengini daha da zenginleştirmek
içfuı bütçe giderlerini, kredilerini ,har vunıp haıtıan sa-
vrırurkm, öte yandan üretici köylüye kredi ayırmamş...
AP iktidan ekonomik güçlükler içinde olduğunu kendisi
itiraf ederken, Amerikan emperyalizııine uyduğundan bir
an ŞaŞmaİıııŞ...»

l4Aralık t968 "t969 Mali Yılı Bütçesl Yeııt Btr Sefa-
let Programrdır».

ANT
o... Türkiye'nin hızla kalkınabileceğini savunan AP'nin
düşünen adamr Aydın Yalçın'ın dahi, son bütçe açığı kar-
şısında yelkenleri suya indirmiş... Egemen sınıfların tem-
silcisi ve Amerikan emperyalizminin mütemet işbirlikçisi
AP iktidar arabasrna..,

24 Aralık 1968, Nr. |40, *Zam ve Terör, Doğan Özgüden
derr
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BİZİM RADYO

«CIA ajanı Commer'in Büyfü Elçi olaıak gönderilmesini

protesĞ eden Ankara ve İstanbul'da pistleıe alun eden

gençler" karşı polis teröriiniin ştddetlendtrilmesi" Coııı-

-", Cle casusluk teşkilitırıda çalıştığınr kendisi itiraf

ederken... Bu yi.izden ilerici güçler Amerikan empeıya,

tistlerinin destegl lle AP iktidannın hazırladığı teröre

karşı bütiin 5rurtsever güçIerin blrleşerek eylemlere geç,

mesi çabalarını arttırınaktadır".
4 Aralık 1968. «Commer'i protesto eden Gençlere Bas,

kr Havayı Gerginleştirdi»,

ANT
nAmerika'nın veni Ankara Büyükelçisi ve Vietnam'daki

"rtİ 
Cİa eaşka;, Robert W. Kommer geçen hafta Ttirki-

].,e,,ve gelmiş ve devrimci öğrenciler tarafından protesto

gOrt"rl".i İl" ka.şrlanmıştrr", Commer, Yeşilköy hava

İlurrrrda gazetecilerle yaptığı görüşmede", CIA'da |2 yıl,

çalrştım!. cevabınr vermiş", Türk milliyetçileri ve sosya-

İirtllri bundan böyle Amerikan Emperyalizmine karşı

claha dikkatli ve daha yekvücut olmak zorundadrr,,

3 Aralık 1968, Nr. 101. S. , , 
f#H}frİ"lH,."--

BİZİM RADYO
«Tanm Bakanr Dağdaş'ın Amerikan propagandası gayre,

ti ile yurda soktuğu ve iki yıldan beri ekimi yapılan Sa-

nora - 64 Meksika buğdayı verim yerine fiyasko vermiştir,»
l Temmuz 1969, «Meksika Buğdayı Verlm yerine fi-

yasko verdirr.

ANT
,,Amerikan emperyalizminin Türkiye'ye empaze ettiği ve
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Tarım Bakanı Dağdaş'ın da büyük bir tantana ile Türk
çiftçisine ektirdiği Sanora buğdayının bu yılki lıasadı tam
bir fiyasko ile sonuçlanmıştrr».

22 Temmuz |969, Nr. 134, S. 2. uBeklenen Sonuç:
Sanora Fiyaskosu,

Biziu RADyo
«AP iktldannın hazırladrğr nlzam, TRT, Orman tasansı ve
ıliğer faşist baslu taşanlaıı tle, güttüğii başlrca anıacm sğ
çlmler arifestnde memlekette fşist bir ortan yaratmak
ve böyle bir ortamda seçlmlere gitmek ve netlce almak
oldufu ileri sürülmektedir".

l Mayrs 1969, «TRT Tasarısına karşı Diren§».

ANT
uTam seçimlere gidileceği srrada, ekonomik ve sosyal so.
runlar bir yana bırakrlmış, TRT üzerine kıyametler ko
partrlıyor. Söz düelloları, engellemeler, zorlamalar birbi
rini kovalıyor."

29 Nisan 1969, «Oitadaki Balık" Nr. 122. S. 3. Doğan
(tgtlden

BİZİM RADYO

«Emperyalizııe ve lşbidrkçiliğe karşr savaşta demokratik
akrmlar arasında eylem birliğl geliştiğt nlspette, §birlik,
çi tktidann parlamentodaki parmak çoğunluğunu işlemcz
bAle gettrmek, bu çoğunluğa rağmen onu geriletmek de
miimkiindiir. Bu başannın anahtan demokratik güçIerin
cylem btrliğtdtr."

1 Mayıs 1969, «l Mayıs ve bugiinkii sonınlanmız.»

ü
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ANT
.Dr-ıkuz yıl önce biçimsel demokrasi kavgası veren gcnç-

lik, bugıjn tekrar aynr kısır döngüye kendini kaptırmadaıı
oltaırııı ipini elinde tutan Amerikan emperyalizmine ve

cnun işbirlikçisi Amerikancı bürokrat Toprak ağası -

besleme burjuvazi üçlüsüne karşı mücadelesiiıi emekçi
halk kitleleriyle omuz omuza vermek zorundadrr,,

Nr. 122, S. 3, «Ortadaki Balık, Doğan Özgüden

BİzİM R./IDYO

«28 Nisancı genç|ik ancak işçi sınıh ile sıkrca kenetlen,
mekle milli bağımşrzlık davasını sağlam bir şekilde yü-

rütebileceğini anlamrştır. r,

27 Nisan 1969, ,,28 Nisan Gençliği"

BİZİM R.ADYO

.27 Mayrs'r doğuran, ona yolu açan 28 Nisandrr, 28 Nisan-
cr gençliktir."

27 Nisan l%,9, ,,28 Nisan Gençllği"

ANT
nTürkiye'niıı bağııısızlık ve sömürüden kurtuluşu, 28 Ni,
san'r kutlayanlarrn, 1 Mayıs'ı.kutlayanlarla ittifakındadır,,

29 Nisan 1969, Nr. |22, S.3. uoltadaki Balık, Doğan
Özgüdeıı

NOT: Burada oBizim Radyo, nun nİşçi Sınıfı, terkibi yerine
ul Mayıs'r Kutlayanlar, terkibini koymuştur Doğan Özgü,

den. Çünkü 1 Mayıs Komünistlerin uİşçi Bayramr,dır,
1 Mayıs'ı kutlayanlarla ittifakta oİşçi Sınıf ile ittifak, an-

lamına gelmektedir.
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ANT
u28 Nisan 1969 günü başlayan gençlik eylemleri... 27 Ma-
.vıs 1960 hareketine yol açarken...,

29 Nisan 1969, Nr. l22, S,7 "28 Nisan ve Gerçek Dci.
rimcilik, cetin özek

BİZİM RADYO

"9 yrl ewel bugünlerde gençlik Menderes - Bayar dikia-
toryasına karşr İstanbul ve Ankara sokaklarrnda üniver-
site ve okullarda... tarihe geçecek bir savaşa hazırlanr-
yordu 28 Nisan'a..,

ANT
oDokuz yıl öı-ıcc, 28 Nisan 196O'da İstanbul Üniversitc-
sinde başlayan gençlik hareketleri, değişik nitelikler için-
de bir bakıma hAlA devam ediyor..,

29 Nisan 1969, Nr. |22, S.7. "28 Nisan ve Gerçek Dev-
rimcilik" Çetin Özek

BİZİM RADYO

"27 Mayıs'ı doğuran ona yolu açan 28 Nisan'drr. 28 Ni-
sancı gençIiktir. Ama 9 yıl sonra 27 Mayısln 28 Nisan
gençIiğinin ulaşmak istediği hedefe varalııanuş olduktran-
nı söylemek zorunlufu vardrr»».

27 Nisan 1969, «?3 Nisan Gençliğt"

ANT

"28 Nisan'dan sonra gerçekleştirilen bir. dizi olay, hep bn
biçimsel amaçlar etrafrnda oluşmuş, anti-emperyaiisı,
antikapitalist bir nitelik kazanamamlştrr».

29 Nisan 1969, Nr. l22, S.J. «28 Nisan ve Gerçek Der"
rimcilik" Çetfuı Özek



BİZİM RAI}YO

"Gençliğin 28 Nisan'da kazandığ aııti-eınperyali§t nitelik,
9 yıl içinde gelişti, işi smrfının savaşı ile kenetlendi ve
9 yıl içinde bu kenetleme sayesinde başında Amerikan te-
kellerinin bulunduğu Amerikan emperyalizııinin, NATO'-
nun, Tiirlııiye'deiıi temellerini şarsan kuwetlerden biri ha-
line ge!di."

28 Nisan 1969, «B Nisan Gençliği anti emperyalist
savaşa devam ediyor"

ANT
«28 Nisan olaylarını izleyen 27 Mayıs hareketinin getirdi-
ği!.. 1961 anayasasının burjuva demokratik sistemi için-
de, emperyalizmle olan ilişkilerin ve bu ilişkilerinin et-
kilerinin su yüzüne çıkartılabilmesi mümkiin olmuştur.,

29 Nisan 1969, Nr. l22, S.7. "28 Nisan ve Gerçek Dev-
rimcilikr, Çetin Özek

NOT: ANT'daki nEmperyalizmle olan ilişkiler» cümlesi ile «Bizim
Radyo»daki «NATO» ve «Amerikan Emperyalizmi»nin kas-
dedildiğ anlaşılıyor.

BİZİM RADYO

«AP lktidarınrn ve Siikan polisinin aldğı sıkı tedbirlere
rağmen, memleketimizde l itdayıs diinya emekçileri gü.
nü mi.inasebetiyle çeşitli işçi ve öğrencl örgütleri, toplantı.
|ar ve mitingler di.izenlemişleıdir... İşçi smfinın savaş ve
dayanşma günü 1 Mayıs Bahar bayramı üye ıınuttuıma
teşebbüsleri hiç bir sonuç vermediği gİbi..."

4 Mayıs 1969, ,rl Mayıs Bahar Bayramr Kutlandı".

ANT
"Türkiye İşçileri 1 Mayıs İşçi Bayramınr yine ernekleri-
nin sömürüldügü bir düzende kutlamışlardır.., Bu bayra-
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mı onun için (işçİer için) umael haline sokarlar, onu
Lınutturmak isterler...,

6 Mayıs 1969, Nr. 123, S.3. *İşçi Bayramı Kutlandı,.

BiziM RADyo
.1 Mayıs 1969 gi.inü "İlAç Soygunu" Konulu bir konuşma

yapmıştır.

ANT
13 Mayıs 1969 tarihli ve l24.sayılı ANT Dergisi 6. sayfa-
srnr ayni konuya ayrrmrş "İlAç sömürüsüne dur" başlığı
ile yabancı sermayeye yüklenmiştir.

Ayni yorumda «Bizim Radyo, mahalli İşçi ve örgütlerine
direktifler vermiş, yabancı sermayenin elindeki iki iş ye-
rinde işçiler greve başlamışlar, Eczacılrk Fakültesindeki
solcu öğrenciler «Bizim Radyonun, direktiflerindeki slo.
ganlarla vürüyüş yapmışlardır.

BİziM RADJo

"Amerlkaıı emlıeryaltstlerinin işbirlikçilerln, nlhal hedef.
leıine doğnı yaptıklan hazırlıklaruı §on aşaıııasıııa vaıdı.
ğınr giisteı{yor»

6 Mayıs 1969, <«Bu Saldrnlar Nereye vaıacak?".

ANT
nAmerikan emperyalizmi tarafından beslenen ve işbirlik-
çi iktidarında müsamahasıyle adamakıllı güçlenen din be-
zirgAnlan,... "

13Mayıs 1969, Nr. I24,S.4, «Bitmeyen Kavga ve Pa-

şanrn Oyunları".
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nizinı RADyo

"19 Mayıs'ın 50. yıIdöniimiinde İnönü ile Bayar, elbtrltğt
ile şol ve sosyalfut haııekete düa sert darbeler tndtrırıe-
ye hazırlanrrlarken; Atatiirk dllşmanları, n/lilli Ba&msız-
lık haıeketine kaışı olanlar, yeni yent tttifaklar kunıp,
emperyalizmin heg-emonyası §birlikçi idaı.enin baskısı
güçlenirken, bu taktiğe Iılç olmazsa Kuva-i Mtllir taktrğr
ile karşı çıkmanın zamaıu gelıniştir."

!8 Mayıs 1969, «|9 Mayıs arifesinde".

ANT
,,].,uı:tuluş hareketinin başlayışının 50. yılında Türkiye
hal]<larrna, devrimcilere düşen tarihl görev, geçmiş yılla,
rın dcnemelerinde... ibret dersi alarak milli kurtuluş sa-

vaşinl sağlam çizgide yürütmektir."
20 Mayıs 1969, Doğan Özgüden, Nr. 125, S. 3 "50 Yıl

Sonra,

EiZİM RADYo

uİnönü ve Halk Partisi içindekt diğer sağcı A takımr ik,
tidar hırsı içtnde her çeşit sağcı tavize yanaşabilir. Ameri,
ka'nın plAnlannı uygulamak için maşa durumuna düşe,
lrilirler".

23 Mayıs 
'rarilrffliin 

bunlar Washington'da pldn-

ANT
uBıı gelişmenin doğal sonucu, af pazarlıklarrndan yıpran-
ıniş olarak çıkan İnönü'nün de, Demirel'in de, AP'nin
önümüzdeki seçimde tek başına iktidarı elde edecek ço
ğunluğu sağlamasr güçleştiğine göre, seçim sonrasr bir
koalisyon kurmalandır. Tabii ki bu, Amerikan vesayetin,
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cieki komprador burjuvazi - toprağ ağası - Amerikanci
bürokrat ekonomik koalisyonunun siyasi alanda da ger-

çckleştirilmesi olacaktrr.,
27 Mayıs 1969, Nr. 126 "TİP'e Düşen Görev, Doğan

özgüden

a

BİZİM RADYO

,.ve halk partisinin bu tip idarecileri, bir yanılan yurtse,

ver gençliğin, bir yandan da silAhlı kuwetlerdeki yurtse-

verliğin gözi.inde bütün itibarlannr yıtirtp sıftra indirdi,
ler.,

24 Mayıs 1969, «Sonuna kadar Direnmemiz Gerek!,

ANT
nAf pazarlıklarında gerçek çehrelerini gösteren iki partil,e
karşı büyük kitlelerde bir soğukluk, hatta nefret uyan-

mıştır. CHP'yi kimseye yutturamryacaklardır.,
27 Mayıs 1969, Nr. 126 ,TİP'e düşen Görev, Doğan

(tgüden

BİZİM RADYO
.,Emperyalistlerin yurdumuzda maşa diye kullandığr po,

titikacılara }arşı Legal partr olarak direnenlerin başında
sobyalist akım, yant Tiirkiye İşçi Partisi gelmektedir. Ve
emekçi yığınlannın haklarını burjuva mt*ıalefetinin Mil,
let Partisi ile beraber bu sosyallst Parti savunmuştur,"

24 Mayrs 1969, «Sonuna Kadar Direnmemiz Gerek !"

ANT
oTürkiye İşçi Partisi ve Millet partisi hariç irili ufaklı
partilerin hepsi de eski Demokratların oy mirasından na-

siplerini almak için İnönüniin dümen su},una girmiştir,,
27 Mayıs 1969, Nr. 1).ğ, ,<TİP'e Düşen Görev, Doğan

özgüden
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BizİM RADYo

«Özel Sektöre alt Çorum'a bağlı Alpagut Llnyit §leüne
sinde çalşan 800 §çi, tld aydan berl emeklerinin kafşIlığı
olan ücretlerint alaıııadıklanndan sonra fiili blr durum
yaratarak işletmenin hesaplanna el koymuş ve Kömiir sa-
tıŞını da biııat yapmağa başlamışlardır. Ftllİ dunımdan
§onra tşçiler işletmenin kömi,ir şat§ını bizat peşin para
lle yapmaktadrrlar. İşiler kendi aralannda yaptıkları
bir danışmandaıı soffa, ücıetlerinl alıncaya kadar diren
meye devam edeceklerini açıklamışlardrr".

2 Temmuz 1969

ANT
«Çorum'un Alpagut Kömür işletmesi, 13 Haziran tarihirı-
den beri, maden işçilerinin işgali altındadır. Türkiye'de
belki de ilk defa işçiler, çahştıkları, emek verdikleri iş

ı yerini bizzat yönetmekte, gelirine kendileri el koymakta-
dırlar."

koyduklan işletmede
Üretim Arttı !,

a
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Bizim Radyo - Tiirk Solu
uTtiRK SoLU» »rncisi vg "BiZiM RADyo» ııtiNe-
sgnntınRi:
.Türk Solu" Dergisi ile uBizim Radyo, münasebetlerine
dair bir iki söz söylemek yerinde olacaktır.
Bilindiği gibi, «Bizim Radyo" Yakup Demir (Zeki Baş
tımar) tarafından idare edilmektedir.
uTürk Solu, Dergisinin arka plAnında ise Reşad Fuad
Baraner'in öliimünden sonra Müri Belli ve Dr. Hikmet
Krvılcrmlr'nrn uDemokratik Milli Dewim» stratejisinin
benimsenmiş «Geniş Cephe, taktiğini takip eden fraksi-
yon bulunmaktadır. Moskova ve özellikle «Bizim Radyo,
yayımlarrnda uDar Cephe» yi savunmaktadır. "Bizim Rad-
yo» ya göre Legal TİP, yani işçi sınıfinın sosyalist öncü
kadrosunun önderliğinde, diğer gruplar birleşmelidir.
Sovyetler Birliği Nazrm Hikmet'in öli.imünden ve hemen
|963'te Zeki Baştımar'ın Rusya ya kaçışından sonra, Ya-
kup Demir adı ile Zeki Baştımar'ı TKP'nin başına geçir-
mişlerdir. Oysa Mi.ihri Belli daha 1951'den beri kendisini
TKP'nin başı kabul etmekte ve bu yolda mücadele ver.
mekteydi.

Zeki Baştımar ile Mihri Belli liderlik konusunda binbir-
lerine rakip olduklarından, zaman zaınaı «Bizim Radyo,
Mihri Belli aleyhine neşriyat yapmaktadır. Bu neşriyat
Mihri Belli'nin de işine yaramakta, mahkemelerdeki sa-
vunmasrnda; «Biz ne Mao'cuyuz, ne Katrocu, biz Türki-
yeciyiz" gibi sözler sarfetmektedir. Hatta «Türk Solu"
dergisi l Temmuz 1969 tarih ve 85. sayrsında. 5.6 «Bizim
Radyo, nun kendi aleyhlerindeki pasajlan İngiliz BBC
Radyos,undan aldığını belirterek, «Bizim Radyo, nuıı
"Eğlendirici yayınları" başlığı ile verırıektedir. Fakat bu.
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na rağmen Mihri Beili grubunun faaliyetleri hem oBizim
Radyo, direktiflerine uymakta, lıemde oBizim Radyo,ya
malzeme olmaktadır.

"niziM RADyo"NuN MiHRi BELLİ vE çEvREsi Ko-
NUSUNDAKİ YAYIMLARİNDAN PARÇAIJIR :

1. «Bugün memleketimizde Mao'nun portrelerini, şövenist
bildirilerini dağıtan ve çeşitli kışkırtmalar yapan Mao'cu-
ların çoğu, vaktiyle Türkiye Kominist Partisi saflarından
koıulmuş kişilerdir. Bunların çoğu siyasi polisin Milli İs-
tjhbarat Teşkilötının müsamahası ile birer provakatör
olarak çalışmaktadrrlar. Siyasi polis ve Milli Emniyet,
Türkiye Komünist Partisinden yıllarca önce kovulmuş
bulunan Mao'cuların eski dosyalannı, sicillerini kışkır-
tıcr amaçlarla gerici basında kullanmaktadırlarr.

3 Nisan 1969 uBizim Radyo"

2. «Türkiye'de de bu Mao İncilerini dilimize çevirenler
var. isviçre polisinin açıkladığına göre, bu çeviri ve dağı-
tım işlerinin masraflannı Pekin ödüyor."

