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ÖZET 

Fedai dergisi, yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren anti- komünist söylem-

leri ile bakış açısını ortaya koymuştu. Özellikle ülkedeki ve dışındaki komünist kay-

naklara dikkat çekerek anti- komünist tezini ortaya koymaya çalışmıştı. Fedai dergi-

sinin yayınlanmaya başlamasının temel amacı olarak görülen komünizm gerek gün-

cel olaylarla gerekse tarihten örneklerle dergi yazarları tarafından ele alınmıştı. Ko-

münizm ve sağ- sol terimlerinin sıkça gündemde olduğu 1960’lı yıllarda Fedai gibi 

şiddetli bir komünist karşıtlığı yapan basın- yayın organları ve kurum- kuruluşlar 

olduğu gibi bu fikre olumlu bakan içten içe destekleyen gruplar da mevcuttu. Dergi 

bu grupların faaliyetlerine de yer vermişti. Her şeyden önce gizli komünist bir parti 

olmakla suçlanan Türkiye İşçi Partisi vardı. Sağ ve sol gruplar sadece birbirlerini 

eleştirmekle kalmamış protestolar, kavgalar ve hatta faili meçhul ölümlere varacak 

kadar şiddetli bir ilişki içerisinde olmuştu. Tüm bu dönem içerisinde tarafını her za-

man belli eden Fedai dergisinin, fikirlerinden dolayı en başta kurucusu Kemal Fedai 

Coşkuner ve diğer yazarlar hakkında sık sık davalar açılmıştı. Sonuç olarak dergi son 

sayısına kadar davası olarak gördüğü komünizmi eleştirmiş ve gerek tanım olarak 

gerekse rejim olarak ayrıntılı bir şekilde incelemişti.  
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ÖNSÖZ 

1960-1980 yılları arasında Türkiye’de var olan komünizmi karşıt görüşlerin 

bakış açısından da araştırmak olayların daha anlaşılır ve yol gösterici hal almasında 

faydalı olacaktır. Çünkü komünizmin Türkiye’de var olmak ve adını duyurmak 

konusunda kamuoyu oluşturmasında kaynağı birazda anti-komünizm olmuştur. Biz 

bu çalışmada Fedai dergisinin bakış açısına değinmek ve olayları geçmişten 

alıntılayarak olayları tahlil edişini aktarmaya çalıştık.  

Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. I. bölümde Fedai dergisinin sahibi olan 

Kemal Fedai Coşkuner’in hayatı ve fikirlerine kısaca değinilmiştir. II. bölümde Fedai 

dergisinin yayın politikası ve komünizme bakış açısı ayrı başlıklar halinde 

aktarılmaya çalışılmıştır. III. bölümde ise dış Türklerde komünizm başlığı yer 

almaktadır. Konuyu kaynağına sadık kalarak öznellikten uzak bir şekilde işlemeye 

gayret gösterdik. Böylesi bir konuyu tez olarak hazırlayabilme cesaretini veren, 

gösterdiği sabır ve samimiyetinden dolayı danışmanım Doç. Dr. Mehmet Pınar’a 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

Hükümet, 1945’ten sonra Cemiyetler Kanunu ile sınıf esası üzerine parti 

kurulmasına izin verirken Türk milliyetçiliği bu dönemde kurduğu dernek ve basın 

aygıtlarıyla komünizmle kararlı bir mücadeleye girmişti. Milliyetçi muhafazakâr 

çevreler, komünizmi Türk milletinin ve İslâm dininin en büyük düşmanı olarak 

görmüş ve komünizmle mücadeleyi millî bir görev olarak değerlendirmişti. 

Anti-komünizm II. Dünya Savaşı sonrası dönemin en yaygın politik 

unsurlarından birisi olarak görüldü. Savaş öncesi dönemde anti-komünizm var olsa 

da bu dönemde öncekinden farkı artık anti-komünizm bir nevi devlet politikası 

olarak uygulanması ve bunun uygulanmasına yönelik yeni araçların geliştirilmesiydi. 

Sosyalist olmayan ülkelerde herhangi bir biçimde komünizme yol açabileceği 

düşünülen eylem ve düşüncelerin hepsini sistemli bir şekilde kontrol etmek, 

yasaklamak ve yalnızca devletin değil bütün bireylerin de bu yönde davranmasını 

sağlamak üzere bir baskı ortamı oluşturmak savaş sonrası anti-komünist 

uygulamaların genel özellikleri olarak sıralanabilir. Bu dönemde Türkiye’de vatan 

savunusu üzerinden biçimlendirilmiş bir komünizm karşıtlığı halk arasında millî 

birliği oluşturacak yegâne unsur olarak tanımlanmıştır. Böylelikle anti-komünizm, 

milliyetçilik yoluyla aslında toplumu bir arada tutabilecek niteliklere sahip bir 

ideolojik işlev de üstlenmekteydi. 

Demokrat Parti’nin kapanmasından sonra Türkiye’de aslında temelleri 

geçmişte atılmış komünizm söylemleri yoğun bir şekilde işlenmişti. 1960’ların 

ortalarından 12 Eylül 1980’e kadar uzanan dönem Türkiye’nin politik ortamında sağ-

sol ayrımının normalleştiği dönemdi. Sağcı- solcu tasnifi gazete diline gündelik 

politika sohbetlerine yerleşmişti. Türk sağcılığı esas olarak sol karşıtlığı temelinde 

bir söylem olarak biçimlendi. Sol karşıtlığının özü de anti-komünizmdir. Sağın temel 

programı komünizm tehdidine karşı tetikte olmaktı. Komünizm hem özel mülkiyeti 

tanımayan, dini inkâr eden, insanları köleleştiren, zalim bir rejim hem de 93 

Harbi’nden beri Osmanlı’nın yok olma kaygısının sebebi sayılan Rusya’nın 

Türkiye’ye yönelik tehdidinin yansıması şeklinde nitelendiriliyordu. 
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Politik yelpazenin sağında yer alan milliyetçi-muhafazakâr yayınlarda 

düşman ortaktı. Sağ düşünceye göre ülkede ve hatta dünya genelinde yaşanılan her 

türlü problemin kaynağı komünizmdi. 1960’lı yıllarda yayımlanmış Millî Yol, 

Toprak, Fedai gibi milliyetçi-muhafazakâr dergilerde komünizm imgesi sıklıkla 

olumsuz yönde tartışılmıştır. Bu dergiler Türk sağının komünizme genel bakış açısını 

yansıtmaktaydı. 

1960’dan sonra hükümetlerin komünizme olan bakış açısının değiştiğini 

düşünen Aclan Sayılgan, CHP’nin de bu dönemde giderek sola kaydığını kabul 

etmişti. Bunun ilk belirtisi olarak da zararlı cereyanlar söz konusu olduğunda İsmet 

İnönü’nün sadece sağdan bahsetmesini göstermişti. Bunun dışında Türkiye İşçi 

Partisi’nin (TİP) organizasyonlarına karşı yapılan anti-komünist mitinglere karşı 

olması, AP (Adalet Partisi) binasının komünistler tarafından saldırıya uğramasına 

sessiz kalması ve damadı Metin Toker’in TİP’in bir komünist partisi olduğunu 

ispatlamaya çalışırken TİP’in yayın organlarında sol destekli yazılarının çoğalması 

gibi örnekler de verilebilirdi. Dönemin dış ilişkilerine de bakacak olursak 

Amerika’dan uzaklaşıp Rusya’ya yaklaşan bir Türkiye söz konusuydu. Bu durum 

siyasî bir tavır olarak düşünülmüş ve hatta bunda biraz da Kıbrıs meselesinin etkisi 

olmuştu. İnönü Kıbrıs sorununda Rusya’yı yanında tutabilme ve ondan maddi yardım 

alabilme arzusuna kapılmıştı. Sayılgan, İnönü’nün bu hamlesinin CHP’yi 

zayıflattığını düşünmüştü. Bu hamleden sonra Türkiye’de de bir Amerika karşıtlığı 

başladı ve neredeyse her gün sokaklarda Amerika’yı protesto eden mitingler 

yapılmaktaydı.1  

Anti-komünist cephenin kurduğu Komünizmle Mücadele Derneği aslında her 

partinin ortak bir çalışması olmak isterken CHP engeli ile karşılaşmış ve bu parti 

tarafından dışlanmıştı. Buna sebep olarak TİP’in mitinglerinin sabote edilmesini 

gösteren Sayılgan, bu girişimlerin bu dernek tarafından yapıldığını düşünmekteydi. 

Bütün bunların yanında son olarak CHP’li Muammer Aksoy’un CHP’nin “ortanın 

solunda” olduğunu söylemesi CHP’nin sola yatkınlığını ispatı niteliğindeydi.2 Sadece 

CHP değil diğer partilerinde hükümetleri kurarken komünizme olan bakış açısı bu 

                                                            
1 Aclan Sayılgan, Türkiye’de Sol Hareketler, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul 2009, s. 310. 
2 Sayılgan, a.g.e, 311; İlhan Darendelioğlu, Türk Milliyetçiliği Tarihinde Büyük Kavga, Oymak Ya-

yınları, İstanbul 1976, s. 63. 
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seyirde olmuş bu yüzden Fedai dergisinde eleştirilere maruz kalmışlardı. Türkiye 

uzun bir süre dış politikada da Rus dostluğunu sürdürmüş ve ülkede komünizm 

eksenli meydana gelen olaylara sessiz kalmayı tercih etmişti. Fedai dergisi, 

hükümetlerin ve muhalefetlerin komünizme olan bakış açısını ve bu bakış açısının 

doğurduğu sonuçları ayrıntılı işleyerek eleştirilerini sık sık dile getirmişti.  

Ülkede komünizmin işlevsellik kazanmayacağına inanan ve ısrarla bu fikri 

savunan bir kitlenin varlığından bahseden Osman Turan, bu fikrin İkinci Dünya 

Savaşı’nda Amerika’nın desteğini alamamalarına sebep olduğunu düşünmüştü. 

Komünizmin Türkiye’de rağbet görmeyeceğini düşünenlere komünizmin hiçbir 

zaman büyük kitlelerin isteği ile ülkelerine yerleşmediğini küçük gruplu çetelerin 

saldırıları ile yerleştiğini söylemişti. Komünizm ile ilgili bir başka yanılgı ise siyasî 

yasaklarla komünist faaliyetlerine son verilebileceği düşüncesiydi. Turan’a göre, 

komünizmin, ülkede yıkılan, yok edilen birçok müesseseden içeri sızabileceğini göz 

önünde bulundurulmamıştı. Özellikle dinî müessese ve üniversitelerdeki zafiyet 

ülkenin manevi olarak eksikliği olmuş ve komünizmin asıl silahının manevi değerler 

olduğu düşünülmemişti.3  

Türkiye’nin inkılap yaparken şiddete başvurduğunu manevi değerlerden ve 

ilimden uzaklaştığını iddia eden Osman Turan, bu yüzden yöneticilerin de ilimden 

uzak kültürsüz olduğunu savunmuştu. Bunun yanında ilim ve fikir adamlarına da 

itibar etmedikleri için kendi istek ve hırslarına kapılmışlardı. Bu yüzden solcuların 

çıkardıkları ilerici- gerici yaygarasına itibar etmekte, ilim, kültür ve manevi 

değerlerden daha da uzaklaşmaktaydılar. Turan, ülkedeki kaosa sebep olan nedenler 

sadece bunlar olsaydı bir süre sonra atlatılabileceğini ancak Türk inkılabının Rus 

ihtilâli ile aynı zamanda olmasından kaynaklı Rusların inkılaba fesat karıştırdıklarını 

düşünmüştü. Birinci Dünya Savaş’ından sonra Rusya’dan yardım almak amacıyla 

kurulan dostluk Komünist Partisi’nin Türkiye’de solcu fikirleri yayıp propaganda 

yapmasına yol açmıştı. Solcuların ülkede sınıf ayrılıkları yaratarak parçalama taktiği 

işe yaramayınca kültür ve ilim kademelerine yerleşerek ülkeye hâkim olma 

yöntemini kullanmak istemişlerdi.4 Bu fikirleriyle Fedai dergisi ile aynı noktada 

buluşan Osman Turan, komünistlerin devleti de halkın gözünde itibarsızlaştırmaya 

                                                            
3 Osman Turan, Türkiye’de Komünizmin Kaynakları, Şark Matbaası, Ankara 1964, s. 3-4. 
4 Turan, a.g.e, 9. 
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çalıştığını ifade etmişti. İlerleyen sayfalarda bahsedeceğimiz üniversite olayları, 

solcuların devlet dairelerine saldırıları, milliyetçiler ile kavgaları bu amaç uğruna 

yaptıkları faaliyetlerden bir kaçıydı. 

Komünizmin yöntemlerini sürekli değiştirdiğini savunan Osman Turan, dinî 

ve millî duyguları yıkamayınca bir süre sonra özgürlükten dem vurduğunu ifade 

emişti. Rejimi eleştirirken bireysel hakların yoksunluğundan bahsederek özellikle 

işçi sınıfını kışkırtmaya çalışmıştı. Komünist düşünceyi reddetmek için birçok neden 

olduğunu söyleyen Turan, bu nedenlerin başında manevi değerlerin geldiğini ifade 

etmişti. Çünkü bu değerler sadece maddi olarak yeme- içmenin önüne geçmekteydi. 

Her insan aile, din, özgürlük kavramlarına çok fazla bağlıdır. Komünizm bu değerleri 

reddederek sadece iktisadî olarak yaşamayı hedef edinmişti. Komünizm, İnsanın her 

dakikasını kurallaştıran temel ihtiyaçlarına bile kendi karar veren bir sistemdi. Ancak 

buna rağmen Türkiye’de komünistlere hizmet eden bir kesimde mevcuttu. Bunlar 

ülkeleri için faydalı olanı yaptıklarını iddia etmekteydi. Sonuç olarak komünizmi 

ölümüne savunanların komünizmden daha tehlikeli olduğuna kanaat getiren Turan, 

ülkenin gerilemesi için yapılan çalışmalara ülkenin kendi vatandaşlarının üstün 

çabasını hayal kırıklığı olarak görmüştü.5 Nitekim vatan haini olarak görülen ve çok 

fazla tartışmalara sebep olan isimlerden biri de Nazım Hikmet’ti. Derginin de sıkça 

bahsettiği Nazım Hikmet’in baştan beri tüm faaliyetlerini Fethi Tevetoğlu ayrıntılı 

bir şekilde işlemişti.6 

Buradan hareketle Türkiye’de kimlerin komünist olduğu ve gizli bir komünist 

partinin olup olmadığı tartışmaları da gündemdeydi. Türkiye’de hiçbir komünist 

“ben komünistim” demez. Bunun “ben casusum” demekten farkı olmadığını bilir. 

Onun yerine “ben solcuyum”, “ben sosyalistim”, “ben devrimciyim” diyenler çoktu. 

Fakat komünistliği buradan belli olmaz. Çünkü komünist olmayan Sosyalistler, 

solcular, devrimciler olabilir. Komünist, komünizm aleyhine sistemli ve şiddetli 

hücumlar yapmaz. Rusya aleyhinde tek kelimesi yoktur. Fakat Amerika’ya düşman 

olduğu görülür. Amerikan emperyalizmi, Amerika’da işsizlik, Amerikan sanayisinin 

geriliği hakkında ima ve iddialarda bulunurlar. Komünist, kendisine taraftar olmayan 

                                                            
5 Turan, a.g.e, 47.  
6 Fethi Tevetoğlu, Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler, Ankara 1967, s. 466. 
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veya kendisine düşman bütün insanlara, otoritelere, fikirlere, derneklere ve partilere 

saldırır. Onların gerici, yobaz, ırkçı, emperyalist olduklarını tekrarlar.7 

Komünizmin Türkiye’de ihtilâl hazırlıkları içinde bulunması ve bu 

hazırlıkların ardından yaptığı ihtilâl denemeleri bulunmaktaydı. Daha önceden de 

bahsettiğimiz gibi iktidarların bu durum karşısında sessizliği devam etmekteydi. 

Ancak halkı bu ihtilâlden korumak adına alınması gereken tedbirler bir devlet 

göreviydi. Bu tedbirler, komünizmi Türkiye için temel ve gerçek bir tehlike olarak 

gören ve bu saldırıyı Türk milleti adına yok etmeğe kararlı bulunanlar için bir anlam 

ifade edecekti. Ancak komünizmi iktidara geçmek için bir alternatif sayan 

politikacılar, komünizmin ülke ve dünya çapında uyguladığı politik baskı karşısında 

boyun eğenler ve komünist katliam mahkemelerinin kanlı hayalini kuranlar için son 

derece rahatsız edici olacaktı. Her şeyden önce komünizmin ülkeden tasfiye edilmesi 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir görevdi.8  

Bu görevi gerçekleştirmek için en büyük adım 1970’ten itibaren Türk 

aydınlarının safını değiştirmesi ve halkla bağını yeniden güçlendirmesiydi. Bu tarihe 

kadar olan komünist saldırılar aydınların gerçekleri görmesini sağlamıştı. İşte bu 

millî birlikten doğan güce dayanarak devlet, komünizmi gerçekten tasfiye edebilir. 

Böylece ülkenin meselelerini çözümlere kavuşturacak ve Türk milletinin maddi ve 

manevi imkânlarını merkezîleştirip birleştirebilecek tek gücün devlet olduğunu 

görmekteyiz.9   

Çalışmamızda ele alacağımız Fedai dergisi komünizme olan tüm bakış 

açılarını inceleyebilmek adına önemli bir örnek temsil etmekteydi. Kemal Fedai 

Coşkuner’in sahibi ve yazarı olduğu Fedai dergisi, 1963 yılında yayın hayatına 

başlamış ve yayımını Coşkuner’in 1979’da öldürülmesine kadar devam ettirmişti. 

Dergi, Coşkuner’in fikirleri doğrultusunda şekillenmiş ve takip ettiği polemikçi ve 

keskin söylemiyle kamuoyunda önemli yer etmişti. Komünizmle mücadeleyle adını 

duyuran Fedai, milliyetçi kamuoyunun 1960’larda yayımladığı önemli kaynaklardan 

birisi olmuştu. Amacımız bu derginin komünizme yaklaşımını belirleyen etkenleri 

tartışarak ortaya koymaktır. 

                                                            
7 Peyami Safa, Sosyalizm, Marksizm, komünizm, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1982. 
8 Aykut Edibâli, Komünist İhtilâle Karşı Tedbirler, Otağ Yayınları, İstanbul 1972, s. 12-13. 
9 Edibâli, a.g.e, 14. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. KEMAL FEDAİ COŞKUNER 

1.1. Hayatı 

Kemal Fedai Coşkuner, 1927 yılında Akseki’nin Mahmutlu köyünde 

doğmuştur. Babası Mehmet Akkoca Abbasoğlu, Çanakkale gâzilerindendir. 

Coşkuner 1945 yılında Antalya Aksu Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Antalya, 

Muğla ve İzmir illerinin çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı10. Coşkuner’in 

öğretmenlik hayatı oldukça hareketli geçmiş, fikirleri ve yazıları hakkında çeşitli 

davalar açılmıştı. Millî Eğitim Bakanlığı 1947’de Antalya’da bulunduğu sırada 

hakkında ideolojik faaliyetler yaptığı gerekçesiyle soruşturma açmış ve Coşkuner, iki 

farklı ilkokula sürgün edilmişti.11 

Coşkuner, hayatı boyunca birçok farklı dernek ve kuruluşlarda da çalıştı ve 

yöneticilik yaptı. İlk olarak 1951-1952’de Türkiye Milliyetçi Derneği’nin Tire 

şubesinde bulundu. 1961-1965 yılları arasında İzmir Türk Ocağı başkanlığı yaptı. 

1963-1970 ve 1979’da iki devre olmak üzere İzmir’de Fedai Dergisi’ni yayınladı. Bu 

dergi 1967’de İstanbul’da bir süre haftalık dergi olarak çıktı. Coşkuner’in yazılarının 

bulunduğu belli başlı gazete ve dergiler şunlardır: Fedai, Toprak, Serdengeçti, İleri; 

Anadolu, Türkyolu, Fuar, Bizim Anadolu, Hergün, Hüryol, Komünizmle Savaş ve 

Orkun.12 

Coşkuner, aynı zamanda 17 Mart 1962’de İzmir Devrim Ocağı’nın Akademik 

İlimler Akademisi’nde düzenlediği Köy Enstitüleri konulu bir açık oturuma muhalif 

ses olarak katıldı, burada kendisine tepki gösteren sol görüşlü öğrencilerle kendisini 

savunan sağ görüşlü öğrenciler arasında kanlı bir arbede yaşandı. Millî Eğitim 

Bakanlığı, Coşkuner hakkında tahkikat açmış fakat hakkında kanunî bir işlem 

yapılmasına gerek olmadığına karar vermişti.13  

                                                            
10 Cansever Tanyeri, “Kemal Fedai Coşkuner Hayatı ve Fedai Dergisi Üzerine Notlar”, Türkçülük 

Armağanı, Akademi Kitabevi, İzmir 1994, s. 194. 
11 Celil Bozkurt, “Milliyetçi Bir Mücadele Adamı Kemal Fedai Coşkuner ve Fedai Dergisi”, Türk 

Dünyası Araştırmaları Dergisi VIII/ 203, İstanbul Nisan 2013, s. 153. 
12 Tanyeri, a.g.m, 194. 
13  Bozkurt, a.g.m, 153. 
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Öğretmenlik mesleği dışında Coşkuner, 1975-1978 yılları arasında İzmir 

Halk Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. Sonradan çalıştığı kurumda Türk 

büyüklerinin fotoğraflarını indirmediği gerekçesiyle dönemin Millî Eğitim Bakanı 

Necdet Uğur tarafından bu görevinden alındı ve İzmir’de Yıldırım Kemal Bey 

İlkokulu’na tayin edildi. Coşkuner’in görevden alınması, kendisinin çalışmalarını 

takdir eden İzmirli bir grup kadın tarafından protesto edildi ve Coşkuner’in görevine 

dönmesi için basın açıklaması yapıldı. Coşkuner, Necdet Uğur’a yazdığı ağır bir 

telgrafta, Uğur’u, aşırı solcu olarak nitelediği TÖB-DER (Tüm Öğretmenler 

Birleşme ve Dayanışma Derneği) üyelerini Millî eğitim kadrolarında gözetmekle 

suçladı, akabinde Tunceli’ye sürgün edildi. Fakat kendisi, emekliliğini isteyerek 

öğretmenlik hayatına veda etti.14 

Coşkuner, Türkiye’de ideolojik çatışmalarının alevlendiği bir zamanda 3 

Aralık 1979 tarihinde İzmir’in Tilkilik semtinde uğradığı bir suikast sonunda 

öldürüldü. 52 yaşında ölen Coşkuner’in ölümü, milliyetçi camiada şok etkisi yarattı 

ve değişik tepkilere neden oldu. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, suikast 

olayının ardından verdiği beyanatta, “İstanbul’da korkunç denebilecek boyutlara 

ulaşan MHP katliamının aynen İzmir’de de sahneye konulmak istendiğini” 

vurgulamıştır.15 

1.2. Fikirleri 

Kemal Fedai Coşkuner, daha çok siyonizm ve komünizm ile mücadele etme 

yönünde çalışmalar yapmıştı. Fikir cephesini de bu yönde şekillendirmişti. Türkiye 

Siyonizm ile Mücadele Derneği’nin 16 Şubat 1969 tarihli genel kurultay 

toplantısında “İslâm âlemi için en az komünizm kadar Siyonizm’in de büyük tehlike 

teşkil ettiği” ifade edilmiş ve genel başkanlığa Kemal Fedai Coşkuner getirilmişti. 

Ancak Coşkuner’in tüzükte kurucu üyesi olarak ismi yer almamaktaydı.16 

Coşkuner genel başkan seçildikten sonra verdiği yazılı beyanda “Siyonizm’le 

mücadele Türkiye’nin en büyük davasıdır” diyerek Siyonizm’i “bir dev cesametinde 

                                                            
14  Bozkurt, a.g.m, 156. 
15https://idp.org.tr, Erişim Tarihi: 15.11.2018.  
16 Rıfat Bali, “Irkçı Bir Dernek: Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği”, Toplumsal Tarih, Sayı 29, 

İstanbul 1996, s. 33. 

https://idp.org.tr/
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olan düşmanımızın madde üstünlüğü yanında bizim varlığımız bir karınca 

mesabesindedir” diye tanımladı ve “küfre karşı yegâne dayanağımız olan iman 

kuvvetiyle” de mücadeleye devam edileceğini belirtti. Dernek Mescid-i Aksa’nın 

yakılması nedeniyle bir bildiri yayınlayarak İsrail ile siyasî ilişkilerin kesilmesini 

istedi. Kemal Fedai Coşkuner kısa bir süre sonra işlerinin hem Fedai dergisini hem 

de dernek çalışmalarını beraber yürütemeyecek düzeyde yoğun olduğunu belirterek 

dernek genel başkanlığından çekildi.17  

Coşkuner’in Fedai Dergisi’nde yayımladığı milliyetçi içerikli ve dönemin 

CHP’li Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem’in icraatlarını eleştiren yazılarından 

dolayı hakkında bir kez daha tahkikat açıldı. Coşkuner, siyasi yazılar yazmak, 

mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak ve irticayı desteklemekle suçlandı. 

Coşkuner, soruşturma sonunda İzmir’den alınıp Van’a sürgün edildi. Coşkuner’in 

yazdığına göre, Millî Eğitim Bakanlığı irticai faaliyetlerinden dolayı kendisinin 

öğretmenlik yapmasını mahsurlu görmüş ve bir evrak memuru olarak tayinini 

gerçekleştirmişti. Coşkuner bunun üzerine “tehir-i icra” davası açmış fakat; itiraz 

reddedilince meslekten istifa etmişti. Coşkuner’in Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

Van’a bir evrak memuru olarak sürgün edilmesi milliyetçi kamuoyunda tepkiyle 

karşılandı. Fedai dergisi, Coşkuner’in bir fotoğrafına yer verdiği kapak haberinde 

“Fedai sürgünde”, “Kırıldı fakat eğilmedi” başlıklarla sürgüne tepki göstermiş ve 

mücadelede kararlılık mesajı vermişti.18  

Coşkuner hakkında verilen bu kararlar Millet Meclisi’nde de tartışmalara 

neden oldu. 

“Fedai Coşkuner'in Fedai dergisi ve mahallî gazetelerde (bir öğretmen ve 

dolayısıyla müseccel bir Devlet memuru olduğu halde kanunla sınırlanan 

hareket sahasının dışına çıkarak, bütünü ile siyaset ve irtica yolunda 

toplanan ve aslında karanlık gayeler arayan faaliyetlerini belirten) ısrarla 

yayınladığı yakıları üzerine Bakanlığımız müfettişlerince yeniden yapılan 

tahkikat sonucuna göre: İmzalarını taşıyan yazılarını, gericilik ve nurculuk 

konusunda dini istismar etmekte, memlekette İslâm Dininin ortadan 

kaldırılmasına doğru gidildiği şüphesini uyandırarak kamunun düşüncesini 

karıştırmakta ve bu hareketi ile dini siyasete alet etmekte olduğundan bu 

davranışının 788 sayılı Kanunun 9ncu maddesini ilgilendirdiği görülmüştür. 

