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Yüksek tahsil gençliği arasında komünizm faaliyeti

"İLERİ GENÇLER BİRLİĞİ» KOMÜNİST 
ŞURASININ KARARIYLA KURULMUŞTU

XIV

i
stanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nde si- 
sayi kısmın üstün

de durduğu Ebediyat Fa
kültesi öğrencisi Tahsin 
Berkem, Mayıs ayı son
larında ansızın ortadan 
kaybolunca, cereyan eden 
esrarengiz olaylar üstün
de bir ışık belirdi.

Bahsetmiştim, Pasif Ko- 
runm a’dan faydalanarak 
karartılan İstanbul’da 
bazı köşe başlarında ko
münizm afişleri yapıştırıl
mış, Feshane fabrikasında 
yerlere orak çekiçli «İşçi
ler Birleşiniz» yazılı kart
lar serpiştirilmişti.

Bunları hazırlayan, bu 
derece cür’et ile gözler ö- 
nüne serenler kimlerdi. 
İşte geniş bir tahkikatın 
daha mesnedi..
SAMSUN'DA
BULUNDU
Siyasi Kısım polisleri, Tah

sin Berkem’in muhitinde giz

lice yürüttükleri tahkikatı mü 
teakip, Samsundu olduğunu, 
ailesinin Samsun civarında 
bir çiftliği bulunduğunu ve 
sık sık bu çiftliğe gittiğini tes 
bit etmişlerdi.

Durum, derhal Samsun’a 
bildirildi ve çok geçmeden, or
tadan kaybolan Tahsin Ber
kem, Samsun’da bahis konu
su çiftlikte bulunup, İstanbul’a 
getirildi.

Emniyet Müdürlüğü müte
hassıs doktoru tarafından 
muayenesi yapıldı. Evet, sağ 
kolu bileğinden çıkık ve ba
şında da bir yara izi tespit 
edilmişti. Sorguya, Süleyma- 
niye Camii minareleri ara
sına asılmak istenen afişten 
başlamak faydalı olacaktı. 
Sualler bu yöne çevrildi. Çok 
geçmeden siyasî kısım polis- 
leri Tahsin Berkem üzerinde, 
haftalardır ısrarla durmanın 
büyük faydasını görmeye 
başlamışlardı.

DÜNDAR BAŞTIMAR 
(Teşkilât Üniversitede büyüyor)

YAPILAN
İTİRAFLAR

Bidayette konuşmak iste
miyordu. Fakat gevelemele
rinden sırlarını vereceği ve 
bu işe girdiğine pişman ol
muşa benziyordu.

Hele, «—>......  Her şeyi an
latırım. Fakat ne olursunuz, 
intiharıma müsaade ediniz.» 
gibi konuşmaları mühim sır
lara da sahip bulunduğu ka- 
naatini kuvvetlendirmişti. 
Telkinler tesirini göstermek
te gecikmedi.

<;— Ne olursa olsun anla
tacağım.» diye razı oldu.

—«Süleymaniye Camiinin

minarelerine Saraçoğlu fa
şisttir» yazılı afişi asanlardan 
biri benim. Yanımda da İs
tanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi asistanlarından 
Mdhri Belli vardı.» dedi.

Böylece başlayan itiraflar 
bir çorap söküğü gibi birbi
rini takip etti. Bilhassa, 1945, 
1946, 1947 yıllarındaki faali
yetlerin meydana çıkarılması 
aramalarda ele geçen vesika
lar «İLERİ GENÇLER BİR
LİĞİ» felaketini bütün çıp
laklığıyla ortaya çıkarmıştı.

«SETA» ACELE
TOPLANIYOR
«SETA» yâni Komünist 

Şurası Reşat Fuat Baraner 
şebekesinin tevkifatı hızını 
kaybedince acele toplandı. 
Esasen 1943 yılında alınmış 
bir prensip kararı vardı. O 
da, her ne pahasına olursa 
olsun teşkilatlanma . faaliyeti

bütün fakültelerine yayıldı. 
Yukarda isimleri sayılanlar
dan başka Cezmi Ulucan, 
Ekrem Ataman İsmail Tanık, 
Dündar Baştımar, Muzaffer 
Özkolçak. Müeyyet Boratav, 
Can Boratav, S. Yazıldı, Saf- 
ter Tümay, Arslan Kaynar 
dağ, O. Bağman, Mehmet 
Fethi Elmas, Bilâl Şen, Mus
tafa Arhayi, Süleyman Taş- 
dağ, F. Kızılırmak dahil oldu
lar. Gruplar verilen direktif
lerle birbirlerinin evlerinde 
Yıldız’da Doğancılar parkların 
da, mesirelerin tenha köşele
rinde toplanıp çalışıyorlardı. 
SETA’nın hazırlayıp sekreter 
lerine dağıttığı bültenler bu 
toplantılarda okunuyor, yeni 
taktikler öğretiliyordu. Bu

EMİN SEKÜN 
[(SETA üyesi bir tornacı)

arada ihtilâlcilik metodlarıy- 
la yetiştirici mahiyette husu
si dersler veren de Emin Se- 
kün’den başkası değildi.