22 Nisan 1969, oÇinde Neler Oluyor?, "Bizim Radyo,
NOT: Bizim Radyo'ya göıe, Mao'nun kitaplannrn, oTürk Solu",

Mao'nun kitaplannın basiu ve terciime telif bedellerinin
ödeyicisi Krzıl Çin'dir. Bilindiği gibi 1939 yılında Mihri
Belli tahsilde bulunduğu A,B.D.'den dönerken Çin'e uğra-
mış, Mao'cularla görüşmüş, gezi anrlannı o zamanki VA-
TAN'da yayınlanmıştı. (1939 yılında)

3. "Türkiye diinyanın bir ucunda Çin öbür ucunda ama
Radyolar, ajanslar milletin kulağrnın dibinde. Kimi diyor
Çin di.inyanın kaydettiğ en iinlü veya en büyük bir devrim
hareketine sahne oluyor. Bunu Ankara'da çıkaran «Aydın-
lık" dergisinde Mihri BELLİ adrnda Bellt bir kişi yazmış.
Gene bu dergi Çin'deki Kültiir ihtilAlinin Mao Çe Tung'un
yenilmez düşi.incesinin bir zaferi olduğunu savunuyor.

ı
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Sonra çıkıyor Amerikan emperyalizmi ile Sovyetler Birİi.
ğini bir ölçüye vuruyor, harman yapıyor, Bu dergiden son-
ra «T'ürk Solu'nda kimi zaman, kimi yamandan da yaman
devrimciler, Marxizm üstüne, ulusal devrimler üstüne biti-
rim fetvalar veriyorlar..,

22 Nisan |QğQ, «Çin'de Neler Oluyor?,

NOT: Bizim Radyo'ya göre, Mao'nun kitaplarının uTürk Solu,,
«Aydrnlrk» dergilerinin de finansmanı Pekin tarafindan
yapılmaktadır.

4...Mao'cular Türkiye İşçi partisini Türkiye'deki en büyük
düşmanlar saymakta ve TİP'ni içten bölmek için her yola
başvurmakta ve her demagoji firsatında yararlanrnakta-
dırlar... Mao'cular yüzeyde çarprcı olan Milli Demokratik
Devrim sloganmr benimsemişlerdir. Bu sloganın Milli De-
mokratik Cephe idealine karşı bir silAh olarak kullan-
makta... Bu adamlar dergilerine uAydırılık» adrnr takmış.
lardır. Bu adla Komünist Partisinin geleneklerini sürdür-
düklerini göstermek istiyorlar.."

23 Nisan 1969, oÇin'de Neler Oluyor?,
NOT: Oysa Dr. Hikmet Krvılcımlı, Çekoslovak olayları srrasında

Sovyetlerin işgallerini tasvip eden yazrlar yazmıştı. (Bkz.
nTürk Solu, 3 Eylül t968, Nr. 424344, Dr. H. Kıvrlcımlı,
nÇek meselesi mi, Dünya meselesi mi?»

6. .Milli Eemniyet, işbirlikçi iktidann gizli açık polisi,
Türkiyede Mao'cularrn Troçkistlerin, sol akrmrn bünye.
ı]ine yapışmış, bütün haşaratrn faaliyetine dolaylı dolay;
sz yollardan yardım etmiş; gerçek komünistler ve öteki
1,urtseverlere karşr faşist kanunu maddeleri uygulanır ve
l<anlı baskı bütün şiddeti ile devam ettirilirken, Mao'cu-
lar ve Troçkistler, Türk gizli - açık polisinin geniş müsama-
hasından istifade ederek, yıkıcı, parçalayıcr faaliyetlerine
engelsiz devam etmişlerdir. Bu durumda herkesin açıkça

İ

43



gördüğü örnek, burjuvazinin polisi ve savcısı ile Şadi Al-
kılıç'a.ve Mihri Belli'ye karşı davranışıdır... Alkıhç 6 bu-

çuk yıl ağır hapsa mahküm edilmiş ve zindana atılmıştır.
Öte yandan işçi ve sosyalist hareketini baltalamayl mes-
lek haline getirmiş olan Mihri Belli ise elini kolunu salla-
ya sallaya faaliyetine devam etmektedir. Burjuvazi bu
açık durumu kamufle etmek için Belli hakkında kovuş-
turma açtrrrr... bu şahıs hapse girer... birkaç hafta sonra
faaliyetine devam etmek üzere gene serbesttir...»

17 Mayıs 1969, uSolun Keşmekeşi ve İşbirlikçiliğin
saldrrrsır.

NOT: «Aydınlık» Dergisinin 9. saysında ve 173. sayfasında bildi
rildiğine göre, 20 Haziran 1969 tarihinde Mihri Belli hak
kındaki mahkümiyet karan oybirliği ile Temyzi I. Dai
resince bozulmuştur.

BİziM RADYO

,rOysa Halk partisinde olduğu gibi Millet Partisinde ve
öteki burjuva ve küçfü burjuvanrn politik kutuplaşrnala-
nnda herkes ayni soydan ve boydan değilür. Bllimsel sos-
yalizmin ustalan, burjuvazide bellren ayrymalara dtkkat
etmek tezini boşuna şavıııııııalnışlardrr. Bu aynşmayı göz
öni.inde tutmadan, blııat burjuvaziye ve emperyalizıne
karşı sağlam bir savaş strateJlsi ve taktiğiııi çizmek elbet-
te imkAnsudır."

20 Nisan 1969, "Ulusal Meselelerimiz Çözüm Bekli.

rÜnr soLU
«Biz, devrimci gelişme bakrmından gerekli durumlarda
CHP ile ayni tavrr içinde görünmekten gocunmayız...
Devrimcilik... ama toplumumuzdaki güçlerin ve bunları
temsil eden örgütlerin doğru bir şekilde tahlil edilmesi

M



sosyalist eylemin ilk şartı olduğu için CHP hakkında çe-
şitli fırsatları kullanarak değerlendirmelerde bulunmuş-
tur.. Onlar CHP'yi doğru değerlendirirler ve CHP'deki dev-
rimci mayalanmadan memnunluk duyarlar."

29 Nisan 1969, Nr. 76 «ANT yazar|arı kimden yana?»

BİZİM RADYO

«NATO - İŞ CnnVİ devam eüyor... Son olarak da Ameri-
kalılar grevl kırmak için sivtl alanlanrnıa kendi kontrol-
leri altına almağa başlamışlardır. AınerikalıIar devlet için-
de devlet kurmuşlar ve istedlkleri gibi at oynamaktadır-
lar.r,

l Haziran 1969

.,TÜRK SOLU»

"Başbakanın üs değil, tesis dediği ve Türk hava üssü oldu-
ğunda direttiği İncirlik hava üssünün Amerikalı askeri
personeli de greve misilleme olarak Adana hava alanrnı
ırafiğe kapatmıştır.»

3 Haziran 1969 Nr. 81. S, 6

BİZİM RADYO

"Amerlkan işgal kuwetlert yalnız Adaiıa slvll hava alaıü.
nr kontı.ol etml5ror, bütlin slvil hava alanlanmızda orıtrann
kontroltinde.»

1 Haziran t969

TÜRK soLU

"Başbakan, Amerikan stratejik hava üssü olan İncirlik
üssünün, Türk üssü olduğunu iddia ederken Adana sivil
hava alanında Amerikan emperyalistlerinin kontrolünde
olduğunu görüyoruz."

3 Haziran 1969, Nr. 81, 5.6.
45
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BizİM RADYo

"Son giinlerde BMM.'nln zamanındaıı önce tatile çıkma-
sr nedeni ile artan tepkiler Muhalefet partilerinden snra
Üniversitelere de sıçraıııış ve büyük olaylara yol açmıştır."

4 Haziran 1969

TÜRK soLU

"üniversite reform tasarrsı kanunlaşmadan Meclislerin ta,

tile girişi bazı öğretim üyelerinin ve öğrencilerin tepkisi
ile karşılanmıştır.»

rİZİİVİ RADYO

«Üniversite özerkliğini çiğneyerek eweli İstanbul
üniversitesine daha soııra da Ankara, İştanbul, Eızurum,
ve Ege Ünlversltelerini basaıı to,plum pollsi, polts kordo-
nu altında sınavlara ginneyiz dlyen İstaııbul Ünlveıısltesi
öğrencilerine salürmrş ve kanlı olaylar çıkarmştır."

11 Haziran l!X9

TÜRK soLU
«9 Haziran günü kanunsuzluğu Danıştay kararınca da tes-
cil edilen Üniversiteye polis sokma karanna karşı diren-
me haklarını kullanan öğrencilere toplum polisi, copla ve
sis bombaları ile saldırmış ve öğrencileri dayaktan geçir-
miştir.»

17 Haziran 1969, Nr. 83, S. 3

BİZİM RADYO

*Tarafsız gözlemcilere göre, gençler ordu birliklerinin bu
clefa da zabıta kuwet yedeği haltne gettrilınest demek
olan bu yolsuzluk karşısında, ordu ile gençliğt çatıştırma,
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ttızağa düşmeden, temkinli hareket etmeslni başarmışlar,
clır.,

l?Haziran 1969

TüRK soLU
o Bu sıralarda olay yerine bildirilmiş askeri birliklerin
ı;evkcdildiği görülmüştür... askeri birlikte.. daha fazla da,
ı,aik 1,emekteır kurtarmışlardır... askerler arasındaki anla-
y,ış, işbirlikçileri çileden çrkardı."

17 Haziran 1969, Nr. 83, S. 4.
\OT : "Tiirk Solu, eylemcileri TİP'den ayrı bir taktikle, tabii

scnatörlerle işbirliği yapmak istediklerinden, orduyu da
gcnçlik ola1,larıııı destekliyor lıavasr yaratmak hevesi
içiııdedirler.

BİZİM RADYO

"Gemi iyice azrya alan gericiliğin yeni yeni kanlı pazarlar
yarattrğı son günlerde, Türk İş Genel Sekreteri Haltl
TUNÇ ile Demirel arasrndaki söz düellosu dikkatt çeki-
yor. Biltndiği gibi rÜnr - İŞ Genel Sekreteri Tunç ile
Başbakan Demirel arasrndaki bu karşılıklı söyleşt işçi-
lerin emeklilerin sokağa döküImeleri konusunda geçiyor."

13 Ha"iran 19.,59, "Tunç. Demirel söz düellosrı altında-
ki Gerçekler."

TÜRK soLU

"AP eyilimli TÜRK - İŞ yönetim kurulu üyelerinin muha-
tcfetine rağmen genel Sekreter Halil Tunç iki haftadanberi.
Hükümete karşı bir polemeği sürdürerek, bölge örgütle.
rinin desteğini sağlamaya çalıştı.. Hükümet seçimlerden
önce parlementoya olağanüstü toplantıya çağırmadığı tak-
tirde TÜRK - İŞ protesto mitinglerine girişecektir...,

24 Haziran 1969, Nr. 94, S.2, *lÜRK - İŞ lktldar Çatış-
IIl4Sl »
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BİziM RADYo

"Öte yandan Amerikan serıneyedarlarına ve onların lşblr-
likçllerine kaşı direnen devrimcilerln, baskrya ve saldr-
nya uğramalaı:nı yeııen btldirilert yayımladıklan iddiası
ile, Malatya'da polis üç köylüyü daha tutuklamıştır. Poli-
şin köylülere yaptrğr bir saldrn, Malatya köyleri halkı
arasında sert tepkilere yol açmrştrr. Malatya'nrn 39 köyü
adrna yiizlerce köylüntin, işçinin, öğretmenin ve öğrencile-
rin imzaladıklan yeni btlüri yayımlanarak, memlekette
polis rejimi kurmak isteyen ve halktan yana olmayan AP.
iktidannrn tutumu protesto edilmiş ve tutuklu köylüle-
rtn derhal serbest bıralıulması lstenmiştir.»

2 Temmuz 1969, "İşçi Öğrenci Gösterisine Polis bas-
kısr artıyor».

TÜRK soLU

"Amerikan sermayedarlarr ve işbirlikçiklerine karşı dı-
renen devrimcilerin saldrrıya, baskıya uğramalarınt ye-
ren bir duyuru yayımlayan (köylüler) bugün tutukludur-
lar... r,

24 Haziran 1969, Nr. 84, S. 10, uMalatya'da 40 köy
halkı dewimcilerin
tutuklanmasrnr pro.
testo etti»

İŞÇi - xövlÜ Gazetesi

"Malatyah altı kOylil önderi tevkif edildi. Bağımsızlık ve
demokrasi isteyen bir bildiri yayımladıkları için Akça-
dağ'ın köylerinden altl köyltl vatandaşımız tevkif edilmiş.
tir... Altı köylü liderin tutuklanmasr iizerine, yüzlerce köy-
lünün imzaladığı bir bildiri yayımlanmrştrr.»

8 Temmuz 1969, Nr. 1, S. 1.
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BizİM RADYo
«Bugi.in Faşist Stikan polisleri faşlzmln ne§meD ilen
eüldiğ İspanya ile ya da faşist cunta'nın hüklim sürdüğii
yrınanistan ile yanş edercesine, iiğırcnci avıııa girişmiş
bulunuyorlar... Resmen açrklnllp rakamlaıa göre, Anka-
ra'da 50, İstanbul'da 40 öğıenci zindanlaı:a a1ılınak iize-
re aranrp duruyor. Gene resmi rakamlara göre hapisha-
nelerde en feci işkencelere uğrayan, döviilen, coplanan,
bu da yetmiyoıınuş gıbi manevi §kenc.eyi bütiinlemek
iizere en korkunç canilerin yaruna atılan öğnencilerin sa-
yısı d)'rn i.istiindedir... Bu tiir rakamlaıın sahte olduğu-
ıru da ek§ik olduğunu da çok tyi bilirler. Aslnda peşine
diişiilen, ya da hapishanelere 6,flrnış bulunan öğıen-
ciler yiizlercedir.r,

B Haziran t!}69, «Öğıenci Avır.

rÜnx soLU
oöğrenci avı bütün hızr ile devam ediyor. yüz devrimci
genç hapishanededir. Ellinin üsti.inde iiniversiteli genç
için tutuklama kararr alrndığı söylenmektedir."

1 Temmuz 1969, Nr. 85, S. 3 «Atatürk Gençliği Bir

"Ancak Hükümettn istlfasını istemek AP başIann&n ya
da işbirlikçi ziimreden başka bir grubun § başına get-
mesinl sağlamrş olmak aıilarnına gelmez. Kamu olrunun
isteği bugi.in, demokratik, ulusal, anti empeıyalist, banş-
çı, 5rurdun bağımsızlık koşullarında kalkınrnasrnı sağle
yabilecek bir Hi.ikümetin kurulmasıdır. Bu da hiç te gen
çekleştirilmesi iınkdnsız bir iş, bir hayal degilür. Milll
gdiçlerin el birliği ile ulaşılabilecek bir hedeftir."

10 Mayrs 1969, «Kamu o5ru ulusal demok ıatik bir
Hükümet istiyor» 
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TÜRK soLU
«Giinümüziin slogaru «Demirel istifa, sloganıdır. Bu slo-
gan altında ulusça birleştiğimiz taktirde... istifayı bir
MİLLİ KoALiSyoN HÜKÜMETİ izlemelidir.,. kanunla_
rı egemen kılacak en geniş siyasi çevrelerin desteğini
sağlayabilecek bir millt koalisyon hükümeti kurmak
miimkündiir. AP.lilerin Mecliste milletvekili çoğunluğu-
na sahip oluyor, bir milli koalisyon hükümetinin kurul-
mıısına engel teşkil etmez.»

25 Şubat 1969, Nr. 67,,Başyazı. ,.Milli Koalisyon Hü-
kümeti. Şarttrr.»

NOT: «Bizim Radyo" tarafindan bu teklifin geç olarak benim-
senmesi "Türk Solu" ile aralanndaki paralellik bakımrn-
dan bir anakronizm sayılmanıaiıdır. Milli Demokratü
Devrim Kanadındaır gelen her teşebbüsü Moskova, Zeki
Baştrmar'ın ctkisi ile teemülden sonra benimser veya
red eder.

BİziM RADY0

«Bu anayasaya saldınyı politika haline getiren, Meclis
içinde ve dışında Anayasa iizgürtiiklerimizi Atatiirk ilkele-
rini, ulusal bağımsızlrğ Amerikan emperyalistlerinin po
Iilik - gft9lı6ınik sömiirüsiinü işbirlikçi bir ziimrenin tA-
lanını devam ettiırıek için faşist tasanlar, sokak saldr.
rılan ile çiğnemeyl, politik program hAline getiııı§ bu.
lıınan Demirel tktidannrn a yıIdan beri izleüği bir pohtn
kanın 'sonucudur. Bu bakımdan kanlı pazarda olduğu gibi
Öktem cğnazesine saldınnın da sorumlusu hfüümettlr.,

10 Mayıs 
'*', "[ffiffi ir",l;*, 

Demokratik Btı

rÜnx soLU
«Evet, AP iktidarı uKanlı Pazar." olayrnın krşkırtrcrsı ve
di.izenleyicisidir. Demirel kabinesi kasıtlı olarak memle-
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kette emperyalizm yaranna ve bir iç savaş havasr estir-
mek]e kanun diizenini, devlet düzenini bilinçli olarak bal-
talarnıştır. AP iktidan "Temel Hak Kanunu, gibi faşist
bir kanunu çıka:rıa çabası ile Anayasada yazılı temel de-
mokratik hak ve özgürliiklgri hazmedemediğini... kanrt-
lamıştır.»

25 Şubat, 1969, Nr. 67, "Milli Koalisyon Hükümeti
Şarttır."

BiziM RtDyo
Mayıs ayı içlııde "GençIik Anadolu'da", «Anadolu yolrıı-
da" başIığ dtında henen hergiin, ürektifleri ihtiııa
eden yorıımlar yapmıştır. Yaz aylannda Anadolu'ya gİdo
cek aşın solcu çnçltğe neler yapacağ köylülerle nasıI
tl§kiler kuracığını slştematik bir şktlde bildrdhrşür.

rünx soLU
77 Haziran 1969 tarih ve 83. sayısrnda, Gürgün SAY im-
zası ile, oDemokratik Köylü Hareketleri - Demokratik
Köylü hareketleri nasıl Desteklenmeli?" başhğı altında
giinlerce süren bu direktifler özetlenmiştir. «Bizim Rad-
yo»n In direktiflerine uygun makalenin özeti şöyledir:
"Demokratik köylü hareketleri nasıl desteklenmeli?" ya-
zısında köylü hareketlerinin nasıl organize edileceği ve
hangi hususlara parmak basılacağı işaretlenmekte, Elma-
lı, Atalan, Göllüce, Akhisar ve Söke'deki köylü hareket-
lerinin ayni doğrultuda olduğuna işaret edilmekte ve
eylemi yürütiilecek ekibin önce bir ekip kurması gereği
ıleri sürülmektedir. Bu ekip il ve ilçelerdeki aydınlann
vaz aylarında memleketlerine dönmüş bulunan öğretmen-
lerin bir araya gelerek ayni amaçta birleşmesi ile müm-
kündür. Her ekip kendi yöresindeki mücadeleyi plAnla-
malr ve başka bölgelerdeki ekiplerle ilişki kurmalıdır.
Eyleme girişmeden önce ekip üyelerinin teorik eğitirni
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tarnamlanmalı, hangi sosyal grupların ittifakı ile işbirli,
ği yapacaklarr saptanmalrdır. Ve bu arada il ve ilçelerde-
ki devrimciler teorik bakımdan hazırlanmak için gerekli
kitapları okumalıdırlar. Ekiplerin ana disiplin ilkeleri,
nin önceden saptanmasr doğr.u olur. Böylelikle üyeler
birbirinden habersiz davranmayarak, karşı dewimci un-
surlann engellemelerini birlikte göğüsleyeceklerdir-
Ekip üyeleri arasında tek yönetim anlayrşr hakim olma-
lıdır. Köyliinün yadırgayacağr davranışlardan kaçınmalı,
bu yönde kurallar konmalrdrr. Eylem alanınr seçmek
için artık uzun araştırmalar yapmanrn gereği yoktur.
Her devrimci kendi bölgesindeki bu örnekleri bilir. Köy-
iülerin hangi ölçüde direnmek zorunda bulunduğunu
takdir eder. Önemli olan eldeki imkönlarla en iyı sonuç
alrnacak eylem yerlerini seçmektir. Bunun iÇinde: Sö-
mi.iriinün en derin oldufu yerleri seçmek, dewimci uya-
nıkhğına sahip btılunmak, hareketin yaygnlaşabileceği
yöreleri seçmek lAzımdır. Rehberin ışığında durumu kav-
ı:adıktan sqnra doğru eylem biçimine karar verilebilir.
Gerekli diğer yan bilgiler hareketin liderinin kim olduğu,
etkidinin derecesi, kesin direnmeğe vanlıp varılmadrğr,
köylülerin Atalan ve Göllüce gibi olaylardan haberdar
olup olmadığı, köyliilerin köylü - gençlik beraberliğinden
haberleri bulunup bulunmadığı, köylülerin eylemi sürdü-
renlerin oy kaygusu ile bu işleri yaptıklarrna inanmama.
iarı lAzım geldiği, karşı devrimci güçlere karşı köylüle-
rin uyanık olup olmadığrnın tesbiti, köyti.inün devrimci.
lerden istediği eylem biçiminin ne oldufu gibi hususlar-
clır. Demokratik köylü mücadelesini desteklerken eylem
biçiminin mahalli şartlara göre ayarlanacağrna, şartlara
göre mücadele biçimi tesbit edileceği, köylülerin önder.
iiğini kabul etmeleri yazılmakta; köylülerin posantiyel
gücünün yüksek tutulmasr ldzım geldiği, dewirrrci yayın.
lan duyurmak ve köylüye sağlamak gerektiği mücadele-
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vi günlük basrna aksettirmek icap ettiği, basın toplantı,
iarr ve mitingler yapılması liızı;rn geldiği, köylü ve gençlik
ittifakını sağlamlaştırmak gereği ifade edilmektedir. An,
cak bu sayede topraksız köylü topraklı, köy küçük bur-
juvasr olacak, demokratik milli devrim bOylelikle sağla-
ııarak sosyalizme kapı açılacaktrr.,

Yazıda a}T rca yürütülecek eylem biçiminin bir şemasr da
vardrr.