Hakkında Memurin Muhakematı Kanunu gereğince işlem yapılmak üzere 

                                                            
17 Bali, a.g.m, 34. 
18 C. Bozkurt, a.g.m, 154. 
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dosyası İzmir İl İdare Kurulunca sevk edilmiş ve adlî bakımdan durum 

mahkemeye intikal etmiştir. Ayrıca İzmir ilinde çalışması sakıncalı ve zararlı 

görüldüğünden öğretmene en çok ihtiyacı bulunan Van ili emrine tâyin 

edilmiştir. Yeni tâyin edildiği bu ildeki vazifesine gitmediğinden, 4357 sayılı 

Kanunun 8nci maddesi gereğince 21 08 1964 tarihinde görevinden çekilmiş 

sayılmıştır.”19 

Bu olayların ışığında Coşkuner’in yazılarıyla katkıda bulunduğu muhafazakâr 

Hürsöz gazetesi de sürgün kararı veren Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem’i, 

milliyetçilik aleyhtarı olmakla ve eğitim sistemine kendi zihniyetindeki kadroları 

yerleştirmekle eleştirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sapık 

cereyanlar serbestçe faaliyet gösterirken vatansever bir milliyetçi olan Coşkuner’in 

hedef alınmasının bir sindirme politikası olduğunu iddia etti. Coşkuner’in Van’a 

sürgün edilmesi Ankara Milliyetçi Öğretmenler Birliği tarafından da tepkiyle 

karşılanmış, birlik, başkan Selahattin Arıkan imzasıyla yayımladığı 3 Haziran 1964 

tarihli 5 maddelik bir bildiride, Öktem’in, milliyetçi muhafazakâr öğretmenlere karşı 

olduğunu düşündüğü icraatını sert bir şekilde eleştirmiş ve Öktem’i, “dini savunduğu 

için” Coşkuner’i feda etmekle suçlamıştır. Başkan Arıkan, Öktem’e komünist 

dememekle birlikte “tutumlarıyla adeta bu hastalığa müptela bulunanları 

desteklediğini” ileri sürerek gerekirse bu iddiasını ispatlayabileceklerini ileri 

sürmüştür.20 

Coşkuner, düşüncelerini siyasetle de ilişkilendirmeye çalışarak demokratik 

hayatına bir CHP muhalifi olarak başladı ve komünizme yakın bulduğu CHP’ye karşı 

önce DP’yi ardından da devamı gördüğü Adalet Partisini (AP) destekledi. Coşkuner, 

1965 seçimlerinde AP’nin Manisa milletvekili adaylığı için ön seçimlerine girmiş, 

ancak aday olamamıştı. Coşkuner, 1965 seçimlerinden hemen önce Muhafazakâr 

Parti adıyla bir parti kurma teşebbüsü oldu. Ankara’da kurulması düşünülen parti, her 

vilayetten bir ile üç arasında üyenin katılımıyla yönetim kurulunu oluşturacak ve 

1969 yılındaki seçimlere hazırlanacaktı. Bu süre zarfında, Fedai dergisi de 

Muhafazakâr Parti’nin yayın organı olarak Ankara’da haftalık gazete olarak 

yayımlanacaktı. Ancak, Coşkuner’in yoğun olarak uğraş vermesine rağmen partinin 

kurulması gerçekleşmedi.21 

                                                            
19 Millet Meclisi Tutanak Dergisi Sayı 34, 1965, s. 644. 
20 Bozkurt, a.g.m, 158. 
21 Bozkurt, a.g.m., 158. 
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Siyasetle ilişkilerini devam ettiren Coşkuner, 1967 yılında genel başkanlığını 

Alparslan Türkeş’in yaptığı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne girdi. 1969 

seçimlerinde AP’ye karşı “mevcutların en iyisi” olarak nitelediği MHP’yi destekledi. 

Coşkuner, MHP’ye yakın ülkücü teşkilatlar tarafından 1968 yazından itibaren 

ülkenin değişik yerlerinde açılan, ülkücü gençleri bedeni ve fikri yönden yetiştirmek 

ve onlara Turancılık ülküsü vermek amacını güden gençlik kamplarında görev aldı. 

Demirel Hükümeti’nin 1970 yılında hazırladığı emniyet raporuna göre, Coşkuner, 

MHP üyesi Şerif Üsküp’ün İzmir Karaburun ilçesine bağlı Balıkova Köyü’nde özel 

mülkünde kurulan gençlik kampı için halktan makbuz karşılığında yardım topladı. 

Coşkuner, zamanla ilişkilerini kökleştirdiği MHP’nin 1973’te Aydın milletvekili 

adayı oldu. Coşkuner, son olarak MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından 

MHP Antalya Bölge Müfettişliği’ne atandı22. 

1.3. Fedai Dergisi Yayın Politikası 

1962’de Serdengeçti dergisinin kapanmasından sonra Kemal Fedai Coşkuner, 

Osman Yüksel’den Serdengeçti isim hakkını istedi ve derginin adını Fedai koydu. 

Fedai aylık dava dergisidir. Kapak resminde cami siluetleri önünde koşan akıncılar 

bulunur. Derginin sahibi eşi Ayşe Fedai Coşkuner’dir. Başyazarı ise Kemal Fedai 

Coşkuner’dir. 2 dönem toplam 64 sayı olarak çıkmıştı.  Derginin yazı kadrosunda 

başlıca şu isimler bulunmaktadır: Kemal Fedai Coşkuner, Osman Yüksel 

Serdengeçti, Fethi Tevetoğlu, Hasan Oraltay, Saffet Solak, Ömer Lütfi Bozcalı, 

Abdurrahim Karakoç, Ziyaeddin Babakurban, Sabit Ünal, Abdurrahman Cerrahoğlu, 

İbrahim Kipel, Agâh Oktay Güner ve Selçuk Koroğlu.  

Fedai, başlangıç itibarıyla 20 sayfalık bir hacme sahipken sonra sayfa sayısını 

24’e çıkardı. Yayın politikası gereği reklam ve ilân kabul etmeyen dergi, zamanla 

içinde bulunduğu maddi bunalımlardan dolayı bu prensibinden vazgeçti ve İzmir 

merkezli değişik şirketlerin reklam ve ilanlarını kabul etmeye başladı. Fedainin aylık 

tirajı kesin olarak bilinmemesine karşın derginin 10. sayısında yer alan bir kayda 

göre tirajının 4 bin civarında olduğu anlaşılmaktadır. Bu sayının ilerleyen zamanda 

5-6 civarına ulaştığı tahmin edilmektedir. Kemal Fedai Coşkuner, Fedai’nin Ekim 

                                                            
22 Bozkurt, a.g.m, 160. 
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1966 tarihli 35. sayısında aldığı bir kararla dergiyi okuyuculardan alacağı yardımlar 

dâhilinde haftalık gazete olarak çıkarma kararı aldı. Bu hususta yapılacak yardımlar 

için İzmir’de bir banka hesabı açılmış ve gazetenin İstanbul’un fetih yıldönümü olan 

29 Mayıs 1967 günü İstanbul’da yayımlanması planlandı. Bu arada gazetenin yazı 

kadrosu açıklanarak okuyucu bilgilendirilmiştir. Fakat Fedai, haftalık gazete olarak 

İstanbul’da yalnızca 14 sayı yayımlanabildi. Dergi, bir yıllık aradan sonra yeniden 

İzmir’de aylık olarak yayımlanmaya devam etti. Coşkuner, Fedai’nin Kasım 1979 

tarihli son sayısında dergiyi yeniden haftalık gazete olarak yayımlayacağını 

açıklamış fakat kendisinin öldürülmesi sonucu bu plan da sonuçsuz kaldı23. 

Dergi yayın politikasını “Çıktığımız müddetçe Millîyetçiliğin ve 

mukaddesatın eğilmez müdafiliğini yapacak olan dergimiz bu iki hasletin birbirinden 

ayrılmaz iki cevher olduğuna inanmaktadır… Yolumuz Tanrı Dağı kadar Türk, Hira 

Dağı kadar Müslüman” olarak açıkladı. Dergi bu söylemle MHP ile aynı düşünce 

ekseninde hareket etmekteydi24. 

Kadroda şiddetli antisemit söylemi ile ünlü Cevat Rifat Atilhan ve 

“Yahudilere Ölüm”, “Yahudi” şiirlerini yayımlayan Enver Tunçaalp da yer 

almaktaydı. Bu yazarlar komünizm, farmasonluk, siyonizm ile mücadeleye sıklıkla 

yer vermekteydi. Derginin simgesinde parıldayan bir hilali çevreleyen 16 yıldız 

vardır. 16 yıldız tarih sahnesine çıkmış 16 Türk Devletini oradaki hilâl de İslâmiyet’i 

temsil etmektedir. Bu simge aynı zamanda İslâmiyet ile donanmış bir Türklük, 

Türkçülük dolayısıyla yüce turan idealini ifade etmektedir25. 

Derginin siyasetle ilişkisine göz attığımızda, dergi yazarları mecbur 

olmadıkça siyasete girmeyeceklerini belirtmişlerdi. Dergi, komünizm hakkında: 

“Mücadelemizin ağırlık merkezi, milletimizi tehdit etmeye yeltenen komünizm 

üzerinedir ve Komünizmin nasıl karşısında isek komünizm kadar İslâmiyet’e ve 

Türklüğe cephe alan farmasonluğunda öyle karşısındayız” demişti.  Aynı zamanda 

milliyetçiliğin Türkçülükten ayrı düşünülemediğini ve bir Türk milliyetçisinin 

Türkçü olmamasının kabul edilemeyeceği ifade edilmişti. Bu yüzden başka 

memleketlerdeki ırkdaşlarının ıstıraplarını da kendi ıstırapları saymışlardı. Derginin 

                                                            
23  Bozkurt, a.g.m, 163. 
24 Tanyeri, a.g.m, 195. 
25  Bali, a.g.m, 34. 
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içeriği: milliyetçilik, komünizmle mücadele, siyonizm ve masonlukla mücadele, dinî 

konular, siyasî konu ve haberler, Türk dünyası, tarih, edebiyat, açık mektuplar, 

beyannâmeler, okuyucu mektupları, iktibaslar, çeşitli memleket meseleleri ve 

hatıralardan oluşmaktaydı26. 

 

 

 

 

  

 

  

                                                            
26 Tanyeri, a.g.m, 196. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. FEDAİ DERGİSİ’NDE KOMÜNİZM 

Komünizm, Fedai dergisinde sıklıkla işlenen ve derginin açılma sebebi olarak 

görülen bir konu olmuştu. Dergideki birçok yazarın en çok üstünde durduğu konu 

olan komünizm, sadece genel çerçevesiyle değil bunun Rusya’daki uygulanışı ve 

Türkiye’deki yansımaları da yoğun bir şekilde işlenmişti. Özellikle de Kemal Fedai 

Coşkuner’in komünizmle ilgili şiddetli eleştirileri dergide sıklıkla yer almıştı. 

Fedai dergisi, hedeflerinden bahsederken başlıklandırdığı komünizmi 

mücadelelerinin ağırlık merkezi olarak nitelendirmişti. Dergi daha yayın sürecinin 

başında komünizme karşı izleyeceği politikalarla ilgili ipuçları vermekteydi. Tehdit 

olan komünizme ve düşman olarak görülen Moskova ajanlarına karşı sonuna kadar 

mücadele edileceği şu sözlerle sonlandırılıyor; “Son düşman, son gölge kalana 

dek…”27  

Derginin yayın kadrosu şehir şehir gezip topladığı bilgiler ışığında 

komünizmle mücadele etme metodunu takip etmekteydi. Örneğin; Gaziantep’in 

komünistleştirilmeye çalışıldığı ve buraya devletin acil müdahale edilmesi 

gerektiğine sıklıkla yer vermişti. Gaziantep’teki solcu gazeteler en çokta Mustafa 

Kemal Atatürk’ün sosyalist olduğunu ispatlamaya yönelik haberler yapmaktaydı. 

Fedai dergisi buna sert tepki göstererek sosyalist tanımlamaya açıklık getirmişti. 

“Sosyalist olmak için;  

1. Sosyal adaletsizliklere, haksızlıklara, insanların insanlara kul olup 

sömürülmesine karşı isyan duygularını taşımak. 

2. Bütün mal ve mülkün devletleştirilerek ilim yolu ile ortaklaşa 

kullanılmasına inanmak. 

3. Sermayedarlığın, ağalığın, beyliğin, patronluğun, özel sektörün tek 

deyimle mülkiyetin kaldırılması gerektiğini anlamak. 

4. Bütün insanların ırk, din, dil gözetmeden kardeş ve eşit olduğunu bilmek. 

5. Çalışmadan başkasının sırtından geçinenlerin hain ve ahlaksız tanımak. 

                                                            
27 Kemal Fedai Coşkuner, “Yolumuz”, Fedai I/1, İzmir Ağustos 1963, s.1. 
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6. Bütün işlerin ve işletmelerin, tekmil gelirlerin devlet tarafından idare ve 

pay edilmesini istemek.”28 

Aynı zamanda Antep’te komünist propagandaya yer veren Toplum 

gazetesinin Marksizm üzerinden yürütülen politikası da Fedai dergisi tarafından 

eleştirilmişti. Gazete, Karl Marks’ın birçok dile çevrilen Kapital eserinin Türkçe’ye 

çevrilmesini talep etmişti. Marksizmi aşırı öven bu gazeteye karşılık Antep’te 

“Mehter” adında bir derginin çıkması Fedai tarafından övgüyle bahsedilmişti.29 

Antep’teki Toplum gazetesinin varlığından yakınan Fedai, Gazi unvanını almış bir 

şehrin bu derece Komünistleşmesi akıl alır gibi değil demişti. Haftalık Solcu gazete 

diye yönünü belirleyen Toplum gazetesinde çıkan birkaç haberi aktaran dergi bunun 

adeta ülkenin özeti niteliğinde olduğunu ifade etmişti. Başka bir tepkiyi de Köy 

Enstitülerinin komünist yuvası olduğu iddiasına karşılık Toplum gazetesinin “demek 

ki köylüde o düzene yatkındı” diye açıklama yapmasına göstermişti. Bu ifadelerin 

köylüye hakaret, iftira niteliğinde olduğunu söyleyen Fedai, Antep’teki bu durumdan 

endişe duymuştu.30    

Toplum gazetesinin Köy Enstitüleri ile ilgili bahsettiği komünist yuvası 

olduğu iddiası Fedai dergisine aitti. Dergi bu iddialarını sürdürmüş ve kanıtlamak 

için haberlerini yayınlamaktan geri durmamıştı. Nitekim Köy Enstitülerinin 24. 

yıldönümünü kutlamak amacıyla bazı grupların bir araya gelerek yaptıkları 

konuşmalarda Köy Enstitülerinin kapatılmasından yakınmaları ve ülkenin eğitim 

seviyesinin artırılması gerektiğini söylemeleri Fazlı Akkaya tarafından eleştirilmiş ve 

samimi görülmemişti. Akkaya, Köy Enstitüleri özlemini çekenlere buradaki eğitim 

sistemini ortaya koyacak raporlarını göstermişti. Bu rapora göre buralarda övülen 

rejim komünizmdi. Komünizm gençler arasında özendirilerek hem rejim olarak hem 

de sosyal hayatlarında onları refaha erdirecek yegâne ideoloji olarak gösterilmişti. 

Aynı zamanda aile kutsiyetini de gereksiz bulan komünizm ahlaki değerleri hiçe 

sayacak derecede bir eğitim anlayışına girmişti.  Köy Enstitülerinin açılmasını 

                                                            
28 “Antep’teki Solcu Gazeteler”, Fedai II/13-14, İzmir Eylül 1964, s.20. 
29 “Fedai’nin Objektifinden”, Fedai II/18, İzmir Ocak 1965, s. 16. 
30 “Komünistlerin Bilhassa Çöreklendiği Şehir: Antep”, Fedai II/22, İzmir Mayıs 1965, s. 16. 
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isteyen kesimlere karşı bu cevap verilirken bu kararların ülkeyi felakete sürüklediği 

belirtilmişti.31  

Köy Enstitülerinde eğitim gören ve daha sonra burada memur olan Hüseyin 

Atmaca’nın o zamanın Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri’ye gönderdiği bir raporu 

gündemine taşıyan Fedai dergisi, komünistlerin Köy Enstitüleri’ndeki faaliyetlerini 

açığa çıkaran bu raporu samimi bulmadığını açıklamıştı. Bunun nedeni Atmaca’nın 

üzerindeki şüpheleri kaldırmak ve makam sahiplerine yaranmak istemesi olduğunu 

düşünmeleriydi. Atmaca’nın raporunda belirttiğine göre açıkça komünistlerle 

mücadeleye girmiş ve bu yüzden kendisi burada pek sevilmemişti. Ancak dergi bu 

iddiaları bazı çelişkiler olduğunu ispatlamaya çalışarak yalanlamıştı. Çünkü dergiye 

göre Hüseyin Atmaca zamana ve kişiye göre renk değiştiren kurnaz bir politikacıydı. 

Zaten daha sonra da bu raporun kendisine ait olmadığını iddia etmişti. Ancak dergi, 

raporun Atmaca’ya ait olduğunu orijinal metninin Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişi 

Ali Uygur’un arşivinde bulunduğunu kanıt olarak göstermişti.32  

Bir süre sonra Hüseyin Atmaca İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış 

İzmir Karşıyaka Kız Enstitüsü’nde Türkçe öğretmenliği görevine atanmıştı. Bu 

durumdan memnuniyet duyan dergi, bunu Hüseyin Atmaca hakkında ki iddiaları 

ortaya çıkarmalarına bağlamıştı. Atmaca’nın layık olduğu konumu bulduğunu 

düşünen dergi, bu kararın solcuların ve TİP’in işine gelmediği için hemen harekete 

geçtiklerini ve Millî Eğitim Bakanlığına bildiriler yayınladıklarını söylemişti. Sadece 

solcular değil AP’den bazı isimler de bu durumdan üzüntü duyduklarını açıklamıştı. 

Bunlardan biri de AP İzmir İl Başkanı Mehmet Karaoğlu idi. Karaoğlu, yaptığı 

açıklamada Atmaca’nın görevinden alınmasından üzüntü duyduğunu ve başbakana 

kendisine sorulmadan İzmir teşkilatında tayin yapılmamasını söylediğini ifade 

etmişti. Bu açıklama yayınlandıktan sonra Karaoğlu’nun yalanlamasını bekleyen 

dergi, herhangi bir açıklama yapılmamasını şaşkınlıkla karşılamıştı. Aslında Atmaca 

hakkındaki iddialara rağmen bu şekilde korunması Atmaca’nın ikiyüzlü siyasetine 

bağlanmıştı.33  

                                                            
31 Fazlı Akkaya, “Köy Enstitülerinin Özlemini Çekenlere Cevabımız”, Fedai I/11, İzmir Haziran 1964, 

s. 14. 
32 “İzmir Maarif Müdürü Hüseyin Atmaca”, Fedai II/15, İzmir Ekim 1964, s.14-15. 
33 “Hüseyin Atmaca ve Mehmet Karaoğlu”, Fedai III/29, İzmir Mart 1966, s. 16. 
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Dergi, komünizm ile mücadeleyi daha sistematik bir hale getirmek için halkı 

bu fikre karşı bilinçlendirmeye çalıştı. Halkı bu fikre karşı örgütlemek için bir 

beyanname yayınladı. Bu beyannameye göre; komünizm memleketin dört bir yanını 

sarmış sabotaj hareketlerine başlamıştı. Amaç ülkede komünist ihtilâlin zeminini 

hazırlamaktı. Halkın vatani duygularına tesir etmek amacıyla yazılan beyanname de 

geçmişteki destansı zaferlere sıkça değinilmiş ve söyleşi tarzında halk uyandırılmak 

istenmişti. “Ey Türk Uyan” ve “Ey Ehli Vatan Uyan” gibi nidalar sıkça 

tekrarlanmıştı. Memlekette komünizmin biraz daha masumlaştırılıp Sosyalizm 

kimliği altında yayılma fırsatı bulmasına dikkat çekilmişti.34 

Türkiye’de komünizmin, sosyalizm ve işçi hakları bahanesiyle yayılarak 

korkunç bir hal aldığına değinen Fedai dergisi, komünistlerin iktidar olabilmesi için 

bir ihtilâle ihtiyaç duyacaklarını belirtmişti. Komünistlerin halkın iradesiyle başa 

geçtiği görülmediğinden Türkiye’de olası bir komünizm ihtilâli durumunda neler 

olabileceğini kendi bakış açısıyla ifade etmişti. Özellikle olabilecek bir ihtilâlde ilk 

on beş gün Komünistlerin neler yapabileceklerini dokuz madde halinde yayınlamıştı. 

İlk olarak radyolar ele geçirilip milliyetçi kesim aileleri ile birlikte katledilecekti.  

Çünkü bunun 1917 İhtilâli’nde Çar subaylarına da uygulandığı Sovyet 

Cumhurbaşkanı K. Voroshilov’un yaptığı itirafta görülmüştü.  Daha sonra yine 

ülkede solcu olmayan Komünistleri sahiplenmemiş devlet adamları ve şöhret sahibi 

kişilerde katledilecekti. Orduya müdahale edilip üst düzey subaylar tasfiye edilecek 

ve ordunun idaresi Rusya’ya verilecekti. İşçi Partisi hariç bütün partiler kaldırılarak 

yine Rusya’ya bağlı bir hükümet kurulacaktı. Ülkedeki işsiz güçsüz insanlar zengin 

kesimin üzerine saldırtılarak tüm malları yağmalanacaktı; ancak bu mallar 

komünistlere teslim edilecekti. Banka, fabrika ve özel yatırımlara el konulacak ve 

komünist taraftarı olmayan basın mensupları sınır dışı edileceklerdi. Aynı zamanda 

kendi ülkelerindeki ihtilâllerinde yaptıkları gibi binlerce insan kamplarda ölüme 

terkedilerek hapishanelerde çürüyecekti.35  

Ülkelerinde ihtilâl yaparken böyle davranan komünistlerin Türkiye’de de 

olası bir ihtilâlde böyle davranacaklarını düşünen dergi, bu sıraladıklarını 

komünistlerin ilk etapta yapacakları faaliyetler olarak belirtmişti. Daha sonra ki 

                                                            
34 Kemal Fedai Coşkuner, “Millete Beyanname”, Fedai II/ 16, İzmir Kasım 1964, s. 10-11. 
35 “Bir Kızıl İhtilâl Olursa”, Fedai II/19, İzmir Şubat 1965, s. 10. 
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aşamada yani ihtilâlden bir ay sonra ise ziraat, sanayi, ticaret, ulaşım, giyim ve gıda 

maddelerinin devletleştirilmesi için, üç ay gibi bir zamanda da tamamen siyasî güç 

olmak için çalışacaklarını ifade etmişti. Tüm bu varsayımlar üzerinden aslında 

amaçlanan Türk milletinin uyarılmak istenmesi ve gereken tedbirlerin alınması 

gerektiğini vurgulamaktı.36  

Rusya’da yapılan bu ihtilâlin aslında dünya ihtilâlini amaçlarken bir başlangıç 

olduğunu iddia eden dergi yazarlarından Yusuf Demirdağ, Rusya’da başlamasının 

belli başlı sebeplerine de değinmişti. Bunlardan bazıları Rusya’nın Birinci Dünya 

Savaşı’nda zayıf düşmesi, Rus halkının cahil ve bilgisiz olması, Çarlık rejiminin kötü 

yönetimi bahanesi gibi nedenlerdi. Burada başlatılan komünist ihtilâli yavaş yavaş 

tüm dünyaya yayılmak istenmişti. Hedeflerden ikisi de Almanya ve İtalya idi. Ancak 

komünizm buralarda bertaraf edilmişti. Bunun dışında büyük devletlerinin sömürüsü 

altında bulunan küçük devletler de komünistlerin hedefindeydi. Komünizmin en 

büyük başarısı Çin sayılabilirdi. Çünkü Çin’de kısa sürede Rusya gibi komünist 

rejimle yönetilmeye başlanmış ve Çin’in egemenliği altında bulunan devletler de 

bundan payına düşene razı olmuştu. Rusya’yı “Kızıl Tehlike” olarak nitelendiren 

Yusuf Demirdağ, Çin’i de bir o kadar zalimce yönetiminden dolayı “Sarı Tehlike” 

olarak nitelendirmişti. Her iki ülke de büyük tehlikeydi. Bu yüzden dünya 

milletlerinin bu tehlikeler ile karşı karşıya kalmak istemiyorlarsa özgürlüklerini 

temin edecek esaslar üzerinde durmalarını ve birlik beraberlik içinde komünizme 

karşı mücadele etmelerini tavsiye etmişti.37 

Bu tepkilerini dile getirirken komünizmin Türkiye’de bu denli yayılma fırsatı 

bulmasını hükümetin müsamahakârlığına bağlayan Kemal Fedai Coşkuner, bir başka 

sebep olarak da ülkedeki zenginleri göstermişti. Çünkü zenginler ülkedeki bütün 

olanlara gözlerini yummuş kulaklarını tıkamışlardı. En önemlisi ülkede açlıktan 

kırılan bir halk vardı. Ancak zenginler bırakın bunlara yardım etmeyi küçük görüp 

aşağılamaya kalkmıştı. Zenginlerin bu denli bencil olmaları, menfaatleri için 

çabalamaları ve kendileri dışındaki kimseyi önemsememeleri halk ile aralarındaki 

uçurumu daha da genişletmişti. İşte bu tam da komünistlerin istediği bir durumdu. 

Çünkü komünistler zengin- fakir diye halkı parçalara bölerek ülkeyi de parçalama 

                                                            
36 “Bir Kızıl İhtilâl Olursa”, s. 16. 
37 Yusuf Demirdağ, “Dünyayı Tehdit Eden Kızıl ve Sarı Tehlike”, Fedai III/30, İzmir Nisan 1966, s. 9. 
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gayesindeydi. Zenginlerin bu davranışların aynı zamanda İslâmiyet’e de aykırı 

olduğunu söyleyen Coşkuner, Kuran-ı Kerim’den örnekler vermişti. Kuran-ı 

Kerim’de malını fakir-fukara ile paylaşmamanın hak olmadığı üzerinde durulmuştu. 

Aynı zamanda milliyetçilerin de zenginlere kırgın olduğunu belirtmişti. Milliyetçiler 

ülkedeki zararlı faaliyetlerle özellikle komünizm ile mücadelesinde zenginlerden 

herhangi bir destek görmemişti. Bu bağlamda memleket sorunlarına gözlerini 

yummanın bir vatan hainliği olduğu vurgulanmıştı.38   

Ülkedeki komünist tanımlamaya açıklık getiren bir diğer isim de emekli 

Yarbay Mustafa Uzuncaova olmuştu. Uzuncaova, komünizmin tarihinden başlayarak 

Türkiye’de nasıl gelişme alanı bulduğuna kadar fikrini beyan ederken komünizmin 

Türkiye için tehlikelerine değinmişti. Komünizm silahının yalan olduğunu ve 

milletleri gizli yöntemleriyle yıkarak hâkimiyeti altına aldığını ifade etmişti. 