LİDERLERİNİN



Resimde, o zamanlar fikirleri pek yayılan solcu hoealaıı görüyorsunuz.

Halk arasında Irk ve Mezhep 
k avgaları körükleniyordu

Dün ilk kısmını verdiği
miz basına ait gizli rapo- 
run ("gazeteler arasındaki 
polemiklerin) ikinci ve 
son kısmını bugün ve
riyoruz.

TÜRK YURDU, (Sayı: 8, 
Sahife: ‘i2i»

Dr. Haşan Ferit Cansever, 
yüksek mekteplerde hoca o- 
lan Yurt ve Dünyacıların 
komünist bulunmaları ve 
münevver kitleye hitabet- 
mekte olmaları itibariyle di
ğerlerinden daha muzır ve 
tehlikeli olduklarım, yapıla
cak mücadelenin siyasî a.ian 
lardan ziyade, bunlara mü
teveccih olması lüzumunu 
tebarüz ettirmektedir.

«?*
DEĞİRMEN. (Sayı: 2; Sa

bite: 36)
Halit Tanyeli, Turancılık 

yapan matbuat münevverle
rinin bu nevzuu bir iki post 
kapmak için vasıta olarak 
kullandıklarını tebarüz ettir 
mektedir

YURT VE DÜNYA, (Sayı: 
21, Sahife: 258)

Halit Tanyeli’nin bu görü
şü tasvib edilmekte ve bu 
satırlar gençliğe heyecan 
ve ülkü vermek iddiasıyla 
ortaya çıkıp şovenizm aşı
layan bunaklara gençliğin 
en iyi cevabı olarak kabul 
edilmektedir.

A
YURT VE DÜNYA, (Sayı: 

20, Sahife: 267)
Vurgunculuğu mevzu a- 

lan ağırbaşlı gazetelerin, bil

hassa mizah gazetelerinin; 
bu vesile ile halk arasında 
ırk ve mezheb münaferetle- 
rini körükleyecek propagan
dalara âlet oldukları, ırk 
prejüj eleri yaydıkları ileri 
sürülerek bugünkü dünya 
mücadelesinin hazırlamşmda, 
halkın içine düştüğü hâle 
sebep olanlar diye yanlış 
düşmanlar gösterenlerin bu 
sahte izahlarıyle bir hissesi

dili!
Dfnrnıd ıp

olduğunu ve gafletimizden 
istifade ederek tedris heyeti
miz arasına girmiş ve Türk 
talebelerini zehirlemekte, 
Türk efkârı umûmiyesine 
kundak sokmakta olan koz
mopolit solcu, marksist, mil
liyetçi düşmanı, caniyâne 
fikirli, zararlı ideoloji taşı
yan bu mikroplardan Türk 
maarifinin temizlenmesi lü
zumunu anlatmakta kendi
lerine cevap verilerek günün 
mevzuu olmak, dolayısiyle 
zehirli fikirlerini daha tesir
li bir şekilde aşılamak arzu
sunu beslediklerine işaret e- 
derek yaptıkları komünist 
propagandaalrma misaller 
vermektedir.

AKBABA, (Sayı: 459, Sa- 
hifc: 4)

Çimdik imzasiyle Ankara’ 
da çıkan bir mecmuanın 
(Yurt ve Dünya) kan kırmı
zı muharirlerinin; en büyük 
Türk şairinin Nâzım Hikmet 
olduğunu söyliyerek yahu di- | 
lere dokununca, babalarına 
sövülmüş gibi kaleme sarı
lıp muhtekirlerin Türkler ol
duğunu iddia, Türklüğü te
rennüm ettiğinden dolayı 
Mehmet Emin’e hakaret, 
«Türke Doğru» adlı bir ki
tap yazdığından ötürü Balta- 
cıoğlu’na hücum ettikleri 
anlatılmakta ve bir şiir mü
nasebetiyle, «bunların kafa
sına kalkacak ve kalktıktan 
sonra da muhakkak inecek 
bir yumruk var; sabretsinler» 
denmektedir.

kat, Reşat Fuat Baraner gru
bunu polis nasıl yakalamış ve 
meydana çıkarmıştı? Hattâ 
neredeydi? Bu sorular SE- 
TA’yı bir hayli düşündürdü 
ve yordu. Bunlardan dersler 
çıkarılarak çürük tarafları a- 
yıklanmak suretiyle yeni 
tetkiklerle esaslı bir teşkilat 
kurulmasına karar verildi.

HEDEF
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
Reşat Fuat grubu tevkifa- 

tından üniversitede kurulmuş 
olan hücreler gizlenebilmişti. 
Şu hâlde teşkilât olarak ay
dınlar arasında komünist par
tisi daha mükemmel gelişe
cek ve gizlenebilecekti. For
mül de hazırdı.

Bulgaristan’da DİMİTROF 
da aynı şekilde hareket etme
miş miydi?... Bu sebeple der
hal İstanbul Üniversitesinde 
«İleri Gençler Birliği - Vurgun 
cuiuk ve Faşizmle Savaş Cep 
hesi» adıyla bir teşkilât ku
rulmasına karar verildi.