17 Haziran 1969 Nr. 83 «Demokratik Köylü Hareket-
leri - Demokratik Köylü ha-
reketleri nasrl Desteklenme.
li ?,

BİZİM RADYO

*CIA aJaru Commer'in Büyükelçi olarak gönderilmesini
protesto eden Ankara ve İştanbul'da pistleııe akın edeıı
gençlere karşı polis teröri.iniin şiddeilendirilmesi büti.in
yurtta havayı gerginleştlrmiştir. Commer CIA casusluk
teşkihtmda çalıştığını kendisini itiraf ederken, Sfüan
polisi bu gereğt hallıımıza duyııran Jrurtsever gençleri
sorguya çekmekte, onlara baslıu yapmaktaür."

4 Aralık 1!X8, «Coınmerl protesto eden gençIerc
baslu, havayr gerginleştirdi. »

rtjnr soLU

"Anerikan elçisi Commer Türkiye'ye gelirken devrimr:i
gençlik yeniden coplandı, tekmelendi, ağız dolusu kü-
fi.irler yedi. Artık anlaşıldı ki, ne zaman bir Amerikalı
gelse, toplum polisi gençleri coplamak ve tekmelemek
için fı,rsat bulacaktır.. Toplum polisinin gençlere saldı-
rırken galiz küfürler ettiği ve özellikle genç liderlerin üze.
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rine çullandığı görülmüştür.. Ancak bu dawanışlar top
lumun tansiyonunu gittikçe yükseltmekte...,

3 Aralık 1968, Nr. 55 «Commer rahat etmiyecektir,
s.6

BİzİM RAI)YO

«Bugiinkü zor şartlar altrnda, Halk Partisindekt ak lle
karayı ayıımak, İnönü taraftarlan lle ona karşı olanlan
blr torbaya atmamaya dikkat etmek ve Halk Partlsiıdeki
yurtseverlerle ortak dll bulmağa çalışmalq, emperyali*
me karşı savaşta yıırtseverler cephesinl kuwetlendtııneL
ınlamına gelecektir."

15 Mayıs 1969, «Anayasacı Güçler için Dunım Crddi-
dlr.,

TÜRK soLU

«Biz emperyalizm - işbirlikçi serInaye - feodal mütegalli-
be üçlü ittifakının tahakkümüne son verrnek için Ttirk
toplumundaki bütün ilerici güçlerin kendi öz örgütleriy-
le devrimci güç birliği içinde cephe teşkil etmelerinin
şart olduğunu... başka yol olmadığı,nr iyi bildiğimizden
ve bu düşünceyle CHP'nin küçük burjuva dönüşümcü sol
kanadı dahil, merkezin soluna düştüğiinü iddia eden bü-
tün çevreleri anti-emperyalist ve anti-feodal güçbirliğine
çağırmaktan... geri durmadık.."

3 Haziran |PSÇ, «Ecevit'in Konuşması üzeriner,
l/ilhri BELLİ

NOT : N,tihri BELLİ'nin yazısındaki incelik, oBizim Radyo'nun, di-
rektiflerine; «Zaten CHP ile işbirliği yapmak istiyorduk,
şeklinde ustahklı bir şekilde cevap vermesidir.

}
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BİZİM RADYO

«Getçekten bütiin insanhğın her tiirlü dertlerinden kuıp
tulınuş olarak yalnız ve yalnrzca aya tlk tnsan ayağnın
bastığını izleyebilıııesini işterdik ama, Batı .ıadyo ve
ajanslannın her şyi unutturaıı pnopagandalarr, örneğin
Vietnam hallrınrn aya ilk Amerikan uzay ımaninm ayak
bastığ srrada Amerlkan Bombardrmaıı uçıaklan taratry
dan bornbalanüğını unutturamaz.»

Z2 Temmıız 1969, «Ay ve Diinya»

zB ım Radyo - Forum
BİZİM RADYO

3 Haziran l!}59 giinü:
<<Nanm Hikmet'i Anryoruz,, başIığı dündaki iizel progııa-
mında Nazrm Hikmet'in öliirıişlir, 6. yıIınr aıımıştır.

FoRUM

1 Haziran 1969. Nr. 364
Bütün Dergiyi Nazırn Hikmet Özel sayısr olarak hazırla-
mrştıı,.
NOT: 3 Haziran Nazrm Hikmet'in öliim yıldönümtidür.
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TÜR.K soLU
,,Örneğin, emperyalist boyunduruğu parçalama yönünde,
milli bağımsrzlık savaşına kalkan Vietnam örneğine iilke-
Ierde, bu uzay programlannr uygulayan, yöneticiler, in-
sanlık tarihi için yüz karasr 6|41 irnha programlannı uy-
gulama çabasındadır."

22 Temmuz 1969, Nr. 88, oApollo - 11'i Alkışlamada
acele etmeyelim !» Şevid
atşit



Blzim Radyo - Yön
nizinı Rer)yo
uTecrid olrıak demokratik güçlerin önemli bir zaahdır.
Bu zaafı bir cephe politikası ile yenmek kaabildir."

9 Eylül 1965

yöıu

"Sosvalistlerin dikkat etmesi gerekli en önemli mesele
tecrit olunma tehlikesinden kurtulmaktrr.,,

22 Ekim 1965, Nr. l34 Doğan Avcroğlu

BİZİM RADYO
«Unutmamak gerekir ki, demokratik bir Türkiye emper-
yalizıııi ve feodaltırni yenme savaşında mayalanrp şekil-
lenecektir".

9 Hadı:an 1965

YÖN

"Emperyalizme olan bağmlı ilişkiler düzeltilmedikçe,
hiç bir meselemiz çözüm yolu bulamaz.,

13 Ağustos i965, Nr. 124.

BİZİM RADYO
«Bu savaşa ancak suçIü bir cephe ile girişmek miimkiin-
diir. CHP'ne bugtin bir açıdan yanaşmak gerek. Bu parti-
yi l0 yrl, 15 yıl öneki ölçiiler ve yönlerle iıymetlenÜn
mek hatadır.".

9 Haziran t965

YöN

"YÖN Milli bağımsrdık divamrzda İnönü'nün liderliğin-
deki bir CHP'nin önemli bir mevkii olduğu inancında-
dır.,

13 Ağustos 1965 Nr. l24.
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BİZİM RADYO
..Emperyalizme, feodalizme karşı demokrasi ve refoı,ııı-
Iar çığrında TEK CEPHE fikrinin mitinglerde, yürüyüş.
lerde sardrğı çevreler çok geniştir. Bunun içinde CHP'li-
ler de vardır, TİP'liler de. §osyalist Komi.inistler de var-
dır, Iiberallerde."

8 flaziran 1955, "Miili Demokratik Cephe ve CHP
konulu yorum.

YÖN
,.Ama asıl gerçek umut sosyalistlerin bayrağını ele aldı,k-
lan antiemperyalist mücadelenin geniş cepheye sirayeti-
Cir. Hangi partiden olursa olsun, satılıkların dışındaki
vatanseverler kökü dışardan... karşısrnda dikilmek zorun-
dadrr.,,

3 Eylül 1965, Nr. l27. İlhan Selçuk
BiZiI.I RADYo
oEn kestiııne yol emperyalizme ve ontın mütteffklerine
kaı§ı savaşan güçIerin Milli Burjuvaziyı gen§ bir demok.
ratik cepheye doğru çekmeleridir."

l Temmuz 1965

YÖN

"Öncelikle emperyalizme karşr s?viş...»
l0 Eylül 1965, Nr. l28, İlhan Selçult

NOT: "YÖN, Dergisi ile uBizim, Radyo" arasındaki paralellik
özellikle bu der_ginin kadrosuna E. Tüfekçi imzasr ile Mih-
ri Belli'nin yerleşmcsinden sonra artmlş; 1965 seçimlerinin
arifesinde ise "YÖN, ve "Bizim Radyo, birbirlerinin ta-
mamlayrcısı olmuşlardır. Ekler bölümündeki klişeden de
anlaşılacağı gibi nBizim Radvo»nun başında bulunan Prof.
Herbert Melzig nYÖN, Dergisi ile yakın ilişkiler kurmaya
muvaffak olınuştur. Hayatlarının her saniyesiııin hesapla-
nıır vercbilecek duııımda olduklannı iddia eden yöncüle-
rin bu durum karşrsrnda aradan zaman geçmiş olmasrna
rağmen kendilcrini nasıl savunacaklan merak konusudur.
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BİZİM RADYO
,..Hallrımıza karşr, 27 Mayrs'ın getfudiği Anayasaya 12§l,
halkrmızın çetin savaşlarla el ele verdiği demokratlk
lıalklara karşr AP'Ii faşistler açıktan açığa saldınya geç,

tller. Türk halkr, bu büyük tehlikeye karşı el ele ver,*

11 Haziran 1969, TKP. Bildirisi.

YöN
oŞu halde bugün yapılacak olumlu davranış, AP, kaşı-
sında geniş anlamda bir anti - emperyalist cephe kur-
rıraktrr.,

Eylül 1965, İlhan Selçuk

Bizim Radyo , Gumhuriyet

BİZİM RADYO
«Memleket kalkrnryor, her türlü aşın alıımlann kaşısın-
dayız. NATO'ya bağlıyız, Nurlu ufuklara doğru gidiyoruz

di,ye bir takrm inciler.."
3 Aralık 1968, n l)erıılrel Demagojlsi ve lrticarn kanlı

plAnı."

CUMHURİYET
«Atatürk sağ olsaydı,, Amerika ile ittifak eder, sağa da sola

cla nefes alJırmazdı diye masal, edebiyatına baş vurarak,
akıllan srra statükoyu sürdürmeğe çalışryorlar,,

17 Kasım 1968, nSağ olsaydı !" Nadir NADİ

BİZİM RADYO
n Birleşmiş Milletlerde Bir NATO üyesi olduğu halde Ka-
nada örneği, bütiin diinya ülkelerini atom silAhtrarını
yasaklayan Antlaşmaya çağınrken ve Kanada Hükümeti-
nl yeni tehlikeli ınaceralannı paylaşmak istemezken",»

16 Kaşm 1969
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CUMHURİYET
17 Kasım |968 Pazar gi.inü:
Manşeti: «KANADA NATO'dan aynlmayı düşünüyor -Sovyet Donanması Akdeniz'e akryor" şeklindedir.

BİZİM RADYO
Itavda gazetesinin baş yazısından bir parça alınıyor.
"Emperyalistler bu yeni plAnlan ile, yakın doğu da ha[k-
ların glttikçe gelişen bağmsızlık savaşuu ezne çabalan-
nı arttırrnakta ve bu böIgelerdeki NATO üyelerini bu
amaçla daha da zorlamakta, gerginliğ arttrracak çok cid-
di bir durıım yaratmaktadırlar."

3 Aralık 1968

CUMHURİYET
Tek sütunluk 1. sayfada yer alan haber:
.,Pravda gazetesi Türkiye'deki NATO faaliyetlerini yerdi...
Pravda Amerika'nrn Doğu Akdeniz'de NATO'yu takviye
etmekle kolonyalizmi diriltmek emelini güttüğünü yaz.
mıştrr.»

3 Aralık 1968

BİZİM RADYO

"Türklye'de btr takrm aşın sollar, komi.inistler, Marksişt,.
Leninistler vannrş; bunlar btr geniş c,ephe taktiği uygulu-
yorlarmş !.. Kompradorlara, mütegallibelere ve işblrlikçi.
lerine karşı bir dlrenç yaratmaya çalrşıyorlaı,ıııış. Viet-
nam'da Hoşimtn bu yoldan zafere ulaşmrş. SatrlmrşIara
ve emperyallstlere karşı, tifun milli güçleri köylüyü, za-
naatk6n, memııru, askeri, öğretmeni, küçiik toprak sahi-
bini, milll burjuva5n, tşçM, avukatı, doktoru, miihendisi,
bekçiyi küçfü dükken sahibini ve benzerlerini kurtuluş
§avaşına çağnrmışlar... Ortak düşmana karşı, ortak cep-
he kuralım demişIer."

19 Nisan 1969, "Gerılş Cephe Stratejisi"
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CUMHURİYET
«Türkiye'de bir takım aşırı sollar, komünistler, Marksist,
l.eninistler vaı:nış, bunlar bir geniş cephe taktiği uygu-
luyorlarmış. Kompradorlara, mütegallibelere ve işbirlik-
çilerine karşı bir direırç yaratmaya çalışıyorlarınış. Viet-
rıam'da Hoşimin bu yoldan zafere ulaşmış. Satılmışlara
ve emperyalistlere karşı, tüm milli güçleri, köylüyü, za-
naatk6n,, memuru, askeri, öğretmeni, küçük toprak sa-
hibini, nıilli burjuvayı, işçiyi, avukatı, doktoru, miihen-
riisi bekçiyi küçük dükkAn sahibini ve benzerlerini kur-
itrluş savaşına çağırmışlar... Ortak düşmana karşr, ortak
cephe kuralım demişler.,

15 Nisan 1969, "Gazi Mustafa Kemal'in Geniş Cephe
Stratejisi" S. 2. İlhan SELÇUK

siziNl RADYo

"Tahsillerini, hayatlannın en giizcl yrllarını, gençükleri-
ni ve hatta geleceklerfuıi hiç sayarak mücadeleye atıIınış
cılan bu gençlerin tiirlü §keııceye, polls teröriine, gerici
baskınına, komando kurşununa, kahramanca göği,is ge-
ren bu gençlerin ne istediklerlnl, ne uğruna savaşa giriş-
tiklerini bilenlerin sa5asr hergiin artmaktadır.»

29 lJıaaran 1ii9 "Öğrerıci Avr» yorumu.

CUMHURİYET

"Ö]ümü göze alırcasına niçin mücadeleye atılıyor bu genç-
ler? Niçin gençlik yaşlarında polis işkencesine, zindan
zulmüne cöğüs geriyorlar?..."

21 Haziran 1969, uGençler... Gençler, İlhan SELÇIIK
BİZİM IİADYO

.,Bizim Radyo"nun 7 Haziran lfti9 tarihindeki yorırmu:
"Dünya Komiinist ve işçi partilerinln toplantısı ve arap
lıaklannrn kurtuluş savaşı» drr.
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CUMHURİYET
7 Haziran 1969 tarihli uCumhuriyet»te İlhan SELÇUK
ukum saati; sömürgeciler aleyhinde çalışmaktadrr,; baş.
lıklı fikrası ile Arap memleketlerinin kurtuluşu konusu.
nu işlemiştir.
NOT: Bu bir tesadiif olmasa gerektir, çiinkü Moskova toplantı-

sında BREJNE\z'de ayni konul,tı işlemiştir.

BİzİM R{DYO
"MiIIi Kurtuluş mücadelesi ve bağmsrzlık savaşr, bayrağı
altında toplanan herkese açıktır. Bu saflara katılmayıp
da katılanlan halkın göziinde çiirütmeye çalışanlann CIA
yarantıa iş gördiikleri su göti.irmez."

19 Nisan 1969

CUMHURİYET
"Milli Kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlık savaşı, bayra-
ğın altında toplanan herkese açıktır. Bu saflara katılma,
yıp ta katılanlan Marksisttir, komiinisttir diye halkın gö-
zünde çürütmeye çalışanların yaranna iş gördükleri su
götürmez."

15 Nisan 1969, İlhan SELÇUK

BİziM RADYo
«Türiılye'de polis, hfüümetin polisi olmaktan çıkmış,
Amerikan çıkarlannr ve peı§onelint korunıaya memur bir
müessese haltne gelıııiştir. Bilhassa Gizli Servisleri Ameri-
kalılann emrine terkedilmiştir."

5 Nlsan 1965,

CUMHURİYET
"Türkiye'de Milli Emniyet; Amerikalrlarla, aklr başında
vatandaşları endişeye düşürecek ölçüde yakınlıklar için-
Cedir. Amerikan Gizli TeşkilAtının Türkiye'de devamı gi-

bi çalışan Milli Emniyetten Tiirkiye'ye hayır geleceği dü-

şünülemez."
9 Nisan 1965, İlhan SELÇUK
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BİZİM RADYO
«Tiirkiye'de Amerika'ya bağlı tiiccar ve zenglnler, ziııde
kuwetlerl komiinist suçlaması ile bertaraf etmek lste,
mektedlrler. Fakat Tiirk emekçileri artık bu suçlamalar,
dan korlgnamaktadırlar."

Mart 1qi7

CUMFIURİYET
«Bugün Türkiye'de sosyalizm diyenlere, Moskova'ya Mos,
kova'ya diye bağıran mütegallibe, kompradro, cephesi dü-

pedüz Waslrington'a bağlıdı,r. Ve kapitalizmi Amerikan
desteğine dayanarak kurmak ister. Yabancr kumpanyalar-
la ortaklıklar ve Amerika'ya bağlılık bu yüzdendir.,

30 Nisan 1967, İlhan SELÇUK

BİZİM RADYO

"Ttirkiye'de sessiz halk hareketi sol ve sosyalist mecraJn
giııııiştir. NATO'dan sökülen Ti,irk bayrağı emekçtnfuı da,
mr tizerinde dalgalanacaktır."

t Aralık 1969, 12.15 yorıımu.

CUMHURİYET
..,Türkiye'de Milli lıareket sol ve sosyalist tabana otur,
muştur. Emperyalizm, kapitalizmin bir aşaması oldukça,
Türk milliyetçiliğinin bayrağı sol cephenin üstiinde dalga-
lanacaktrr."

2 Aralık i967, İlhan SELÇIJK

BİZİM RADYO

.<Nazım ftrikmet, Tiirkiye'nin en büyük şairi idi, Faşfut
idare onu bir gi.in muhakkak aJanlanna öldiirtecekti. Sa,
bahatttn Ali'yi öldlirdiiküeri gibi. Nazrm, işte bu korku
içinde, dost bildiği Rusya'ya sığındı.»

l0 Aralık 1964,830 yonımu.
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CUMHURİYET

«NzLzlm Hikmet'in Rusya'ya kaçması hikAyesine gelince:
Onun şiirlerini seı,enler bu olaya pek üzülüyorlar. Söylen-
diğiıie göre Nazım Hikmet kaçmasaydı, onu öldürecekler-
di.,

16 Aralık 1964, İlhan SELÇUK

BİZİM RADYO

.*öyle ise, Tiirkiye'de milli kurtuluş cephesi yaratmaya,
vabancr güdümi.ine karşr, milll güçleri uyaruk ve beraber
iıulundurmaya çalşanlu.u il|Şpmiiş !»

19 Nisan 1969, "Gen§ Cephe Stratejisi..»

CUMHURİYET

.Öyle ise, Türkiye'de milli kurtuluş cephesi yaratmaya,
yabancı güdümüne karşı, milli güçleri uyanık ve beraber
bulundurmaya çalışanlara ölüm. "

15 Nisan 1969, "Gazi Mustafa Kemal'in Geniş Cephe
Stratejisi» İlhan SELÇUK

BiziM RADyo
.. Yukanya aldğımız düşiinceler, Ti,irkiye'de CIA'run geliş,
tirdiğ propagandadan başka bir şey değildir. Olaylar ge.
liştikçe gizli veya açık Arnerikan satılruşlığında hizmet
gören kalemler de maskelerini indiriyorlar. Gayri Milli
kuwetlore karşı, milli bilinç keskinleştikçe, komprador,
ınütegallibe ve işbirltkçilerine karşı milli güçler birleştik-
çe CIA hizrıetlisi kalemler vaktiyle Di,irriizadelerin, Da-
mat Feritlerin, - Kadrilerin figan ettikleri feryada baş
lıyor..., Ey ahali, milli kurtuluş diyenleıe, milll bağımsız-
lık diyenlere inanmayın, bütiin bunlar Komiinlst taktiğt
dir diyorlar."