Komünizm ülkenin dinini, dilini, gelenek göreneğine kadar tüm değerlerini 

aşağılamış ve bu değerleri yıkmak için çabalamıştı. Bu yüzden komünizmden 

kurtulmak için ona düşman olmak yetmez felsefesini ve kullandıkları metotları 

bilmek gerekliydi. Ayrıca Türkiye’de komünizmi görmezden gelen hatta bir tehlike 

olarak görmeyen kesimler vardı. Bundan dolayı Uzuncaova, özellikle hükümeti 

eleştirmişti. Ülkede komünist tehlikenin bulunmadığını söylemenin gaflete kapılmak 

olduğunu söylemişti. Yine basına, eğitimcilere komünizmin yayılmasına katkı 

sağladıklarından dolayı eleştirilerini sunmuştu.39  

Komünizm tehlikesinin dönemler arasındaki seyrine bakan Yazar Necmettin 

Hacıeminoğlu, hiçbir dönemde bu derece şiddetli olmadığını dile getirmişti. Bunun 

birçok nedeni olduğunu ancak en büyük sebebinin hükümetin bir komünizm 

tehlikesinin bulunmadığına inanması olduğunu söylemişti. Bunun dışında aydın ve 

bürokratların da komünizmin ülkede işlemeyeceğinden dolayı herhangi bir tehlike 

görmediğini söylemesi de tehlikenin şiddetinin görülmemesine sebep olmuştu. 

Ayrıca komünistlerin ülkeye sızarken kullandıkları iyi insan maskeleri de bunda 

büyük etken olduğunu düşünmüştü. Komünizmi başka tehlikeler de destekleyip 

körüklemişti. Bunlar bölücülük, mezhep kışkırtıcılığı ve komünist Kürtçülüğüydü. 

Yazara göre, Kürt diye bir ırk yoktu. Aslında Türk olan bu insanlar ırklarını inkâr 

                                                            
38 Kemal Fedai Coşkuner, “Zenginlerin İhaneti”, Fedai II/15, İzmir Ekim 1964, s. 11,20. 
39 Mustafa Uzuncaova, “Hâlâ Gaflet İçindeyiz”, Fedai III/35, İzmir Ekim 1966, s. 15. 
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edip Türkiye’yi parçalamak istemişti. Bütün bunlar bir araya gelince tehlike 

yeterince büyümüştü. Yazar, Kürt olduklarını iddia edenlerin amaçlarının düşman 

devletlere hizmet etmek olduğunu düşünmüştü. 40 Yazarın Kürtçülük ile ilgili 

düşünceleri derginin genel düşüncesini yansıtmaktaydı. Aslında Kürt diye bir ırkın 

olmadığını her fırsatta dile getiren dergi, bunu dış güçlerin bir oyunu olarak 

görmüştü. 

Dergi yazarlarından Avukat Orhan Özgedik, komünizmin ülkedeki seyrine 

rağmen hiçbir zaman Türkiye’ye hâkim olamayacağını savunmuştu. Her anlamda 

Türklüğün yüce bir ırk olduğunu, peygamberin de bu ırkı övdüğünü hadisleri örnek 

göstererek aktarmış ve bu üstünlüğün her devirde özellikle Kurtuluş Savaşı’nda 

kanıtlandığını dile getirmişti. Yine de komünizmin hâkim olamasa da ülkeye ciddi 

zararlar vereceğinden gerekli önlemlerin alınıp komünizme karşı ciddi bir savaşın 

başlatılması gerektiğine inanmaktaydı.41  

Komünizme karşı başlatılan bu savaşın kutsal bir savaş olduğunu belirten 

dergi, bu savaşın sonunda bir milletin geleceğinin belirleneceğini düşünmüştü. 

Komünizmin saldırıları artık sokaklara kadar taşmış, halkı kışkırtacak dereceye 

varmışken milliyetçilerin sessiz kalması düşünülemezdi. Komünistlerin ihtilâl 

yapmak amacıyla ülkedeki yürüttükleri faaliyetlerine karşı milliyetçilerin bir duruş 

sergilemesi dergi tarafından sevinçle karşılanmıştı. Bu yüzden Komünistler hiçbir 

zaman emellerini gerçekleştiremeyecekti. Ülkedeki Siyonist, Masonların da 

Komünizmle birleşerek milliyetçileri hedef aldığını söyleyen dergi, düşmanların yok 

edilmesinin yakın olduğunu okuyucularına müjdelemişti.42  

Kutsal savaş diye ifade edilen komünizme karşı savaşın bir benzerinin yıllar 

önce meydana geldiğini söyleyen Fedai, bu savaştaki ruhun devam etmesi 

gerektiğine inanmaktaydı. Kuva-yı Millîye ruhu ile müdafaa edilen memleket şimdi 

komünist düşmanlara karşı aynı ruh ile savaşmak zorundaydı. Çünkü 45 yıl önceki 

kadar çetin bir savaş söz konusuydu. Komünizm kadar siyonizm ve masonluk da 

ülkenin baş belası düşmanlarıydı. Bu savaş dilin, dinin, kültürün kurtarılması için 

                                                            
40 Necmettin Hacıeminoğlu, “Tehlike Çok Büyüktür”, Fedai V/1, İzmir Ocak 1979, s. 4. 
41 Orhan Özgedik, “Komünizm Türkiye’ye Hâkim Olmayacaktır”, Fedai IV/40, İzmir Nisan 1967, s. 

9. 
42 Kemal Fedai Coşkuner, “Mukaddes Kavga”, Fedai IV/44, İzmir Ocak 1969, s. 3-19. 
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verilen bir savaştı.43 Dergi, emperyalistlere karşı başlatılan Kuva-yı Millîye 

hareketiyle komünist ve siyonistlere karşı yürütülen mücadeleyi eşdeğer 

görmekteydi. 

Fedai dergisinin tüm bu mücadelesine rağmen yeterince destek görmemesi 

üzerine Kemal Fedai Coşkuner, Komünizme karşı dikkatlerini çekmek amacıyla AP, 

CKMP ve MP başkanlıklarına telgraflar çekmiştir.44 Bu telgrafta;  

“Memleket, mahut eller tarafından sür’atle Komünizme doğru 

kaydırılmaktadır. Halk, büyük bir endişe ve heyecanla olayları takip 

etmektedir. Bütün dikkatlerin bu nokta üzerine teksif edilmesini önemle rica 

etmekteyiz”.                               

Bununla da kalmayan Kemal Fedai Coşkuner, Orgeneral Cevdet Sunay’a 

hitaben açık bir mektup kaleme almıştı. Mektubun içeriğine bakacak olursak yine 

komünizmin memlekette geldiği son noktaya dikkat çekmişti. Komünizm 

faaliyetlerini yürüten “Bizim Radyo”nun ve bu radyonun izinden giden gazetelerin 

yayınlarının zararları üzerinde dururken Cevdet Sunay’ın bu konuda yetkilileri 

uyarmasını rica etmişti.45 Dergi, Türkiye’de komünist yayınları ile ön plana çıkan 

“Bizim Radyo” un komünist propagandası yapmak ve kamuoyu bilinçaltında bir 

komünizm algısı oluşturmak istediğini iddia etmişti.46  

Coşkuner, bir başka açık mektubu bir yıl sonra dönemin Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel’e yazmıştı. Bu mektupta uzun uzun komünizm faaliyetlerinden ve 

hükümetin duruma bakış açısından söz etmişti. Bu yüzden İsmet Paşa ağır bir dille 

eleştirilmişti. Ayrıca komünizme karşı oldukları için de maruz kaldıkları ithamlardan 

bahsederken Cumhurbaşkanın da bu ithamları devlet radyosundaki konuşmalarında 

kullanmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Cumhurbaşkanı bir 

konuşmasında komünizme karşı duranlara komünizm tehlikesi olmadığı halde var 

olduğunu söylediklerini ve kendilerinin sapık ve parayla tutulmuş kişiler olduğu gibi 

ifadeler kullanmıştı. Coşkuner bu yüzden kırgınlığını ifade ederken 

Cumhurbaşkanına bu talimatları verenin İsmet Paşa olduğunu belirtmişti. Mektupta 

                                                            
43 Kemal Fedai Coşkuner, “Yeni Bir Kuvva- i Millîye Ruhu”, Fedai IV/47, İzmir Nisan 1969, s. 3. 
44 “Partilere Çekilen Tel”, Fedai II/17, İzmir Aralık 1964, s. 6. 
45 Kemal Fedai Coşkuner, “Erkânı Harbiye Umumiye Reisi Orgeneral Sayın Cevdet Sunay’a Açık 

Mektup”, Fedai II/17, İzmir Aralık 1964, s.10-11. 
46 “Komünist “Bizim Radyonun” Türkiye’deki Solculara Talimatı”, Fedai II/16, İzmir Kasım 1964, s. 
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yeniden komünist kimliklerin Türkiye’de tehlikeli olduğu üzerinde ısrarla durmuştu. 

Ayrıca Komünizmle Mücadele Derneklerinin hak etmediği muameleyi gördüğünü 

söyleyen Coşkuner, bu dernek için zorba bir dernek ifadesinin kullanılmasını da 

haksız buluştu.47 

Bundan başka Coşkuner, “Tüm savcılara, Millî Güvenlik Kurulunun ve 

Yüksek Meclis’in muhterem mensuplarına” diye hitap ettiği yazısında Komünizmin 

Türkiye’deki almış olduğu son durumdan bahsederek bu mücadele konusunda destek 

istemişti. Komünizmin artık bütün kolları ile Türkiye’yi sardığını ifade eden dergi 

endişe içinde olduklarını söylemişti. Komünistlerin artık açıkça faaliyetlerini 

yürüttükleri memlekette birçok kolu gizli partisi ve şubeleri vardı. Özellikle 

talimatları Rusya’dan ve Bizim Radyo’dan alan TİP, her geçen gün daha da 

güçlenmekteydi. Komünizmin normal yollarla iktidar olmayacağı bu yüzden ihtilâl 

metotlarıyla hareket ettiği yinelenmişti. Hatta komünistlerin milliyetçi yazarlara 

tehdit mektupları yolladığı da iddialar arasındaydı.48  

Hükümetin komünizme bakış açısından rahatsız olan dergi, milliyetçilere 

olan muameleden de son derece rahatsızdı. Bu durumun yansıması olan 16 Eylül 

1963 tarihinde Yeni İstanbul gazetesinin yayınladığı bir haber Fedai dergisinin 

sayfalarında yer almıştı. Bu habere göre Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler 

Müdürlüğü gizli bir genelge ile kütüphanelerdeki komünizm aleyhtarı kitaplar ve 

mecmualar toplatmıştı. Fedai dergisinin haberine göre de bu aynı zamanda 

komünizm ile ilgili yayınların kütüphanelere yerleşmesi demekti. Millî Eğitim 

Bakanlığının bu kararını şiddetle eleştiren dergi kaldırılan bu yayınları hangileri 

olduğunu açıklamıştı; Toprak Dergisi (İ. Egemen Darendelioğlu), Su Uyur, Düşman 

Uyumaz (Gökhan Evliyaoğlu), Milliyetçiliğimizin ön Hedefleri (Gökhan Evliyaoğlu), 

Sevenlerin Kalemiyle Peyami Safa (Yücel Hacaloğlu), Türk Milliyetçilerinin 

Kalemiyle Atatürk (Darendelioğlu), Garplılaşmanın Neresindeyiz?  (Mümtaz 

Turhan), Türkiye'de Komünist Hareketleri (İ. Egemen Darendelioğlu), Türkçülük 

Nedir? (Hasan Ferit Cansever), Mahutlar (Peyami Safa), Türkçe Kur'an Okunamaz, 

Farmasonluk (Cevat Rifat Atilhan), 31 Mart Faciası, Türkoğlu! Düşmanını Tanı! (C. 

                                                            
47 Kemal Fedai Coşkuner, “Cumhurbaşkanı Sayın Cemal Gürsel’e Açık Mektup”, Fedai III/25, İzmir 

Ağustos 1965, s.10-11,15. 
48 “Komünizm Bütün Kolları ile Türkiye’yi Sarmıştır”, Fedai II/22, İzmir Mayıs 1965, s. 15. 
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Rifat Atilhan), Türkiye'nin Maarif Davası, Yarınki Türkiye (Nurettin Topçu), Neden 

Köy Enstitüleri Değil? (Yücel Hacaloğlu), komünizm ve Köy Enstitüleri (N. Fazıl 

Kısakürek), Eski Türk Seciyesi ve Ahlâkı (İsmail Hami Danişmend).49 

Bu karara başka çevrelerce de büyük tepki gösterilmişti. Fedainin haberine 

göre Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem’e sayısız telgraf çekilmişti. Bu telgrafların 

birçoğu üniversite öğrencileri adına çekilmişti. Bu telgraflardan biride Kemal Fedai 

Coşkuner’e aitti. Telgrafın aslı aşağıdaki gibidir; 

Maarif Vekâleti Yüksek Makamına 

“Tanınmış ilim otoriteleri tarafından yazılmış olan, komünizm aleyhtarı, 

milliyetçi eserlerin halk kütüphanelerinden toplattırılmış olması, ocaklılar 

arasında derin bir teessüre sebep olmuştur. Maşeri vicdanı yaralayan bu elim 

hadiseyi, Anayasanın “Türk milliyetçiliğinden hız alarak” kaydıyla başlayan 

bünyesi ile kabili telif görmemekteyiz. Hatadan dönüşün fazilet olduğu, göz 

önüne getirilerek, durumun düzeltilmesini saygılarımızla arz ederiz.” 

Komünizm aleyhtarı yayınların kütüphanelerden toplattırılmasının Mecliste 

de tartışıldığını belirten Fedai dergisi, AP Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu’nun 

Mecliste yaptığı konuşmasında komünizm lehindeki kitapların kütüphanelere 

girdiğini söylediğini belirtmişti. Evliyaoğlu buna kanıt olarak kütüphanelerden 

birinden aldığı Fransızcadan çevrilen “Sosyalizmin Işığında Bilim ve Din” adlı kitabı 

göstermişti. Evliyaoğlu’na göre bu kitabın aslı “Komünizmin Işığında Bilim ve Din” 

idi ve kitap baştan sona komünizm propagandası ve din aleyhtarlığı yapmaktaydı. 

Sonuç olarak milliyetçi yayınların toplatılıp komünist yayınların dağıtılması Türk 

milliyetçiliğine indirilmiş ağır bir darbe olduğu belirtilmişti.50 

Dergi, ara ara kendine kaynak oluşturması açısından anti-komünist eserler de 

paylaşmaktaydı. Bunlardan biri de Rusya’nın bahsedilen dinsizleştirme politikası 

üzerineydi. George W. Cronyn’in “komünizm Hakkında Tafsilat” kitabındaki 

“komünizm” ve Din bölümü alıntılanmıştı. Özetle komünizmin dini reddettiği ve 

dinsizleştirme üzerine yoğun çalışmaları olduğunu soru cevap şeklinde veren eser 

                                                            
49 “Azılı Komünistlerin Kitapları Kütüphanelerimizde Dururken, Milliyetçi Eserlerin Kaldırılması 

Türk Milliyetçiliğine İndirilmiş Darbedir”, Fedai I/3, İzmir Ekim1963, s. 5. 
50 “Azılı Komünistlerin Kitapları Kütüphanelerimizde Dururken, Milliyetçi Eserlerin Kaldırılması 

Türk Milliyetçiliğine İndirilmiş Darbedir”, Fedai I/3, İzmir Ekim1963, s. 6. 
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komünizmin en çok Hristiyan, Budist ve Müslümanlardan nefret ettiğini ifade 

etmişti.51  

Anti-komünist eserlere ek olarak kendisi ile aynı düşüncede olan muhalif 

kişileri de yakından takip eden Fedai, bu kişilerin açıklamalarına da yer vermişti. 

Bunlardan biri de AP Maraş Senatörü Nedim Evliya’ydı. Nedim Evliya’nın 

açıklamalarına göre radyoda TİP ile ilgili yapılan yayınlar millî varlığa karşı bir 

tehlikeydi. Bu açıklama Ankara Savcısını harekete geçirmişti; ancak ciddi bir sonuç 

alınmadığı ifade edilmişti. Evliya, daha sonra Şükrü Koç’u da komünizme 

yakınlığından dolayı eleştirmiş ve CHP’nin Koç’u partiden uzaklaştırması 

gerektiğine dikkat çekmişti. Ayrıca dergi İzmir’deki İşçi Partisi mitingine verilen 

tepkiler, gençlerin protestoları ve bu partinin onlara verdikleri tepkiler dile getirerek 

bu partinin hâlâ yaşayıp yaşamayacağını hükümete sormuştu.52 

Yalnızca İzmir mitingi değil TİP’in İstanbul Eminönü’nde düzenledikleri 

miting de milliyetçi gençler tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bine yakın genç 

bir araya gelerek bu mitingi protesto etmiş İşçi Partilileri “Moskova’ya! 

Moskova’ya!” diye yuhalamıştı. Gençler ile TİP arasında şiddetli arbede yaşanmıştı. 

Bu arbede de birçok genç yaralanırken birçoğu da gözaltına alınmıştı. Yalnız 

protesto yapmakla kalmayıp bir bildiri de yayınlayan gençlerin bildirisi dergide bu 

şekilde yayınlanmıştı; “Mukaddesatçı Türk gençliği; sence ipleri kimin elinde olduğu 

iyice bilinen, millet, milliyet ve mukaddesat düşmanları son günlerde Kuvvay-ı 

Millîye ruhunu istismara çalışıyorlar. Zaman ve zemine göre renk değiştiren bu 

soysuzlar orak çekiçlerini Türk'ün kanı ile boyadığı bayrağa sarmak azminde ve 

taktik peşindedirler. Ey, imanlı Türk gençliği! Milliyetçi Asım nesli! Hikmetof'un 

piçleri ile nazenin Katerinalarına fırsat verme, her gördüğün yerde başlarını ezmeyi 

kutsal bir vazife edin. Zaferin şimdiden kutlu olsun.” TİP’e verilen bu tepkiye 

yüzlerce polisin engel olmasını eleştiren Dergi, İçişleri Bakanı Orhan Öztrak’ın 

gençlerin protestosunu kanuna aykırı bulmasına şiddetle karşı çıkmıştı. Öztrak’a iki 

yıl önce solcu gençlerin yaptıklarını hatırlatarak o zaman neden tek polisin olaya 

müdahale etmediğini o olayın kanunsuzluk olup olmadığını sormuştu. O kışkırtılan 

başıboş solcu gençlerin o zaman AP Genel Merkez Binası’na olan saldırıları, 

                                                            
51 “Komünizm ve Din”, Fedai I/12, İzmir Temmuz 1964, s. 9. 
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senatörün darp edilmesi gibi hareketlerde bulunduklarına dikkat çekerek kanunların 

tek taraflı uygulanmaması gerektiği üzerinde durulmuştu.53 

Gaziantep ve İzmir dışında TİP’in Bursa mitinginde de birtakım olaylar 

meydana gelmişti. Komünizmle Mücadele Derneği’nin mitingi yapanlara 

saldırdıkları iddia edilmişti. Dergi bu olayları bir grup gencin bir araya gelerek 

memleketin komünist yuvası olmasına engel olmak istediği bir olay diye 

tanımlamıştı. Olaylar sonrasında yapılan açıklamaları da dergide paylaşmıştı. Talebe 

birliğinin ortak yayınladığı bildiriye göre, Bursa olayları gençlerin komünistlere 

verdiği bir uyarıydı. Yine Komünizmle Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan 

Egemen Darendelioğlu olaylarla ilgili yaptığı konuşmasında Bursa’daki olayların 

komünistlerin tahriki olduğunu ve amaçlarının halkı galeyana getirmek olduğunu 

ifade etmişti. Ayrıca dernek için TİP Genel Başkanı M. Ali Aybar’ın yurt dışı 

kökenli demesine karşılık Darendelioğlu da Aybar’ın bir Moskova ajanı olduğunu ve 

komünist hayranı olduğunu iddia etmişti. Bursa olayları ardından Aybar’ın 

teşkilatına bir telgraf gönderdiğini söyleyen dergi telgrafta Aybar’ın teşkilat 

üyelerinin evlerinde yasak kitap ve beyanname bulundurmamalarını istediğini iddia 

etmişti. Bunun da TİP’in hedeflerini kanıtlar nitelikte olduğu ifade edilmişti.54  

Olaylarla ilgili basın açıklaması yapan TİP Genel Başkanı M. Ali Aybar, 

tertiplenen olayların cana kastedecek derecede bir saldırı niteliğinde olduğunu ayrıca 

bu saldırıların yalnızca TİP’e karşı değil, anayasaya rejime karşı yapılmış bir suikast 

olduğunu söylemişti. Bu tür olayların daha öncede yaşandığını belirten Aybar, 

sadece CHP döneminde değil AP döneminde de önlenmelerin alınması için 

başvurularda bulunduğunu dile getirmişti. Ancak herhangi bir tedbirin alınmadığını 

söylerken Bursa olaylarında ilk suçlu olarak hükümeti göstermişti. Hükümetin istese 

önlemleri alabileceğini ancak olayları çıkaran zorbalardan yana olduğunu belirtmişti. 

Olayları düzenleyenleri ve onlara destek veren Komünizmle Mücadele Derneği’ni 

anayasa ve demokrasi düşmanı olarak tanımlayan Aybar, bu gibi olayların son 

günlerde şiddetlenmesinde aslında ileriki günlerde yapılacak seçimde AP’nin oy 

potansiyelinin yükseltilmesinin amaçlandığını iddia etmişti.55 
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Fedai dergisi ise Aybar’ın aksine CHP’nin kendini TİP’in koruyucusu olarak 

gördüğünü ve Bursa olaylarında da bu yönde davrandığını ifade etmişti. İsmet Paşa, 

olayların ardından İbrahim Öktem başkanlığında bir heyeti Bursa’ya göndermişti. 

Öktem’in buradaki tutumlarına dikkat çeken dergi, CHP’li gazetelerin de bu yönde 

davranarak AP ve komünizmle mücadele eden dernek ve kuruluşlar hakkında ağır 

ithamlarda bulunduklarını ifade etmişti. Bursa olayları tartışmaları meclise de 

taşınmıştı. İsmet Paşa, meclis konuşmasında komünizmle mücadelenin kılık 

değiştirdiğini ve komünizmle mücadele eden derneklerin kapatılmasını istediğini 

söylemişti. Bu açıklamayı eleştiren dergi, İsmet Paşa’nın CHP’nin bir solcu parti 

olduğunu söylemesi ile tarafını bir kez daha ilân etmiş olduğuna yormuştu. Ayrıca 

mecliste bu açıklamalar yapılırken AP’nin cevap verecek cesareti kendisinde 

bulmamasını da eleştirmişti. Olaylar ile ilgili meclise verilen soru önergesi yoluyla 

Bursa savcısının TİP’in gazetelere verdiği beyannameyi neden göz önünde 

bulundurmadığı sorulmuştu. Bu beyannamede komünist Bizim Radyo ağzıyla 

yazılmış fikirler bulunmaktaydı. Sonuç olarak halkın tepkisine bakılarak 

komünizmin ülkede her zaman ezilmeye mahkûm olduğu kanısına varan dergi, bu 

tepkilerin verilmesi birazda olsa Bursa halkını rahatlattığını ifade etmişti.56  

İsmet Paşa’nın olaylara müdahalesi ve komünizmle mücadele eden kuruluşlar 

hakkındaki iddiası ihbar kabul edilip İzmir savcısı tarafından bir inceleme 

başlatılmıştı. Ancak bir yıl sonra savcı mahkemeye bile gerek görmeden takipsizlik 

kararı vermiş ve bu derneklerin faydalı olduğunu söylemişti. Bu durumu İsmet 

Paşa’nın yenilgisi olarak gören dergi, söylenenlerin zaten birer iftira olduğunu 

belirtmişti.57 

Dergi, halkın komünistlere olan tepkisinin bu kadarla sınırlı olmadığını 

ülkede derin yaralara sebep olan daha nice olayların yaşandığını devam eden 

sayılarda da vurgulamıştı. Bu tepkilerden biri de Alman yazar Bertolt Brecht’in 

“Sezua’nın İyi İnsanı” adlı tiyatro oyununun Türkiye’ye gelmesine verilmişti. Bu 

oyunun komünist propagandası yapan bir oyun olduğu iddia edilmişti. Dergiye göre, 

Brecht bir numaralı komünist, tiyatro eseri de komünizm propagandasıydı. Bu tiyatro 

oyunundan dolayı Brecht’in Rusya’dan edebiyat ödülü alması da bunu kanıtlar 

                                                            
56 “Bursa Olayları”, Fedai III/25, İzmir Ağustos 1965, s. 13. 
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nitelikteydi. Oyun Türkiye’ye geldiği gün gençler tarafından tepki ile karşılanmıştı. 

Ancak bu sosyalist çevrelerce gericilik olarak gösterilmişti. Ayrıca resmî makamların 

oyunun içerisinde komünizm propagandası olmadığını söylemesi de Fedai tarafından 

sert bir üslupla eleştirilmişti. Dergi, bu konuda haklı olduklarının göstergesi olarak 

oyunun İngiltere ve Batı Almanya’da yasaklanmasını göstermişti.58 

Bundan başka Konya’da gösterime giren “Hülleci” adlı tiyatro oyunu da bir 

solcu propagandası olarak görülmüş oyunun milletin dinini istismar ettiği iddia 

edilmişti. Oyun gösterimi sırasında birtakım olaylar çıktığından birçok İslâm 

Enstitüsü öğrencisi de gözaltına alınmıştı. İslâm Enstitüsü’nden bir öğrencinin 

verdiği ifadeye göre, oyun İslâmiyet’e aykırı bir konu işlediğinden bu yüzden kendisi 

sahneye çıkıp protesto etmişti. Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Cemiyeti, olayla ilgili 

bir bildiri yayınlayarak çirkin olaylara sebep olan Konya tiyatrosunun bu olayları 

İslâm Enstitülerinin çıkardığı suçlamalarını yalanlamıştı. Dergiye göre, Konya 

gençliğinin tamamı oyuna karşı çıkmıştı. Ayrıca tarafsız olması beklenen Devlet 

Radyosu’nun da tiyatronun bu tutumuna alet olduğu ifade edilmişti. Talebe birliği 

suçlamaları bir kez daha reddederek adalete güvendiklerini belirtmişlerdi. Bu 

olaylardan dolayı sekiz öğrencinin tutuklandığı derginin haberleri arasındaydı.59 

Derginin bir sonraki sayısında ise, Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nün nasıl 

basıldığını yapılan aramalar ve son olarak da mahkeme sürecini fotoğraflarıyla 

yayınlayarak üzüntüsünü okuyucusuyla paylaşmıştı. Nitekim öğrencilerin maruz 

kaldığı muamele ve bu muameleye sebep olan makamlar şiddetle eleştirilmişti.60 

Olayların ardından Millî Türk Talebe Birliği, konuyla ilgili rapor hazırlamıştı. 