Yöneticiliğine «SETA» nın 
genç mücahitlerinden İktisat 
Fakültesi asistanlarından Mih- 
ri Belli ve yardımcılığına da 
yine «SETA» üyesi ve Mos
kova’da ihtilâlci olarak yetiş
tirilmiş Tornacı Emin Sekün 
getirildi.

TAKTİKLER
1 Üniversitede, Reşat Fuat 
şebekesinden yine Moskova’da 
yetiştirilmiş Davdd Nae ve 
Kunduracı Osman Paçalı ile 
Elektrikçi Haşan Basri tara
fından kurulan hücreler şun
lardı:

(David Nae, Tahsin Ber- 
keırı, Mustafa Göksu.) (Tah
sin Berkem, askerî öğrenci 
Yusuf Atılgan, askerî öğrenci 
Kenan Ulut), (Osman Paçalı, 
Nuri, Nahit Erel) ile (Safa 
Yurdanur, Duruş Kazancı, 
Recep Akesd) den ibaretti.

Mihri Belli, bu hücrelerin 
sekreterleri ile hemen irtibat 
sağladı ve SETA’mn yeni tak
tiğini bildirdi. Hücreler altı 
veya daha fazla elemandan 
teşekül edecek gruplar halini 
alacaktı. Çünkü polis üç ki
şilik hücre şekline alıştığı 
için takiplerde yeni gruplar 
nazarı dikkati çekmeyecekti. 
Yakalanma halinde de üç k • 
şiden fazlası kurtulmuş ola
caktı. «İleri Gençler Birliği» 
Kemalist ve Anti • Faşist gö
rünüşlü olacaktı.
Teşkilâtlanma 
Ve Katılanlar
Komünist grunlar kısa za 

manda çoğaldı. Üniversitenin

RAPORU
Artık, yukarda bahsettiği

miz dövizler hazırlanıyor, yaf 
talar yapıştırılıyor, fabrikala
ra orak çekiçli kartlar atı
lıyordu. Birbirinden haber
siz olarak Eminönü Halkevi- 
ne sevkedilen komünist grup 
larm profesör İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu’nun konferansını 
öksürmek, lüzumsuz yerde 
alkışlamak vs. gibi çirkin te
zahüratlarla ihlâl ettikleri ve 
diğer komünizm hareketle
rinde de bilfiil çalıştıkları öğ
renilmişti.

Bütün bu yeraltı faaliyetle
rine liderlik eden Doktor Şe
fik Hüsnü Deymer, İngiliz 
The Tribüne gazetesindeki 
bir komünistin aracılığıyla 
Moskova'da «Komünist Inteı- 
nasyonal Türkiye Seksiyonu 
Komitesi Başkanlığına» gön
derdiği raporda «İleri Genç
ler Birliği» hakkında şunları 
yazmıştı:

«— ... Reşat Fuat Baraner’ 
in tevkifatı faaliyeti aslâ sek
teye uğratmamış, bundan 
dersler çıkarılarak kusurlu 
ve çürük yönler ayıklanmak 
ve daha sarih olarak geniş bir 
DEMOKRATİK SAVAŞ CEP 
HESİ kurmak istikameti tu
tulmuştur.

Tabiatiyle ilk haftalarda 
millî grup ve teşekküllerle 
bağlantıların çoğu kopmuş 
ve bazı çevikleşmiş unsurlar
da yılgınlık alâmetleri görül
müş ve faaliyetten yan çizen
ler olmuştur. İdareci kadro
dan tedhiş ve tevkiften ya
kasını sıyırmış olanlar bun
lar meyanmda bir sene kadar 
evvel SETA işlerine alınmış, 
genç bir mücahit büyük ya
rarlıklar göstermiş ve evvelâ 
arkadaşlarının maneviyatla
rını kuvvetlendirmeye ve son 
ra da yeni şartlara göre ha
rekete veçhe vermeye muvaf
fak olmuştur.

Üniversite muhitinde hiç
bir zaman hareketimize nasip 
olmayan nümayiş ve süratli 
bir serpilme kaydedilmiş üç 
ay gibi kısa bir zaman içinde 
yüz ellisi teşkilâtlı gruplara 
mensup beş yüz kadar gencin 
şiarlarımız etrafında hareke
te geçirilmesi imkânı elde e- 
dilmîştir. Eminönü’nde Prof. 
İsmai. Hakk Baltacıoğlu’nun 
verdiği konferansa sevkedilen 
gençler itirazlar ve mâkûs 
tezahüratla bu konferansı ih
lâl ederek muvaffakiyetleri
mize bir yenisini daha ilâve 
etmevi başarmışlardır.»

YARIN : KOMÜNİZM 
SANIKLARI, POLİS NE
ZARETHANESİNDE Bİ
LE ŞİFRELİ HAREKET-
De r l e  k on uşm a ğ a

r  BAŞLAMIŞLARDI.
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