19 Nisan 1969, «C,enlş Cephe Stratejisi«
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CUMHURİYET

«Yukartya çizilen düşünceler, Türkiye'de CIA'nın ge-

liştirdiği propagandadan başka bir şey değildir. Olaylar
geliştikçe gizli veya açık Amerikan satı,lmışlığında hizmet
gören kalemler de maskelerini indiriyorlar. Gayri Milli
kuwetlere karşr, milli bilinç keskinleştikçe, komprador,
mütegallibe ve işbirlikçilerine karşı milli güçler birleştik-
çe CIA hizmetlisi kalemler vaktiyle Dürrüzadeler, Damat
Feritlerin, Osman Kadri'lerin figan ettikleri feryada baş"
lıyorlar.., Ey ahalı, milli kurtuluş diyenlere, milli bağım-
sızlık diyenlere inanmayın bütün bunlar komünist takti
ğidir."

15 Nisan 1969, "Gazi Mustafa Kemal'in Geniş Cephe
Stratejisi» İlhan SELÇUK

BİZİM RADYO

«Bider içinde, Gi,iney Amerika halklannın savaşrıu yakın
dan ldemek ve bu savaşIardan geıeken dersleri alma}
genelrırıektedir."

4 Hadran 1969

CUMHURİYET

«peru'nun hikAyesi Amerikan güdürnü altındaki bütün
ülkelerde aydınlan ve sol partileri düşündürmelidir."

3 Haziran 1969, "Peru Nere? Türkiye Nere?" İlhan
sELçUK

BİZİM RADYO

«Ekvator emelıçileri de Rockfoller'e geıekli şarnan indlr.
diklerinden, petrol kralı ne yapaca$nı şaşrrdı. Çünkü Pe-
nı Hükümetl kendisini daha ewel_den istenmeyen adam
ilin etmiş !."

4 Haziran 1969
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CUMHURİYET

"Amerikan Hava - Kara - Deniz askeri kurullarının ülke-
.Jen çıkarılmasını isteyen Peru Hükümeti Başbakan Nik-
i,on'un özel temsilcisi olarak LAtin Amerika ülkelerine
gönderdiği New York Valisi Rockfoller'i kabul etmemiş-
tir. »

3 Ilaziı,aı,ı 1969, «Peru Nere? Türkiye Nere?, İlhan
sELçUK

EİZİM RADYO

"Son giinlerde yurtsever basrn alarma geçti. Tuslog, Tum-
pane mensuplan işçilerimizin Amerikan ve NATO işyeıie-
ı,iııdeki grevini krrmak için Adana İncirlikteki aşkeri üs-
len Devlet Hava yollannrn sivli alanrnı kontrolu ve sivil
uçak ulaştırrnasınt engelmeye başlamışlardır. »

1 Haziran 1969

CUMHURİYET

"Amerikan iş yerlerinde grev olmasa, Adana sivil lıava
alanındaki iniş kalkış'ı Amerika'hların kontrol ettiğini
Türk Kamu oyu bilmeyecekti..,

1 Haziran 1969, "Linet Olsun!"İlhan SELÇUK

"gİzİM RAi)YO»nun 9. 10. ll. 12 ve 13 Hazlran 1969 giln-
Ierinde Türk polisine saldınya gçmesl üzerine;

İlhan SELÇUK 13 Haziran 1969 tarihli CUMHURİYET'te
,ıBay Sokullu, Bay Okçuoğlu ve öteki polislerimize" fik-
iasını y,azarak, Türk Emniyet Kuvvetlerine karşı hücuma
geçmiştir.

"Türkiye önemli olaylara gebe bir ülkedir.., Bir takım
sosyal gelişmeler toplumu kaçınılmaz bir noktaya doğru
sürüklüyor. Çağı,mız Türkiye'sinin yaratacak bir değişik-
lık (Kaçınılmaz)dır."

65



giziM RADyo

"Adırıa ister *Milli Kurtuluş Cephesi,, deyin, ister «Ortak
Cephe" deyin, ister «Geniş cephe" deyin, bu strateji Gazi
Mırstafa Kemal Atatürk'i,in de uyguladığı bir taktiktir."

19 Nisan 1969

CUMHURİYET
nAdına ister *Milli Kurtuluş Cephesi, deyin, ister "Ortak
Cephe, deyin, ister nGeniş Cephe" deyin, bu strateji Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün icadıdrr."

15 Nisan 1969, "Gazi Mustafa Kemal'iıı Geniş Cephe
Stratejisi, İlhan SELÇUK

BiziM RADyo
.Gençliğln ve Üniversite öğrencilerinin yürüttüğü bu mü-
cadele... Amreikan emperyalizmine karşı yürütülen ulusal
Iıurtuluş ve bağmsızlık savaşının bir halkasıdır."

10 Haziran 1969

"üniversite özerkliğini çiğneyerek, ewelA İstanbul Üni-
versltesine... basan toplum polisi, polis kordonu altrnda
sJnavlara glrmeylz, diyen İstanbul Üniversitesi öğrencile-
rine saldrrmrş, kanlı olaylar patlak vermiştlr.»

ll Haziran 1969

CUMHURİYET

"Toplum Polisini Üniversiteye sokarak, sınar.,ları polis co-
pu altında yaptrrarak, sosyalistlere, solculara söverek...
çözümlenir mi bunlar?

1,4 Haziran 1969, "Kalenin tepesindeki ışığın rengi !,
İIhan SELÇUK

B. RADYO,29 }lıaziıran 196,8 tarihli yayımında;
İ. SELÇUK'IL 2l Haziran 1969 tarihli CUMHURİYET'Ie
çıkan «Gençler... Gençler.., yazısrnr verıniş, fakat ne ya-
1ann, ne de gazetenin ismini anmamrştrr.
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BİZİM RADYO
,.Amerika'nın yeııi Başkaru Nixon NATO Anlaşrrıasına gir-
memiş olan öteki ulusla.rarasr sorumlularda da NATO'nun
rol o5mamasınr istemekle Amerika'nrn NATO üyeleri
iizerinde tam bir dikta hakimiyeti kurmaya çalrştığnr
açıkça ortaya koymuştur. "

26 Kasım 1968, "AP. iktidar rAtom SilAhlarınr savu-
nU}Of.»

CUMHURİYET

"Bir yabancı Devlete iktisadi ve askeri alanda bağlanan
ınilletin dış politikada hareket kaAbiliyeti kalmıvor. İşte
şimdi o noktadayız."

25 Kasım 1Çğ$, «Bir Yazı ve Bir Belge !, İlhan Selçuk

İIhan SELÇUK 23 Haziraır 1969 tarihinde "NATO'nun Lö-

ğım Çukuru" başlıklı yazrsrnl yaz|yor.

(:BİZİM RAI)YO,, 1 Temrnuz 1969 tarihli yayımında bu
,,azıy|, gene y€uzann ve gazetenin ismini anmadan; ..Ba-
sından Özet" olarak yayrmlıyor.

NOT: «Cumhuriyet» Gazetesinde 5 Tcmmuz l969'da bu yazı ilgi-
lilerce tekzip edildi. Tekzip şöyledir:

«NATO'nun lAğım çukuru ( !)

Sayın ilhan Selçuk;

Bir gazetenin birkaç satırlık haberinin vermiş olduğu
jlhamla kaleme aldığnız ve Akhisar Hava Meydanı ile
ılgili bütiin kısımlan hayal mahsulü olan makalenizi hay-
retle okuduk.

Bir yazat; okuyıcusuna hakikatleri aksettirebildiği
müddetçe gerçek bir yazardır. Basın'rn kitleler iizerin
deki tesiri inkAr edilmez bir gerçek iken; sizin hakikat
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lere tamamen tezat teşkil eden yazınız, 46 senelik maziye
sahip bir gazetenin mutena bir sütununu işgal eden ya-

zar için affedilmez bir kusurdur.

Hal böyle rılunca, sizi ve kendisine hakikati vermek-
]e mükellef bulunduğLımuz umumi efkArı, aydınlatmayı
bir görev sayarım.

Şöyle ki :

1. Er Halis Çiftçi, lAğım çukuru temizlerkeır şehit
ulmamıştır. (Şunu da belirteyim ki; foseptik çukurı_ı si-
zin aııladığıniz veya aıılamak istediğiniz mAnada bir çı-ı-
kur değil, tamamen ilmi metodlarla _v-apılmış bir tesisat-
tır). O; esas foseptik deposunun yanındaki bölmede, tah-
live pompasına bağlı hortumu, tahliye vanasına tesbit
ederken düşüp şehit olmuştur. Diğer 3 Er ise şehit Er'i
kurtarmak için ek bölmeye inen erlerdir ve haberde ak-
settirildiğinin hjlAfına komaya girmemişlerdir.

2. Foseptik çukurunun temizlenmesini süfli bir iş
olarak ıritelemişsiniz. Halis Çiftçi bir istihkAm Er'i idi.
Muhakkak ki; bütün işler oturduğu yeiden hayal mah.
sulü yazılar yazmak kadar kolay ve temiz ( !) değildir,
fakat Vatan için yapılan her görev'in bir kutsiyeti vardır,
bu görev; foseptik çukurunu temizlemek olsa dahi...

3. Bir de şunu bilmeniz icap eder ki; yazınızda
balrsi geçen lAğım çukurunda hiçbir yabancının pisliği
ınevcut değildir. Çünkü; Akhisar İlçesinde «NATO Hava
Alanı" adı altında bir Amerikan Üssü yoktur. Evet, bir
Hava Meydanı vardır, fakat ismi oT. C. Akhisar Har.a
Meydan Komutanlığırdır. Ve Subayı, Astsubayı r,e Er'i ile
l'urk'tur.

Yazınızın bir bölümünde boyu küçük fakat anlamı
büyü'k olan bu haber üzerinde düşünmek icap ettiğinden
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İıahsediyorsunuz. Evet, bu haberin anlamı çok büyüktür.
Vatani görevi uğruna şelıit olmuş bir evlAdı,mız için des-
tanlar, mankibeler yazılabilir, fakat sizin yapmış olduğu-
nuz gibi siyasi polemiklere Alet edilemez. Buna ne biz,
ne de şu anda şehitlikteki kabrinde vatanr için ölmenin
verdiği huzur içinde yatan saf ve temiz Mehmetçiğimizin
aziz rııhu razı olur.

Saygılarımla.
cahit ERKUL

Hava Pilot Yarbay
Garnizon komutanı»

BİZİM RADYO

oTüriilye'de yalarun kuyruğu öylesine uzamaktadır ki, bu.
nun ölçiisü, endazesl kalmamıştır. Ama gerçeğin ışığı kör
gözleri bile aydınlatacak kadar güçlüdiir. Bugiin dilnya.
nın en büyük ajaıısı, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı kol-
tuğunda oturan kiştyt, Amerikan taraflrsı Başbakan diye
ilön etmektedir. Bu işin gidi kapaklı tarafı kalmamış
Çin-i Maçin'den Paıis'e kadar yer ytiziine yansıtmştrr. Ha
kikate s,ırtını dönüp, Anadolu topralğrna kafasını sokma-
ya çabalıyanlardan gayri her uyanık Ttirk vatandaşı, bu-
nu bllmektedir ve bunun içfuıdir ki, vataııı yabancı gücün-
den temizlemek, çöken ve uygarlık diinyasından gitttkçc
geriye kalan Tiirkiye'yi gerçek kalkınma yoluna sokıııak,
yabancı kumpanyalann elinde bulıınan yer altı yer i.istü
servetlerlmize sahip çıkmak bağrmsızlığımızr felce uğra-
tan kapltiiler anlaşmalan tavsiye etmek, rafa kaldınlan
Atatiirk devrimlerini halk katlannda geçerli kılmak git-
tikçe palazlarıan yobaz alumlarına dur demek, iktisadi
gücü elfuıde tutan gayri mtlli komprador sınrfı ve iş bir-
likçtlerinden siyasi ikttdan çeldp kurtarrıak, toplumda
sosyal adaleti gerçekleştlrmek emperyalist güdiimiinden

{
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kurtuİmaİ İçln Tilrk mllletlnln vataü§etef, blltlln ııüsııır
lannı btr ınilh cepheye çağırmak geıehnektedlr.,

t9 Ntsan 1969, «Gen§ Cephe §trateJlsi»

CUMHURİYET
uTürkiye'de yalanın kuyruğ, öylesine uzamaktadrr ki,
bunun ölçüsü, endazesi kalmamıştır. Ama gerçeğin ışığ
kör gözleri bile aydınlatacak kadar güçlüdür. Bugiin dün-
yanın en büyük ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı kol-
tuğunda oturan kişiyi, Amerikan taraflısı Başbakan diye
ilAn etmektedir. Bu işin gizli kapaklı tarafı kalmamrş,
Çin-i Maçin'den Paris'e kadar yer yüzüne yansımıştır. Ha-
kikate sırtrnı dönüp, Anadolu toprağına kafasını sokmaya
çabalıyanlardan gayri her uyanık Türk vatandaşı, çöken
ve uygarlrk dünyasrndan gittikçe geriye kalan Türkiye'yi
gerçek kalkınma yoluna sokmak, yabancr kumpanyalann
elinde bulunan yer altı yer üstü servetlerimize sahip çık-
mak bağımsrzlığımızı felce uğratan kapitüler anlaşmalan
tasviye etmek, rafa kaldırılan Atatürk devrimlerini halk
katlanııda geçerli kılmak gittikçe palazlanan yobaz akrm-
larrna dur demek, iktisadi gücü elinde tutan gayri milli
komprador srnrfı ve iş birlikçilerinden siyasi iktidarı

kurtarmak, toplumda sosyal adaleti gerçeklştir-
mek, emperyalist güdümünden kurtulmak için Türk mil-
letinin vatansever bütün unsurlarrnı bir milli cepheye
çağırmak gerekmektedir.,

15 Nisan |969, «Gazi Mustafa Kemal'in Geniş Cephe
Stratejisi» İIhan SELÇUK

BİZİM RADYO
«Venezzuella... halkalarının hakiu, loknası ve kanı akar
dolar olarak Rocfeller allesinin kasalaıına... Iralklar ve
halkrrnız ayrıca haraç ikler Roc{eller İınparatorluğunııı
taşız Kralrna..."

7 Hadran 1!}69, «<Gtiney Amerika'da Fırtına"
7o
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CUMI{URİYET
«MeselA Venezuella'nrn akıbeti Rocfeller Plaza'da Stan-
dart - Oil merkezinde tAyin edilirken, ülkenin ekonomik
hayatı Manhattan'da oturan bir müdürün basit bir işa-
reti ile mefltıç hale gelebilir."

11 Temmuz 1969, «Güney Amerika'da olaylar, S. 2

Turgut ALPAGUT

BİZİM RADYO

"Amerikan emperyallzninin diinya ölçilsiindeki ekonomik
ve politik hegemonya kaynaklarından birl de, Amerikan
tekellerinin t$ıaz;ıııım Giiney Amerika zengtnliklerini sii-
miirmesidir.»

7 Haziran 1969, «Güney Amerika'da Eutna"
CUMHURİYET
.A.B.D. dünyaya ve Güney Amerika'ya yardım iddiası ile
cırtay,a çıkmıştır. Başka i.ilkelerin iç işlerine karışmayız
sloganı ile gittikleri yerlerde iktidarr ellerinde tutanlar
ile işbirliği yapmışlar ve bu işbirliği sayesinde yardım
eder görünerek, verdiklerinin fazlasını alma yoluna git-
mişlerdir".

11 Temmuz 7962, S. 2, «Gi.iney Amerika'da Olanlar,,
Turgut ALPAGUT

BİZİM RADYO

"yer yiiziiniin bu kiişeslnın emperyallane kaşı geııel btr
ayaklrr.ma arifesinde bulımduğunu giistermektedir. Gü-
ney Amerika'da halklan, ulıısal servetlerine sahtp çü-
mak, doğal zenginlikleılnt Amertkan tekelleı:lnin yağna
etınesini önlemek... Veneznıella'nın petrollerinl, Bolirrya'-
nrn §irmll turşunıınu, kalalrr.ı, Şİlt'ntn balınnı, Kolombia
ve Ekvator'un Uran5ıumımu, ııelhasıl Giiney Amer|ka
lıut'asında ele gelir ne varsa talan eden ve bu talanı yeni
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sömürgeciİlk yollan, yani tlcaretle sanayl mamullerlnİ
pahallıya satıp, yerli üri.inlerl ucuza almak yolu ile ta-
mamlayan Amerika, tekellerine ve tekellere bağlı yerll
işbirlikçi hfüümetlere karşı, genel bir savaşrn başlangıcı
göriilmektedir... "

7 Haziran 1969, «Gtiney Amerika'da Frrtına».

CUMIIURİYET
..Yabancr sermaye ile işbirliği yapan şehir ve köy ağa-
larr, zengin mahallelerin arkasındaki sefil yığınlar, şehir-
iere üşüşen işsiz köylüler, göstermelik yardımlara rağ-
men bir türlü kalkınmayan milyonlar... Bu panoroma
Amerika Birleşik Devletlerinin giineyindeki Lötin Ameri-
ka'ya aittir.
İkl yilz milyondan fazla insan ki bunların 14O milyonu
köleler gibi çalışmaktadır. 70 milyonu para ekonomisiyle
ilgili değildir. i00 milyonu okuma yazma bilmez, 100 mil-
yonu devamlr surette hastadır. 140 milyonu az grda alı,r.
İşte Güney Amerika'da son olayların ve gelecek olayla-
rın nedenleri. Herşeyden yoksun yaşayan bu insanlar,
içinde bulunduklarr duruma son vermeye kararlıdırlar.
Hemen hepsi bağımsızlrğrmızı ayni devirde elde etmemi-
ze rağmen neden Kuzey Amerikalılar refah içindedirler
de biz fakir, bağımsız ve kendi kendimizi idareden dcizi,ı
diye sormaktadırlar. Böylece de Güney Amerika'da yaşa-

i,an toplumlar orta - çağın feodal düzeninin bir çıkıntısı
gibi yaşadıklarrnr...,,

l1 Temmuz 1969, nGüney Amerika'da olanlar,,
Turgut ALPAGUT

BiziM RADyo
"Gazi Mustafa Kemal, vatan'ın bağınsızlığı uğrunda mü.
cadelede tiim milli güçIerin birleşmesiııden başka çıkar
yol olmadığnı biliyordu ve söylüyordu".

19 Nisan 1969
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uGazi Mustafa kemaı, vatan'ın bağımsızlığr için mücadele
de tüm milli güçlerin birleşmesinden başka çıkar yol ol-
nıadığını biliyordu.,

15 Nisan 1969

BİZİM RADYO

"İaııir NATO - İŞ Sendtkası Başkaııı Kemal ÖZ'ii, Ame-
rikan §yerlerindeki grev sırasında ikt defa döverek ağr
şeidlde yaralamaktan sanık olarak 5 dün yargıç öntine
çıkması gerekli Amerikalı Müdür, Ö"€t bir Amertkan uça.
ğı ile Ttirldye'den kaçınlınştır. İanir Amerikan Haberler
Merked Müdiirii ve İaınir|de Amertkan Bilyükelçiliği şpz-
ciisü olan Selke, İzmlr NATO _ İŞ Sendlkası başkanı Ke-
ınal ÖZ'iin başını ştş ile yaralayan Amerikalının siiziim
onıı geçlci görevle Almanya'ya gönderildiğint blldrrmrş-
tir...» 7 Mayrs 1969, «SuçIu Amertkaıı Müdürü Yurdumuz-

dan kaçırıIdı"
CUMHURİYET
*NATO - İŞ Sendikası Başkanr Kemal Öz'ü şişeyle başın-
rian yaralayan Alsancak Amerikan içki deposu Müdürü
Clans Schoerland'rn özel bir Amerikan uçağı ile yıırt dı-
şına kaçırıldığı öğrenilmiştir... İzmir Amerikan Haberler
Merkezi Müdürü ve İzmir'de Amerikan Büyükelçiliğinin
sözcüsü olan Selko, Clans Schoerland'rn 1rurt dışrna çıkı-
şını doğrulamış,'geçici görevle' Almanya'ya gönderildiği-
ni söylemiştir."