Raporu aynen yayınlayan Fedai olaylarda kimin suçlu olduğunu gözler önüne sermek 

istemişti. Raporda geçtiği üzere olayların vuku bulacağını bilmesine rağmen tiyatro 

oyununun gösterilmesinde ısrar eden Konya Valisi aynı zamanda olaylar çıktıktan 

sonra da emniyet birimlerine haber vermek yerine askerî kuvvetleri harekete 

geçirmişti. Bu da suçun ağırlık merkezini göstermekteydi. Ayrıca raporun genelinde 

öğrencilerin suçsuz olduğu ve öğrencilerin hayatlarıyla oynanmasını vicdanlarının 

kabul etmediği vurgulanmıştı. Bu bağlamda Fedai, olayları solcuların sanat adı 

                                                            
58 “Fedai’den Sesler”, Fedai I/9, İzmir Nisan 1964, s. 18.  
59“Konya Hülleci Hadisesi”, Fedai II/22, İzmir Mayıs 1965, s. 17,20. 
60 “Konya Hülle Olaylarının Yankıları Bütün Yurtta Üzüntüyle Devam Etmektedir”, Fedai II/23, İzmir 
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altında çıkardıklarını, halkın dinî ve manevi değerlerini yıkmak için ellerinden geleni 

yaptıklarını bir kez daha belirtmişti.61 

Hülleci oyunu Türkiye dışında Amerika’da da gösterime girmişti. Ancak 

dergi için asıl üzücü olan oyunun Türk Büyükelçiliği tarafından oynatılmasıydı. 

Dergi bunun Türkiye’nin gururunun, haysiyetinin ayaklar altına alınması demek 

olduğunu belirtmişti. Bu yüzden bu çirkin hadiseye alet olanların vazifelerinden 

alınması gerektiğini vurgulamaktaydı. Türklerin kendi elleri ile dinlerini kötü bir şey 

gibi göstermesi kabul edilir bir durum değildi. Halkın memlekette büyük tepkilerle 

karşıladığı bu oyunun Amerika’da gösterilmesi İslâmiyet’e atılan iftira niteliğinde 

olduğu dergi tarafından vurgulanmaktaydı.62 

Halkın bu tepkilerinden yola çıkarak komünizm lanetleme konusunda gerek 

bedenen gerek ruhen bir birliğin oluştuğunu ifade eden Saffet Solak, bu durumun 

beklenmedik bir şey olmadığını söylemişti. Bunda vatan savunusu kadar İslâm ile 

gelen güzel ahlak ve imanla olduğunu da eklemişti. Komünizmin ülkede 

lanetlenmesi büyük bir adım olmasına rağmen tamamen yok olup gitmesi gerekliydi. 

Solak, komünizmin bıraktığı hasarları onarmanın ve komünizmden tamamen 

kurtulmanın yolunun ancak İslâm ahlakı ile mümkün olabileceğini vurgulamaktaydı. 

Solak’ın bahsettiği komünizmi lanetlemek adına yapılan mitinglerden sonuncusu 

İstanbul’da yapılmıştı.63 İstanbul’dan sonra İzmir’de de yapılması planlanan anti-

komünist mitingin haberini veren dergi, halkı bu mitinglere katılmaya davet etmişti. 

Miting tarihi olarak 10 Nisan Pazar günü kararlaştırılmıştı. Bu mitingin komünizme 

bir uyarı niteliğinde olduğu vurgulanmaktaydı.64   

Halkın öfkesinin dinmesine fırsat vermeden TİP’in mitingleri ve toplantıları 

yoluyla faaliyetlerini sürdürdüğünü iddia eden Fedai dergisi, İzmir’de Âşıklar Gecesi 

tertip ederek halkı kışkırtacak ifadeler kullandıklarını ancak bu yaptıkların bedelini 

ağır ödediklerini yazmıştı. Bu gençler, CKMP’lilerin örgütlediği milliyetçi gençler 

tarafından protesto edilip daha sonra linç edilmişlerdi. Olayların ardından Millî Türk 

Talebe Birliği yayınladığı bildiride söylemlerinden dolayı TİP’lileri eleştirmiş ve 

                                                            
61 “Konya Tiyatro Olaylarını Tetkikle Vazifelendirilen M.T.T.B Üyelerinin Raporudur”, Fedai II/23, 

İzmir Haziran 1965, s. 7. 
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63 Saffet Solak, “komünizm Karşısında Tek Silah: İslâm Ahlakı”, Fedai III/30, İzmir Nisan 1966, s. 7. 
64 “İstanbul Mitinginden Sonra İzmir Mitingi”, Fedai III/30, İzmir Nisan 1966, s. 16. 
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sınıf kavgası çıkarmak isteyenlerin karşısında olduklarını açıklamıştı. İzmir 

olaylarında aşırı solcu olarak bilinen Çetin Altan’ın da konuşma sırasında milliyetçi 

gençler tarafından linç edilmekten son anda kurtarıldığını dergi aktarmıştı.65  

Çetin Altan, komünist faaliyetlerini sürdürürken “Bornova Savcısı Lütfen 

Dinleyin” başlıklı yazısından dolayı Temyiz Mahkemesi tarafından komünizm 

propagandası yaptığı tespit edilmiş ve suçlu bulunmuştu. Dergi, mahkemenin 

kararını açıklarken bu durumun Çetin Altan için gurur kaynağı olduğunu, onu 

Rusya’nın gözünde daha değerli kılacağını söylemişti.66  

Komünistlerin el atmadığı üniversiteler kalmıştı onu da yaptılar diyen dergi, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde meydana gelen olayları aktarmıştı. İddiaya göre 

Komünistler Rektör Kemal Kurdaş’ı dışarı atarak günlerce okulu işgal etmişlerdi. 

Üniversiteyi tamamen tahrip eden komünistler milyonlarca zarara uğratmıştı. 

Sonuçta polisler müdahale etmiş ve olaylar sona ermişti. Ancak üniversite artık 

kullanılmayacak duruma gelmişti. Ayrıca burada müstehcen durumlar yaşandığı da 

iddialar arasındaydı. Dergiye göre bütün bu olaylara rağmen ortada bir suçlu 

olmadığı gibi komünistlerin yaptıkları yanlarına kâr kalmıştı.67  

Olaylarla ilgili Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği bir bildiri yayınlamıştı. 

Bildiri Fedai dergisinde de kendisine yer bulmuştu. Bu bildiride komünistlerin 

üniversitede yol açtığı tahribatlara değinilmişti. Komünist öğrenciler sağ düşünceli 

öğrencileri tespit ederek onları yaralamaya varacak kadar ileri gitmişlerdi. 

Öğrencilerin dolaplarını kırmaları, onlara çeşitli tuzaklar kurarak derslere gelmelerini 

engellemeleri gibi çeşitli yollara başvurarak bir kaos ortamı yaratmak istemişlerdi. 

Amaçları öğrencilerin gözlerini korkutarak okuldan soğumalarını ve eğitimlerine son 

vermelerini sağlamaktı. Her açıdan Türkiye’nin ilerleyişini baltalamak amacını 

gütmüşlerdi.68  

ODTÜ’de yaşananları ihtilâlin adımları olarak gören dergi, yeni eğitim-

öğretim yılının açılış merasiminde öğrencilerin İstiklâl Marşı değil de Rus Millî 

                                                            
65 “TİP’lilerin Hakkında Son Sakarya ve İzmir Olayları, Fedai IV/40, İzmir Nisan 1967, s. 13-14. 
66 “Temyiz Mahkemesi Çetin Altan’ı Komünist Propagandası Yapmaktan Suçlu Buldu”, Fedai IV/44, 

İzmir Ocak 1969, s. 20. 
67 “Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki Moskofçu Hareket”, Fedai IV/47, İzmir Nisan 1969, s. 20.  
68 “Teknik Üniversitesi’ndeki Son Olayların İç Yüzü (Bildiri)”, Fedai IV/49, İzmir Haziran 1969, s. 
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Marşı Enternasyonal’i okumalarını buna örnek olarak göstermişti. Üstelik o açılış 

merasiminde bütün devlet üst yöneticileri de bulunmaktaydı ancak bu durumdan 

rahatsızlık duyan olmamıştı. Olaylardan sonra okulda okuyan bir grup öğrenci basına 

bir mektup göndererek ODTÜ’nün ne durumda olduğunu açıklamıştı. Bu açılamaya 

göre, ODTÜ, aşırı sol görüşleriyle ülkeyi parçalamak ve rejimi değiştirmek 

isteyenlerin yuvası haline gelmişti. Buranın kafeteryası sol faaliyetlerinden dolayı 

tutuklu bulunan mahkûmlara yemek gönderilen, polisten kaçan komünistlerin gelip 

saklandığı bir yer olmuştu. Tıpkı öğrenciler gibi her imkânından faydalanıp yurtlarda 

yatıp kalkabildikleri bir alan olmuştu. Bütün kontrolü elinde tutan Komünistler, 

yardım adı altında her ay öğrencilerden para toplamakta ve bu paraları yapacakları 

propagandaların giderlerinde kullanmaktaydılar. Öyle ki Ankara Devrimci Yol adı 

altında faaliyet sürdüren aşırı sol grubun masraflarının ODTÜ’den karşılandığı 

iddialar arasındaydı. Hatta yasa dışı örgütler burada toplantı yapıp yasadışı olayları 

burada planlamaktaydı.69  

Birçok milletten öğrencisi bulunan ODTÜ’de her türlü komünist propaganda 

yapılıp diğer öğrenciler de komünist öğrencilerle birlikte hareket etmeye zorlanmıştı. 

Burada öğrencilere Türk düşmanlığı aşılanmış, başka ülkelerden gelen öğrencilerin 

Türk olduklarını gizlemelerini gerektirecek kadar baskılar yapılmıştı. Öyle ki okulda 

Atatürk’ün fotoğrafı bulunmayıp komünist liderlerin fotoğrafları asılmıştı. Devletin 

sıkıyönetim ilân etmesine rağmen jandarma okulun kampüsüne ve yurtlara 

alınmamıştı. Okula giriş- çıkışlarda jandarma kontrolüne rağmen solcu militanlar 

rahatça okullara girebilmekte hatta konferanslarda konuşma yapabilmekteydi. 

Üstelik bu militanlar öğrencileri jandarmanın üzerine saldırtmış çıkan arbede de 

özellikle birçok kız öğrenci ezilmişti. Bütün bunların devlet otoritesini küçük 

düşürdüğünü söyleyen Fedai dergisi, örgütün bu sayede devletten güçlü olduğunu 

ispatlamak istediğini ifade etmişti. Bu ve benzeri birçok olayı sıralarken 

sıkıyönetimin kimin elinde olduğunu sorgulamıştı. Buna rağmen ÖTK (Öğrenci 

Temsilcileri Konseyi) öğrencileri sıkıyönetime karşı kışkırtmaktan da geri 

durmamıştı.70 
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Fedai dergisi, komünistlerin propagandalarının sadece ODTÜ ile sınırlı 

kalmadığını olayların çoğu üniversiteye sıçradığını belirtmişti. Bu olayları çıkarırken 

de üniversite reformu, öğrenci hakları gibi durumları bahane etmişlerdi. Olayların 

hükümetin gözü önünde gerçekleştiğini ancak hükümetin herhangi bir müdahalesi 

olmadığını belirten dergi, aslında komünistlerin planladıkları ihtilâlin provalarını 

yaptıklarını iddia etmişti. Komünistlerin üniversiteleri işgal edip onarılamayacak 

derecede tahrip etmelerini, suç aletleri kullanmalarını, hocalarını yerlerde 

sürükleyecek kadar gözlerinin dönmesini dergi, Moskova uşağı olmanın göstergesi 

olarak nitelendirmişti. Ancak bu durumun böyle devam etmemesi gerektiğine kanaat 

getiren dergi, hükümetin artık sağcıların yakasını bırakıp komünistlere müdahale 

ermesi gerektiğine inanmıştı.71 

Üniversitedeki, sokaktaki olaylar ve propagandalardan sonra komünistlerin 

şimdi de şiir şeklinde yayınlanan bildirilerinin her yerde dolaştığını ifade eden dergi, 

olayların artık korkunç bir hal aldığını belirtmişti. Derginin aktardığı komünistlerin 

beyannamesi şu şekildeydi;  

“Kana kan cana can istiyoruz 

Türkiye Sovyet Cumhuriyeti kurulacak! 

Ulusal Kurtuluş Savaşı'na sen de katıl? 

Amerikan uşaklarına acıma vur vur! 

Yarının sosyalist Türkiye’si için vur! 

Kahpe vurguncular ve onların hükumeti 

Bütün Türkiye’deki ağaçların 

En yüksek dallarından en alt dallarına kadar 

Senin nasırlı ellerinle asılsınlar! 

Çekip alacağız ayağından 

Donuna varıncaya kadar onların 

Gömüleceğiz koltuklarına ılık salonların! 
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Hülasa Türkiye Sovyet Cumhuriyeti kurulacak 

Ve buna karşı çıkan babamız bile olsa 

İnsafsızca tutulup çarmıha vurulacak !”72 

TİP’lilerin üyesi olduğu Demokratik Devrim Derneği’nin basıldığı haberini 

veren dergi, derneğin mahkeme kararıyla kapatıldığını müjdelemişti. Derneğin 

kurucularının komünist olduğu tespit edilmiş ve yapılan aramalarda son çıkan 

üniversite olaylarıyla ilgili pankartlar bulunmuştu. Dergiye göre, böylece TİP’in 

yuvası bulunmuş oldu. Üniversite olaylarıyla öğrencileri birbirine düşüren, Bayezid 

Kalesine komünist bayrağı asan komünistlerin artık durdurulması gerekmekteydi.73 

Halkı kışkırtma konusundaki çalışmalarına devam eden komünistlerin şimdi 

de Kahramanmaraş’a el attıklarını belirten dergi, bunu ihtilâlin başlangıcı olarak 

görmüştü. Olayları başlatanların komünistler olduğunu söyleyen dergi, amaçlarının 

bir kargaşa ortamı yaratarak ihtilâli başlatmak olduğunu ifade etmişti. Halkı galeyana 

getirip sokaklara dökmüş daha sonra da daha önceden gizlendikleri yerlerden ateşe 

tutmuşlardı. Özellikle din ve mezhep konularıyla başlatılan olaylarda birçok masum 

insan hayatını kaybetmişti. Bunun sorumlusu komünistler olduğu kadar iktidardı. 

İktidarın zamanında tedbir alıp müdahale etmediğini belirten dergi, olayların bu 

safhaya ulaşmasına neden olduklarını söylemişti. Dergi, CHP’li Bakan İrfan 

Özaydınlı’nın bile olayları solcuların halkı tahriki sonucunda meydana geldiğini 

itiraf ettiğini belirtmişti. Bu savaşın mezhep savaşı değil Türk- Rus yanlısı savaşı 

olduğunu söyleyen dergi, tek çareyi birlik olmakta görmüştü.74   

Komünistlerin Türkiye’de ihtilâl yapmaya İzmir’den başladığını söyleyen 

dergi, İzmir’in adeta işgal altında olduğunu belirtmişti. Son zamanlarda bir 

sıkıyönetim söz konusuyken komünistlerin bu sıkıyönetimden kaçıp İzmir’e 

geldiğini ve burada işgal denebilecek düzeyde şehri tahrip ettiğini ifade etmişti. Bu 

komünist gruplar, duvarlara Rusya ve komünizm yanlısı sloganlar yazıp 

sıkıyönetimin karşısında olduklarını ilân etmişlerdi. Şehri tahrip eden bu gruplar gün 

geçtikçe çoğalmış şehrin en işlek yerlerinde sloganlar atmışlardı. Fedai, yönetime 

seslenerek olaylara müdahale etmesini İzmir halkını komünistlere feda etmemesini 
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istemişti. Çünkü geceleri milliyetçi İzmirlilerle komünist militanlar arasında 

çatışmalar olmaktaydı. Olay daha da büyümeden hükümetin bir an önce müdahale 

etmesi istemiştir.75 

2.1. Komünizmin Dış Kaynakları 

Bu mücadelede komünist tehlikenin dış kaynaklarına da yer veren dergi, 1964 

yılında imzalanan Moskova Kültür Anlaşması’nı Fedai dergisinin manşetlerine 

taşımıştı. Kapitülasyonların ikinci hali diye değerlendirilen bu anlaşma üzerinden 

dönemin iktidarı İsmet Paşa ağır bir dille eleştirildi. Anlaşma Kemal Fedai 

Coşkuner’e göre, komünizmin ülkeye serbestçe girmesi demekti. Ezeli düşman 

olarak nitelendirilen Rusya ile yapılan bu anlaşma ülkenin bütün kültür aşamalarına 

komünizmin yerleşmesi anlamına geliyordu. Coşkuner’e göre ülkeye girecek film, 

tiyatro ve kitaplar Lenin’in ödüllendirilmesinden başka bir şey değildi. Bu film ve 

tiyatrolara Türk halkının itimat etmemesi gerektiği vurgulanmıştı. Bu meselenin 

işlenmesi vesilesiyle milliyetçi dernek ve ocaklarına da konferanslarında komünizm 

ve Rus düşmanlığından başka konuların işlenmemesi konusunda uyarıda bulundu. 

Bunun yanında muhalif kesimin bu konu üzerine eğilmemesi ve genç kesimin bu 

anlaşmaya olumlu bakması hayal kırıklığının en büyüğü olarak görülmekteydi76. 

Tüm bunlara rağmen Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşmaya ve görüşme 

trafiğinin devam ettiğine değinen Kemal Fedai Coşkuner, tarihten örnekler vererek 

atalarımıza ihanet edildiğini söylemişti. Ona göre, Rusya yüzyıllardır Türklerin ezeli 

düşmanıydı ve Türklere sadece menfaat amacıyla yanaşan Rusya’dan asla dost 

olamayacağını biliyordu. Bu olaylar üzerinden eleştirilen bir başka hususta Türk 

heyetlerinin Rusya’da itibar görmemesi, konuşmalarına dahi izin verilmezken Rus 

heyetlerinin Türkiye’de komünizm nutukları atmasıydı. Bu derece milleti 

itibarsızlaştıran bir iktidara muhalefetin de sesi çıkmamıştı. Çünkü Rus heyeti, 

komünizm nutukları atarken onlar da mecliste susup dinlemişti. Memleketi felakete 

sürükleyen iktidara daha dün düşman ilân edilen Rusya’nın ne oldu da aniden dost 

olduğu sıklıkla sorulmuştu. Kıbrıs meselesinin bu dostluğa sadece vesile olduğu 
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mesele açısından bir yararı bulunmadığı ifade edilmişti.77 Bir yandan Rusya ile 

kültür anlaşmaları imzalanıp bir yandan heyetler ile karşılıklı ziyaretler olurken diğer 

yandan da Kıbrıs’a Rusya tarafından gemilerle silahlar füzeler taşınıyordu. Bu 

durumun dostluk için çırpınanların biraz da olsa yüzlerini kızartıp kızartmadığını 

merak eden dergi Kıbrıs’ın elden gitmesini acı ile seyrettiğini belirtmişti.78  

Dergiye göre, Rus dostluğunu, sadece Türkiye istememişti Rusya’nın da 

Türkiye ile yakınlaşmaya niyeti olmuştu. Zira Rusya istemeseydi böyle bir 

yakınlaşma söz konusu olamazdı. Bu durumu Rusya’nın bir taktiği olarak gören 

dergi, Rusya’nın çıkarlarının bunu gerektirdiğini söylemişti. Aslında bu yeni bir 

taktik değildi. Rusya ezelden beri Türkleri Batı’dan uzaklaştırıp kendisiyle dost 

yapmak ve içte bir karışıklık çıkarmak suretiyle devleti yıkmayı düşünmüştü. Bu 

durumun Çarlık Rusya döneminde de şu anda da aynı olduğunu düşünen dergi, 

Türkiye’nin NATO’dan uzaklaştırılması ve ülkedeki komünist faaliyetleri örnek 

olarak göstermişti.79  

Rusya ile ilişkiler konusunda CHP iktidarından sonra hükümeti kuran AP 

iktidarının da faaliyetlerinden memnun olmayan Coşkuner, AP’nin de ülke 

sorunlarına tepkisiz kaldığını ve CHP’nin yolundan gittiğini düşünüyordu. Halkın 

CHP iktidarından çok çekmiş bu yüzden seçimlerde tepkisini ortaya koymuştu. 

Ancak belli bir süre sonra AP’de tıpkı CHP gibi hareket etmişti. Özellikle AP’nin 

TİP’in laiklik anlayışı ile uyuşan CHP laiklik anlayışını birebir kabul ettiğini 

açıklaması bu partiden de umduğunu bulamayan Coşkuner’in hayal kırıklığına 

uğratmıştı. Hâlâ Komünizmden yakamız kurtulmamıştı. Özellikle din konusunda 

hassasiyet gösteren dergi bu durumu kınamıştı. Çünkü söz konusu laiklik anlayışı 

dini tamamen yok sayma ve her platformda yasaklama anlamına geliyordu. Bu da 

komünistlerin din anlayışı ile birebir uyuşuyordu. Bundan dolayı AP iktidarının halkı 

sırtından bıçakladığını düşünmekteydi.80  

                                                            
77 Kemal Fedai Coşkuner, “Moskof’a Dostluk Ecdada Hakarettir”, Fedai II/19, İzmir Şubat 1965, s. 

11. 
78 “Moskof’un Dostluğu”, Fedai II/22, İzmir Mayıs 1965, s. 18. 
79 “Çarlık ve Komünist Rusya Türkiye’ye Karşı Aynı Metotları Uyguladı”, Fedai IV/38, İzmir Ocak 

1967, s. 22. 
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AP’nin, CHP’nin yolundan gittiğinin bir başka göstergesi de Rusya ile 

imzalanan Kültür Antlaşması’nın sürdürülmesi ve bu nedenle Rusya’ya tavizler 

verilmesi olmuştu. Fedai, bunun apaçık komünizm propagandasına göz yumulması 

anlamına geldiğini düşünüyordu. Millî Türk Talebe Birliği, Kültür Antlaşması ile 

bağlantılı olarak Rusların İstanbul Belediye Başkanlığı’nda açtığı serginin düşmana 

verilmiş ilk üs olduğunu dolayısıyla protesto ettiklerini açıklamıştı. Dergi, Kültür 

Antlaşması’nı İsmet İnönü’nün millete yaptığı en büyük kötülük olarak görmüş ve bu 

kötülüğün AP tarafında sürdürülmesinin ne zorunluluğu olduğunu sorgulamıştı.81  

Kemal Fedai Coşkuner, bu konudaki şikâyetlerinden dolayı Süleyman 

Demirel’e bir açık mektup yazmıştı. AP’nin olumsuz faaliyetlerine değinen 

Coşkuner, partinin içerisine komünist, siyonist gibi birçok zararlı grubun 

yerleştiğinden yakınmıştı. AP’nin vaatlerini yerine getirmediği bu vaatlerin neler 

olduğu üzerinde durmuştu. AP’nin ülkenin kalkınmasının sadece maddi yollarla 

olacağını düşündüğünü; ancak manevi kalkınmanın da gerekli olduğu üzerinde 

durmuştu. Bir ülkenin sadece yol, köprü, baraj yaparak kalkınamayacağını ifade eden 

Coşkuner, Kurtuluş Savaşı’ndan örnekler vermişti. Coşkuner’in en çok yakındığı 

konu tabi ki ülkede Komünizmin rahatça barınabilmesiydi. Bundan başka din 

meseleleri üzerinden de Süleyman Demirel’e eleştirilerini sunmuştu. Ülkenin gidişatı 

ve diğer ülkeler ile irtibatı her zamanki gibi en önemli meselelerden olmuştu.82 

Dergi, Türkiye’de komünist propagandanın çok serbest bir zeminde yapılmasında 

iktidarın yanında muhalefeti de suçlamaktaydı. 

Kemal Fedai Coşkuner, muhalefetin ülkede yaşanan bütün olumsuzluklara ve 

özellikle komünizm ile ilgili gelişmelere tepkisiz kalmasını her defasında 

eleştirmişti. Coşkuner’in muhafazakâr milletvekillerine hitaben yazdığı yazısında 

meclisin açılmasından bu yana ülke için neler yaptıklarını sorgulamıştı. Meclise 

girmeden komünizm konusunda vaatlerde bulunanların meclise girdikten sonra sesi 

çıkmamıştı. Özellikle dergiye göre Rus ağızlı bir yayın yürütmeye başlayan TRT’yi 

kimse sorgulamamıştı. Komünistler memlekette cirit atarken suçsuz Müslümanların 

nurcu diye tutuklanması mecliste hiç gündeme getirilmemişti. Coşkuner, 
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milletvekillerine seslenerek Rusya ile günden güne yakınlaşan hükümete neden tepki 

göstermediklerini ve bugüne kadar ülkeye ne hizmet verdiklerini sormuştu. Yeniden 

ülkenin sorunlarına değinen Coşkuner, milletvekillerini daha duyarlı olmaları 

konusunda uyarmıştı.83 

Özellikle 1960 darbesinden sonra Türkiye’nin biraz daha Rusya ile yakınlaşıp 

Amerika’dan uzaklaşması derginin eleştirdiği nokta olmuş, milliyetçiler tarafından 

komünizme yakınlaşma olarak yorumlanmıştı. Anayasaya eklenen 163. maddenin 

din ve vicdan özgürlüğünü yok saydığı ifade edilmişti. Bu yüzden yeni anayasa 

üzerinde solcuların etkisinin büyük olduğu görülmüştü. Osman Yüksel Serdengeçti, 

başa geçmek sevdasıyla Türkiye’yi Rusya’ya satmayı göze alanların kurtuluşu 

komünizmde bulduğunu ifade etmişti. Amerika’yı kötüleyip Rusya’yı övenlere 

Azerbaycan, Türkmenistan gibi devletleri örnek göstererek Rusya’nın iç yüzünü 

ortaya koymaya çalışmıştı. Serdengeçti, ayrıca komünizm sevdasının üniversitelere 

kadar yerleştiğini ve Rusya’nın ezelden beri Türk düşmanı olduğunu söylemişti. 84 

Dergi, her seferinde 163. maddenin kendileri üzerindeki baskısına dikkat 

çekerek komünistlere gelince anayasanın işlemediğini ifade etmişti. Çünkü 

anayasaya göre, komünist olmak suçtu ama komünistler komünist olduklarını 

söylemeden de faaliyetlerini sürdürebilmekteydi. Ancak bu komünist faaliyetler suç 

sayılmıyordu ki kimsenin sesi çıkmıyordu. Memlekette 163. maddeye dayanarak 

irtica yaptıkları iddiası ile onlarca kişi tutuklanırken komünistlerden ancak iki kişinin 

suçlu bulunduğunu eleştiren Kemal Fedai Coşkuner, komünist avına çıktıklarını 

söyleyenlere sesini duyurmak istemişti.85 Ülkede komünistlerin tutuklanmasının 

uzun bir süredir durduğunu söyleyen dergi, komünistlerin artık açık açık 

faaliyetlerini sürdürdüğünü de eklemişti. En son dokuz komünistin tutuklanmasının 

ardından devamının geleceğini ümit eden dergi, bunlardan sadece ikisinin tutuklu 

kaldığını öğrenince hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu tutuklananlardan bazılarının TİP’e 

mensup kişiler olması ve Ulus gazetesinin bu tutuklamalardan dolayı hükümeti 

eleştirmesi derginin şaşırmadığı durumlardı. Asıl şaşırdığı ve merak ettiği bu 
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olaylarda adı geçen TİP’in kapatılması için neden hâlâ mecliste bir hareketin 

olmadığıydı.86 

Osman Yüksel Serdengeçti, anayasaya bu denli etki eden komünistlerin artık 

iyiden iyiye meclise gireceğini sosyalizm maskesi altında ihtilâl için fırsat 

kollayacağını belirtmişti. Serdengeçti’ye göre bunlar yalnızca Türkiye İşçi Partisi 

yoluyla değil içine sızdıkları CHP yoluyla da meclise girmişti. Komünistler her 

fırsatta Sosyalizme sığınarak politikalarını yürütüp kendileri gibi düşünmeyenleri 

vatan haini Amerikan uşağı olarak suçlayacaklardı. Bir Türk’ün her ne kadar 

komünist olma potansiyeli düşük olsa da kandırılmak suretiyle bu tür olaylara 

sokulabileceğine dikkat çekmişti.  Bütün bunlara rağmen yetkililerin bir şey 

yapmaması üzerine harekete geçecek kesimin halk olması gerektiği vurgulamıştı. 

