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TEKZIPTIR

Brklü arlrk
[u yalanlarilan

lnlazetenizin 28 Ekim 1970 tarihli nüs_
| -hasrnda, ikinci sahifede 

"Gün Igr$rn-
v da,n "Keskin Sirke" adh makäl,eniz-

de gahsrmla .ilgili olarak yazdrklannrz,
ASabeyim Ismet, sa$cr ve gerici basrn-

da grkan bu yazrnrz gibi tamamen yalan-
larla donatrlmrg y,azrlardan öfkelenerek Ib-
rahim Keyf ismindeki bir arkadagrna, sö
zünü yaptrlmrz mektubu göndermigtir. Si-
zin yazdtlmu gibi Türk Kültür ve Yardrm-
lagma Cemiyetine deSil, bu cemivet'ten ba-
zr yetkililer iligkide bulunduklarr l,brahirn
Keyf'den bu mektubu (I,brahim, Keyf in
haberi ve müsadesi olmamaksrzrn) olarak
negretrne.

Babamrn, uMoskoflar zchir ledi ler o[-
I,umur' diye söyledi$i bir cümle yoktur. Ba-
tr Berlin'de uDo$u Berlin pararlariyle Türk
iggilerine propoganda 1'apmaya memur sa-
tt lmrg gebekeye dügtü!üm" t 'aprlabi lecek i f t i -
radrr. Böyle b,ir gebeke ne tanrvorum. Böy-
le bir $ebeke .ile ne ilgim var ve nede igin-
de bulundufum Berlin Türk Ö$renci Bir-
liäi ya da önceden baqkanltlrnt yaptt$tm
Alman Türli Ö$renci Federasvonunun ilgi-
si  vardrr. Önceden, bagkanr oldu$um..Al-
manva Türk Ösrenci Federasyonu (ATOF)
Batr Almanva vd'B,atr Berlin deki üc bine
yakrn ö[rencinin örgütlendi[i 17 öärenci
kurulugunun bir arava gelmesi ile 1962 se-
nesinde kurulmug bi'r federasyondur. Sizin

yazdrp.nrz gibi gizli Komünist partisi ile
hig bir ilgisi 5roktur.

ATÖF Yönetim ,Kurulu Almanya'daki
birlik delegeleri tarafindan ve en demok-
ratik yolla segilir. ATÖF'ü Barzanilerin ve
macera'perestlerin Yönetmesine, Avrupa'-
da Yüksek Ölrenim gören kimselerin mü-
saade etmeyeceli agrktrr. ATÖF, nereden
geldi$i bilinmeyen paralarla, sizin yazdr$r-
nrz gibi, depil, Batr Atrmanya resmi kuru-
luglanndan ve üyelerinden aldr$r yardtm-
larla qahgmaktadrr. ATOF'ün sizin belirt-
tifiniz gibi, Türk Ordusu aleyhine grkart-
trgr hig bir bildirisi voktur. E[er Nato'yu
Türk Ordusu olarak görüyorsantz, Nato'ya
l;argr olan görüglerimizi dile getirdiSimiz
llildiriler vandrr. Burada yaprlan galtgma-
larla Türk i9Eilerine. Türkiyelde ilerici ba-
srn ve kitaplarda ycr alan gergekle anla-
irlmaktadrr. Türk iggilerinin, bizleri bo[a-
cak kadar nefret ettifi söz konusu olsavdr,
.\dalet Partisi lktidarrnrn Türkive ve Dün-

)'ä kamu oyunda rezil olacalrnt bildili ve
geri alma zorunda kaldrfir karartnr almez
ve bu karara kargr binlerce Türk iggileri-
nin protestoSuna sebep olan gösteriler
meydana gelmezdi.
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Uf,N ITfff,S EY[E!
TÖS'ün, DISK'in, TRT'nin, Demirperde

radyolarrn, zehirli yayrn ve oyunlarrn, Ca-
$aloflu Prc.vda'ntn, Sov-GenE'in ve bi-
raz da tatminsizli$in, yoksullufun dügün-
mez hale koydufu geng öfiretmenler, üni-
versite öSrencileri! Ey köksüz e[itimin kur-
banlan, y,urdunu sevmesini, hürriyeti ,tak-

dir etmesini ö[renrnemig olanlar!..
Size Demirperdeiden kagmrg bir ög-

retmenin, Türkiye'li bir meslekdagrna an-
lattrSt, <Sosyallst ülkeler" hayatrndan par-
galar sunacaflm. Bir de, Mete Akyol'un,
Rusya'dan ugetk ,kaerrarak Türkiye've sr-
frnmr,g Nikolay v'e Vitali adlannda iki Rus

genci ile vaptllr deferli röportajdan parqa-
lar sunaca$rm. Vann Türkiye ile kryas
edin. Propoganda ise: Türkiye komünistle-
r inin en akrlhlan size aksini ispat etsinler. '
Eper "yalan" diyorlarsa, bizzat komünizmi
ve kendi ideolojilerini inkär ettiklerine ba-
srn kah,brntzr..

Itt<in .öäretmeni dinleyelim. 60' yagrn-
dadrr, bir Balkan ülkesinde gahgrr. Iti
gocuflunu Türkiye'ye yerlegtirmeye gahg-
ffir$, kendisi orada ölümü beklemektedir:
Bir Anadolu köy'ündeki akrabalarrnr zlya-
rete gelrnig, o köyün öSretmeni ile görüg-
mektedir: i l 6F  (Devamr  Sa:  7  Sü:  I  de)