1 Mayıs 1969, S. 1.

BİZİM RADYO
«Ernniyet Müdürlü§i ve Amerlkan casıısluk teşlilitlann-
ca Ankara'daki gösteri, mltlng ve toplantılan, yerlnde ve
zamanında idenebilmesi için mllyonhrca Tiirk ltrası har-
canarak Ankara F.rnnlyet sarayında btr Televlryon lde,
me sistemi kunılmuştur.. Kame,ralarm gece glindiiz },ap
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üıış olduldan yayın, kontrol nıerkednde ve Are,rllran
konsolosluğunda da ldenmektedir."

4 Mayıs l!169, "CIA'nın yeni Casusluk Teslsleri,

, CUMHURİyBT

"Başkentte olaylar televizyonla izleniyor. Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafindan ilk olarak Ankara'da kurulan yeni
televizyon sistemi ile bundan sonra şehir içinde meyda-
na gelecek yangrnlan, yurüyuş ve benzeri olaylan emni-
yet sarayrndaki bir merkezden takip etmek miimkün ola-
caktır... Bu sayede bütün şehir emniyet merkezinden
kontrol edilebilecektir.,

3 Mayıs 1969, S. 1.

BİZİM RADYO

"İstaııbul'daki Kantı Paıar olaylarını çıkaran ve lki yıırt-
severlmldn öliimiine sebep olan gericller, AP iküdannıİ
ve Siikan polisinin desteği y9 .hlınaygsi altında düa ge-

n§ örgütlü şekilde saldınlannı arttıızırşlardr. Yargıtay
Başkanı Öktem'ln cenaze töreniııde gericllerin çıkardık-
lan olaylar. bunu açıkça göstermektedir."

5 Mayıs 1969, «Gerlcilerln Saldınları sert Tepkilerle
kaışılandı."

CUMHURİYET
oyargrtay Başkanı İmran Öktem'in ceflaez namazınr kıl.
dırmak istemiyenler, bağrmsu Atattirk Cumhuriyetinin
cenaze namazrnr kılmak yolunda AP ile müttefiktirler.»

5 Mayıs 1969, «Bu]/urun Cenaze Namazı.na,r, İlhan
SELçIIK

BİziM RADYo

"öli,ilere btle saygı gösterilımeyen btr ortamda, canlıIa-
nn flktrlerine sayg kesinllkle beklenemez ve fllirlere
§aygnın mevcut olmaüğı bir memlekette de parlAman.
tarlmtıı şrtlanna göre seçtm yapıIamaz."

6 Mayıs 1969, «Bu Safdınlar Nereye Varacak?"
74
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CUMHURİYET

«Kana mürteci, T. C. Devleti Yargıtay Başkanrnr musalla
taşında tekfir etmek izere devletin başkentinde ayakla-
nıyor... Parlamento bu olay hazmederse, rejimin de se-

çimin de geleceği konusunda iyimser olmayanlar, umut-
larını biisbütiin yitireceklerdir. "

6 Mayıs 1969, «l969'un 31 Mart... Ve rejimin geleceği.,
S. 2, İlhan §ELÇtIK

NOT:
Aşın Sol (Cumhuriyet, Akşam, Ant, Türk Solu) her vesile ile

«Bizim Radyo» ile birlikte 1969 seçiınlerinin gayri meşru olacağı
temasrnı işliyorlar. MeselA, 13 Temmuz 1969 tarihli Başyazısında
Nadir NADİ şöyle yazıyor: "Oy avcılığ uğruna kanun dışı dav.
ıanrşlann hoşgörüldüğii bir ortamda hukuk devletinden söz edi.
lebilir, ve hukuk devleti ilkelerinin işlemediği bir ülkede nasıl
seçim yapılır? Bekliyelim, göreceğiz!»

«Kaçrncı Ders Bu?» 13 Temmuz 1969, Nadir NADİ.

BİZİM RADYO

«Şeıiat devleti kuııııayı arııaç edlnrıtş ditnya İsIAm Blrlt-
ğinin Mekke'de yapıIan toplantısına başta AP.li Dtyanet
İşlerr Başkan yardımcılanndan Yaşar Tunagilr ve daha
btrçok geılcl dln adaıııı katılmıştır."

7 Mayıs l!}59, «Gerlcllertn yeni saldınlarına karşı tep-
tepkiler».

CUMHURİYET

"Şeriat devleti kurmayr amaç edinen Türkler, Rabitatül
Alemül İslAm örgütünde buluşuyorlar... Bu kurumun
Mekke'de yapılan genel kurul toplantısrna başta Diyanet
İşIeri Başkanr Yardrmcısr Yaşar Tunagör olmak iizere bir
çok din görevlisinin katıldığ haber veriliyor..."

2 Mayrs 1969, «Aramco'nun desteklediği Rabiltatül
Alemül İslim, İlhan SELÇIIK
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nİzitı RADyö

"Yeryi.izi.inde ilk milll kurtuluş mücadelesi veriliyordu
o zaıılrın. Hacısından hocasrna, küçük toprak sahibinden,
namusltr eşrafına, aşiret beyinden köylüstine, subayından
öğretmenine, doktorundan zanaatkarına, ıneırıunından
küçük dükkan sahibine, milli burjuvasrndan ırgatına,
emekçlsinden patronuna kadar tiim vatandaşlan milli
kurtuluş mücadeleşinln bayrağ altına pğIran liderlerin.
den biri de Gazi Mustafa Kemal idr. Gazi Mustafa Kemal'-
in Milli Cephe yelpazesinde ve parlömentosunda şeriatçi-
lerinden, komiinist partlsine kadar herkes vardr.,

19 Nisan 1969

JUMHURİYET

,,Yeryüzünde ilk milli kurtuluş mücadelesi veriliyordu.
. Hacrsından hocasrna, küçük toprak sahibinden,

namuslu eşrafına, aşirct beyinden köylüsüne, subayından
öğretnrenine, doktorundan zanaatkArına, memurundan
iıüçük dükkAn sahibine, milli burjuvasrndan rrgatına,
cmekçisinden patronuna kadar tüm vatandaşları milli
liurtuluş mücadelesinin bayrağı altına çağıran ilk lideri
Gazi Mustafa Kemal'dir. Gazi Mustafa Kemal'in Milli
cephe yelpazesinde ve parlAmentosunda şeriatçilerinden,
komünist partisine kadar herkes vardr.,

15 Nisan 1969

CUMHURİYET
«Şeriat devletleri kurmayı amaç edinmiş bulunan Rabi-
tatül Alemül İslAm «Dünya İslAm Birliği"nin geçen haç
zamanı, "Mekke'de yapılan genel kurul toplantısına, baş-
ta Diyanet İşleri Başkan yardımcılarından Yaşar Tuna-
gün olmak üzere birçok din görevlisi katılmrştır.,

1 Mayıs 1965, S. 1
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BİZİM RADYO
«Atatürkçü devletçilik ilkelertne aylnn yazılanndan do-
layı iki yrl hapse mahküm edilmiş bulunan, fakat gidice
yurt dışrna {<açınlan hükümlü Mehmet Şevki Eygi'de, bu
toplantıya katrlarak, urun zaınandrr mücadelesini yaptığı
şeriat devletini kurmak için nihayet harekete geçeceğim
diye konuşmuştıIr.»

7 Mayıs 1969, "Gericilerin yeni Saldınlarına Karşı
Tepkiler".

CUMHURiYET

"Laikliğe aykırı yazı|arı sebebiyle hapse mahküm edilcn
ı-e nrahkümiyeti Yargıtay tarafından onaylanan, ancak
lebligattan bir gün önce, 'Hacca gitmek' üzere Türkiye'yi
gizlice terkeden Mehmet Şevket Eygi,nin yakında uzrın
zamaırdrr mücadelesini yaptığımız şeriat devletini kurmak
ıçin lıarekete geçeceğiz' şeklinde konuştuğu öğrenilmiştir."

1 Mavıs 1969, S. 1

BİZİM RADYO
uMekke konferansını tertipleyen ve onu finanse eden
Suudi Arabistan petrollerini sömi.iren Amerikan petrol.
tekeli Aramco idi... Aramco bu iş için 50O milyon Türk
Iirasr kadar para harcamştı... Amerikan emperyalizmi
ve işbirlikçi zi.imre, arap halklannın Washington'daki te-

kel politikacıIanna peşkeş çeken Suudi Arabistan Kralı
Faysal ile Türkiye'de kamu oyunu aldatmaya koyulmuş-
lardrr."

8 Mayıs 1969, "İpler Washington'dan oynatılryor."

CUMHURİYET
^Rabitatül Alemül İslAm'ı,n yıllık bütçesi 500 bin liradır
ve Aramco'dan sağlanmaktadır... Şeriatçilere gerekli para
yardımlarınr yapan Aramco, Suudi Arabistan'da petrcılleri
elinde tutan Amerikan - Arap Petrol Kumpanyasıdır...

n



İkinci Dünya Savaşından sonra Arap ülkelerinde Ameri-
kan politikasrna yön veren etken de petrol kumpanyala-
ndrr.,

2 Mayıs 1969, "Aramco'nun Desteklediği Rabitatül
Alemül İslöm"

BİZİM RADYO
«Ama İnönü kazdığı çukura kendisi düşmüş."

29 Mayıs 1969, "Yerli Yabancı Gericiliğin Anayasaya
Saldın Taktigil".

CUMHURiYET

"İsmet Paşa şimdi ayağı sürçmüş bir lider olarak görü
nüyor.,

20 Mayıs 1969, uAnayasa Değişiminin gerekçesi şim,
diden iflAs etmiş., İlhan SELÇIK

gİzİilı RADYO
« ..Bu yıl 19 Mayrs'ın belki de l9l9 yılı 19 Mayı+ derece,
sinde büyfü bir önem ve nitellk taşıdığını kabul etmek
gerekmektedir."

18 Mayıs 1969, ,,l9 Mayıs arlfesinde"

CUMHURİYET
ı<... v€ bugiin vatandaşlar arı§rnda yaygın bir fıkrayı ana-
ı,ak yazımıza başlayacağv.

Bir soru ve bir cevaptır bu fıkra :

- Atatiirk bugiin dirilse ne yapardı?

- ... yeniden Samsun'a çıkardr.
Gerçekten vatanrmrzrn hAli yeniden Samsun'a çıkma-

yı gerektirecek gibidir."
19 Mayıs 1969, "Yarım yüzyıl sonra.» İlhan SELÇUK

BİZİM RADYO
,<Bunlar Diirriizadelerin mirasçilandır. Mtlli güçlerin bir.
Iiği de Atatilrk'iin vasiyetidir bfue. Hele son yıllarda ınllll
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Iıuwetlerln saflannr sıkştırmak ve btrleştlrmek lca§ımrl-
ınaz blr stratejl niteliğne erişmtştir. Çiinkü yakın ve
ıızak iilkelerde iist iiste yiirtirlüğe gİren btr tahrıı GIA
operasyonlan dikkati ça}icidir. Vatandaş özgiirltiğiiniin
millet bdğımsıüğEm, geıçek de,mohıaslnin en büyfü te
minatı milli güçlerln dayanışmasıdır. İşte CIA ve tşbir.
likçileri şimdi bu birHği bu dal,anışmayı çürütmeye çalış
maktadırlar, melün emellerine barikat kurulmasın dtye.,

19 Nisan 1969

CUMHURİYET
uBunlar Dürrüzadelerin mirasçılarrdır. Milli güçlerin bir-
liği de Atatürk'ün vasiyetidir bize. Hele son yıllarda millt
kuvvetlerin saflarını sıklaştırmak ve birleştirmek kaçınıl-
maz bir strateji niteliğine erişmiştir. Çünkü yakııı ve
uzak ülkelerde üst üste yürürlüğe -giren bir takım CIA
operasyonları dikkati çekicidir. Vatandaş özgürlüğünün
millet bağımsızlığrnın, gerçek demokrasinin en büyük te-
minatr milli güçlerin dayanışmasrdrr. İşte CI.A, ve işbirlik-
çileri şimdi bu birliği ............... çürütmeye çalışmakta_
clırlar, melün emellerine barikat kurulmasın diye."

15 Nisan 1969 İlhan SELÇUK

BİZİM RADYO
l0 Mayrs l!}69 tarthlt yayımında «Karıu oyu Ulıısal De-
rnokratlk bir Hfüümet lstiyor» başlıklı bir yorum yap-
mıştrr.

CUMHURİYET
T.M.G.T.'nın uKanlı Pazatu raponında «Milli Koalisyon,
talebi vardrr. Ve "Cumhuriyet" bunu l. sayfasında 4 sü-
tun üzerinde vermektedir.
NOT: Görüldüğii gibi nBizim Radyo" Türk solculannın ağır basan

taktiklerini de benimsemek zonında kalıyor. Teklif, Mihri
Belli kanadından gelse dahil..
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BiziM RADYO
..Amerikan emperyaliznine direnenlere karşr Taksim'deki
Kanlı Pazar katliamını tertipleyen karaıılık kuwetler,
yr.ırtsever ve Milli bağmsızlıktan, demokrasi ve reform-

İardan yana basınr tehdit etmeğe başlamrşlardrr", Başba,

kan Demirel İç İşleri Bakanr Sükan ve iktidar bütünü ile,

bu 3l Martçı irtica hareketinin içinde ve başrndadırlar,"
l Mart 1969, .,Kornandocular Yurtsever Basını da

tehdit ediyorlar !"

at.JMHURiYET
o16 Şubat'ın (kanlı pazar'ı) cihad seferberliğinde bir
aşamadır... Bu kadar açık, bir olay karşısında iktidarın
tutumu (clin uğnında savaşanları) korumak yolunda yü,

rümüştür. Ne gariptir ki, 1969 Türkiyesinde Amerikan
Altıncı Filosunu protesto edenleri öldürmek.",

3l Mart 1969, «Cihad ne demektir?, İlhan SELÇUK
NoT: nBizin Racl1,o, l]un yayımrndaıı iki gÜıı soııra İlhan Sel,

çuk'ta 16 Şubat 1969 tarihli olayların tertipçisi olarak hü,

kümet göstermekten geri kalmıyor.

BİZİM RADYO
«Atalan kadmlan'Merhamet istemiyoruz. Hakkımrzı isti,
yoruz. Toprak dahil her meseleyi biz halledeceğiz..'dlyor,
Iar."

1 Mart 1969, "Ağalann iktldan yoksul köylüye baskı
ve teröre devam ediyor."

CUMHURİYET
«Atalan ve Göllüce'de, köylüler ağaların elindeki hazine
topraklarını işgal etmişlerdi, ne oldu sonra».

9 Mart 1969, nBiliyor musun?, İlhan SELÇUK

BİZİM RADYO
.tBaşbakan Demirel'in Associated Press ajansına verdiği
demecin iizerine pek durulmadı. Gerçi lktidan ele geçir,
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meden de kimtiği tanınan }g ft§inin *U* koltııgıma
geçeliberi...»
5 Mart 1969, «Haysiyetsizliğin ve satılmşlığm bu kadanr.

CUMHURİYET
oAslrnda Bay Demirel durumunu iyice niteliyor, biliyor.
Amerikan Associated Press ajansına verdiği demeç, bu
bakımdan ilgi çekicidir. (Amerikan taraflrsı Başbakan)
Beyaz Saray çewelerine...,
6 Mart'1969, «Süleyman Beyin Sinirleri" İlban SELÇIIK
NOT: Önce "Bizim Radyo,, birgün sonra da İlhan Selçut, Asso

ciated Press ajansrna Başvekilin verdiği demeci ele alıyor.
«Bizim Radyo, Demirel için «iktidan ele geçiııneden de
kimliği belli bir kişi» demekle Demirel'in Amerikan taraf-
tarlığına imAda bulunuyor. İltıan Sclçul< ise, açrkça "Ame-rikan taraftan Başbakan" diyor.

giziıı/i RADyo
«I)emirel'in yana yakıla dövtilen brr köpeğn ehiblnin
elini yalaması alçak!ığı ile Associated Press aJaıısı puha-
birine verdlği miilökatta, yalvaınıak isteüğt Amglkan
halkı değil, düpediiz Am€rlkan hiikümeüdir... Başbakan-
Iık kohuğunu lşgal eden bir insanın biiylesine alçalreası
ye .yalnz kendisinin değil, Tiirk dwletlnin haystyetini
hiçe iııdirmesi eşine az ıastlanrnış bir kiilelik örnğidlr...»
5 Mart 1969, *Haysiyetsidtğin y6 56trlınışlığın bıı tbdan".

CUMHURİYET
oBir iktidar başkanı ki, en büyük Amerikan ajansıyle.bü-
tün diinya önünde Beyaz Saray'a teminat vermek zorrrnp
ciuymuş... Oyunu böyİesine açık oynayan bir iktidaİ, bı-
rakrn Cumhuriyet tarihini, ondan önceki tarihiqıizde de
yoktur... )) |

6 Mart 1969, "Süleyman Beyin Sinirleri". İlhan SELÇIrK
NOT: "Bizim Radyo" mütecaviz bir uslüpla, Demirel'in Amerikan

hükümetine yalvardığını söylüyor. İltıan Selçut 'ise, bir
gi.in sonra, «yalvarmak» yerine «teminat», *hii&ümetı ye.
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rine.cBeyAz Saray, diyerek başanlı bir adaptasyon yapı-

}or. «Bizim Radyo" Başvekilin beyanatını Devlete hakarel
tehkki ediyor; tıhan SELÇUK ise, hiç bir Tiirk Hi.ikümeti
zamarunda b<iyte bir şey göriilmemiştir demekle yetiniyor.
Bu kadar tesadi.if nasıl olur demeyin! «Bizim Radyo» ile
Ti.lrk Solcu yazarlan arasındaki paralettiğ tesadii( diyen
ler safdillerdir.

BİZİM RADYO
t5 Mart 1969 tarihli yayırnın{a, İlhan Selçuk'un 9 Mart
1969 tarihll «Biliyor mu§un» başlılrh fıkrasını aynen }ra-

Bizim Radyo - Akşam
BİZİM RADYO

"İkUdar bütünti ile, bu 3l Martçı irtica hareketlnin |ç|a-
de ve başındadır..,

l Mart 1959 «Komandocular Yurtsever Basrnı da teh-
dit ediycrlar."

AKŞAM ,

nsuç|ulan bulınuyorsunuz, çünkü gerçek suçlular sizler-
l.

s]nLZ olyecegrz.»
5 Mart 1969, "Kanlr Pazann acrlan ortasrnda» Çetin

NOT: 16 Şubat 1969'da halkın, aşrn solculann şrmarrklıkları ile' galeyana getmesi, bilindiği gibi müessif olaylara sebep ol-
muştu. Aşın solun drşrnda bütün matbuat olayı objektii
olarak değerlerıdirdiler. Hükümet ve Devlet bütün kuwetle.
ri ile suçlulan aradı ve yakaladı. Fakat «Bizim Radyo»nun
direktifi, ola5n AP. iktidannın tertip ettiği merkezindeydi.
Aşın solda, bu ara Çetin Altan da bu direktife ul.rnaktan
geri kalmadı.
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BİZİM RADYO
«Kısacası, ekonomimlz bİr çıkmaza varmış ve bu çılrmaz.
da battıkça batmaktaür."

l lt{art 1969, «AP. Hiikümeti memleketi yıhma götiir.
melçteür.»

AKşAM
«Tiirkiye bugiin söziim ona bir sanayileşme havası için-
de, her geçen giin ele gtine daha çok muhtaç, daha çok di-
lenmeye hazır bir hAle getirilmektedir.,

7 Mart 1969, «Kökü Dışarda.» İlhaml SOYSAL

BİZİM RADYO
.F,mekçi halk hergiin yeni yeni zarnlarla karşılaşmakta-
ür... AP iktldan, halh düa kolay §oı,mak lçln yabancı-
larla §brrliğne giden, Tiirldye kapılannı yabancı §eıma-
yeye ardına kıdar açan... Tiirk köyliisilnü, Ttlrk emelıçl-
slnl siimiiıen bir tküdındır.,

l Mart 1969, «AP Hfüfımeti Memlelıeü yıkıma götiir-
mektedlr."