Ona göre artık komünistlerin meclis kapılarında aranması gerekliydi. Çünkü biz 

izlerken komünistler büyük işlere girişip durmadan çalışmayı tercih etmişti.87 

Serdengeçti, hükümetin Rusya ile yakınlaşmasından kaynaklı bir süredir 

başlattığı Amerika düşmanlığının halkın ve özellikle üniversite gençliğinin de 

arasında yayıldığını ifade etmişti. Özellikle Kıbrıs meselesinden sonra milliyetçiler 

arasında bir Amerika düşmanlığı başlamıştı. Türkiye’ye konferans vermek için gelen 

bir Amerikalı sanatkârın üniversiteliler tarafından protesto edilmiş evine dön 

sloganları atılmıştı. Bu davranışın yanlışlığı üzerinde duran Serdengeçti, gelen 

Amerikalının zaten siyasetçi olmadığını olsa bile Rusların nutuklarını öğüt gibi 

dinleyenlerin bu şekilde davranmasını doğru bulmadığını belirtmişti. Çünkü ona göre 

Rus dostluğu-Amerika düşmanlığı ülkenin çıkarlarına aykırıydı. Rusların amacı 

Türkiye’yi de bir Kırım Hanlığı, Buhara Hanlığı haline getirip kanlı rejimiyle 

yönetmekti. Serdengeçti zamanında kendisinin de Amerika hakkında yazısına 

değinerek o zamanlar Amerika’ya ateş püskürmesini Amerika’nın savaş yanlısı 

politikasına bağlamıştı. Türkiye’nin tek başına ayakta duracak gücü olmadığını 

söylerken Rusya’yı kendilerinden uzak tutmanın yolunun Amerika’nın boşluğu 

doldurması olduğunu ifade etmişti. Çünkü komünistlerin şimdiden Türk ırkı diye bir 

ırk yoktur diye söylemleri ortalıkta dolaşmaktaydı. Ayrıca Rus yanlılarının kendileri 

hakkında Amerikan uşakları gibi ithamlarda bulunmalarından rahatsız olan 
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Serdengeçti, Sosyalist olduğunu iddia edenlerin de her gün Amerikan sigarası içip 

Türkiye’de Amerika konforu ile yaşadıklarının üzerinde durmuştu.88 Türkiye’nin 

tarihsel olaylardan yola çıkarak dış politikada Rus kaynaklı Komünist akımlara karşı 

Amerika’nın denge unsuru olarak görülmesini önemsemişti. 

Dergi, Türkiye’ye gelen Amerikalılara karşı bu olayları çıkaranların 

komünistler olduğuna inanıyordu. Benzer olayların Ankara ve Adana’da meydana 

geldiğini söyleyen dergi, TİP’li komünistlerin halkı kışkırtmasından kaynaklandığını 

ifade etmekteydi. Zira Ankara’da Amerikalı birinin bir kadına sarkıntılık etmesi ile 

halkı Amerika’ya kışkırtan komünistler ağır tahribatlara sebep olmuştu. Fedai, bu 

olayları komünistlerin ihtilâl denemeleri olarak görmekte ve hükümeti bir an önce 

tedbirler alması konusunda uyarmaktaydı.89 

Amerikan 6. Filosu’nun Türkiye’ye gelmesi de komünistler tarafından 

tepkiyle karşılanmış sabotaj hareketlerine girişmişlerdi. Bu olayları bahane ederek 

Bayezid Kulesi’ne Rus bayrakları asmalarını tam bir rezalet olarak gören dergi, buna 

izin verenin de Türk olmasını şiddetle kınamıştı. Tarihte bile benzeri görülmeyen bu 

olayın sorumlusu olarak memleketine ihanet eden komünist yanlıları görülmüştü. Bu 

komünist yanlılarının 6. Filoyu bahane ederek rejimi değiştirmek amacını 

taşıdıklarını düşünen Fedai, bu vesile ile Türkiye’yi Rusya’ya satmaya çalıştıklarını 

iddia etmişti. Fedai, Amerika konusunda ise Amerika- Türkiye arasındaki iş 

birliğinin askeri sınırlarda devam etmesi gerektiğini bir kültür emperyalizmi ortaya 

çıkmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini yinelemişti. Bu olaylardan dolayı her 

ne kadar halk tepkisini ortaya koysa da bunun komünistleri durduracağına 

inanmamak gerekir. Dergi, yine de talimatı Rusya’dan alanların hareketleri devam 

ettikçe halkın da bunun karşılığını vereceğine ve memleketin bu kara buluttan elbet 

bir gün kurtulacağına inanmaktaydı. Bunun birazda maneviyat ile olacağına değinen 

dergi, her zaman iman gücünün ön planda olduğuna inanmaktaydı. Bunun yanında 

birlik olmaya da önem veren dergi, milliyetçi kesimleri beraber hareket etmeye davet 

etmişti.90  
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Olaylar en çok da solcu basın tarafından körüklenmeye çalışılmış, halkı 

kışkırtıcı yayınlar yapılmıştı. Ayrıca olaylar sadece İstanbul’da değil Ankara, Adana 

gibi Anadolu’nun birçok yerine sıçramış, komünistlerin tahrikleri buralarda da 

devam etmişti. Fedai, komünistlerin olayların bahanesiyle polislere saldırdığı, kimini 

dövdüğü haberini vermişti. Fedai, her daim “uyan” diye sitem ettiği halkın artık 

uyandığını ve ülkenin kötü emeller için kullanılmasına karşı sonuna kadar savaşacağı 

sonucuna varmıştı.91    

Bu olaylardan sonra Rusya başbakanı Kosigin’in Türkiye’ye gelmesi ve 

fazlasıyla ilgi, alaka görmesi dergi tarafından üzüntü ile karşılanmıştı. Dergiye göre, 

Rusya başbakanı binlerce Müslüman Türk’ün katili idi ve bu kadar ilgiyi hak 

etmemişti. Özellikle Amerikalılara yapılan son muameleden sonra Rus başbakana 

böyle davranılması düşmana sarılmanın göstergesiydi. O muamelenin asıl sahibi 

Rusya olmalıydı. Ayrıca Kosigin, Süleyman Demirel ve Kazakistan Başbakanı 

Nasımhan Beysebayoğlu arasında yapılan görüşmede Demirel ile Nasımhan’ın 

tercümansız konuşmasına Kosigin şaşırmış ve Demirel’e sormuştu. Demirel’in 

cevabı arada dil yakınlığı var olmuştu. Bu durumda dergi, Demirel’e başka bir 

yakınlık yok mu diye sitem etmişti. Ayrıca fırsatını bulmuşken Kosigin’e gerekli 

cevabın verilmesi gerektiğini de düşünen dergi Türkiye ile Türkistan arasındaki kan 

birliğine dikkat çekmek istemişti.92  

Kosigin’in Türkiye’ye gelmesiyle derginin hükümetin hatası olarak gördüğü 

davranışlar bu kadarla sınırlı değildi. Kosigin’e gösterilen gereksiz ilginin dışında 

İstanbul, Ankara ve İzmir’in her caddesine Rus bayrakları asılmıştı. Dergi bu 

karşılamanın Kosigin’e fazla geldiğini düşünmüştü. Bu denli karşılama ancak 

Cumhurbaşkanı için yapılabilirdi. Dergiye göre asıl üzücü durum Rus bayraklarının 

Türk askerlerine taşıtılmasıydı. Bu tarihimize hakaretti. Çünkü Ruslar, Türkiye’nin 

ezeli düşmanlarıydı. Ayrıca resmî olarak böyle bir şey söz konusu değildi ve başka 

hiçbir yerde görülmemişti. Yapılan hatalar bununla da sınırlı kalmamıştı. 

Milyonlarca Türk’ün Rusya’nın zalim rejimi altında ezildiği bilinmesine rağmen bu 

konuda en ufak bir adım atılmamasının yanı sıra atacak olanlara da engel olunmuştu. 

Daha önce Komünizmle Mücadele Derneği’nin astırdığı tabela polislere emir 
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verilerek yerlerinden sökülmüştü. Bu tabelalarda “Allaha inananlar komünizme karşı 

birleşiniz” yazmaktaydı. Dergi, düşmana karşı bu kadar ilgi alaka ve ülkenin 

gururunu incitici hareketleri kınamıştı.93 

Kemal Fedai Coşkuner, Amerika ve Rusya konusunda Serdengeçti ile aynı 

fikirde olmakla beraber ondan ayrıldığı bazı noktalar da bulunmaktaydı. Amerika ile 

mecburi dostluğumuzun siyasî sınırlar içerisinde kalması gerektiğine inanan 

Coşkuner, bu sınırın son günlerde fazlasıyla aşıldığı ve ülkeye zararlar verdiğini 

söylemekteydi. Rusya ile aramızda bir set görevi gören Amerika, Türkiye’nin 

dostluğunu kötüye kullanacak girişimlerde bulunmaktaydı. Bu girişimlerden biri 

Yunanistan’ın koruyuculuğuna soyunması ve Türkiye üzerinde eskiden beri kötü 

emelleri olan Rum Kilisesi’nin dostluğunu tercih etmesiydi. Kültür etkileşimi 

bahanesiyle kötü örnek teşkil eden Amerikan kültürünün Türkiye’ye yerleşmesi, 

Kıbrıs meselesinde Türkiye’yi yalnız bırakması gibi nedenlerden dolayı da Amerika 

ile mesafenin korunması gerektiğine dikkat çekmişti. Ancak yine de Amerika ile olan 

NATO ittifakının sürdürülmesinin gerekli olduğunu ifade etmişti.94  

Türkiye’de bazı kesimler Türkiye’nin NATO’dan çekilmesi gerektiğine 

inanmaktaydı. Ama bunların Varşova Paktı’na gelince sesinin çıkmadığını söyleyen 

dergi, bunların Rusya dostluğunu savunduklarını iddia etmişti. Rusya’ya olan 

hayranlığın göstergesi Gizli Komünist Partisi diye tabir ettikleri TİP’in Türkiye’deki 

zararlı faaliyetleri gösterilebilirdi. Dergi, hükümete atıfta bulunarak komünizmle 

ilgili vaatlerini hatırlatmaktaydı.95 

Ömer Lütfi Bozcalı’ya göre ise Amerika ve Rusya’ya bağlanan 

mecburiyetimiz ülkenin hürriyet politikasına aykırıydı. Ayrıca bir rejim olarak 

komünizm ülkemizin rejim anlayışına göre din, ahlak, milliyet tanımayan esaretten 

başka bir şey değildi96. Buna rejimin Rusya’daki uygulanış biçimi de örnek olarak 

verilebilirdi. 1917 Bolşevik İhtilâli ile rejimi değişen Rusya’da komünistler kendi 

ırkına ve kendi halkına zalimce muamelelerde bulunmuştu. Yalnızca sömürgelerinde 

değil kendi ülkelerinde de Çar yanlısı birçok insanın katledildiğini vurgulayan dergi, 
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Sovyet Rusya Cumhurbaşkanı K. Voroshilov’un kendi ifadeleri ile bu zulmü 

açıkladığını iddia etmişti. Başta Türkistan olmak üzere Müslüman ülkelerde yapılan 

zulmü gözler önüne seren dergi birçok insanın dininden dönmesi adına çaba sarf 

edildiğini ve bu uğurda birçok insanın katledildiğini belirtmişti. Komünistlerin ilk 

olarak birçok ibadethaneyi yıktırdığı daha sonra insanların ibadetlerini özgürce 

yapmasını yasakladığı ve birçok din adamının sürgün edilip çoğunun katledildiği 

iddia edildi.97 

Bu bağlamda rakamlara bakılacak olursa 20 bine yakın ibadethane yıkılmış 

270 bin din adamı katledilip bir kısmı da Sibirya’daki kamplarda ölüme 

terkedilmişti. Aynı zamanda dini inançlarından dolayı Türkistan’da 3 milyondan 

fazla insan katledilmişti. Yine birçok dinî kitap tahrip edilip imha edilmişti. 

Müslüman ülkelerde insanları dinsizleştirmek amaçlı birçok propaganda yapılıp 

konferanslar verilmişti. Allahsızlar Cemiyeti ve Genç Allahsızlar Cemiyeti kurularak 

köy ve kasabalarda faaliyetlerde bulunmuşlardı. Yine şehirlerin bütün kültür 

aşamalarına dinsizlik propagandaları yerleştirilmişti. Gazete, radyo, tiyatro, 

sinemalar bu amaçlar için kullanılmıştı. Ölen insanlara bile saygı gösterilmediği 

kuyulara atıldığı ifade edilmişti. Bütün bunları belirttikten sonra dergi okuyucuların 

tüm bunlardan ders çıkarması gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca bu rakamları önemli 

kaynaklara dayandırdığını söyleyen dergi, kaynaklarının ne olduğunu ise 

açıklamamıştı.98  

Dergi, İhtilâl sırasında Rusya’da ihtilâl karşıtı ya da Çar yanlısı kişilere karşı 

başlatılan ölüm sloganının bugün Türkiye’de de uygulandığını belirtmişti. O 

zamanlar Rusya’da beş yılda 63 milyon kişinin öldüğünü tespit eden dergi, bunun 

için üniversitelerin silah deposu olarak kullanıldığını söylemişti. Özellikle 

Türkiye’de son günlerde meydana gelen üniversite olaylarının ihtilâlin yansımaları 

olduğunu iddia eden dergi, sol ellerini yumruk yapıp havaya kaldırarak ölüm 

sloganlarını atmalarından dolayı 1917 İhtilâli’ni hatırlatmak istemişti. Lenin’in 

öğretileri ile solcuların temsili sol yumruklarını havaya kaldırmalarını bazı solcu 

gazetelerde gören dergi, bu yumrukların bugün üniversitelerde sağcı öğrencilere 

karşı kalktığını ifade etmişti. Komünistlerin anti-emperyalist sloganları ile insanları 

                                                            
97 “Komünizm Vahşeti”, Fedai I/6, İzmir Ocak 1963, s. 8. 
98 “Komünizm Vahşeti”, Fedai I/6, İzmir Ocak 1963, s.18. 



41 
 

galeyana getirip komünizme yaklaştırmaya çalıştıklarını söylemişti. Bütün bunların 

Rus ihtilâlinin Türkiye’de ilânı olarak gören dergi, bunu âdeta savaş ilânı olarak 

görmekteydi.99  

Rusların komünist yancıları ile Türkiye’ye dört koldan saldırdıklarını 

söyleyen dergi, sokaklarda çıkardıkları olayları, sıkılan sol yumrukları, 

üniversitelerdeki işgalleri ve kendilerinden olmayan öğrencilere yaptıkları işkenceleri 

bir ihtilâlin habercisi olarak görmüştü. Ancak hükümetin hâlâ sessiz kalması üzücü 

olmuştu. Bütün bunların 1917 İhtilâli’ni hatırlattığını yineleyen dergi, komünistlerin 

pusuda ihtilâl işaretini almak için beklediğini ve zamanın daraldığını ifade etmişti. 

Çoğu gazete ve radyoların bir komünistin ölümünü günlerce haber yapması ancak 

Komünistlerin dört gün boyunca türlü işkenceler ettiği milliyetçi bir gencin kimsenin 

aklına bile gelmemesini eleştiren dergi, bu basına Türk basını denilemez demişti. 

İsmet İnönü’nün son konuşmasında komünistlere karşı savaş başlattıklarını ilân 

etmesi üzerine birazda olsa rahatladıklarını söyleyen dergi, bunun geç kalınmış olsa 

da sevindirici bir karar olduğunu ifade etmişti.100  

Her ne kadar komünistlere karşı önlem alınması konusunda adım atılmış olsa 

da komünizmin asıl kaynağı olan Rusya ile yakınlaşma konusunda ısrar edilmişti. 

Rus teknisyenlerin Türkiye’ye geleceğini ve buradaki Demir- Çelik Fabrikası’nda 

bulunacaklarını söyleyen dergi, bunun Rusya’nın Türkiye’yi parçalama taktiği 

olduğunu ifade etmişti. Tıpkı daha önce denediği halkı birbirine düşürüp gruplara 

bölme, bazı provokatörlerle sokakları ve üniversiteleri karıştırmak gibi şimdi de 

teknisyenleri Türkiye’ye sokarak casus olarak kullanmak ve fabrikaları ileride 

yapacakları ihtilâl için kendilerine kaynak niyetine kullanmak yolunu izlemişti. 

Sadece bununla da sınırlı değil, aynı zamanda sanat yolu ile de bir akın söz 

konusuydu. Rus müzisyenler Türkiye’ye gönderilmişti. Rusya’nın amacının açık 

olduğunu ve herkesin bunu görmesi gerektiğini belirten dergi, zamanında Küba’ya da 

komünist teknisyenler gönderilerek casusluk yoluyla ele geçirdiklerini hatırlatmıştı. 

Türkiye’nin bundan ders anlaması gerekliydi.101  

                                                            
99 Mehmet Kemal Pilavoğlu, “Sol Yumruklar ve Komünizm” Fedai IV/53, İzmir Ocak 1970, s. 4. 
100 “Sokak Hareketleri veya Kızıl İhtilâl Denemeleri”, Fedai IV/53, İzmir Ocak 1970, s. 15. 
101 M. Kemal Pilavoğlu, “Tehlike Bir Sel Gibi Komünist Rusya’dan Durmadan Yurdumuza Geliyor”, 

Fedai IV/54, İzmir Şubat 1970, s. 4. 
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Türkiye’nin Rusya ile olan yakınlaşma isteği 1979 yılında, Bülent Ecevit 

hükümeti zamanında da devam etmişti. Rusya’ya ziyaretlerde bulunan Ecevit’in 

Rusya’nın Türk dostluğunu gerçekten istediğini söylemesi üzerine dergi 

yazarlarından Sait Bilgiç, Türk tarihinden bu yana Türk- Rus mücadelelerini örnek 

göstererek Rusya’nın bu konuda samimi olamayacak kadar Türk düşman olduğunu 

belirtmişti. Türk-Rus ilişkileri tarihten bugüne hep savaşarak geçmişti. Rusya’yı her 

dönemde emperyalist bir devlet olarak tanımlayan Bilgiç, Rusların yöntemleri 

değişse de Türkiye üzerindeki emellerinin aynı olduğunu ifade etmişti. Ayrıca 

Ecevit’in solcu olduğu için Rus meselesine iyimser yaklaştığını ancak yapacağı 

yanlış bir hamlenin ülkeyi sömürü devletlerle aynı konuma getirebileceğini 

düşünmüştü.102 

2.2. Komünizmin İç Kaynakları  

Komünizmin dış kaynakları dışında bir de Türkiye’deki kaynaklarına dikkat 

edilmesi gerektiğini savunan Ömer Lütfi Bozcalı, bu kişilerin ilerici olduklarını iddia 

ederek birtakım menfaatler için Türk milletinin duygu, düşünce ve ahlakına 

saldırdıklarını söylemişti. Yine bu şahısların Sosyalizmin arkasına sığınarak 

Türkiye’de komünizmi yaymaya çalıştıklarını ifade etmişti. Bütün bunlara karşı halkı 

dikkatli olmaya çağıran Bozcalı, artık daha uyanık olunması gerektiğini ifade etmişti. 

Komünistlerin açıktan politika yapmadıklarını işlerini her zaman gizli yürüttüklerini 

söylemiş ve komünistlerin Moskova’da yaptıkları bir toplantıda almış oldukları 

kararların amaçlarını kanıtlar nitelikte olduğunu ifade etmişti. İddia edilen kararları 

özetleyecek olursak; komünist partilerin kurulması gerektiği, var olan partilerin de 

desteklenmesi, halkın sınıflara bölünerek karşıt gruplar oluşturulmak ve birlik 

olmalarını engellemek. Din düşmanlığı yapmak yine bu sayede karşıt grupları 

birbirine düşürmek, tüm kültür aşamalarına yerleşerek komünist propagandası 

yapmak ve anti-komünist çevreleri kötüleyerek saf dışı bırakmak gibi maddeler 

bulunmaktaydı. Bozcalı bu maddeleri sıraladıktan sonra komünistlere itibar 

                                                            
102 Sait Bilgiç, “277 Yılın 49 Yılı Dövüşle Geçti”, Fedai V/2, İzmir Şubat 1979, s. 5. 
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edilmemesini ve hatta görüldükleri yerde başlarının ezilmesi gerektiğini ifade 

etmişti.103  

İlerici olduklarını iddia eden bu komünistler “Gericilerle Mücadele” adı 

altında Ankara’da toplanmıştı. Bozcalı, komünistlerin ülkeye getirdiği gericilik 

tabirini halkın gelenek-göreneklerine manevi değerlerine bir saldırı olarak 

nitelendirmişti. Asıl amaç ülkede manevi değerleri yıkarak insanların birbirinden 

kopmasını karşıt gruplarda yer almasını sağlamaktı. Çünkü bir ülkeyi parçalamanın 

en önemli yolu halkı bir arada tutan maneviyatlarını yok etmekti. “Komünistlere 

çanak tutan” diye nitelediği bazı devlet adamlarının da koltuk, mal-mülk sevdası 

uğruna ülkeyi ateşe attıklarını söyleyen Bozcalı, kimsenin makam sahiplerine karşı 

hatalarını söylemekten çekinmemeleri gerektiğinin de bir kez daha altını çizmişti.104 

İnsanları ilerici-gerici diye kalıplara sokmaya çalışan komünizmin şimdi de 

Türkiye’de ki aydınları kışkırtma yoluna gittiğini ifade eden Ali Nadir Hayta, 

komünizmin amacına ulaşmak için yapmayacağı hile ve kötülük olmadığını 

söylemişti. Çünkü komünistler için şeref, namus, doğruluk, insanlık, hak, hukuk asla 

söz konusu değildi. Türk aydınlarının bu parçala-yönet taktiğine kulak asılmaması 

gerektiğine dikkat çeken Ali Nadir Hayta, üzerimize oynanan oyunlara ve 

Komünistlerin faaliyetlerine karşı birlik halinde hareket etmemiz gerektiğini ifade 

etmişti. Bu amaçla milliyetçi aydınların halkı uyarmak adına yaptığı çalışmalara 

halkın duyarlı olması gerekmekteydi. Türkiye’de vatansever olduğunu söyleyip 

vatansever gibi davranmayanlara dikkat çekerek dost gibi görünen düşman tabiri 

kullanılmıştı.105  

Dergi, muhafazakâr kesime savaş niteliğinde başlatıldığını düşündüğü ilerici-

gerici muhabbetinin sık sık gündeme gelmesiyle bu terimlere bir açıklık getirmek 

istemişti. Kendilerini ilerici diye görenlerin kutsal değerleri olan herkese gerici 

etiketi yapıştırmasının ortalığı karıştırmak isteyenlerin çabası olarak görmüş, laf 

kalabalığından başka bir şey olmadığını söylemişti. İslâmiyet’in gereklerini yerine 

getiren, kötülüklerden uzak duran, namuslu, dürüst, gelenek-göreneklerine saygılı 

olanlar günümüzde gerici diye bilinirken bütün bunların karşısında olanlar ise ilerici 

                                                            
103 Ömer Lütfi Bozcalı, “Gafletten Uyanalım”, Fedai I/10, İzmir Mayıs 1964, s. 8-9. 
104 Ömer Lütfi Bozcalı, “Halâ mı Gaflet”, Fedai II/15, İzmir Ekim 1964, s. 9. 
105 Ali Nadir Hayta, “Maskesi Yırtılan Canavar”, Fedai II/15, İzmir Ekim 1964, s.13. 
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diye bilinmekteydi. Yine âlimlerin kitaplarını okuyanlar gerici komünist kitapları 

okuyan ilerici diye sınıflandırılmaktaydı.106  

Ülkedeki bu komünistlerin kendilerine karşı olan muhafazakâr milliyetçileri 

irtica yapmakla suçladığını belirten dergi bu haksız suçlamalara maruz kalan bir 

diğer ismin de Kemal Fedai Coşkuner olduğunu ancak bunun tamamen bir Rus 

oyunu olduğu üzerinde durmuştu. Kemal Fedai Coşkuner’in kendi açıklamalarında 

da ülkedeki Rus kaynaklı kişilerin ve grupların komünizmle mücadele eden kişi ve 

kurumlara saldırdığını ve onları bastırmak amacıyla irtica yaygarasını çıkardıklarını 

söylediği görülmekteydi. Bu kurumlardan bazıları da Komünizmle Mücadele 

Derneği, Türkiye Milliyetçi Gençlik Derneği, Millî Türk Talebe Birliği gibi dernek 

ve kuruluşlardı. Komünistlerin irtica diye kıyametleri kopardıkları aslında halkın 

dini, imanı ve manevi değerleriydi. Bu yüzden ezan okumak, Allah demek, ibadet 

etmek hepsi komünistlere göre irticaydı.107 Dergi, en çok komünizmin din eksenli 

fikirlerinden dolayı rahatsızlık duyduğunu her fırsatta belli etmişti. Kendini 

milliyetçi-muhafazakâr diye tanımlayan dergi, komünistlerin dine olan bakışını ve bu 

yönden dergiyi gerici ilân etmelerinden dolayı eleştirilerini sürdürmüştü. 

Türkiye’deki komünist kaynaklara bir yenisi de 1963 yılında Millî Birlik 

Komitesi üyesi Sıtkı Ulay’ın, Sosyal Demokrat Partisi’ni kurması ile eklenmişti. 