AKŞAM
cMemur, işçi, köylii, dar gelirli, emekli her nefes çektiğ
sigaraya binen zaıımı düşünür, geçim kaygısı içinde ca-
yır cayl,r yanarken Özel teşebbÜsiin vurguncularca ve mil-
yonlarca liralık kredileri alıp, yabancı sermaye ile ortak-
lıklar kurup montaj fabrikalan kuracaklardrr...,

7 Mart 1969, "Kökü Dışarda,, İlhnrrrl SOYSAL

BİZİM RADYO
«Serbest seçİm bu hiiifmetle sağIana-ayacaktır.,

1 Ağustos 1969

AKŞAM
nsandıktan, bir ilerici ve devrimci kadronun
ham hayaldir".

5 Ağustos 1969, «Yuttur yutturabildiğin
İthami SOYSAL

çıkmasr

kadarr.
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BİZİM RADYO
«Millet bu Anayasa di§ınanı, baskıncı, zorba hfüümettn...
işbaşından atılırıası tçiıı direnmektedlr.»

1 ,dğustos 1969

AKŞAM
nDemirel Anayasayr uygulamamaktadır. Muhalefetteki bü-
tiin profesyoneller bunlarr bangır bangır bağınp durmak-
tadrr.»

5 Ağustos 1P§!, «Bir Çıkış yolu bulmak Gerckmektedir."

BİziM RADYO

"NATO, başında Amerikalılann bulunduğu..."
4 Nlsan l!}69, «Yirmi yıllık yaşantırnızın karanlık

noktası NATO"

AKşAM
«Başıııdan bu yana NATO'nun bütiin kilit noktalan Ame-
rika'nrn elinde olmuştur."
4 Nisan 1969, uBugiinü Unutmayalımlr, İlhmr SOYSAL

BİZİM RADYO
«Topraklannın 35 mllyon metıre kaı.eslnt Amerrkan harp
çtlertntıı hAkimtyetlne terketnriş, bu askert tisleıde olup
bitenlert kontrol etme ordusuna kumanda etme hakhnı
btle yittrmiş, Amerikan komutanlığının lzıl olmadaıı €lln:
dekt sil6hını, blle kullanamaz hAle getirilıniş bir memlg
ketlıı..."

9 Nisan 1969, ııNATOhun kuruluşıınun 2D ncl Yılı"
AKŞAJVI
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasrnın açık hükiimlerine
rağmen Türk silAhlı kuwetlerinin Baş komutanlığı da
bu Amerikalı Başkomutana aittir.»

4 Nisan 1969, «Bugi.inü Unutmayalımr. İlhami Soysal
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BiziM RADyo
«Ne istiyor öğrenciler? Eğtimde halkçı ve demokratlk
bir reform ! Öyle bir refoıın lıd, öğrenim yapıııa olanağı,
halk çocuklarına, fikir gençIere açık olsun. Fakat eği-
timin öziinde de devrim gerek. okuyan genç herşeyden
önce, bütiin ekonomlk, politik sorunlan lle yurdunu ta.
nırnalı ve bu sorulara halkçı, demokratik çareler bulma
olanağına sahip olınalıdır... Toplrrın biinyesinde dertn
refoıııılar yaptnak gerekiyor.,

16 Nlsan 1969, "Öğrenci haneketlerinin Düşündür
diiklerl".

AKŞAM
oDenebilir ki. ne ister bu öğrenciler?... Bu günün üniver-
site gençliği, yarrn bu ülkeyi yönetecek kisiler demek.
Bunlar bu bozuk düzenin değişmesini isterler herşeyden
önce. Eğitim düzeninin değişmesini, iiıiversite reformu-
nun yapılmasrnı isterler.,

9 Nisan 1969, «Toplu Devamsızlıkr, İIhaml SOYSAL

nİzİM RADYo

"Aya tlk insan ayağ bastı.
Tiirktye'de herşey durdu. Radyolar aralıksız aydan, uzay-
dan, rızay aracından, astronotlardan konuşuyor. Basm,
ayda ytirüyen ilk insanın aya tlzlerlnln kaç yilz yıl kala-
cağrnı hesaplamakla meşgul. Her blr yıüzınrn, her bir rad-
yo konuşmasfnın söz ve başIıca konusu ay ve aya ayak
basan Ameıtkalı. Ttirktye Devlet Radyolan ve genellikle
basınr, bu büyfü ilmi başannın propagandasını yapmak-
ta, bunu ö,ımıekte, allıışIamakta öylesine ileri gttttler ld...
llmerikalılann elde ettiğ blr ilmi başanyı Amerlkan em,
peryalizınint örnrek, Amerikan sömiirgeclltğtnt yurdumuz-
da kökleşttıırıek aıııacr lle lstismara gtrtşmek... yüz hzar-
trcıdır..,

23 Temmuz 1969, «Ay ve Tiirliye".
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AKŞAM

«Ay humması'nın ateşi ortalığı öyle bir sardı ki, dünya-
nın pek çok yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de tozdan
dumandan insan bir birini göremiyor. Ay'a insan ayaS
deydi. Aya gidenler geriye döndü. Aydan gelen toprak
şöyle imiş, hayır öyle değil, böyle imiş. Ay yan,şında Ame
rikalılar mı önde, Sovyetler mi geride? Bütün bu konu-
larda o kadar çok lAf ediliyor ki, arada ülkemizi ilgilen-
diren pek çok şey... güme gidiyor... Günümüzde NATO'-
nun Türkiye için nasıl bir belA olduğunu hatırlarsınız.»

24 Temmuz 1969, uNasıl Girmişiz,. İlharni SOYSAL

BİZİM RADYO

«Bu plAna göre NATO'nun baş patronu, atom silAhının
tetiğini çekecek, düğmestne parrıağını basacak olan Ame-
rikan Harp Bakanlığıdır. Pentagondur. Sonra Amertkalı-
Iar yiyeceklertnt iki kere ikt dört eder gibi bildikleri karşı
Atom yunnruğundan, mislllemeden kurtulabilmek umudu
ile, Türklyeyi kendtlert atom yağmrırıına tutacaklar. Atom
harmanrna çevirecekler. Türk-Sovyet srnrrlaıl boyıı.nca
ıliişenen atom kuşaklan da bu plAnın bir parçasıdır.,

23 Terrımuz 1969, "Öli.im Stratellsl»

AKŞAM

"Atomik mayınlan Türk-Rus hududuna yerleştirilmiş
ama, Türkiye'nin savunması için değil, Amerika'nrn savun-
ması için. Zira Türkiye'yi saııınmak için olsa bu mayn-
larrn kontrolü Türk ordusuna verilir. Hayır, Amerikalılar
böyle yapmamışlar. NATO kanalıyla yerleştirilen bu ma-
yrıılann patlatılmasının kontrolünün ancak ve ancak
Amerikalılann elinde...,

17 Nisan 1967, "El yardımrrye Gerdeğe Girmek,.
İlhami SOYSAL
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BİZİM RADYO

"İşte işçi direnişinin politik niteliği buradadrr. Yurt ça-
pmda örnek bir hareket olan Çorum'a bağlı AJpagut lin-
yitlerinde çalışan işçilerin işletmeyi işgali, açüça işçile-
rlmizin, sömürüye ha5rrr, en iyr yönetim işçiiiniq kendi
yönetiminde elde edilir. Milli çıkarlarıIıııza aykın gelişn
iizel sektöre hayır. Çalrşanr fakir, çalıştrranı zengin eden
sömürü diizenine hayrr, demelerinde görüIüyor.

20 Temmuz 1969, "İşçi Srnıfının Diren§i"

AKŞAM
24 Temmlız 1969 tarihli yazısında ayrrı konuyu dokunu-
yor Çetin ALTAN. "Bu kadarda olmaz ki» }azrsmda Alpa-
gut Linyit işletmelerindeki kanunsuz işgali jandarmanın
durmasınr vererek şöyle diyor :

nNihayet parasrz çalışmak işçilerin canına tak dedi ve sen-
dika fiili bir durum yaratarak işletmenin yönetimine eI

koydu. Birden bire üretim hemen iki misline çıktı. Linyit
peşin parayla satılmaya başlandı...,

B.iziI.I RADYO
Tam bağrmsız Türkiye ve Mustafa Kemal ylirüyüşiine 9-
kan Üniversiteli gençlerden söz edilerek sol'a şiiyle blı
direktif veriliyor:
«Bu yüri.iyüş sonunda Ankara'da yaprlacak miting ve daha
ııice mitingler İkinci Milli Kurtuluş savaşımrzrn zaferine
erişeceği, iç ve drş düşmanlardan 5rurdumuzun tenıideııip,
sömürü diizeninin devrileceği, iktidan bir halk hfüümeti.
nin alacağ..."

AKŞAM
Haberler:
* oÜniversiteye giremiyenler yürüytiş yaptı - Siyasal

Bilgilerle Basın Yayın Yüksek Oku]u boykota başladı.,

ül



* uMustafa Kemal yiirüyüşüne katı,lan gençler Çorum'da.,
5 Kasım 1968, Salı.

BİZİM RADYO
5 Kasnn 1!}58

Ulu Hakan Abdülhamit Han o5nmıınrrn o5rnatrlmasına de-

ğinllerek, tahriklere giriliyor.

AKŞAM
uPiyes yazarL yuhalandı - Abdülhamit piyesini öğrenci
ler bastr - Öğrenciler önceki gece uUlu Hakan Abdül-
lıamit Han" oyununun o}ıTıanmakta olduğu Devlet Tiyat-
rosunu basmrşlardrr."

5 Kasım 1968, S. 1

BİZİM RADYO
oTanm Bakanı l}ağdaş'ın Amerikan propagandası 8ny.
reti ile yurda soktufu ve iki yıldan beri ekimi yaprlan Sa-
nora- 64 Meksiko Btiğdayı verim yerine fiyasko vermiş
tir... Alrnan sonuçIara göre Meksika Buğdayı dekar ba-

şına 80 - 90 kilo iiriin vermiştir. Propagandalara kapıla-
rak Meksika Buğdayınr eken üıeticiler, mahsüIün toplan-
masından soııra bu sonucu göriince, bu yrlda noahvol-
duk diye yakınrıaktadrrlar".

1 Temmuz 1969, "Meksiko Buğdayr verim yerine fi-
yasko verdi".

AKŞAM
.,Bol bol propagandasr yaprlan Meksiko Buğdayını bu yıl
ekenler, tohumluğu zor kurtardılar. Meksika Buğdayı kı-
sır çrktr. Çukurova çiftçisi 700 yerine 150 kilo mahsul
aldr.r,

14 Temmuz 1969, S. I.

BİZİM RADYO
"Ttirk sildhlı kuwetlerini düşman komutanlrsnrn em-
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rine verenler, irnzaladrklan yeni anlaşmalarla, milletin yı-
kımrnr haarlamaktadırlar.,

16 Kasım 1968, ,.Dernirel'in Ordu i.istiine sözleri ve
Gerçek Durumrr.

AKŞAM
*Türk silAhh kuvvetlerinin sadece ve sadece bu mille-
tin içinden çıkmış komutanlardan başkasından emir al-
mamasrndan ve başka denetimler altında bulunmamasrn-
dan yanayız."

6 Mayıs 1966, nErkekçe", İlhami SOYSAL

BİZİM RADYO

"Menderes - Bayar idaresi son giinlerde imzaladıklan bir
tkili anlaşma lle, Amerikan ordusuna yurdumuzu, hfüü-
rnetiıı isteği ile veya bilgisi drşında tamam€n veya krsmen
işgal hakkrnı da vermiştir. Bu anlaşmalardan hiç biri,
T.BMM.'nden geçrnemiş... "
5 Temmuz l!}ı59, "İkili Anlaşmalar Tek metne bağlandı"

AKŞAM

"Vaktiyle Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu, pek çok
ikili anlaşmaya,bazen ortada bir yazılı metin yokken bile
evet demişlerdir. Bunlann içinde bu memleketi satma an-
]amrna gelenleri bile vardır. Hükümranlık haklartmızı
geniş ölçüde zedeleyenler vardır ! Bugün AP iktidarı tem-
silcileri ile imzalanmış olan anlaşmalar, Meclisin onaytn-
dan geçmedikçe, gün gelecek, topyekün yok sayılacak-
]ardır... ,

14 Temmuz 7969, S. 1. "İkili Ama Ne İkili", İlhaml
soYsAL

MOSKOVA RADYOSU

"İşin aslr böyle olduğuna göıe, tam yerinde şöyle sonıla-
bilir: Yeni anlaşma gereğince Türkiye'deki Amerikan as-
keri üslerlni kontrol eden kim?"
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9 Temmuz 1969, Yorıımcu Ltdia SUYETINA'nın 1830
yayımında yaptiğr Türkçe yorıım.

AKŞAM
«AP. iktidarının Dışişleri Bakanı Çağlayangil'e sormak lA-

zrmdrr: Arkadaş, bu temel anlaşmadan sonra Türkiye'deki
Amerikalılara ait nükleer silAhlı üslerin kontrolü kimin
elinde olacaktır?"
14 Temmuz 1969, nİkili ama ne İkili!, İlhami soYsAL
NOT: İlhami Soysal, Bayan Lidia Suyetiııa'nın yorumtına, ma,

kaleı-iin yazıldığı güırlerde İstanbul'da Bayramoğlunda ta-
tilde bulunduğundan 5 güıı sonra uyabiliyor. 15 Temmuz
|969 tarilrli «Bardakta Frrtına" başlıklı yazısında da genel
tılara]< ddeta gı--cikmeden duyduğu tizüntüyü şu satrrlarla
ifade ediyor: oTemmuz'un başından beri Ankara dışında sö-

züm ona tatildeyiz.. Üstelik tatil yerimiz de İstanbul'un bur.
nunun dibinde bir yer... Telefon konuşmalarr şehirlerarası
telefon konuşmalan gibi yapılıyor ve meselA İstanbul'la
Van arasında yapılan bir konuşma, İstanbul'la Bayramoğlu
arasrnda yapılandan çok daha kolay... İşte biraz bu yi.iz-
den olaylar üstüne günü gününe yazı yetiştirmek olanağn
bulıımıyoruz.."

BİZİM RADYO
«Bir çok gerici gazete ve dergiler, bu günlerde anti-ko*
münizm isterisi içinde çırpınarak Hu! çekiyor! Halk ço-
cuklanna, büti.in Jrurtsever güçIere akıl almaz iftiralar sa-
vuruyor, korkunç kışkırtmalar yapryorlar.. Bu gerlciler
başta Komiinistler olmak iizer€, bütün solcu yurtseverlere
ve sosyalist komşulanmıza hücumlarda bulunmak sure-
tiyle... Gaddar sömiiri,iniin, o nisbette merhametsiz, faiz-
ciliğini, tefeciliğini, milyonları aşan soygunlann ebedileş-
mesi için çalrşıyorlar.." ı

.AKŞAM
«- Genç, enerjik, dinamik ve cesur Başbakanım; Komü-
nizmi ordu ezer diyordu.
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Ve Demirel'e karşı yapılan bu aşırr övgü Kayseri olayla-
nnın hemen ertesine rasthyordu. Kayseri'de de fanatik
topluluklarda öğretmenlere karşı'Komünizmi ezmek' kış-
kırtmasıyle ayağa kaldırılmıştı. Türkiye'de,'Komiinizm'
sözcüğünün özel ve ayn bir değerlendirilmesi mevcuttu.
Toprak reformu, ithalAtla ihracaatın ve bankacrlığın ka-
nunlaştırılmasr srnrfsal incelemeler, sömürüye karşı çık-
ma, her fırsatta 'Ko.münizm' sözcüğünün içinde mütalAa
edilmek isteniyordu. Ve bu kaydırmanın da şampıyonluğu
Demirel takrmının patentini taşryordu..."

13 Teınmuz 1969, «Korgeneral Güventi.irk'ün Keşan
Nutku !» Çetin ALTAN

BİZİM RADYO

"Adalet partislnüı 29 Kasım'da başIayacak 4. Büyük Kon-
gresi yaklaştıkça daha kongre başlamadan girişilmiş bu_
lunan kulis faaliyetl de gittikçe büyiimektedir."

26 Kasırn 1968

AKŞAM
uCuma giinü Adalet partisinin 1969 seçim öncesindeki
son bilytik kongresi toplanıyor. Şimdi Ankara'da bütün
dikkatler, iktidar partisinin büyük kongresine ve bu kon.
grc öncesi kulisi ile, kongre sonunda ortaya çıkacak so.
nucun tahminine çevrildi."
26 Kasım 1968, "Çelik Çomak Oynamak, İlhaml SOYSAI
NOT: Al,nr gün, aynı konuyu, aynı kelimelerle işlemek nasıl bir

tesadüf olsa gerek?

BİZİM RADYO
<senatonr n olağaniistü toplantrya çağnlması tle görlişiil.
mesi ve kanunlaşması gereken her lki tasarı bir sonuca,
bağlansa blle, bu i,inlversltelerin ve geniş halk yrğınlan-
nın yaranna hiç bir şey sağlayarnıyacaktrr.,

6 Haziran 1!}69
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AKŞAM
«Nerede Millt Bağımsızlığmızı gölgeleyen ikili anlaşma-
lann iptali ile ilgili teklif? Bir hazırlığı bir samimiyeti
olsa da, seçimler arifesinde Türkiye köklü devrimci dö-
nüşümler yapmanrn gavgasrnr vermek için CHP Meclisleri
toplantıya çağırsa başımızın üstünde yeri var... Mazlüm
ve masum Türk halkını bir kere daha uyı"ıtmak için giri-
şilen bu numaralan yaratan... Kadroların maskesi düşme-
]idir artık..."

4 Haziran 1969, ,rAzıcık Samamiyet Baylar», İIhamt
soYsAL

BİZİM RADYO

"Üniversite özerkliğini çiğıeyerek, eweli İstanbul Üni.
versitesine, sonra da Ankara, Eızurum, Ege iinlversitele
ıini basan toplum polisl, polis kordonu altında sınavlara
girmeyiz diyen İstanbul Üniversitest öğıenctlerlne saldır-
mış ve kanlı olaylar çıkaımıştır."

11 Haziran 1969

AKŞAM

,, kapryr polisleri dikeceksin, yok şebeke kontrolüydü, yok
sınav listesinde adın vardr, yoktu taraması yapacaksrn ve
i.iniversiteden içeri öğrencileri böyle alacaksın. Sonra da
iiniversite özerk, ben özerk üniversitenin rektörüyüm, de
kanıyım, senatörüyüm diye caka satacaksrn... !,

11 Haziran 1969, "Üniversitenin Haysiyeti!" İlhami
soYsAL

BİzİM RN)YO

"AP iktidannın komandoculuğu resmi btr politika haltne
getirmesi bunu rspatlıyor. Artık spor alanlannda, köyler-
de, işçi merkezlerinde, eğitlm yuvalannda, öğrenci yurtla-
rında, halkrn, köylü, lşçl ve öğrencllerin iizerlne koman-
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doculann ateş açması ortalğa dehşet saçarak halkrn kur-
şunlanmasr, kanlı pazaı olaylannrn birer halkasıdır.r,

2 Temrnuz 1969, «Anti-Komiinizm isterisi emperyaliz-
mfuı illetldir".

AKŞAM
"Söyle bir hatırlamaya çalışalım. AP iktidarının işbasına
gelişinden bu yaiıa arclı ardına sıralanan bir takım olay-
ları: Zonguldali'in Kozlusunda kurşunlanan işçileri.
Bursa'da TİP kcıngresinin basılışı. Ve insanların yerde
sürüklenerek linç edilmeye kalkışılması... Akhisar'da,
Kars'ta lİP liderlerinin linç edilmek istenmesi... Kayseri'-
Ce bir Futbol maçından sonra kopan arbedede ölen kırka
yakın Sivaslı... Kırıkkale'deki futbol maçından sonra top-
lum polisi Halk arasındaki çatışma. Elmalr'da, Atalan'da,
Göllüce'de, Urfa'da toprak kavgaları, İstanbul'da kanlı
pazar. Üniversite Baskını.,

10 Temmuz 1969, "Akacak Kan,, İlhami SOYSAL

nİZİİVİ RADYO
«TRT tasarrsı ile tlgili olarak basında yayınlanan ya^ ve
yorumlarda, AP iktidannın hazırladrğt nizıım, TRT, Or-
man tasarısı ve diğer faşist baskr tasanlan ile güttüği.i
başlıca amacln seçimler arifesfuıde memlekette faştst bir
ortam yaratmak ve böyle bir ortam da seçimlere gitmek
ve netlce almak olduğu llert süriilınektedir."