TİP’den yakınan Fedai dergisine göre, bu partinin kendi amaçlarından bahsederken 

Komünizmin, faşizmin ve diktanın karşısında olduğunu belirtmesine rağmen partinin 

ikinci bir komünist taraflı işçi partisi olduğunu iddia etmişti.108 

Ülkedeki bu tabloyu göz önüne alan Tekin Erer, Komünist devlet adamının 

nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durmuştu. Buna göre; ilk yol dinî duygularına 

bakmaktı. Çünkü Allah’a inanan bir kimsenin komünist olma ihtimali yoktu. İkinci 

yol ise milliyetçiliğe ve kendi ırkına bağlılığına bakmaktı. Komünist olan bir kimse 

için Rus ırkı önem taşır. Çünkü komünizmin ana yurdu ve ırkı Rusya’ydı. Üçüncü 

yol ise kişinin tanınmış komünist kimliklilerine karşı tavırlarıydı. Eğer bir kişi onları 

koruyor ise komünisttir. Dördüncü yol sürekli memleketteki olayları gündeme 

getirerek halkı tedirgin edip etmemesiydi. Beşinci yol ise diktatör tavır takınması ve 

                                                            
106 İlhan Yardımcı, “Kim İlerici, Kim Gerici?”, Fedai IV/47, İzmir Nisan 1969, s. 8. 
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108 “Sıtkı Ulay’ın Solcu Partisi”, Fedai I/6, İzmir Ocak 1963, s. 18. 



45 
 

kendinden başka kimsenin düşüncesini önemseyip önemsemediğiydi. Son olarak bir 

devlet adamının komünist olup olmadığı maddi durumuna bakılarak anlaşılabilirdi. 

Eğer kendini ve akrabalarını düşünüyorsa başkalarının sefalet içinde yaşamalarını 

istiyorsa o kişi tıpkı Rus şefleri gibi komünistti109.  

Hiçbir dönemde hükümetten destek görmeyen Kemal Fedai Coşkuner, 

mücadelesini sürdürmek amacıyla ülkenin farklı yerlerinde konferanslar vermişti. Bu 

yerlerden biri de Antep’ti. Komünizmin en çok yayılma alanlarından birinin Antep 

olduğunu düşünen Coşkuner, bu sefer manzaradan bir hayli mutlu görünüyordu. 

Çünkü konferans sırasında bir grup TİP’li genç konferansı sabote etmek amacıyla 

orada bulunurken Antepli halk bu girişimi engellemişti. Hatta konferans sonunda 

TİP’li gençlerin halktan şiddet gördüğü derginin iddiaları arasındaydı. Halkın bu 

tepkisi dergi tarafından takdir edilip haklı bulunmuştu.110  

Komünizmin Türkiye’deki temsilcisi olarak gördüğü TİP’lilerin sabote 

girişimlerinin bu kadarla sınırlı olmadığını söyleyen dergi, 30 Ağustos Zafer 

Bayramı’nda Eskişehir’de beyannameler yayınlayarak halkı galeyana getirdiklerini 

yazmıştı. Bu grup tutuklanmıştı ancak daha sonra bu kişilerin TİP tarafından önemli 

mevkilere getirildiği öğrenilmişti. Fedai, bu durumun TİP’in emellerini yeterince 

açığa çıkardığını vurgulamaktaydı.111 Komünistlerin Türk bayrağına yaptığı saldırıyı 

dergi, bardağı taşıran son damla olarak değerlendirmişti. Komünistler Türk 

bayrağının üzerini çizip yanına koydukları komünist bayrağının pankartlarını 

İstanbul ve Ankara sokaklarında asmışlardı. Uğrunda binlere canın feda edildiği 

bayrağa olan bu iğrenç saldırıyı kınayan dergi, bu saldırının bir karşılığının 

verilmesi, intikamın alınması gerektiğine inanmaktaydı.112 

TİP’in komünizme hizmet eden bir parti olduğunu iddia eden Türkiye Fikir 

Ajansı sahibi Refik Korkut’un basın açıklamasını paylaşan dergi, Korkut’un 

komünizme hizmet eden siyasî partiler, politikacılar, dernek ve kuruluşları da 

açıkladığını söylemişti.113  TİP’in komünizme hizmet ettiğine dair derginin 

gösterdiği bir diğer kanıt ise Romanya’da katıldığı toplantıydı. TİP’in toplantıda 

                                                            
109 Tekin Erer, “Şüphesi Olan Var Mı?”, Fedai II/24, Temmuz 1965, s. 6. 
110 “Kemal Fedai’nin Konferansları”, Fedai III/34, İzmir Eylül 1966, s. 18. 
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112 “Küstahlığın Alçaklığın Bu Derecesi Olamaz”, Fedai IV/46, İzmir Mart 1969, s. 21. 
113 “TİP Komünist Emellere Hizmet Eden Partidir”, Fedai III/35, İzmir Ekim 1966s. 17. 
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sürekli Rusya’yı bağlılığına işaret eden konuşmalar yapmış diğer ülkeler ile 

zıtlaşmıştı. Özellikle Yugoslavya, TİP’in kararlarını kabul etmeyeceğini söylemişti. 

Bu yüzden toplantı başarısız bir şekilde sonlanmıştı. Bu bağlamda dergi, TİP’in bu 

şekilde davranmasını Komünist partileri bile geride bırakacak düzeyde bulmuş ve 

TİP’in gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştı. Bu delillere rağmen hükümetin tepkisiz 

kalmaya devam ettiğini söyleyen dergi, TİP’in bir an önce kapanması gerektiğini 

düşünmüştü.114    

Bunun dışında dergi, TİP’in komünist bir parti olduğunu kabul eden başka 

kaynaklar ve gazete haberleri göstermişti. Bu kaynaklardan biri de İçişleri 

Bakanı’nın meclise sunduğu rapordu. Bu raporda TİP’in bir komünist parti olduğu 

kanıtlarıyla birlikte sunduğunu aktaran dergi, hükümetin harekete geçmesi için daha 

ne kadar delile ihtiyaç duyduğunu sormuştu. Bundan başka TİP’ten ayrılan Oktay 

Tokgöz’ün yaptığı açıklama da Bakan’ın raporuyla uyuşmaktaydı. Roma toplantısı 

bardağı taşıran son damla olmuştu. 115 İçişleri Bakanı Faruk Sükan, mecliste yaptığı 

başka bir konuşmasında da bu konuya değinmişti. Sükan, meclise sunduğu belgelerle 

TİP’in komünist olduğunu ispat etmeye çalışmıştı. Dergi, bunu söyleyenin basit bir 

insan değil de İçişleri Bakanı olduğunu göz önünde bulundurarak TİP’in hâlâ 

Rusya’yı övmekten geri durmamasına şaşırmıştı. Bununla da kalmayan TİP, 

komünist bir doçenti devletin parasıyla İtalya’daki komünist kongresine temsilci 

olarak göndermişti. Bu yüzden TİP artık maskesini düşürmüş gerçek yüzünü 

göstermişti. Buna rağmen kanun uygulayıcıları yetersiz kalmıştı.116  

Komünist parti iddialarının başka bir sahibi de Güven Partisi Genel Başkanı 

Turhan Feyzioğlu idi. Feyzioğlu, bir gazetede yer alan haberde TİP’in Moskova’nın 

emellerine hizmet eden bir komünist partisi olduğunu söylemişti. Dergiye göre, 

aslında TİP’in komünist partisi olduğunu herkes biliyordu ama harekete geçen 

olmamıştı. Halk seçimlerde tarafını seçerken son hamleyi yapacak olanın hükümet 

olduğunu da belirtmişti.117 Turhan Feyzioğlu, İzmir İl Kongresi’nde de aynı konuyu 

gündeme getirmişti. Özellikle üniversite olaylarına dikkat çekerek kaynağının kimler 

olduğuna ve hangi emellere hizmet ettiklerine yeniden değinmişti. Milletvekillerinin 
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konuyu mecliste defalarca gündeme getirmesine rağmen TİP hâlâ yerinde 

duruyordu.118  

Dergi, ayrıca Türkiye’nin farklı yerlerinde düzenlenen işçi mitinglerinin 

arkasında da TİP ve Rusya’nın olduğunu iddia etmekteydi. Zonguldak’ta bir grup 

işçinin devlet tarafından sömürüldükleri iddiası ile çıkardığı kargaşa büyük bir 

hadiseye dönüşmüş ve bu olaylarda iki işçi hayatını kaybetmişti. Fedai bu olayları 

İşçi Partisi ve Rusya’daki Komünistlerin kışkırtması sonucu meydana geldiğini hatta 

işçilerin sarhoş edilerek bu olaylara dâhil edildiğini düşünmekteydi. Bu olaylarda 

Komünizmin parmağı olduğu Türk-İş Genel Başkanlığının yaptığı açıklama kanıt 

olarak gösterilmişti. Bu açıklamaya göre İşçi Partisi’ne mensup bazı kimseler, işçi 

hareketine, menfaatleri uğruna politika karıştırmak çabasına kapılmışlardı. Buna göre 

adı işçi olmasına rağmen bu en önemli kurum ile çatışma halinde olması partinin 

tehlikeli amaçlarını kanıtlar nitelikteydi119. 

Benzer olarak Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç’un İzmir basın 

toplantısında yaptığı açıklamaya göre TİP, Zonguldak olaylarında işçileri orduya 

karşı kışkırtmıştı. Halil Tunç açıklamasında TİP’in Genel Sekreteri Rıza Kuas’ın 

olaylar sırasında Türk-İş merkezine gelip “Türk-İş ne duruyor? Bütün işçilere emir 

versin. Hedef Zonguldak desin. Onları çarpışmaya davet etsin” dediğini ifade 

etmişti. Ayrıca TİP’in tutum ve davranışlarının işçilerle zıt bir zeminde olduğunu 

söyleyen Tunç, TİP’in parti programı ne kadar mükemmel olsa da onu güzel bir 

kimlik gibi kullanıp ihtilâlci Sosyalizm yöntemleri ile hareket ettiğini ifade etmişti. 

Olaylarla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen Fedai dergisi Türk 

işçisinin hiçbir zaman TİP’in takip ettiği yoldan gitmediğini ve bu yolu hiçbir zaman 

doğru bulmadığını söylemişti. Tip’in konuşma kayıtlarını da göz önünde bulunduran 

dergi bizim siyasî, hukukî ve iktisadî düzenimize karşı olduğu söylemişti. Bu itibarla 

siyasî olarak da hukukî olarak da meşru bir parti olmadığını dile getirmişti.120 

TİP’in işçiyi kendi oyunlarına alet ettiğini savunan bir diğer isimde AP grubu 

adına konuşan Şadi Pehlivanoğlu idi. Derginin yayınladığı Pehlivanoğlu’nun 

meclisteki bu konuşmasına göre, TİP’in yazıları ve fikirleri Marksizm ve Leninizm 

                                                            
118 “Türkiye İşçi Partisi Komünist Partisidir”, Fedai IV/49, İzmir Haziran 1969, s. 17. 
119 “Zonguldak Olayları ve komünizm Tahriki”, Fedai II/21, İzmir Nisan 1965, s. 15.  
120 “Olaylardan İlhamlar”, Fedai II/22, İzmir Mayıs 1965, s. 15. 
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üzerineydi. TİP her fırsatta toprak sahiplerinin, köylünün kapitalist olduğu ve işçiyi 

istismar ettiği vurgulanmaktaydı. Pehlivanoğlu, TİP’in her açıklamasında işçiyi bu 

şekilde kışkırtarak halk arasında ikilik yaratmaya çalıştığını iddia etmişti. Son 

seçimde TİP’in aldığı oylara bakılacak olursa işçinin kendileriyle aynı fikirde 

olmadığının görülebileceğini belirtmişti. TİP’in her platformda işçiyle halkı karşı 

karşıya getirmek istediğini öne sürmekteydi.121  

Zonguldak olaylarından sonra İzmir’de de bir grup fabrika işçisi iki ayı aşkın 

bir süredir grev yapmaktaydı. Bu işçiler 7 Haziran’da Cumhuriyet alanına doğru 

yürüyüşe geçmişti. İşçilerin yürüyüş sırasında birçok tahribata neden olduğunu 

kaydeden dergi, meydana vardıklarında polisler ile çatışmaya girdiklerini söylemişti. 

Olaylarda üç bin işçi ile karşı karşıya gelen polislerin müdahaleleri yeterli olmayınca 

devreye askerler girerek olayları ancak sonlandırabilmişti. Ayrıca bu olaylarda işçi 

kılığında birçok yabancı kişilerin de olduğu iddialar arasındaydı. İşçilerin bu 

yaptıklarından hareketle bir analiz yapan dergi, işçilerin davalarında haklı olduğunu, 

fabrikanın hatalı olduğunu tespit etmişti. Ancak bu olayları Türkiye Gizli Komünist 

Partisi’nin çıkardığını işçilerin yaptığı tahribatı doğru bulmadıklarını da eklemişti. 

Dergi, Türk-İş Üçüncü Bölge Başkanı Burhanettin Asutay’ın da kendileri ile aynı 

fikirde olduğunu ve bunun bir işçi grevinden ziyade bir isyan olduğunu söylediğini 

aktarmıştı. Dergi, bu olaylarda partiler gibi TRT’nin de sessiz kalmasını 

eleştirmişti.122 Dergi, her fırsatta hükümetin olduğu kadar TRT’nin de komünistleri 

koruduğunu dile getirmekteydi. Ülkede meydana gelen olaylarda tuttuğu tarafa göre 

haber yaptığını solcuları savunan yazıları günlerce yayınlarken milliyetçi-

muhafazakâr halka gelince sesi çıkmadığını ve çoğu kez bunları irtica yapmakla 

suçladığını düşünmekteydi. Nitekim bu öyle bir hal almıştı ki dinle ilgili 

yayınlarından ötürü Diyanet İşleri Bakanlığı bile TRT’yi uyarma ihtiyacı duymuştu. 

Dergi, bu uyarıyı sayfalarına şu şekilde taşımıştı: “Bir milletin radyosunun neşriyatı, 

o milletin dini-Millî hissiyatı istikametinde olmalı ve asla bu hissiyatı rencide eder 

mahiyette olmamalıdır. Nüfusunun yüzde 99,5 u Müslüman olan bir memleketin 

radyosunun halka hitap ederken, bu noktaları daima göz önünde tutması, aynı 

zamanda İslam dininin, cemiyetin huzur ve sükûnunda, cemiyeti teşkil eden fertlerin 

                                                            
121 “Şadi Pehlivanoğlu “Tip Leninizmi Savunuyor” Dedi”, Fedai III/29, İzmir Mart 1966, s. 11. 
122 “İzmir’deki Kanlı Grev”, Fedai III/29, İzmir Mart 1966, s. 16. 
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ahlakının olgunlaşmasında en büyük âmil olan tebligatına programları arasında 

azami bir yer ayırması lazım gelir.” Ayrıca dergiye göre yerinde olan bu davranışın 

İsmet İnönü’nün damadı Metin Toker tarafından eleştirilmesi ülkede dine karşı olan 

bakış açısını yansıtmaktaydı. Dergi, Toker’i ağır bir dille eleştirmişti.123 

Toker’in Milliyet gazetesinde yayınlanan bir yazısını paylaşan Fedai, 

Toker’in bu yazıda TİP’in “Düşünen Beyni” diye bilinen Behice Boran’ın sözlerini 

paylaştığını ifade etmişti. Bu sözlere göre kanunen siyasete karışamayan öğretmenler 

Sosyalist eyleme parti dışında katılabilmekteydiler. Öyle ki bazı ilçelerin 

teşkilatlarının öğretmenler tarafından kurulduğunu iddia etmişti. Hatta Boran, bu 

sözleri TÖS’de söylemişti. Bu duruma Metin Toker’in tepkisi ise öğretmenlerin bu 

yüzden yerlerinin değiştirilip pasif yerlere gönderilmeleri yönündeydi. Böylece bir 

öğretmen kıyımı söz konusu olmuştu. Ancak derginin buna cevabı öğretmenin yasal 

olmayan davranışına karşı aldığı cezayı hak ettiği yönünde olmuştu.124 

TİP’in tüm bu faaliyetlerinin yanında kendi içinde de fikri bölünmelere 

uğradığı haberini veren dergi, M. Ali Aybar’ın Marksist olduğu halde partinin, 

Aybar’ın Marksistliğini yeterli bulmadığını bu yüzden partinin içinde huzursuz bir 

ortam oluştuğunu ifade etmişti. Bu huzursuzluk Çin Devlet Başkanı Mao Zedong 

hayranlarının partiyi ele geçirmesiyle son bulmuştu. Behice Baran, Sadun Aren gibi 

aşırı komünistler partiye hâkim olmuştu. Böylece dergi, artık Moskova’yı bile yeterli 

görmeyip Çin komünizmin yolunu tutan TİP’in hâlâ bir işçi partisi olduğunu kabul 

edenleri cahil ve basiretsiz olarak görmüştü.125  

TİP’in fikri bölünmesi aslında dış kaynakları olan Moskova ve Çin’in 

anlaşamamasından kaynaklanıyordu. Çin’in komünist yöneticisi Mao kendisini 

komünizmin en büyük temsilcisi olarak görmüş, Moskova’yı ikinci plana atmak 

istemişti. Ancak Moskova’da ihtilâli biz yaptık diye asıl komünist temsilci olarak 

kendini görmüştü. Şimdi Mao’nun ölmesi üzerine bu bölünmüşlüğün daha da 

alevlendiğini ve iki devlet arasındaki rekabetin daha da arttığını söyleyen dergi, bu 

rekabetin yansımalarının Türkiye’de de görüldüğünü söylemişti. Yukarda 

değindiğimiz gibi Moskova ve Çin yanlıları kendi aralarında bir rekabet sürdürmüştü 

                                                            
123 “Damat Beyin Hezeyanları”, Fedai III/32, İzmir Haziran 1966, s. 16.  
124 “Metin Toker’in TÖS’le İlgili Bir Yazısı”, Fedai IV/41, İzmir Nisan 1968, s. 19. 
125 “TİP Mao Hayranlarının Elinde”, Fedai IV/53, İzmir Ocak 1970, s. 16. 
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ancak; partiyi Mao taraftarları kontrolü altına almıştı. Dergi, komünistlerin her 

zaman güler yüzlü, iyimser maskesiyle dolaştığını, dillerinde sevgi barış sözcüklerini 

düşürmediklerini ancak ülkeye kin, nefret saçtıklarını iddia etmişti. Her şeyden önce 

kendi aralarında bile birlik olamadıklarını söylemişti.126  

Dergi, hemen hemen her aşamada Rus eksenli komünizmin içimizdeki 

tehlikesine işaret etmeye devam etti. Türkiye Çiftçi Teşekkülleri Federasyonu’nun 

yayından alıntıladığı “Üçüncü Enternasyonal’in İhtilâl Arefesi Programı Şimdi 

Türkiye’de Uygulanıyor ve Kızıl İhtilâlin Meşum Ortamı Hazırlanıyor” başlıklı 

yazıda insanları konu hakkında bilinçlendirmek istemiş ve Komünizme ait her şeyin 

yok edilmesi gerektiği savunmuştu. Ayrıca komünizme karşı şiddetli 

davranmadığımız sürece kurtulamayacağımızı sürekli ifade etmişti127.  

Komünistlerin okullara sızdığını söyleyen dergi, bu bağlamda Yeni İstanbul 

gazetesinin yaptığı bir haberi paylaşmıştı; bu haberde Kara Harp Okulu’nda solcu 

yayınların zorunlu bir şekilde okutulduğu iddia edilmişti. Bu kitapların Şevket 

Süreyya’nın “Tek Adam” ve “İkinci Adam” kitapları olduğunu belirtilmişti. Dergi, 

okulun kütüphanesinde de milliyetçi yayınların bulunmayıp solcu yazarların 

kitaplarının çoğunlukta olduğuna dikkat çekerek komünizmle mücadelesinin bir 

başka kolunun da eğitimde olduğunu ifade etmişti.128 

 Okullarda solcu yayınların dışında solcu hocalar ve bunların öğrencilere olan 

baskılarından da sıkça bahseden dergi, bu okullardan birinin de İzmir’in Kestelli Orta 

Okulu olduğunu söylemişti. Buradaki bir öğrencinin dergiye mektup yollaması 

sonucunda bir bayan öğretmenin sürekli komünizmi çağrıştıran söylemleri ile 

solculuğu teşvik etmeye çalıştığı öğrenilmişti. Buna rağmen Millî Eğitim Bakanı 

Orhan Dengiz’in önlemler almamasından yakınan dergi bir başka durumun şimdi de 

İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde 

görüldüğünü ifade etmişti. Bu merkezde Sabri Koçak adında bir öğretmen solcu 

faaliyetleri ve solcu olmayan öğretmenler üzerindeki baskısı ile ön plana 

çıkmaktaydı. Özellikle Müdür olduktan sonra öğretmenlerin mektuplarını 

kendilerinden önce okumaya varacak kadar ileri gitmişti. Yine komünizm ile 

                                                            
126 İlhan Darendelioğlu, “Moskovacı- Pekinci”, Fedai V/3, İzmir Mart 1979, s. 6.  
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Mücadele Derneği’ne üye olan bir öğretmenin Antep’e tayinini bir şekilde 

sağlamıştı. Aynı zamanda bu merkezin masraflarına karşılık harcadığı miktarları 

tespit eden dergi, bu kadar masrafı gereksiz bulmuş ve durumun normal olmadığını 

ifade etmişti.129  

Benzer manzaralar İzmir’in Karşıyaka Lisesi’nde de görülmekteydi. Derginin 

aktardığına göre burada Kadriye adındaki bir öğretmen komünist oldukları bilinen 

bazı yazarların kitaplarının öğrenciler tarafından okunup özetinin çıkarılmasını 

zorunlu kılmış, yapmayanların notlarını kıracağını söylemişti. Ayrıca bu öğretmen 

derslerinde sürekli medreseleri yeren ifadeler kullanmaktaydı. Dergi, aynı zamanda 

İzmir Millî Eğitim Müdürü’nün çocuğunun da bu okulda olduğunu ve olayları 

bilmesine rağmen müdahale etmemesini eleştirmişti.130  

Okullardaki solcular ile mücadeleye giren öğretmen aynı zamanda Afyon 

Komünizmle Mücadele Derneği’nin kurucusu Orhan Aksoy’da solcuların 

faaliyetlerinden nasibini almıştı. Her seferinde solcuların okullarda öğrencilerle 

konuşmalarını ortaya çıkaran Aksoy bir süre sonra mesleğinden olmuştu. Aksoy, 

Afyon Valisi Ahmet Balta tarafından Isparta’ya er olarak gönderilmişti. Aksoy’un 

çalışmalarını takdir eden dergi, Aksoy’a büyük haksızlık yapıldığını 

düşünmekteydi.131 

Komünizmin okullardaki faaliyetlerini haber yapmaya devam eden dergi, bir 

başka hedefin Siyasal Bilgiler Fakültesi olduğunu bildirmişti. Fakültedeki Boykot 

Komitesi’nin yayınladığı bildiride amacının işçi sınıfını iktidara getirmek olduğunu 

açıklamıştı. Komünistler artık gizli değil açık açık faaliyetlerini sürdürmekteydi. 

Dergi, bu konuda iktidarı, muhalefeti, halkı ve basını pasif olmalarından dolayı 

suçlamaktaydı.132 

Benzer manzaraların Buca Eğitim Enstitüsü’nde de görülmesi üzerine Fedai 

bir basın bildirisi yayınlamıştı. Bu bildiriye göre, Buca Eğitim Enstitüsü, 

Komünistlerin işgali altındaydı ve bu okula milliyetçi öğrenciler alınmamaktaydı. 

Milliyetçi öğrencilerin okulun kapısından içeri bile alınmadığı gibi okulda okuyan 

                                                            
129 “Orhan Dengiz Bey Yönünü Biraz İzmir’e Çevir” Fedai IV/39, İzmir Şubat 1967, s. 20-21. 
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ancak komünist olmayan öğrencilere de türlü işkenceler yapılmıştı. Özellikle 

başörtülü kız öğrencilerin başörtüsünü yırtıp tehdit ve dayakla kendi istedikleri gibi 

hareket eden komünist öğrencilere okul yönetimi de müdahale etmemişti. Derginin 

aktardığına göre, işkence gören bu öğrenciler okul yönetimine şikâyette bulunmasına 

rağmen sonuç alamamışlar, aksine haksız duruma düşmüşlerdi. Bu olayların basına 

yansımasını istemeyen okul, bildiri yayınlayarak okulda özgür bir ortamın olduğu 

ülkücü öğrencilerle devrimci öğrenciler arasında barış sağlandığı gibi gerçek dışı 

açıklamalar yapılmıştı.133  

Buca Eğitim Enstitüsü’nün programını paylaşan dergi, burada komünist 

eserlerin öğrencilere zorunlu bir şekilde okutulduğunu söylemişti. Özellikle 1917 

Rus İhtilâli’ni anlatan “Ekim Devrimi” adlı kitabın programda bulunduğunu milletin 

çocuklarını öğretmen olarak değil kızıl militan olarak yetiştirildiğini ifade etmişti. 

Dergi, bu aşamada yine halktan bu olanlara müdahale etmelerini beklemişti.134  

Komünizm bu şekilde ülkede kendine yer bulmaya çalışırken, dergi, bunun 

imkânsızlığını ısrarla dile getirmişti. Bunun ana sebeplerini de Osman Yüksel 

Serdengeçti açıklamıştı. Bu nedenler özetle şu şekildedir; her şeyden önce 

komünizmin her şeyi iktisadî olaylara bağlaması ve her tarihi olayın ekonomik 

zorlamalar sonucunda çıktığını savunması ancak bunun tarihi gerçeklere 

uymamasıydı. Bütün insanları her yönüyle aynı kabul etmesi ancak Serdengeçti tüm 

insanlar fiziksel özellikleri farklı olduğu gibi psikolojik, zihinsel olarak da farklı 

olduğunu söylemişti. Bu yüzden komünizm insan doğasına uygun değildi. 

Komünizmin iktisadî özgürlük olmadan bir insanın özgür olamayacağını söylerken 

aynı zamanda halkın bütün servetinin devlete verilip insanların iktisadî özgürlüğünü 

elinden almasıydı. Yani insanı devletin kölesi yapmıştı. Komünizm millet tanımayan 

bir sistemdi. Bu yüzden insanların millî duygularına karşıydı. Serdengeçti insanlığın 

çeşitli renkler, diller ve gelenekler tablosu olduğunu ifade etmişti. Yine bu da 

komünizme karşı olmanın sebeplerinden biriydi. Komünizmin dini bir uyuşturucu 

kabul etmesi ve insanların bundan kurtulması gerektiğini söylemesi de düşüncelerine 

aykırıydı. Bunların genel komünizm için olduğunu söyleyen Serdengeçti bir de 
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özelde Rusya komünizminin söz konusu olduğunu belirtmişti. Rusya komünizmi 

kullanarak devletleri, milletleri parçalamak istemişti. Rusya’nın sınırlarının 

genişlemesini de buna bağlayabiliriz. Rusya iddia ettiği gibi özgürlüğü savunsaydı 

nüfusunun yarısından çoğunu başka milletlerin oluşturduğu ülkede resmî 

makamlarda Rus dışında başka kişilerinde bulunması gerekliydi. Türkiye ile 

münasebetlerine baktığımızda ise Rusya ezelden beri Türk düşmanıdır ve düşmanlık 

unutulmayacak bir safhada olmuştu. Bu yüzden Türklerin herkesten çok 

komünizmden uzak durması gerektiğini söylemişti.135 Serdengeçti, komünizmi Türk 

gelenek ve yaşayış biçimine uygun olmayan bir Rus oyunu olarak görmekteydi. 