1 Mayıs 1!}ı69

AKşAM
,.... Yeni bir genel seçimin arifesinde, politikacılar elinde
Türk halkı bir kere daha kazıklanmak durumundadır.
Halka gerçek dertleri unutturulmakta, yok Anayasa, yok
Babayasa, Yok TRT... diye uydurma bir takım meseleler
yaratılarak halk uyutulmaktadır.,

4 Mayıs 1969, "Büyük bahklar Küçük Balıklar", İl-
hami SOYSAL
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BİZİM RADYO
«Tiirkiye Dedrellerin ldareslnde bir yurtseverln arlık
cenazesinin bile kalünlamıyacağ bir nemleket durumu
na getiriln§tir.ı

6 Mayıs 1!b9, «Bu Saldın Nereye Varacak?,

AKŞAM

"Cu:rıhuriyetin ilönından 45 5nl sonra bir yargtay başka-
nının cenazesinde imamlar ce,nazf namazı kıldrrmıyor-
lar !"

5 Mayıs 1969, oBu böyle Devam Edemez ve Etmiye
cektir», Çeth ALTAN

BİZİM RADYO
ı... Yaııi Amerikan emperyalfutlerl, bu yoldan Tiirktye'dc,
özelllklg seçlmler aı{fesİnde kamu o!ıunu, halkrmrzrn t}
ıniz din hlslerint Demrrel Hfüfımett veya onun yerine go
çtrecekleri başka blr gunıp, daha açüça lşbir[kçl blr
ziimre yaranna etkilemek istem§lerdtr. Şimdi Arabtstan
Krü Faysal eli ile Tiirklye'de kamu olrunu aldatmaya vc
halkm oyunu çalmaya koyulmuşlarür.,

E Mayıs 1969, .İpler Washlngton'dan o5matüyor!ı

AKşA[4
«... Türkiye'de irtica kaynaşmalannr Suudi Arabistan'da-
ki Amerikan Şirketleri desteklemekte ve bin tiirlü manev-
ra ile Türkiye'yi Cumhuriyet Devrinin gerisine düşürırıe.
ğe çalışmakta uğraşmaktadrrlar."

5 Mayıs 1969, "Bu Böyle Devam Edemez ve Etmiye.
cektirr, Çetin ALTAN

gİzİM RADYo
<Bu Anayasaya saldın poltttka hallng getiren meclis için
de ve dşında Anayasa özgiirliiklerlnl, Atatilrk ilkeleı{nl,
UIuşaI bağmsızlığ, Amerlkan emperyalistlerlnin polttll
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ekonomik siimiirüsiiniin işbirlikçi bir ztimrenin talinını
devam ettirmek için faşist tasanlar ve sokak saldrnlan
ile çiğnemeyt, poltttk program hallne getiırılş bulunan
Demirel iktidannın dört yıldanberi izlediği polltlkanın
bir sonucudur.r,

10 Mayıs 1969, ..Kaırııı Oyu Ulusal Demokratlk Btr
Ilükümet İstlyor".

AKŞAM

"Ap gerek meclis içinde, gerek meclis dışında kendisine
hoş göı-,}nmeyen her meşrü davranışr kaba kuwet|e ez-
me ve kendisinin ihanetini ortaya koyan bütün güçlerden
intikam alma hırsr içindedir.,

7 Mayıs 1969, «Yargrtay ve Danıştay da yürüyorr,
Çetln ALTAN

BizİM RADYo

oB,aa, söylentilere göre Amerlkalrlar, Demlrel'in seçlm-
lerde tek başlanna hükümet kuracaklan kadar blr ço-
ğunluk sağlayamıyacaklannı kestirdtklerinden. Halk Par.
tistnin sağ kanadr ile AP arasında bir ortaklığın zemtntnl
hazırlamaya koyulmuşlardrr."

lt Mayrs 1959, "AP içindekt boğuşmalar, Amerikalı
Iann Türkiye'dekl yeni tertlplerl rıc
AP'll yığnın durumur.

AKşAM

"Gerçi Washington'un bir CHP - AP koalisyonundan yana
olduğu... Türk basınına yansrmıştı. Ancak bu arzunun bir
İnönü - Bayar koalisyonu halinde ortaya çıkacağı kimse-
nin aklı,na gelmemişti.»

12 Mayıs 1969, «CHP bu taktiklerle Umdufunu Bula-
mıyacaktır». Çetin ALTAN

93



BİZİM RADYO
16 Mayıs 1969'da «27lttayıs Anayasasmın gerici saldınları
toplumumuzda hıınır sağlamıyacaktır" üye btr yorııın
yaptı.

AKşAM
Akşam'da Çetin ALTAN 13 Mayıs l969'da «Huzur Marta-
valr, ve 18 Mayıs l969'da uGeldi Huzur, Buyurun" yazr-
]arrnı yazdı,. Gerek «Bizim Radyorda, gerekse Çetin AL-
TAN'ın yazılannda ajml tema, kendilerine özgü terkipler,
le işlenmiştir.

BİZİM RADYO
«Ordu yuk§ek kademesinin bu konu ile ilgiü olarak mu-
halefet ve iktidar temsllcilerine yaptığı açıklamada, Ana-
yasa değ§rklrği yiiriirtiğe drdtği andan itlbaren, tI lıüla,-

5ns'ın ve tI Ma5ns'ı yaııan silihlr kuwetlerin şref ve
Onıırıınu korumak içtn Anayasanın }gftçfui olan ordunun
kumanda kademesi içtndeid her tiirlü tedbiri alacağ
açıkça ve kesinlikle btldirilmektedir."

22 Mayıs 1969, «Anayasayı korumak Vatan borcudur".

AKşAM

"Türk silöhlı kuwetleri Anayasa ve iç hizmet kanunu ge-
reğince cumhuriyeti ve anayasayı korumak ve kollamakla
görevli olduğuna göre, elbette istemediği bu değişikliğin
gerçekleşmesi halinde üstüne düşeni yapacaktırr.

20 Mayıs 1969, "Akıl Başa Alınmalı, İlhami §OYSAL

BİZİM RADYO
cBütiin bunlar Washington'da plinlandı. Bu siider e.şki
DP'lilerin siyasi haklanrun geri verilmesine kaşı çıkan
Halk Partisl Milletveklllerinden birinin sözleriür. Ve Ak_
şam gazetesinin Ankara biirosunda siiylenmlştlr..»

23 Mayıs 1!}59.
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AKŞAM
.,Akşam'ın, Ankara bürosunda CHP'li bir milletvekili
dost ile karşılaştım.

- Yahu ne yaptı sizin paşa? Bütün Devrimciliğinizi bu
siyasi manevra ile sattı gitti, dedim.
CHP'li Milletvekili öteki gazeteci arkadaşları,n da ya-
nında:

- Korkarım ki bu oyunun da senaryosu dalıa öncedcn
Washington'da hazırlandı galiba, dedi."

12 Mayıs 1969, oCHP Bu taktiklerle umduğrınu bı_ıla-
mıyacaktır», Çetin ALTAN

NOT: Bu Çetin ALTAN'ın nBizim Radyo,ya açıkça malzeme ve.
rişinin ihtiyarı dışıııda da olsa tipik bir belgesidir.

niziivı RADYo
nBayarlar - Menderesler, Ağa - Derebeyi düzeni sayesin-
de köy emekçilerinin oylarıru yer yer zaman zamEuı zorl'a,
ağa - derebeylik müesseselerinin sağladığ polittk ekono-
mik imkenhn ile, zaman zaman da demagojr din ve mu-
kaddesat sömiirüciilüğii ile... düzeni yürütmek tmk6nı
buluyordu..."

3l Mayıs 1969, «Kavga Neyin Üstiine Sürüp Gidiyor?"
AKŞAM
oAğalar Bayar'ı tutuyorlarsa, Ağaların köylüleri de Ba-
yar'ı tutarlar..»

25 Mayıs 1969, "Krizi Sürdtirmek İsteyenl.er,, Çetin
ALTAN

BUDAPEŞTE RADYOSU
«Budapeşte Radyosu" 9 Temmuz 1969 tarihinde, nMikro-
fon Sizin» programında, İsviçre'den Recai Günebakan
isimli dinleyici mektubunu okumuştur. Bu mektupta sa-
yın Sunay'rn 27 Mayıs 1969 nutku söz konusu edilerek
şöyle denmektedir:
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nTiirkiye'de birçok köylere süip durumda şaluslar ve bu
Iıöylerde sadece boğaz tokluğuna çalışn insanlar bulu-
nuyor. Bu köyleriıı bütiln toprak gelirlerl köy sahibi de-
nen insand7 toplanıyor. Btıçok köye tek şahs.ın sahip ol-
ması mutlaka önlenmelidir. Köy süipliği devlet içinde
devlet olmak d'emektir... Bu çağda kölelik nizamına yer
yoktur. Köy sahiplerini uygun bir diben olarak kabul et-
miyorum. Sayın Budapeşte Radyosu, Gazeteden aldığm
bu sözleri söyleyen btr Tiirk generalidir. Kendisi bugiin
Türkiye Cumhuriyetinin devlet başkanı olan Sayın Orge-
neral Cevdet Sunay'clır.."
A5Şl1,1
o'Tcprak Mülkiyetinin Devletçe Desteklenmesi, her Türk
vatandaşrnın insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış sevi-
yesinde ulaşabilmesini... daha adil bir vergi sistemi kul-
lanrlmasını'... şu yukarıya aldığımız cümleler... T. C. nin
devlet başkanı Sunay'ındrr..,
30 Mayıs 1969, oGüme Gitmemeliydi!,, İlhami SOYSAI

BİZİM RADYO

«Fakat bu büyük başarrrun lnsanlığrn büyük başansı ola.
rak ve gerçek değeri ile Diinya tarihine gçebilmesi lçin,
herşyden önce, diinyada banşa, diinyada harplerin sona
ermesine, diinya halklannrn siirnürüImesine, dünya halk.
lannrn bir atom savaşr korkuzu lle yaşamamasına... ihti.
yacrmı:z var..)ı

2,Temrı"ııız 1969, "Ay ve Diinya,

AKşAM
oDiyebileceğimiz odur ki, Ay Fatihleri başarrlarınızdan
heyecan ve krvanç duyuyoruz. Ama biliyoruz ki, bu ba-
şanlan,rııza ancak ancak sömürü düzenine karşı verilecek
tıir savaşrn sonundaki zafer anlam kazandıracaktır.,

21 Temmuz 1969, uAy Fatihleri", Ali SİRMEN
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giziıI RADyo
«Başta nizam tasarrsl olmak iizere, AP iktidannrn getir-
diği türlü terör kanunlanna karşr... muhalefet üyelerinin
direniş gösterdiği, apaçrk ortadadrr."

l0 Nisaıı 1969, "Bundan ötesi Can Sağlığı Değildir."

^KŞAMuBunlarrn içinde Anayasa nizamınr koruma Kanunu ta-
sarısı, TRT özerkliğinin canına okuma kanunu tasarrsı
i,:,r.. İktidarın tasarrları büyük bir tepki doğurdı-ı.,

10 Mayıs 1969, "Serinkanhhkla,, İIhami SOYSAL

itİZİM RADYO

"Anayasanın direniş hakkı ile savaşa geçrnek, AF iktidan.
na ve onuıı emperyalist ortaklarına karşı... savaşr zaf,ere
ulaştırmak zorunludur. Yalnız parlamento oyunlan ile,
oylamalarla yetinmek, yalnız filanca falanca yasa madde.
Ieri üzerinde durup kalmak, yalnızca hukuk açısrndan bu
tehlikelerle savaşmak yetmediği gibi, tehlikeyi de engel-
lemektedir."

10 Nisan 1969, «Bundan Ötesi Can Sağlığı Değildir".

AKŞAM
«Bütün bunlara bir yerde tepki göstermekle beraber,
devriınci, kafasını dikkatini ve giicünü daha başka nok-
talara çevirmek, gerçek ve halka dönük bir demokras!
nin nasıl kurulacağı, hızlı kalkınma, biran önce çağdaş
uygarlık düzeyine ulaşabilme, dünya kapitalizmin doğur-
duğu emperyalizme karşı savaşabilme... konusunda kafa
_"-ormak durumundadıı:. "

10 Nisan 1969, oSerinkanlılıkla,,, İlhami SOYSAL
NOT: Aynı güır «Bizim Radyo,da adr geçen yorumla, İhami Soy.

sal'ın makalesini okurlanmlzrn mümkün olsa idi tümünii
karşılaştrrmalarını isterdik, Gerek oBizim Radyo", gerek
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se İlhami Soysal baskr kanunlarına yalnız parlamentoda
karşı çıkmanın yetersizliğinden bahsederek, aşırı solcula.
rı, bir devrimci eylemin son çizgisine getirmek için telki.
ııatta bulunmaktadırlar. Genellikle, «Bizim Rad5,o" ile yerli
aşırı sol basın arasrnda, konuların işlenmesi husrısunda
bir hafta on günlük zaman farkr vardır. Bazan biri, bazan
da diğeri belli bir ajitasyonu ele almakta öncelik göste
riı,lcr. Btı scfer herha]de gerek "Bizinı Radyo,, gerekse İlha
ıı-ıi Srıl,sal biı, tedbirsizlik 1,apmış <ılacaklar ki, aynı konuyu
lıer ii:i tarafta al,ı,ıı zamaııda, yani a_v-ni tarihte ele almış-
lardır.
Al,rıc:r uBizinı Radvo,nun Dedim - Dedi" diye bir prog
rarnı vaı,dır. İlhami Soysal da 15 Nisan 1969 tarihli "Va.
tandaş ve Bürokrasi, ü,azısrnın bir yerinde, Bizim Rad_vo'
ı-ıun, "Dedim - Dedi, uslübu4g kullanmış, bu radyo gibi ele
aldığı konulu İlhami Soysal da abartmıştır.

Biziı.[ RADYo

"Meşhur Vietnam CollAdı Commer, 'İstenmlyen Adaın'
olarak memleketimizden ayryıImadan önce bu yawu ra-
poru hazrrladr.»

15 Nisan 1!}69, "CIA'nrn 3. Casusluk Raporu,

AKŞAM

nGazetelerin yazdığına göre ünlü casusluk örgütü cIA,
Başkan Nixonıa verdiği raporda..."

l6 Nisan l969, nAltının Biri», İlhami SOYSAL

tsİzİM RADYo

"Ve Türk ulusu bugün işçisi, köylüsü, uyanık ve bilinçli
gençItği ile Amerikan ve NATO köIeliğine karşı savaş ver.
mektedir. İçinde bulunduğunuz dönemde durum, ekono-
mik, askeri ve siyasal alanda, her şyden önce anti-emper-
yalist bir savaş vermeyi zonınlu kılmaktadır. Zira Ameri.
kan emperyalistlerini ve onlann yerli işbirlikçi zümreslni
üstleri, tesisleri, ikili anlaşmalan ve NATO'su ile yenip
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§ınlr dışı etmedİtçe, gerçek milli bağımsızlıg.ımıa egemeit-
Iiğimizf kavuşamayız. İşte bunıın içindir ki, bütlin yurtta-
ki anti-emperyalist güçIer elele omuzomııjla verlp emper-
yalizme ve köleliğe karşı savaşa çağnlmaktadır.,

24 Nisan, *,, 
;H']H-"Hİ*İou;;ff;t*İ:fffi

AKŞAM

nBöyle bir Türkiye'de gerçek milliyetçiler, gerçek vatan-
severler, devrimciler, Kemalistler herşeyin ve herşeyin ba-

şında anti - emperyalist kavga vermezler, bunun için güç
birliği yapmazlar da ne yaparlar. Emperyalizm yerilip sı-
ııır drşı edilmedikçe, bir ülkede başkaca ne yapmak müm-
lçün olur ki. Oturmuş lAf plAnında bir takım kavgalar vc-
riyoruz? Bugün Türkiye'de ne şu, ne bu? Herşeyden ve
herşeyden önce Anti - emperyalist bir kavga vermek zo-
rundayıa."

18 Nisan 1PğQ, «Ne Şu, Ne Bu!», İlhamt SOYSAL
oDevrimciler sorununa ciddi çıkış yolu arayıp, "Evine
d.ön" lAflarının ötesinde uKadrolaşmak, ve kafa yorup
çöziiiı yollan getirmek zorundadırlar."

16 Nisan 1969, oAltının Biri,, İlhami SOYSAL

BİZİM RADYO

22 Nisan 1969 tarihli yayımında NATO'nun Şafak Dev-
riyesi manevraları ile ilgili şu başlık altında haber ve yo-
rum yer almaktadır:

"NATO'nun yeni Akdeniz provakasyon manevralan" -Haber, Yorum -
«NATO'nun Şafak Devriyesi Manevralanş -!9ç1l1n-«NATO Kuzey Dentdnde Manewa Yapıyor" -Haber, 

Yo-
fl,ffi_
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AKşAM

22 Nisan 1969 tarihli "Akşam, Ğazetesi ise 1. sayfasrnı
geniş bir şekilde bu manevralara ayrrmıştır. Başlıklar
şöyledir:

"NATO ve Sovyet Donanmalarr Manevra yapryor»
nAkdenizde Gövde Gösterisi,
«Amerikan ve Sor,yet Deniz Güçleri,

NOT: Diğer günlük basında bu kadar geniş yer almayan NATO
Akdeniz manevralarınrn "Akşam" Gazetesinde önemli şe-
kilde takdim edilmesi, oBizim Radyornun bu olaya verdiği
öneme paralel düşmektedir.

BİZİM RADYO

"Fakat Yöntem ne olursa olsun, hareketin anti - emper-
yalist, yani Amerikan empeıyalizınine, NATO'ya, Dero
beyliğe, işbtrlikçi burjuvaziye ve onun iktidanna karşı
hem de kesinlikle karşı olmak gerekiyor. Bu nitelikle ke-
sinlikle tanımıyan bir politik akıın, 1969,27 Mayısının bü-
iün hatalannı tekrarlamaya rnahküm ve emperyaliznin
Tiirkiye etrafrnda çektigi fasit daire çemberinin parçala-
yıp özgürli,iğe, bağımsız|ığa, kalkınmaya giden yola karşr
duruyor demektir."

30 Mayıs 1969, ,r28 Nisan'dan 27 Mayrs'a uzanan yol.,

AKŞAM

,ıDP'nin devamr olmakla iftihar eden AP. iktidarı 27 Ma
1,rsçrlara, Türk gençliğine, Devrimci güçlere dinmez bir
kin içinde... 27 Mayıs 1960 öncesinin kanlı Perşembeleri,
kanlr cumaları, şimdiki gözü dönmüşlerin yarattığı kanlı
pazarların yanında çok daha masum... kalryor."

28 Nisan 1969, "28 Nisan,, İlhami SOYSAL
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Bizinı RADyo
«22 Nisan gençliği ve bütiin anti eıııperyallst güçler bugiiıı
bundan 9 yıl öncekinden daha çok ağır şartlar altında an-
ti emperyaltst bir kurtuluş savaşı vermektedirler."

2E Nisan 1969, «28 Nisan gençltği anti - emperyalist
savaşa devam ediyor.r,

ı\KŞAM

.27 Mayıs öncesinin zulüm artıkları bugün Türk gençliği,
r:in sloganlarrna dikkat etmelidirler. Bu sloganlar tam
bağımsız Türkiyedir."

28 Nisan 1,969, "28 Nisan,, İlhami SOYSAL

BİZİM RADYO

«27 Ma5ns'ta başı ezilmeyen büyük burjuvazi, mütegalli-
be ve onları temsil eden AP lktidan, bugiin bütiin yurtse.
ver güçlere karşı genel bir saldınya geçmiş bulunuyor. İk.
lidar ve Amerikan ajanlannın tertiplediği kanlı pazar bu
genel saldınnın bütiin bir kolu idi. Demirel hükümeti 28
Nisan gençliğini... ezdirtmek lçin ardr arasr kesilmez sal-
dınlar tertipliyor."

2E/29 Nisan 1969, «?$ Nisan gençliği antl - emperya-
list Savaşa l}evam Edlyor."

AKŞAM
n'DP'nin devamı olmakla iftihar eden AP iktidarı, 27 Ma-
yısçılara Türk gençliğine karşı dinmez bir kin içinde gene
polisler gençleri copluyor, kurşunluyor... 27 Mayıs 1960
öncesinin kanlı Perşembeleri kanlı Cumaları şimdiki gö-

zü dönmüşlerin yarattığı Kanh Pazarların yanında çok
daha mahum, çok daha amatörce kalryor."

28 Nisan |969, "28 Nisan,, İlhamt SOYSAL
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Bundan öııceki bölümlerde «Bizim Radyo,nun, Ruslar
tarafindan finanse edildiğini ve Türkiye'ye müteveccihen
Sovyet işgali altındaki Doğu Almanya'dan nGizli, olarak
Korsan yayınları yaptığını belirtmiştik.

.,Bizim Rad5ıor, görünüşte, Demirperde gerisinde faaliyet
gösteren yalnız Batı Avı-upa yolu ile Komünizmi Türki-
!,e'ye sokmak için Çekoslovak Hükümetinden yılda
210.000 dolar para çeken .rÜRrİYB KOMÜNİST PAR-
TİSİ" nin sesi olmakla birlikte; diğer yönü ile de Sovyet
cmperyalizminin ahlAk dışı bir propaganda aracı olma.sı
ıle de dikkati çekiyor.

Bu korsan radyonun propagandası bir tek ilke ile açıkla-
ııabilir :

Tiirkiye'de Komiinizmi kurmak ve ülkemizi Demirperde
memleketlerl gibt Rus çizııeleri altında yaşatmak !

uBizim Radyo, ahlaki bir ilkeye dayanmadığı için zaman
zaman tuttuklarını yerebilir, yerdiklerini de tutabilir. Ni-
iekim 27 Mayıs'ın ilk günleri Milli Birlik Komitesini
nAmerikancı Subaylar, olarak niteleyen bu korsan Rad-
yo, bilAhare onlan ve 27 Mayrs'r destekler görünmüş;
Türkiye'deki aşrrr solculara argüman sağlayan bir cihaz
haline gelmiştir. uÖrnekler, bölümünde bunun maddi bel-
geleri görülmektedir. Kaldı ki, karşılaştrrmalr araştırma-
larımız, üç beş aylık "Bizim Radyo, bültenleri ile 3 - 5 ay-
lık solcu ve aşırı solcu Türk basınıdır .Eski yıllara
ait örneklere faz|a yer verilmmeiştir. Çünkü gu-
iıümüzün gerçekleri ile ilgisi dolaylıdır.

«Bizim Radyorya malzeme sağlayan, Sol ve aşırı sol basın,
«CUMHURİYET, AKşAM, İŞÇİ - KÖYLÜ, ANT, TÜRK
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SOLU, FORUM, TtP HABERLERİ, gibi gazete ve den
gilerdir. Özellikle uCumhuriyet'ten, İlhan Selçuk'un bazr
lıkralan hem değiştirilerek, hem de kaynak gösterilme-
den alınıp, emisyonun «yazılarrmrz» bölümünde okıı-
ııur. Dikkati çeken husus, yazılarını,n bu korsarı radyo ta-
rafıırdan tahrif edtleıek a|ınrr.asına İlhan SELÇUK'un
ılurumu kurtarmak için dahi olsa bir tek bile itiraz et-
mediğidir. Hatta, hariçten gazel okuyan «Bizim Radyo"ya
hiçbir Türk solcusu itiraz sesini yükseltme cesaretini gös-
termemiştir. Bu ise aşırr solcularrn milli onurdan yoksun
oldufunu ispata kAfidir. Nazrm HİKMET sağlığında yaz-
.l.ığı bir şiirle "Bizim Radyo»ya dalkavuzluk etmiştir. Bir
insanrn "Bizim Radyo, veya "BBC» ve}x uAmerikanın
Sesi, radyosu gibi "Madde,lere övgüler yazabilmesi için
insanrn insanlık melekelerini yitirmesi lAzımdır ki Nazırn
HİKMET galiba bunu ispat etmiştir. Şiiri birlikte okuva-
lım; hüküm okuyucunundur :

«Bugiin 1 Nisan
Bir yıldır yürek gibi çarpıyoruz
Radyolanmızın göğsiinde btr yürek gibi
Gülen,

Ağlayan,
diişiinen,

öfkelenen btr yiirek.
Ama her şeyden önce seven,
Her şeyden önce sid,

sizi,
yani htirı{yeti,

yani memleketlmlzl.
Blr yıIdrr beraberiz sevglll dlnlg}rlçt|61,
Derdinlzde,

kavganrzda,
umudıınuzdb beıaber.

t
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Bir yıldır size sizden verdft habet.
Çoğu acı ama,
Yalansız.
Ve lıir 5,ıldır 2 nci bir Kuvayı Milliyet için,
Ön saflannrzda dövüşüyoruz.
\ıe tek başlı iki düşmanrmız var:
yurdu satanlarla satın alanlar.
Biz halkın sözü,
Biz istiklAl marşıylz,
Biz Tiirkiye'nin sesiyiz."
Nazrm ItriKMET'in bu şiirl, ogİzİM RADyo» bültminde,
«1l Yrl» başIığı ile neşredilmiştlr. Tarih: 2 Nlsan l!b9.
«Bizim R.adyo"nun Yerdikleri :

oBizim Radyo", Komünizme karşı olan bütün mü-
esseseleri, devlet organlarrnr, siyasi parti ve Der-
nekleri, şahısları hemen hemen her giin küftirler-
ie yermektedirler. Başlangıçta Milli Birlik Hüküme-
tine ve komitesine şiddetle hücum etmiş, bilAhare Haydar
TUNKANAT'ların, Sami KÜÇÜK'lerin, Kadri KAPLAN'Ia-
rın avukatlığını yapmağa başlamıştır. CelAl Bayar, Alp-
arslan TÜRKEŞ, koalisyon hükümetleri, Demirel Hüküme-
ti ve özellikle Faruk SÜKAN, eski Demokratlar, Adalet
Partisi, Yeni Türkiye Partisi, MHP. ve Gençlik Örgütü
komandalar ve Türkiye Komünizmle mücadele dernekle-
ri, İlim yayma cemiyetleri, demokratik düzenden yana
olan Ttirk silahh kuwetleri ve komutanlan, or-
general Cemal Tural (Emekli), CHP'nin lideri İsmet İNÖ-
NÜ, Turhan Fevzioğlu ve Güven Partisi çirkin küfürlerle
hemen hemen hergün yerilmektedirler. CHP'nin İnönü
kanadına hücumlar Mayıs 1969 başIanndan sonra hızlan-
dırrlmıştır. Batı - NATO - CENTO, A.B.D. aleyhine yaprlan
yayımlar «Bizim Radyornun günlük işlerindendir. CHP'-
nin «Ortanın Solu, nu aşırı solculuk olarak kabul eden

t,
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SelAhattin Hakkı ESATOĞLU, Kudret Bosutef, Mustafa
Ok, Şükrü Koç ise «Bizim Radyo,nun övdüğü kişiler a,ra-

sında yer almaktadır. TÜRK - İŞ, Seyfi Demrisoy v eHalil
TUNÇ, Kaya ÖZDEMİROĞLU gibi Sendikacı liderler de
«Bizim Radyo,nun Kara listesindedir. Millet Partisi ile
Birlik Partisi bu Korsan Radyo tarafindan okşanmaktadır.

"Bizim Radyo" aşrrr sol basın dışındaki Türk basınını
yermekte, fakat gerektiğinde onlann verdiği bazi orjinal
haberleri de sömürmekten çekinmemektedir. Bazı Tiirk
basını hakkında 27 Haziran 1969 tarihli yayımında, «Anti-
Komünizm azgınlığı, halk düşmanlığının ta kendisidjr,
vorumuyla :

«Son Havadisr, nB. Sabahr, oBugünr, ,rZafer, gazeteleri
ele alrnıyor ve şöyle deniyordu :

"Bu gericiler başta komi.inistler olmak i.izere, biitün solun
vurtseverlere ve sosyalist komşularıırnvza hücumlarda bu.
lunmak sureti ile mevcut adaletsiz di.izenin sürüp gitme-
sini istiyorlar."

.,Son Havadisler, Zafer|er, B. Sabah'lar ve benzeri örtlrn,
cek yuvalarr, bugünlerde harıl harrl çalrşryor... Jrurtsever-
lerin kellesini işteyen CİHAT çağnlan yayrmhyorlar."

.,Bizim Radyo, gene 27 Haziran 1,969 yayımrnda, Güven-
lik teşkilAtı MİT hakkında da ağız dolusu küfür edi-
lerek şu yaveleri yumurtluyordu :

.Amerikan Merkezi İstihbarat TeşkiIAtı CIA'nın azrlr Tiirk
Düşrnanr Castrs ][-avrence'i de yetiştirmiş olan İngiliz En,
telicans servisinin ve onlarrn bugünkü yarnağr Milll İstih-
barat TeşkilAtı MİT!"

6 Haziran 1969, bu Korsan Radyo, Milli Güvenlik Ku-
rulunu dile dolayarak şöyle diyordu :

t
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.,İşblrllkçl çeweler, bu geniş kampaııya çerçeveslnde, gğ-

rici gençIik örgütlerini ve elemanlannı, hatta Milli Gü-
ve,nlik kurulunu da harekete geçirmişlerdir."

6 Temmuz l|}69, «Yine Anti-Komünizm l}uman Perdesi."

Ayni yorumda MTTB ile TMTF'de küfürlere muhatap ol-
muştu.

"Türkiye Milli Talebe Birliği ve Ti.irkiye Talebe Federas.
yonundaki işbirlikçi elemanlann yayımladıklan bildiriler.
le halkı anti-komi.inizm kampanyasrna çekmeğe rı,ğraştık-
lan saatlerde...,

Cemal TURAL Hk.
«Deniz [Iarp Okulu Subay taburu öğrencilerine karşı açı-
Ian kovuşturtnanrn tepkileri, Demirel - Tural ortaklıSnın
yeni çıIuşIan ile daha da şiddetlenmiştir.»

16 Kasım 1968, "Turallar yine Yurtsever Komutanla-
rr Hiçe Sayryor."

Bölücü Taktik.
«Bazı Yüksek rütbeli komutanlar, ordu içinde bazı gerici
elemanların açıkça Atatiirk düşmanlığr yapmasrnı, dfuı
sömiirücülüğii ile Atatiirk ordusunu bir hilAfet ordu hali-
ne getinııek için, hattA örgütlmerek faaliyet yiirütmesini
'furalların hoş görü ile karşıladıklarını belirterek, Deniz
}Iarp Okulu öğrencileri hakkında kovuşturmaya geçllme.
slnl ştddetle protesto etmlşlerdlr.»

Aynı Tarih, ayni Yorum.

oBizim Radyo" ve TİP:

"Türiılye Komiinist Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Dewirn
ci Sendikalan ile §çi sınrfıpın 5rurtsever gençliğin silöhlı
kuwetlerin, Jrurtsever başn ve aydın çeweleıin direnişi
sonunda...,

24 Mayıs lg6ı9
108
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"Emperyalistlerin yurdumuzda maşa diye kullandığ po-
litikacrlara karşr, legal parti olarak direnenlerin başrnda,
sosyalist akım, yani TİP gelmektedir."

24 Mayıs 1969, «Sonuna Kadar Direnmemiz Gerek!"

BİZİM RADYO
"Ba-şta işçi sınıfr olmak iizere ilerici güçlerin uyanıklığı
yuı,dumuzun mutlu geleceğini müjdeliyor. Fakat öni.imüz-
deki seçimlerde mutlu bir sonuca ilericl güçlerin emper.
yalizme ve yerli gerici kuwetlere karşı Milli Demokratik
cephe garantileyebilir."

tr7 Flaziran 1969, TKP Seçim Bildirisi.

AYBAR
,,ANGLO Amerikan cmper1,3|i7mine karşı TEK BİR CEP-
HE halinde mücadele etmelerini zorunlu görmekteyiz.,

YÖN, 3 Eylül 1965, Nr. 127.

BİZİM R.ADYO
,,Bu durumda Meclis derhal olağanüstü toplantıya çağrıI.
malıdır. Meclis derhal olağaniistü toplantıya çağnlmalı
ve hiikümetten imzaladığı bu yeni ikili anlaşmanın kamu
o5runa açıklanmasrnr istemelidlr.»

5 Temmuz 1969, "İkili anlaşmalar tek metne bağlandı."

TİP (M. Ali AYBAR)
Aydın köylerinde gezisi sırasında Amerika ile imzalanan
yeni temel anlaşmaya değinen TİP Genel Başkanı Aybar,
TİP'nin iktidara gelmesi halinde Amerika ile imzalanmış
diğer ikili anlaşmalar gibi anlaşmanın da feshedileceğini
belirtmiş, "Türkiye'ye bu anlaşmada tanınmış gibi görü-
nen haklar, gerçekte kAğıt üzerinde kalacaktır. Bu an-
laşma mutlaka Mecliste görüşülmelidir" demiştir.,

15 Temmuz 1969, ANT. Nr. 133.
lıiOTı Aybar bu beyanatı «Bizim Radyo»nun yayımından üç gün

sonra yani 8 Temmuz 1969 günü vermiştir.
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Prof. Besim Üstünel, Prof. Hamza Eroğlu gibi kişiler de

.ıBizim Radyo"nun övdüklerdiir.
«Bizim Radyo,nun ve Tiirk solcu organlarilı-ln Haziran,
Temmuz ayındaki müşterek konutranndan tipik olanları :

BİZİM R.ADYO
27 Haziran 1969: «Moskova Konferuuısr. "Temel Dökiiman"

TÜRK SOLU
2 Temmuz 1969. Nr. 85. Moskova Konferansr Ana Belge,
si. Sf. 8.

EMEK
30 Haziran 1969, Cem Eroğlu, «Komünist Partiler
Konferansı" S. 6/7.

AYDINLIK
1 Temmuz 1969 - Nr. 9
Komünist ve İşçi Partilerinin Moskova'daki uluslararası
ıoplantrsı. S. l89/I92.

Sonuç olarak şu hususlar kesi nolarak belirmektedir :

1. Türk aşırı solu, Komünistleri müstakil kuruluşlar
olmayıp, orjinal fikirler de ileri siirmemektedir. "Bizim
Radyo,dan zamar, zaman aldıklan direktifleri, aynr slo-
ganlarla eyleme geçirmektedirler. Öğrenci hareketleri,
toprak işgaller, Grevlerin sömürülmesi gibi hususlar bil.
hassa dikkati çeker. \

2. uBizim Radyo" gibi Türk solu da, milleti bölmek, par.
çalamak konusunda işbirliği yapmakta, Milli müessese.
!c,ri, Devlet organlarını, birbirine düşürmek istemektedir.
ier. Orduyu, CHP'yi, AP'yi parçalamak isteyen yayınlar
buna delildir.
3. "Bizinı Radyo" gibi Türk aşın solculan da Kürtçü-
iük tahrikinde iş ve gönül birliği yapmaktadırlar. Özel.

|,
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likle, ANT ve FORUM gibi dergiler, bu konuda Mosko-
va'nın Korsan Radyosu olan .BİZİM RADYO" ile ayni pa-
raleldedir.

4. nBizim Radyo" gibi Türk solcuları da I4l rıe 142.

rnaddeye savaş açmışlar; Türkiye Komünist Partisinin
kurulması için teklifler ortaya atmışlardır. MisAl; Çetin
Altan'ın bazı fikraları, «Türk Solu, ve oAydınlık, dergi
sinin bu konudaki neşriyatı.

5. nBizim Radyo, gibi Türk solcuları da kanuni örgüt-
leri ile birlikte Türkiye'yi batı blokundan tecrid etmek
istemektedirler. Bu bakımdan hemen hemen aynı us-
lüpla NATO ve Amerikan aleyhtarlığ.ı yapmaktadırlar.
Türk solculart oBizim Radyo,nun bıı konudaki direktif-
ierini sloganlarla eylem haline getirmektedirler.

6. Türk solcularının da uBizim Radyo, gibi amacı, Ba-
tılı anlamda bir sosyalizm değil, KOMÜNİZM'dir.

a

111-



a

vüııiir. §ski plöncılar, SKD

İ,u Tiiı,
hı için

illiyetcis1 olnıayıp ko-
k ıııiIliyetçisl oldukla_
gözleri. Pekin'e ve Mos

YÖN, 27 Mayıs 1966, s. 5 ni.ishasında hayatlannın her
saniyesinin hesaplannı verebileceklerini iddta edlyorlar"

r\

ıın gİbl Anıeri-



I

YON
HAFTAU( GAzErE

aa

Biı Alaan Pıoiesairüo ihoal'

[[t[L B[Y[R vs lTlTlln&

ızş Iİıİu,Yü 5. §orc t67 ı8OE

Gördüğtiniiz YÖN, hayatlaunrn her saniyesinin hesabınr

,"r.""k durumda olduklarını iddia etmelerİnden 14 giin

sonra çıkmıştrr. kapakta bir Alman profesöriini.in ifşaatı:

CELAL BAYAR VE ATATÜRI( başIıklı ya,zınrn iç sayfalar,

da yer aldığr btldiriltyor. Kimdir bu Alman Profesör?



TÜRKİYEYİ
SIK SIK
DUşUışünüM...

Pço§ı ileıbert lHelzig

Prof. Herbert M.lıith t93&l9.1a yilhn ınıııdı AlLırı
Dil - Taıih ve Coğıfyı FıLiillcıtıde <<Dcwin Tırihb> vc «ll.
ııın Edebiyılı>> derslĞri vcnııiç, çcviıiler yıpınr!, İlıinci Diiı.
yı Sırıçı yıllanndı der3i vc gıııclclcrde yızılır yıyınlımış
ıydın çetreterde oldulıçı lıııtıDıl bir L,işiydi. İlgited bilin.
€cl ıraşlııDılırdan çok, TiiıL,iycnin ıoıyıt vc politiL 6orıın
lırı iizcrinde ıoplıııyordu. «Aııliirlı» ve «Atıtİİrk Dcdi Iıi»
ıdındaki kiııplarındın bıçtıı, Tiiıkiy-cnin yıkın çağ ıııilıine
dcğnen reıı; eıcıleıinin vıılğ çindiye kıdıı -duyulmıdı.

Şimdi l}oğu Bcıli,ı'de bulunmıLıı, Tİirk ülindcn çeririleıyıpnıIıııdır.
Prof. iielzig iıı lÖN içiı lıııırladığı ıç.&dıki yaııda, ia.

çiıılcrin Türkilcdeki iaoliyeıtci hıkkın?ılbret yerici aeılı.lr^glar 1,er alnııkııdır.

Biz Açıklıyalrm. Bu Alman Profesör, BİZİM RAI)YO'nun
bşındaki eski NAZİ ve yeni KOMÜNİST, klösik bir Sov-
yet Ajanı olan Prof. Herbert MELZİG'dir.
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Prof. MELzİc,İN eynıNLIK HAKKINIıA YltzIsI
Demokratik Alman Cumhurtyett Gazeteciler Blrltğl'.
nln glgary NEIJE DEUTSCHE PRESSE'de Prof.
Herbert 1ltglzig'in AYDINLIK hakkıntlakt }ıazsı.

TtiRKiyEDE yENi sosyALisT DERGİ
Kasım 1968'den beri Türkiye'de yeni bir politik dergi yayın-

Ianryor: AYDINLIK. Dergi kendini sosyalist olarak tanıtıyor ve
gerçekten de öyle. AYDINLIK reaksiyona yol açmış, mahkeme
karanyla ilk sayısr toplatılmış olmasna ve Sorumlu Müdürü
Vahap Erdoğduhun tutuklanmasrna rağnen, aylık derginin ya
yın hayatına devam etme§i engellenememiştir.

Ocak 1969 sayısında Aydınlık kuruculan, reaksiyon ve em.
peryalizme karşr mücadelelerini güçlendirmek için bütiin Türx
sosyalistlerine çağpıda bulunmuşlardır. Çağnda aynen şöyle den
mektedir:

«Türkiye'de hAkim güçler, en çok neden korkmaktaür? EL
bette ki, milli kurtııluş hareketinden. Bunu kendi ağzlanyla
şöyle itiraf ediyorlar: Milli kurtuluş savaşlan, ABD. için atom
bombasından daha tehlikelidir... Emperyalizm ve işbirlikçilen
di.inyanın dört bir yanında kafalannı milli mücadelelerin sert
kayalanna durmadan vurmaktadır. Bu da onlann sonlannın ya.
i<ın olduğunu gösterir. Yurdumuzda da millici hareketin güçlen,
mesi, onlan elbette ki telAşlanüracaktır... Gelecek, gelişen ger.
çek sosyalist hareketindir. Yeniyi inşa edebilmenin yolu, eskiyi
ykmaktan geçer. Her giin eskisinden daha güçIü olarak müca.
dele devam edecektir.»
Prof. HERBERT MELZİG, Neue Deutsche Presse, sayı: 3, Mart
1969, s. 34.

Mümtaz Misafir ( ! ) prof. Herbert MELZİG, AYDINLIK
süttınlannda. Nr. l0, 1 Ağustos 1969.
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