Türkiye’deki komünizm faaliyetlerinin Rusya ile bağlantılı olduğunu gösteren rapor 

da bulunmaktadır.136 

Dergiye göre, komünizme karşı durmak için o kadar çok sebep vardı ki dergi 

yazarları bunları sadece yazdıkları yazılar, yaptıkları haberlerle sınırlandırmamıştı. 

Öyle ki bu dava uğruna dergide birçok şiir de yer almıştı bunlardan biri de 

aşağıdadır. 

KIZIL ŞEYTAN 

Kan, kemik, irinden verir ziyafet 

Namusa saldıran dine çatandır. 

Bugün dünya için en korkunç âfet, 

Komünist denilen kızıl şeytandır. 

Şerefe imana, ahlaka kızar,  

En masum haneye gizlice sızar 

Bütün kâinatı etmede bizar,  

Komünist denilen kızıl şeytandır. 

Kana bulanıyor güzel hatıran  

Odur insanlığı şirke batıran, 

                                                            
135 Osman Yüksel Serdengeçti, “Komünizme Niçin Karşıyız?”, Fedai III/25, İzmir Ağustos1965, s. 
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Mukaddes şeyleri yere yatıran, 

Komünist denilen kızıl şeytandır. 

Kapılma o alçak, kirli tahrike, 

Hergün varlığına yapmada pi ke, 

Türkler için her an büyük tehlike, 

Komünist denilen kızıl şeytandır.137 

Bazı terimlerin Komünistler tarafından algılanış ve yansıtılış şekline değinen 

dergi Komünizme karşı olmanın kendince haklı gerekçelerine bir yenisini eklemek 

istemişti. Bu yüzden bunları aşağıdaki gibi sıralamıştı; 

AHLAK: Geçmiş devirlerin geri telakkileri. 

AYDIN: Toplumu fikren komünizme hazırlayan kişi, zümre, tabaka.  

 BARIŞ: Komünizmin dünya hâkimiyeti. 

BEYİNYIKAMA: İşkencelerle komünistleştirme. 

BURJUVA: Mülk ve servet sahibi, zengin. 

CUMHURİYET: Moskova pençesindeki mazlum halk toplulukları.  

DEMOKRASİ: Modası geçmiş siyasi rejimlerin en geri şekli. 

DEVRİM: Kızıl ihtilal.  

DEVRİMCİ: İhtilâlci metotlarla yetiştirilmiş ve kendisini kızıl ideolojiye 

adayan anarşist. 

DİN: Kapitalistlerin proleter sınıfı uyutmak ve uyuşturmak için uydurdukları 

hurafeler. 

EMPERYALİST: Batılı büyük devletler. 

GERİCİ: Milliyetçi, maneviyatçı, mukaddesatçı, muhafazakâr, kısaca 

Antikomünist.  

İLERİCİ: Köksüz, kozmopolit, ateist ve materyalist, kısaca komünist.  

                                                            
137 Enver Tuncalp, “Kızıl Şeytan”, Fedai I/2, İzmir Eylül 1963, s. 18. 
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İSTİSMARCI: Sermayedar, Ağa, patron sınıfı.   

İŞÇİ: Devlet fabrikalarındaki çark ve vidalardan her biri.   

KURTARIŞ: Kızıl imparatorluğa ilhak.  

 KURTULUŞ: Kızıl oltaya yem olma. 

MADDE VE MAKİNA: Ruhsuz ve Allahsız yığınların putu.   

NAMUS VE VİCDAN: Gericilik alameti. 

PROLETER: Hakları ezilen ve çiğnenen, kızıllar tarafından savunulan sınıf 

(!) 

SANAT: Ancak komünizmin gayelerine hizmet eden, ruhsuz, soysuz, köksüz, 

çarpık ve sapık eserler. 

SOSYAL ADALET: Komünizmin kitleleri avlamada kullandığı yem. 

SOSYALİZM: komünizm… 

TEMİZLİK: Kızıl rejimde Komünizmin gaye ve menfaatlerine zararlı 

görülenlerin yok edilmesi. 

VETO: Milletlerarası bir anlaşmazlığın halinde çıkarılan güçlük. 

YALAN VE İFTİRA: En büyük silah. 

YARDIM: İktisaden geri kalmış ülkelere gösterilen sahte dostluk.138 

Türkiye’de komünist yanlısı kişi ve kurumlar bulunmakla beraber komünizmi 

görmezlikten gelen ve aynı zamanda komünist karşıtı kişileri farklı ithamlar 

kullanarak suçlayanlar da bulunuyordu. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu bir 

bildiri yayınlayarak ülkede Faşizm tehlikesi olduğunu söylemişti. Bu duruma 

tepkisini koyan İzmirli Avukatlar, karşı bir bildiri yayınlayarak ülkede bu kadar 

büyük bir komünist tehlikesi varken bunu görmezden gelip hayali bir faşizm tehlikesi 

yarattıklarını açıklamıştı. Derginin birebir yayınladığı bildiri de komünizmin ülkede 

yarattığı felaketleri, yıkımları hatırlatan avukatlar, nasıl oluyor da Barolar Birliği gibi 

önemli bir makamın böyle bir açıklama yaptığını sormuşlardı. Ülkede bir faşizm 

                                                            
138 Yücel İpek, “Komünistlerin Lügatı”, Fedai II/19, İzmir Şubat 1965, s. 2. 
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tehlikesi değil de bölücülüğü, sınıflılığı, mezhepçiliği teşvik eden bir komünizm 

tehlikesi bulunduğunu ifade etmişlerdi.139  

Komünistlerin iktidarı bile kendi tarafına çekebilecek düzeye geldiğini 

düşünen dergi, CHP’nin her makamdan Komünist adamlarına rastlanabileceğine 

dikkat çekmişti. Özellikle Bülent Ecevit’in koruyuculuğunu yaptığı Millî Eğitim ve 

devletin güvenlik kolundaki Marksist düşünceli devlet adamlarına değinilmişti. 

Dergi, tam bir Komünist olduğunu düşündüğü Millî Eğitim Bakanı Necdet Uğur’un 

devletin düşmanları ile kol kola ilerlediğini iddia etmişti. Ayrıca devlet kadrosu 

değiştiğinden beri milliyetçi tek bir öğretmenin kalmadığını belirtmişti. Öyle ki 

devlet kadrolarındaki komünist öğretmenler Cumhuriyet Bayramı’nda öğrencilere 

Türk sözcüğünü okutmamıştı. Bunun hükümet değişimi değil de kadro ihtilâli 

olduğunu düşünen dergi, devlet adamlarının koltuk sevdası uğruna imanlarını ve 

vicdanlarını sattıklarını ifade etmişti.140 Millî Eğitim’deki kıyımların POL-BİR’de de 

olduğunu söyleyen dergi, bu sürgün ve kıyımların nedeni sol- sağ diye ayırt etmeden 

çalışan polislerin solcu zihniyete ayrıcalıklı davranmayı reddetmesiydi. Bunun 

dışında katledilen iki polisin haberinin basına yansıtılmaması da durumun vahametini 

ortaya koymaktaydı. Derginin aktardığına göre, bir grup komünist Türk bayrağını 

Faşist diktatörlüğün bayrağı diyerek parçalamış ve ayaklarının altında çiğnemişti. Bu 

durumu hazmedemeyen milliyetçi polislerin göstericileri bir kahvede yakaladığını 

söyleyen dergi, polislerin burada göstericiler tarafından katledildiğini aktarmıştı. 

Fedai, bu olayın çok önemsemediğinden dolayı POL-Bir’i eleştirmişti.141   

Bülent Ecevit hükümetinin başa geçmesiyle İzmir Millî Eğitim Müdürü Aysal 

Aytaç ve yardımcıları toplam dokuz kişi sorgusuz sualsiz görevlerinden alınmış 

yerlerine sola yatkınlığı ile bilinen kişiler yerleştirilmişti. Yedi ay sonra hukuki işlem 

başlatılmış ancak iş işten geçmişti. Bütün bunların müsebbibi olarak Necdet Uğur’u 

gören dergi, Kemal Fedai Coşkuner’in de İzmir Halk Eğitim Müdürlüğü görevinden 

alınmasını da milliyetçilerin kadrodan temizlenmesine yormuştu.142  

                                                            
139 “Basın Bildirisi”, Fedai V/2, İzmir Şubat 1979, s. 10. 
140 “TÖB-Der’ci Necdet Uğur ve Maarifte Kıyım”, Fedai V/1, İzmir Ocak 1979, s. 13. 
141 “İzmir POL-Bir’de Yeni Kıyımlar ve Basına Yansıtılmayan Bir Olay”, Fedai V/1, İzmir Ocak 

1979, s. 13. 
142 “İzmir’deki Dokuzlar”, Fedai V/1, İzmir Ocak 1979, s. 13. 



57 
 

Sadece devlete kadrolarında değil ülkenin tamamında eylem yapan 

komünistlerin iktidar tarafından korunduğunu ve bu eylemlerin yapılmasına göz 

yumulduğunu söyleyen Kemal Fedai, artık sokaklarda bile can güvenliğinin 

olmadığını ifade etmişti. Türkiye’nin savaş yıllarında bile bu kadar sefil olmadığını 

düşünmüştü. Devletin radyosu olan TRT’nin de iktidarın yolundan gittiğini ifade 

etmişti. Ayrıca komünist örgütlerin iktidarın himayesinde olduğunu milliyetçi, 

ülkücülerin ise hep işkence görüp öldürüldüğünü söylemişti.143 Derginin, çıktığı 

günden bu yana iktidara olan eleştirilerinin her hükümet döneminde aynı konular 

üzerine olduğu görülmektedir. Yani dergi, 1960’dan sonra başa geçen her hükümetin 

Rusya’yla yakınlaşma isteği ve empatisinden ötürü komünist oluşumlara ses 

çıkarmadığını aksine bunların karşısında duran milliyetçi kesime cephe aldığını 

düşünmekteydi. Şimdi Ecevit hükümeti kurulmasına rağmen derginin ülkedeki 

komünizm hakkındaki endişesi azalmak yerine daha da arttı. Çünkü Ecevit’in tam bir 

solcu olduğunu bu yüzden bu defa her şeyin daha da kötüye gittiğini düşünmekteydi.  

Kemal Fedai Coşkuner, Bülent Ecevit’in başa geçeceği zaman komünist 

fikirleriyle özgür bir ortam yaratacağına inandığını ancak daha bir ay geçmeden 

durumun hiçte böyle olmadığını gördüğünü ifade etmişti. Ancak bu durumun asıl 

müsebbibi olarak İsmet İnönü’yü gören Coşkuner, onun ektiği tohumların mahsulünü 

Ecevit’in topladığını bu itibarla ülkeyi yakıp kavurduklarını söylemişti. Ecevit 

hükümetinin gelmesiyle siyasî, sosyal, kültürel her alanda değişiklikler olmuştu. Bir 

devrim niteliğinde olan bu değişim adeta memleketin her aşamasına komünizmi 

yerleştirmişti. Bu dönemde halkın hiç olmadığı kadar yokluk ve açlık çektiğini 

söyleyen Coşkuner, Ecevit kadar daha önce de olduğu gibi ülkedeki zenginleri de 

suçlu görmüştü. Zenginlerin günlerini gün edip tatillerde, pavyonlarda paralarını 

savururken halkın açlıktan kırıldığını ifade etmişti. Ülkenin içinde bulunduğu 

durumu yıllardan beridir görmezden geldikleri için komünizme de çanak tutmuşlardı. 

Bu halkın onları affetmeyeceğini bir kez daha dile getirmişti.144 

Fedai’den başka Ecevit’in yönetim anlayışını beğenmeyen ve şiddetli bir 

şekilde eleştiren MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Samsun mitingi 

                                                            
143 Kemal Fedai Coşkuner, “Temelinde 50 Milyon Şehit Yatan Bu Vatan Kaderine Terkedilemez”, 

Fedai V/3, İzmir Mart 1979, s. 3. 
144 Kemal Fedai Coşkuner, “Ecevit’in Beyaz Güvercinleri veya Trova’nın Tahta Atı”, Fedai V/4, İz-

mir Nisan 1979, s. 4.   
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sırasındaki konuşmasını Fedai dergisi aynen aktarmıştı. Türkeş, Ecevit’in 

hükümetinin kurulduktan sonraki ilk 15 ayda ülkeyi hem ekonomik hem de siyasî 

açıdan oldukça zor duruma soktuğunu söylemişti. Özellikle son zamanlarda yapılan 

zamlarla halkın bir sefalet içine düşürülmesi, devletin bütün kadrolarına 

komünistlerin yerleştirilmesi ve halkın mal, can ve ırz güvenliğinin kalmaması 

Ecevit’in planladığı kanlı bir komünist dikta yönetiminin habercisi olmuştu. Bu 

yüzden Ecevit’in bu sayılan olumsuzlukları düzeltmesini imkânsız gören Türkeş, 

çözümü seçim sandıkları üzerinde verilecek kararın belirleyeceğini düşünmüştü.145 

Son zamanlarda ülkücü ölümlerinin artmasında Ecevit hükümetini sorumlu gören 

Türkeş, komünistlerin korunup desteklendiğini ifade etmişti. Ayrıca POL-Bir’in de 

görevini yapmadığını ülkücü- komünist çatışmalarında komünistlerden taraf 

olduklarını belirtmişti. Bunun dışında MHP binasının ve milletvekillerinin korunması 

için gerekli tedbirlerin alınmadığını ifade etmişti. Türkeş, Ecevit iktidarını kanlı 

iktidar diye tarif etmişti.146  

Ecevit’in bir Sosyalist düzenin özlemini çektiğini söyleyen Kemal Fedai, 

hükümetin yaptığı bütün hamleleri bunun için bir hazırlık aşaması olarak görmüştü. 

İç huzursuzluklar, açlık, sefalet bunların hepsi halkı canından bezdirip yeni düzene 

geçmek için ortam sağlamaktı. Çünkü Ecevit’in başından beri istediği sosyalist 

sistemin kendiliğinden ülkede kabul edilir bir sistem olmadığını düşünen Fedai, 

Türkiye’de güçlü bir orta sınıf var oldukça sosyalizm ülkeye giremeyeceğini 

belirtmişti. Bunun dışında Türkiye’nin NATO’dan kopması, Avrupa Konseyi’nden 

ayrılması, karma ekonomi sisteminden Sosyalist ekonomi sistemine geçmesi pek 

kolay değildi. Bu yüzden geriye iki seçenek kalmıştı. Ya bir ihtilâl yapılacak ya da 

orta sınıf tasfiye edilecekti. Ecevit’in bir ihtilâl yapma hazırlığında olduğunu 

söyleyen Fedai, aslında bu çalışmaların yıllardan beridir yapıldığını 

vurgulamaktaydı. Hatta bu çalışmaların sonucunda Doğu’da ihtilâlin başlamış 

olabileceğini düşünmüştü. Doğu’da komünistler halkı evinden çıkararak artık burada 

kendilerinin kalacağını söylemeleri ile Batı’ya bir göç başlamıştı. Bütün bunlar 

                                                            
145 “Türkeş’in On Binlere Hitap Eden Karadeniz Mitingi”, Fedai V/4, İzmir Nisan 1979, s. 4. 
146 “Ecevit İktidarı Kanlı Bir İktidardır” Fedai V/6, İzmir Haziran 1979, s. 4.  
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olduktan sonra Ecevit’in bölücülüğün olmasından bahsetmesi dergiye samimiyetsiz 

bir açıklama olarak gelmişti.147  

1979 yılını Türkiye için ülkücü cinayetleri açısından bir iç savaş dönemi 

olarak değerlendiren Kemal Fedai, bir savaş meydanından bile günlük bu kadar çok 

ölüm haberi alınamayacağını belirtmişti. Komünistlerin her gün yaklaşık on kişiyi 

öldürdüğünü söyleyen Fedai, bunların ülkücü gençler ve MHP üyeleri, il ve ilçe 

başkanları olduğunu vurgulamaktaydı. Yani CHP’nin 18 aylık iktidarında yaklaşık 

2000 insan öldürülmüştü. Ülkeyi saran bir komünizm terörü ve bu teröre göz yuman 

bir iktidarın varlığından söz edilmişti. Bu terörün zararları yetmezmiş gibi bir de 

ülkücülerin devlet kadrolarından tasfiyesi ve sürgünü eklenmişti. Hükümetin yüz bin 

civarında memuru işinden ettiğini söyleyen Fedai, bunların yerine aşırı solcu 

militanların getirildiğini eklemişti. Böylece komünistler güç kazanmış, daha çok 

yayılmış ve bir iç savaşa ortam hazırlamışlardı. Fedai, ülkedeki terörün rejime ve 

devlete karşı olduğunu söylerken çözümü de hükümetin istifasında görmüştü. Olması 

gerekenin bu olduğunu ancak Ecevit’in ısrarla koltuğunda oturduğunu, bunun 

demokrasiye aykırı olduğunu söylemişti.148 Kemal Fedai Coşkuner, özellikle 

MHP’nin hedef alınmasının nedeni olarak solun bütün korkusunun MHP olduğunu, 

halkın geleceğini bu partide görmeye başlamasından kaynaklandığını düşünmüştü. 

Bütün fikirleri MHP ile bağdaşan Coşkuner, bu partinin sindirilmesi için özel çaba 

harcandığını düşünmüştü. Çünkü başa gelen bir MHP komünizmin çıkarları 

açısından bir tehlike olacaktı. 

Ekim ayında yapılacak olan seçimi bütün bu olumsuzlukları bitirmek için bir 

fırsat olarak gören Kemal Fedai Coşkuner, halkı doğru karar vermeye davet etmişti. 

Bu seçimi olacak büyük bir iç savaşa karşı son şans olarak görmekteydi. Bir 

komünist ihtilâlinin başlaması için “Bizim Radyo” yayınlarına ara vermeden devam 

etmekteydi. İnsanları bilinçlendirmek adına komünistlerin faaliyetlerine tekrardan 

                                                            
147 Kemal Fedai Coşkuner, “Sosyalist Sisteme Geçiş Hazırlığı Mı?”, Fedai V/5, İzmir Mayıs 1979, s. 

3. 
148 Kemal Fedai Coşkuner, “Bir İç Savaş Görünümüne Bürünen Türkiye ve Bozkurtların Ölümü”, 

Fedai V/7, İzmir Temmuz 1979, s. 3. 
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değinen Coşkuner, Çekoslovakya, Macaristan gibi ülkeleri örnek vererek 

Türkiye’nin gelebileceği durumu gözler önüne sermek istemişti149.  

Dergi’nin heyecanla ve umutla beklediği 14 Ekim seçimlerinde Ecevit 

hükümeti düşmüş yerine Demirel hükümeti kurulmuştu. Bu seçimleri halkın devrimi 

olarak gören Coşkuner, komünizme gereken dersin verildiğini düşünmüştü. Ayrıca 

Ecevit hükümetinin düşmesini yeterli görmemiş iki yıldan beridir ülkede yaşattıkları 

trajedinin hesabını vermeleri gerektiğini belirtmişti. 14 Ekim’i ihtilâl olmak 

açısından 14 Mayıs’a benzetmişti. O günkü gibi halk seçim sandıklarında sessiz bir 

ihtilâl yapmıştı.150 AP, ne kadar sağ düşünceleri olan bir parti olsa da geçmişteki 

iktidarı bakımından Coşkuner’in pekte taraftarı olmadığı bir partiydi. Ancak Ecevit 

hükümetinin felakete sürüklediğini düşündüğü iktidarı süresinden sonra ondan başka 

her partiyi iktidarda görmeye razı olmuştu. AP iktidarı döneminde her ne kadar 

komünist faaliyetlere göz yumup yaptırımları konusunda vasat kalsa da hiçbir zaman 

Komünist örgütlerin içerisinde yer almamış veya açıkça desteklememişti. Bu yüzden 

sonuca sevinse de sağlam bir hükümet kurulabilmesi için MHP gibi erken seçim 

fikrini desteklemişti. 

Dergi’nin son sayısında komünizmle ilgili verdiği bilgiler, her geçen gün 

güçlenen ülkücü grupların komünist örgütlerle mücadele halinde olmasıydı. 

Ülkücülerin Kayseri’de de birlik haline geldiğini söyleyen dergi, komünistlerin bu 

birliği engellemek için her türlü yola başvurduklarını bildirmişti. Komünist grupların 

yanında onları destekleyen POL-DER’liler de ülkücülere karşı her türlü imkânlarını 

kullanarak karşı faaliyetler sürdürmekteydi. Ülkücülere karakollarda işkence 

yapmak, kuruluşlarına baskın yapmak gibi olaylar bu faaliyetler arasında 

gösterilebilirdi. Yine Kayseri valisi Selami Celayir’de Komünistlerin 

koruyuculuğunu yaparak ülkücülerin gözler önünde öldürülmesine göz 

yummaktaydı. Okullardaki komünist oluşumlarda aynı seyirde sürmekte ve çekilmez 

hale gelmekteydi. Kayseri belediyesinin CHP’de olması da komünistlere imkânlar 

                                                            
149 Kemal Fedai Coşkuner, “Komünizm Geliyor! Ey Millet Artık Uyan!..”, Fedai V/8, İzmir Ekim 

1979, s. 3. 
150 Kemal Fedai Coşkuner, “Komünizmin İşbirlikçilerine Gereken Ders Verildi”, Fedai V/9, İzmir 

Kasım 1979, s. 3. 
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sunmuştu. Dergi, ülkücülere her yönden yapılan saldırıya rağmen ülkücülerin gün 

geçtikçe güçlendiğini belirtmişti.151  

2.3. Türkiye’deki Komünist Oluşumlarla Mücadele Eden Kuruluşlar 

Komünizmin dış tehditleri yanında iç tehditleri yönünden de gerekli 

önlemlerin alınmasının şart olduğunu dile getiren Kemal Fedai Coşkuner, Fedai 

dergisinin dışında komünizmle yekvücut halinde mücadele etmek için çeşitli 

kuruluşlarda derginin düşüncelerini paylaşmıştı. 21 Mart 1965 tarihinde Akhisar’da 

Komünizmle Mücadele Derneği açılmıştı. Derneğin başkanı Hüseyin Pak idi. 

Açılışta Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Dikeçligil, İstanbul Komünizmle 

Mücadele Derneği Başkanı Fazlı Akkaya ve Kemal Fedai Coşkuner birer konuşma 

yapmıştı. Fedai dergisi bu açılıştan övgüyle bahsetmişti.152 Fedai dergisi, bu tür 

oluşumlarla organik bağ kurmayı amaçlamıştı. Nitekim derneğin her kurultay 

toplantısına katılan Coşkuner, dernek çalışmalarını yakından takip etmekteydi. 

Ancak derneğin üçüncü kurultay toplantısında meydana gelen olayları aktaran 

Coşkuner, derneğin çalışmalarının faklı yönde ilerletilmek istendiğini ifade etmişti. 

Toplantıda derneğin sadece soldan gelecek zararlı faaliyetler için değil aynı zaman 

aşırı sağcılarında faaliyetlerine karşı olduğunun açıklanmasını eleştirmişti. Çünkü 

sağdan herhangi bir zarar gelmeyeceği sağın İslâm’ı temsil ettiğini ifade etmişti.153 

Benzer düşünceler meclis tarafından da düşünülmüş ki konu ile ilgili yeni bir 

yasa tasarısı sunulmuştu. Temel Hak ve Hürriyetleri Koruma Kanunu’nun meclise 

sunulduğu haberini veren Fedai, bunun İslâmiyet ile komünizmi aynı kefeye koymak 

olduğunu düşünmekteydi. Eğer bu yasa kabul edilirse sağcı yayınların ya 

kapatılacağını ya da hapislerde çürümeyi göze almaları gerekeceğini bildirmişti. 

Fedai, sağdan bir zarar gelmeyeceğini ısrarla belirtmişti. Sağın kurtuluş olduğunu, 

ülkeye gelecek zararların tümünün soldan geleceğini söylemişti. Böyle bir kanuna 

ihtiyaç olduğunu ancak bu kanunun yalnızca sol için gelmesi gerektiğine 

inanmaktaydı.154 

                                                            
151 “Kayseri’de Ülkücü Hareket Bayraklaşıyor”, Fedai V/9, İzmir Kasım 1979, s. 11. 
152 “Akhisar Komünizmle Mücadele Derneği Açıldı”, Fedai II/21, İzmir Nisan 1965, 17-18. 
153 “Komünizmle Mücadele Derneği’nin Üçüncü Kurultayı”, Fedai III/31, İzmir Mayıs 1966, s. 18. 
154 Kemal Fedai Coşkuner, “Kızılların Rejimi Değiştirme Gayretleri”, Fedai IV/45, İzmir Şubat 1969, 

s. 3-14. 
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Kemal Fedai Coşkuner, Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği’nin Genel 

Başkanı sıfatıyla bu kanunun meclise verilmemesi için Süleyman Demirel’e bir 

telgraf çekmişti. Coşkuner, telgrafta kanunu sunanların komünizmle mücadele 

konusunda samimi olmadıklarını, gerçekten komünizmden kurtulmak isteseydiler 

onunla birlikte İslâm’ı da feda etmeyeceklerini söylemişti. Ayrıca komünizmden 

kurtulmanın yolunun İslâmiyet’e bağlılıkla olacağını, komünizm zehirse panzehrinin 

İslâmiyet olduğunu vurgulamıştı. Aşırı sağcılık bahanesiyle İslâm’ı komünizmle bir 

tutmak bu zararlı faaliyetin galibiyetine izin vermekti. Bu yüzden Demirel’e bu 

kanunun meclise girmesini durdurması için rica eden Coşkuner, milletin 

beklentisinin de bu yönde olduğunu ifade etmişti. Dergi, bu telgrafın gönderilen 

gazete ve dergilerden Sabah gazetesi dışında yayınlanmamasını da not olarak 

düşmüştü.155  

Dergi, adeta gelen gideni aratıyor tabiri ile şimdiki hükümetin faaliyetlerini 

izlemekteydi. Beğenmedikleri İsmet Paşa zamanında bile bu kanunun daha hafifinin 

sunulduğunu, ancak meclisin reddettiğini söyleyen dergi, türlü vaatlerle başa 

geçenlerin gidenleri aratır olduğunu vurgulamaktaydı. AP’nin İslâmiyet karşıtı 163. 

Maddeyi kaldırma vaadiyle başa geçtiği ancak daha aşırı kanunlar getirdiğini iddia 

eden dergi, halkın çilesinin her dönem aynı olduğunu benzer örneklerle ortaya 

koymuştu. Anayasayı Koruma Kanunu kabul edilirse muhafazakâr gazeteciler karşı 

oldukları sansürü kapatıldıkları hapishanelerde özleyeceklerini iddia eden Fedai, 

zamanında kendilerini uyardıkları bazı kesimlerinde akıllarının başlarına yeni 

geldiğini söylemişti. Kurtuluşun halkın uyanıp bilinçlendiği zaman olacağını da 

eklemişti.156  

Anayasa’yı Koruma Kanunu’nun meclisten geçemediği haberini veren dergi, 

yine de erken sevinmenin doğru olmadığını söylemişti. Seçimlerden sonra aynı 

kanunun tekrar gelebileceğini ifade etmişti. Çünkü bunun seçimden dolayı verilen bir 

taviz olma ihtimali yüksekti.157   

Dergi, mücadelesine ortak olacak yeni bir kuruluşun müjdesini vermişti. Bu 

kuruluş Mücadele Birliği idi. Bu derneğin komünizmle mücadele edecek milliyetçi-

                                                            
155 “Anayasayı Koruma Kanunu Dolayısıyla Çekilen Telgraf”, Fedai IV/46, İzmir Mart 1969, s. 14 
156 “Anayasayı Koruma Kanunu Tasarısı”, Fedai IV/46, İzmir Mart 1969, s. 16. 
157 “Anayasayı Koruma Kanunu”, Fedai IV/47, İzmir Nisan 1969, s. 22. 
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muhafazakâr gençler tarafından kurulduğunu bildiren dergi, derneğin seyrettiği yolu 

okuyucularına göstermek amacıyla derneğin bir bildirisini yayınlamıştı. Bu bildiri 

Amerika 6. Filosunun Türkiye’ye gelmesi ile komünistlerin çıkardığı olaylar ile 

ilgiliydi. Mücadele Birliği, bu olayları çıkaran komünistlerin ihtilâl yapmaya bahane 

aradıklarını söylerken sadece komünistlere değil Türkiye için kötü emelleri olan tüm 

kişi ve rejimlerin karşında olduklarını bildirmişti. Yani Amerika düşmanlığını 

körükleyip Rus yanlısı görünenlere Rusya’ya düşman oldukları kadar millet düşmanı 

olan Amerika’ya da karşı olduklarını ifade etmişti. Aynı şekilde milletin kendi içinde 

de Moskova uşağı ve Amerikan köpeği diye hitap ettikleri vatan hainlerinin de var 

olduğunu, ancak halkın bunları ayıklayabileceğini söylemişti.158  

Solcu Cumhuriyet Gazetesi, Mücadele Birliği hakkında irticayı desteklediği 

iddialarını ortaya atmıştı. Mücadele Birliği’nin bu iddialara cevabını Fedai dergisi 

aktarmıştı. Mücadele Birliği, hedeflerinden bahsederek Cumhuriyet Gazetesi’nin 

iddialarını yalanlamıştı. Gazetenin amacının dikkatleri milliyetçi cepheye çekerek sol 

faaliyetlerin yapılmasını kolaylaştırmaktı. Aynı zamanda Türkiye’deki millî güçler 

oldukça kimsenin millî uyanışı durduramayacağını vurgulamaktaydı.159 Türkiye’de 

son zamanlarda meydana gelen komünistlerin çıkardığı hadiseler de derneğin 

gözünden kaçmamıştı. Komünistleri kışkırtmaları sonucu ortaya çıkan olaylarla ilgili 

derneğin yayınladığı bildiri dergi tarafından okuyucularına sunulmuştu. Bu bildiride 

Mücadele Birliği, halkı komünistlerin tahrikçiliğine karşı uyarmış ve ülkede dönen 

şer ittifakına dikkat çekmişti. Siyonist, mason ve komünistlerin ülkeyi 

komünistleştirmeye çalıştıklarını söylemişti.160  

Mücadele Birliği’nin yayınladığı bu bildiriyi Konya Valiliği toplattırmış ve 

dernek, TÖS tarafından mahkemeye verilmişti. Derneğin Genel Başkanı Necmeddin 

Erişen’in mahkemeye ifade verdiğini söyleyen dergi, ifadeyi aynen aktarmıştı. 

Erişen, hakkında çıkan halkı kışkırtarak olaylara dâhil etme iddialarına tek tek cevap 

vermiş ve iddiaları yalanlamıştı. Türkiye’de komünizmin, siyonizmin ve masonluğun 

bulunduğu konumdan bahsederek bu hareketlerin sonuna kadar düşmanı olduğunu ve 

                                                            
158 “Mücadele Birliği”, Fedai IV/43, İzmir Aralık 1968, s. 19. 
159 “Mücadele Birliği Sosyalist Cumhuriyet Gazetesi’ne Cevap Veriyor”, Fedai IV/44, İzmir 

Ocak1969, s. 2. 
160 “Mücadele Birliği Genel Merkezi’nin Memleketimizdeki Komünist Tahrikçiliğiyle İlgili İkazı”, 

Fedai IV/45, İzmir Şubat 1969, s. 8. 
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çıkan olayların sorumlusu olarak bu örgütlerin başında olanları görmüştü. Bu 

örgütlerin bir şer ittifakı oluşturduğunu yinelemişti.161 Dergi, bu derneğin diğer bütün 

zararlı cereyanlarla mücadele eden derneklere göre daha çalışkan daha istikrarla 

ilerlediğini belirtip derneği her anlamda takdir etmişti. Derneğin önünde ilerlemesini 

durdurmaya çalışan komünist ve mason grupların yanı sıra en büyük engel olarak 

Konya Valisi Tahir Büyükkörükçü’yü görmüştü. Valinin Mücadele Birliği hakkında 

açtığı dava buna örnek gösterilebilirdi. Tahir Hoca’nın Mücadele Birliği’ne olan 

nefretini dergi, şahsi olarak görmüş ve Tahir Hoca’nın makam sevdasından 

kaynaklandığını düşünmüştü.162 

Derginin de daha önce komünist, siyonist ve masonların birlikte hareket 

ettiklerine dair tespitleri olmuş, en önemlisi Rus ihtilâlinin de Yahudiler tarafından 

planlandığını düşünmüştü. Derginin yayınladığı Siyonizmle Mücadele Derneği’nin 

bu konudaki bildirisine göre, Türkiye’deki birliktelikleri ise en başta 31 Mart Olayını 

çıkararak Osmanlı devletini parçalamaya çalışarak ile olmuştu. Daha sonra Menemen 

olayını çıkararak din adamlarının canlarından olmasına sebep olmuşlardı. Şimdi 

aradan yıllar geçmesine rağmen ikinci bir 31 Mart Olayı yaratmaya çalışmışlardı. 

Dernek, bu amaçla da komünistlerin sola yakın tavrıyla bilinen Yargıtay Başkanı 

İmran Öktem’in cenaze törenin de birtakım olaylar çıkardığını söylemişti. Bu 

olayları güya gerici diye tabir ettikleri muhafazakâr bir grup çıkarmış ve Allah’a 

inanmayan birine cenaze namazı kılınmaz diyerek protesto etmişlerdi. Dernek bu 

olayları çıkaranların bir grup provokatör olduğunu iddia ederek amaçlarının ikinci bir 

31 Mart Olayı yaratmak olduğunu söylemişti.  Halkın bu oyunlara gelmeyecek kadar 

uyanık olduğunu dile getiren dernek, komünist, siyonist ve mason üçlüsünün 

emellerini açığa vurmak istemişti.163 

Derginin aynı düşünceleri paylaşmadığı komünist karşıtı dernekler de 

kurulmuştu. Bunlardan biri de 1965 yılında altı vekilin bir araya gelmesiyle kurulan 

Zararlı Cereyanlarla Mücadele Komitesi idi. Ancak bu hem sağ hem de solun zararlı 

faaliyetlerine karşı kuruldu. Komitenin raporunda yer alan komünizm konusunda acil 

tedbirler gerektirecek bir tehlike bulunmadığını belirtmesi üzerine Fedai’nin 

                                                            
161 “Mücadele Birliği’nin Davasına Bakıldı”, Fedai IV/50, İzmir Ekim 1969, s. 7, 18. 
162 Kemal Fedai Coşkuner, “Mücadele Birliği ve Tahir Hoca”, Fedai IV/50, İzmir Ekim 1969, s. 8-9. 
163 “İmran Öktem’in Cenaze Olayı”, Fedai IV/48, İzmir Ekim 1969, s. 17-18. 
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sayfalarında yerini aldı. Buna göre Komitenin komünizme karşı pasif tedbirleri 

kurulmasının aslında bir faydası olmayacağını gösterdi. Komünizme karşı artık acil 

tedbirlerin alınması gerektiği ısrarla yinelendi164.  

Genel Kurmay Başkanı Cemal Tural, orduya verdiği bir genelge ile dergi ile 

aynı fikirde olduğunu göstermişti. Derginin aktardığına göre bu genelgede ülkede 

komünizm tehlikesi bulunduğu ve acil tedbirlerin alınması gerektiği yazıyordu. 

Ancak derginin bu genelgede hoşnut olmadığı söylemlerde vardı. Dergi, Tural 

Paşa’nın nurcular, ticaniler ve pilâvcılar diye nitelendirdiği Müslümanların 

komünizmin etkisinde kaldığı söylemini şiddetle reddetmişti. Ayrıca Müslümanların 

komünizmin en büyük düşmanı olduğunu dile getirmiş ve Paşa’nın daha detaylı bir 

araştırma yapmasını tavsiye etmişti.165  

Cemal Tural’ın orduya yeniden bir emirname göndermesi dergiye göre 

komünizme vurulmuş bir darbe niteliğindeydi. Bu emirnamede komünistlerin dine 

olan düşmanlıklarından ötürü memlekete sokulmaması gerektiği ve propagandasını 

yapanların emniyete teslim edilmesinin bir vatan görevi olduğunu söylemişti. 

Bundan dolayı Fedai, memnuniyetini dile getirmiş ve Cemal Tural’a tebriklerini 

iletmişti.166  

Tural, orduya gönderdiği bu emirnamelerden sonra komünistler tarafından 

sözlü saldırıya uğramıştı. Türkiye’de milliyetçilere karşı zaten bir baskının söz 

konusu olduğunu söyleyen dergi, bunun Genel Kurmay Başkanı’na varacak kadar 

ileri gitmesini komünistlerin meydanı boş bulmalarına bağlamıştı. Tural’ın verdiği 

beyannameler ile anti-komünistliği teşvik ettiği ve Türk-Rus dostluğuna gölge 

düşürdüğünü ilân eden komünist dergiler, Tural dışında başka devlet adamları 

hakkında da hakarete varacak haberler yapmıştı. Bu devlet adamlarından biri de 

Alparslan Türkeş’di. Türkeş’in Türkistan ile ilgili beyan ettiği düşüncelerine 

sinirlenen komünistler kendisine hakaret edercesine bahsetmişti. Aynı zamanda 

Türkiye’deki solcu yazıları ile bilinen şahısları da haber yapan Türkistan’ın komünist 

dergisi, bunların Sovyet Rusya ile ilgili yazılarını övmüştü. Komünist dergilerin 

takıldıkları bir diğer husus milliyetçi gazeteleri örnek verip Türkiye’nin Amerika 

                                                            
164 Kemal Fedai Coşkuner, “Zararlı Cereyanlarla Mücadele Komitesi Yanlış Yoldadır”, Fedai II/24, 

İzmir Temmuz 1965, s. 11-19. 
165 “Tural Paşa Komünistlere İhtar Verdi”, Fedai IV/39, İzmir Şubat 1967, s. 20. 
166 “Sayın Cemal Tural’ın Komünistlere Bir Darbesi Daha”, Fedai IV/40, İzmir Nisan 1967, s. 17. 
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sömürü altında olduğunu söylemekti. Fedai, Türkiye’de Komünistlerin de sürekli 

bunu dile getirmelerini göz önünde bulundurarak ağız birliği yapmalarını aynı amaca 

hizmet ettiklerine işaret ettiğini söylemişti.167  

Komünizmle Mücadele eden derneklerin işlevselliğini yitirdiğini düşünen 

dergi, özellikle son zamanlarda Komünizmle Mücadele Derneği’nin bir bocalama 

dönemine girdiğini düşünmüştü. Her şeyden önce kendi içinde çalkantılar yaşayan 

dernek, çalışma sistemi yönünden de çöküş içerisine girmişti. Dergiye göre bunu 

düzeltmenin tek yolu yönetimi tamamen değiştirmekti. Ancak kimsenin bilerek 

koltuğunu bırakmayacağını düşünen dergi, bir de iki gruba ayrılarak kurultayda 

birbirlerine düştüklerini söylemişti. Fedai, her iki grubunda İslâm’ı savunduklarını 

söylemelerine rağmen uygulamada yetersiz kalmalarını eleştirmiş ve böyle 

davranmalarını koltuk sevdasına bağlamıştı. Bu durumun sorumlusunu Baha Kitapçı 

olarak gören dergi, derneğin artık bittiği haberini vermişti.168  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
167 Hasan Oraltay, “Türkistan’daki Komünistlerin Sayın Cemal Tural ile Sayın Türkeş’e Hücumu”, 

Fedai IV/47, İzmir Nisan 1969, s. 10-,17.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. KOMÜNİZM VE DIŞ TÜRKLER 

Fedai dergisi, Türkiye’deki komünizmin seyrini aktardığı gibi dış Türklerinde 

bu rejimden dolayı gördükleri muameleyi ve özellikle Türkistan coğrafyasında 

komünistlerin meydana getirdiği olayları yakından takip etmiş ve okuyucularına 

aktarmıştı. Dış Türklerin, komünist Rusya ve Çin’in egemenliği altında zalimce 

yönetildiğini savunan dergi, bu zalimliğin her ne kadar ihtilâl öncesi var olduğunu 

bilse de bu rejimin yarattığı derece de olmadığını savunmuştu. Özellikle ihtilâl 

sonrası yaşananları aktaran dergi, bütün Türklerin bir çatıda birleşeceğine 

inanmasından dolayı da Rusya’yı Türklerin ezeli düşmanı ilân etmişti.  

Bolşevik İhtilâli’nden sonra bu milletlere kendi bağımsızlıklarının verileceği 

söylenmesine karşın bu vaatler yerine getirilmediğinden bu milletler tek tek 

bağımsızlıklarını ilân edip hükümetlerini kurmuşlardı. Bağımsızlıklarını ilân ettikleri 

için Rusya’nın baskısını üzerlerinde hissetmişlerdi. Türkistan’daki Türklerin üç yıl 

boyunca Ruslar ile savaşıp başarısız olduğunu söyleyen dergi, bu mücadelede 

Ruslardan en çok zarar gören milletin Kazaklar olduğunu vurgulamaktaydı. Dergi bu 

konuda Amerikalı bir ilim insanı olan Lowell R. Tillet’in makalesini dayanak olarak 

göstermişti. Makaleye göre, Rusya’nın Kazak tarihini değiştirmeye yönelik 

çalışmalarına Kazaklar şiddetle karşı çıkarak Kazak tarihine sahip çıkmışlardı. 

Ayrıca Kazak tarihini bazı hususlardan ötürü beğenmeyen Rusya, Kazak tarihini beş 

defa yeniden yazdırmıştı. Bu hususlar genel olarak Kazak-Rus münasebeti ve 

Kazakların millî ayaklanmaları şeklinde olmuştu. Rusların bütün çabalarına karşın 

Rusların baskıcı faaliyetlerine yoğun bir şekilde yer verildiğinden Ruslar Kazakların 

yazılan tarihinden hoşnut kalmamışlardı. Diğer dış Türkler gibi Kazakistan’a da 

Komünist rejimle hükmetmek isteyen Ruslar, sonunda istedikleri gibi Kazak tarihini 

yazdırabilmişlerdi. Bu da Rusların Kazak tarihçileri üzerindeki baskının boyutlarını 

göstermekteydi.169  

Rusya sadece Kazakistan’ın tarihini değil kahramanlarını da değiştirmeye 

yönelik çalışmalara girişmişti. Bu girişimlerden biri Rusya’nın uzay çalışmalarını 
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Şatalov’un yürütmesiydi. Rusya’ya göre bu Türkistan’ın gurur duyması gereken bir 

durumdu. Çünkü Şatalov Kazak’dı. Bunu asla kabul etmediklerini söyleyen dergi, bir 

komünist olan Şatalov’un Türkistan’ın kahramanı olamayacağını dile getirmişti. 

Rusya’nın amacının Türkistan’ı Ruslaştırmak olduğunu düşünen dergi, kim olursa 

olsun kendi ırkının menfaatini düşünmediği sürece kahraman olamayacağını ifade 

etmişti. Ayrıca Türkistan’ın tek kahramanı tüm dünyanın da kabul ettiği Astrolog 

Ulubeği idi. Dergi, Rusya’nın uzay çalışmalarını hiçbir zaman küçümsemediğini; 

ancak bunun Türkistan halkını sömüren Şatalov’un Türkistan’ın kahramanı 

sayılacağı anlamına gelmediğini de ifade etmişti.170   

Rus ihtilâlinin sonucunda Türkistan’da başlayan savaşı hatırlatan dergi, 

manevi savaş kadar silahlı mücadelenin de sürdüğünü söylemekteydi. İhtilâl sonrası 

Alaş Orda hükümetini yıkmak isteyen Rusya, Türkistan’a savaş açmıştı. Bu savaş üç 

yıl sürmüş ve Ruslar galip gelmişti. Türkistan hükümetinin kuruluşunun 51. yıl 

dönümü konferansının Almanya’da yapılması dolayısıyla konuya dikkat çeken dergi, 

Rusların her ne kadar hükümeti yıksa da uğrunda savaştıkları kutsal amacı 

yıkamadıklarını söylemişti. Dergi ayrıca Türkistan’ın ilk hükümeti ve ilk partisi olan 

Alaş hakkında ayrıntılı bilgiler vermişti. Alaş Orda hükümetinin kuruluş günü olan 

13 Aralık Esir Milletler Haftası dolayısıyla Amerika tarafından “Türkistan’ın Millî 

İstiklâl Günü” kabul edilmekteydi.171 

Rusya’da Çar yönetiminin devrilmesinden sonra bağımsızlığını ilân eden 

milletlerden biri de Azerbaycan’dı. Rusya önce komünist rejimi oturtmak istediği 

için bir süre beklemişti. Bu süre zarfında Azerbaycan 28 Mayıs 1918’de 

bağımsızlığını ilân etmiş, hükümetini kurmuştu. Azerbaycan 28 Mayıs’ı millî istiklâl 

günü ilân etmişti. Ancak Azerbaycan’ın bağımsızlığının kısa sürdüğünü söyleyen 

dergi, Rusların bu bağımsızlığa son verip ülkede birçok insanın kanını döktüğünü 

eklemişti.  Bundan sonra uzun zaman Rusya’nın sömürüsü altında olan 

Azerbaycan’da bağımsızlık mücadeleleri de olmuştu. Ayrıca dergi, Azerbaycan’ın 

                                                            
170 Hasan Oraltay, “Rus Fezacısı Şatalov Türkistan’ın Kahramanı Olamaz”, Fedai IV/46, İzmir Mart 

1969, s. 9. 
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hükümet kurma mücadelesini macera olarak gören Türk devlet adamlarını sert bir 

dille eleştirmişti.172  

Rusya’ya karşı ilk bağımsızlık savaşı başlatan Osman Batur’un ölümünün 18. 

yıl dönümü dolayısıyla kahramanlıkları dergi de anılmak istenmişti. Özellikle 

Komünizme karşı Türkistan’da bağımsızlık mücadelesinin hâlâ devam etmesini bu 

konunun işlenmesi bakımından önemli gören Kemal Fedai Coşkuner, komünizmin 

zulmünü bu vesile ile bir kez daha hatırlatmıştı. Nitekim Osman Batur’u şehit eden 

de komünistler olmuştu. Ruslara karşı isyan bayrağını çeken Osman Batur, bir süre 

Ruslara karşı çetin mücadelesini devam ettirip sonunda esir düşmüş ve 29 Nisan 

1951 tarihinde katledilmişti. Sadece o değil Türkistan’ı sömürme uğruna birçok 

masum insanın kanı Rusya’nın dolayısıyla komünistlerin ellerine bulaşmıştı.173 

Fedai, Türkistan’da fiili bir savaşın yanında kültür emperyalizmi yapmaya 

çalışan Rusya’nın içten parçalama ve komünistleştirme taktiğini izlediğini aktarmıştı. 

Komünistler, Türkiye’de olduğu gibi Türkistan’a da getirilen film, tiyatro oyunları 

ile kültür aşamalarına yerleşmek istemişti.  Bu film ve tiyatro oyunlarının Türkistan 

coğrafyasına girmesini eleştiren dergi, bu noktaya dikkat çekmeye çalıştı. Cengiz 

Turanlı, devrin modası haline gelmiş, İnsan Hakları savunuculuğuna atıfta bulunarak 

bunu devletleri bir çatıda birleştiren samimiyetsizlik olarak nitelendirdi. Rusya, Çin 

gibi komünist devletlerin meydanlarda nutuklar savururken milyonlarca Müslümanı 

din ekseninde ezmekten sömürmekten geri durmadığını dinin en büyük düşmanı 

olarak görülen komünizmin son zamanlarda özellikle Türkistan’da yayılmaya 

başladığına dikkat çekti. Dergiye göre, tiyatrolar, filmler, gösteriler yoluyla 

aşılanmaya çalışılan dinsizlik İslâmiyet’e yapılan bir saldırıydı. Turanlı’ya göre; 

Türkistan’da yaşanan bu zulüm tüm Müslümanlara yapılan zulümdü. Camilerin kötü 

amaçlar için kullanılması tüm Müslümanlığa yapılan hakaretti. Tertiplenen tiyatrolar, 

gösteriler Türkistan’a karşı değil İslâmiyet’e karşı olmanın göstergesi olarak 

görülüyordu. İlk dinsizler Üniversitesinin Türkistan’da kurulması, Peygamberimiz 

                                                            
172 “28 Mayıs Azerbaycan Millî İstiklâl Günü”, Fedai V/5, İzmir Mayıs 1979, s. 10. 
173 Kemal Fedai Coşkuner, “Türkistan’ın Millî Kahramanı Osman Batur”, Fedai IV/47, İzmir Nisan 

1969, s. 19. 
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için kurnaz dolandırıcı, Kur’an-ı Kerim için köleliği savunan eser demeleri buna 

kanıt olarak gösterilebilirdi.174 

Cengiz Turanlı, Esir Milletler Haftası’na özel yazdığı yazısında da yine dış 

Türklerin gördüğü bu zulümlere değinmişti. Burada emperyalist teriminin üzerinde 

durarak asıl emperyalistin hangi devlet olduğunu açıklamıştı. Turanlı’ya göre Rusya 

ve Çin’in tabiriyle batı emperyalistleri demek doğru değildi. Çünkü bugün batı 

devletleri dediğimiz çoğu devlet sömürgeleri altında ki milletlere özgürlüklerini 

vermişti. Bu devletler Amerika, İngiltere, Fransa gibi devletlerdi. Hatta Filipin’e 

özgürlüğünü veren Japonya bile artık emperyalist sayılmazdı. Asıl emperyalistlerin 

Rusya ve Çin olduğunu söyleyen Turanlı, bugün milyonlarca insanın bu iki devletin 

zalim komünist rejimi altında özgürlüklerinden bihaber zulüm içinde yaşamaktaydı. 

Dünyanın en büyük emperyalistleri olan Rus ve Çin komünistleri milletleri 

parçalayıp egemenlikleri altına almak için yarışmaktaydı.175 Dergi okumalarında 

Batının emperyalist anlayıştan yavaş yavaş vazgeçmesine karşın Rusya ve Çin gibi 

Komünist ülkelerin bu düşüncelerinden vazgeçmediğini sürekli işlemekteydi.  

Esir Milletler Haftası’nın 1959’da kabul edilmesinden beri her yıl dergide yer 

veren dergi, Komünist ülkeler hariç Esir Milletler Haftası’na katılmayan tek ülkenin 

Türkiye olduğunu belirtmişti. Esir milletlerden kasıt Türk ülkeleriydi, ancak buna 

rağmen Türkiye’nin bu konuya seyirci kaldığını, bunun içler acısı bir durum 

olduğunu söylemişti. Aslında Esir Milletler Haftası’nı Amerika ilân etmişti, ancak 

daha sonra bu milletler için hiçbir şey yapmamıştı. Fedai, bu bakımdan Batı’nın haçlı 

zihniyetini Türklere karşı hala sürdürdüğünü düşünmekteydi. Bu yüzden suçu 

Batı’da değil birlik olamayan Türklerde görmüştü. En önemlisi de Türkiye’nin dış 

Türklerle bağını bir türlü kabullenmek istememesiydi. Fedai, bugün hala seksen 

milyon Türk’ün Rus ve Çin emperyalizmi altında inlediğini, insanlık haklarından 

mahrum olduğunu bildirmişti.176 

Doğu Türkistan’da hâlâ Çin’in zulmünden inleyen 15 milyon Türk’ün 

olduğunu her fırsatta hatırlatan Fedai, bütün bu zulme rağmen Türkistanlıların 

mücadelelerine devam ettiğini belirtmişti. Bu mücadele sırasında Batı Türkistan’dan 

                                                            
174 Cengiz Turanlı, “Türkistan’ın İstiklâl Davası ve İslâm Dünyası”, Fedai II/20, İzmir Mart 1965, s.12 
175 Cengiz Turanlı, “Emperyalist Kimdir”, Fedai III/25, İzmir Ağustos 1965, s. 5. 
176 “Esir Milletler Haftası, Esir Türkellerine Hürriyet, Kahrolsun Esaret”, Fedai V/7, İzmir Temmuz 

1979, s. 8-9. 
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gelip burada mücadele eden bazı Türkler bu zulümlere dayanamayıp memleketlerine 

göç etmeye başladılar. 1951 yılında yapılan en büyük göç Ali Beg Hakim 

önderliğinde olmuştu. Ali Beg Hakim, millî mücadele ruhunu insanlara aşılamaya 

çalışmıştı. Bu yüzden Rusya’nın ele geçirmeye çalıştığı biriydi. Rusların baskısından 

buralarda yaşayamayacağını anlayan Türkler tekrardan göç etmeye başlamıştı. 

Amaçları Pakistan’a gitmek oradan Türkiye’ye ulaşmaktı. Kimileri hastalanmış, 

kimileri ölmüştü ama sonunda 1954’te Türkiye’ye ulaşabilmişlerdi. Türkiye’de 

Manisa- Salihli’yi kendilerine yurt edindiklerini haber veren dergi, ayrıca Ali Beg 

Hakim ile tanıştıklarını ifade etmişti.177 

Türkistan Müslümanlarının komünist ülke olan Rusya ve Çin’den gördükleri 

zulümden sonra şimdide ülkelerinde barınamayıp Türkiye’ye göç ettiler. Kendilerine 

Türkistan’ın durumu ve göç etme nedenleri sorulduğunda komünizmden çokça 

yakındıkları görüldü. Şimdi din ve ırk özgürlüklerini rahatça yaşayabilmek için 

Türkiye’ye göç ettiler. Türkistan’ın kahramanları olan Osman Batur ve Ali Beg 

Hakim’den sonra ayaklanmaya çekinen halk çareyi ülkelerini terk etmekte gördü178.  

Türkiye’ye göç eden bu Türkistanlı Müslümanlar İstanbul’da düzenlenen 

komünizmi lanetlemek amacıyla yapılan mitingde Türkiye’de Türkistan gibi olmasın 

diye slogan atmışlardı. Ellerinde “Bizden ibret alınız. Biz olarak gelmedik” yazılı 

pankartlar bulunan Türkistanlılar bazı çevrelerce Millî Türk Talebe Birliği’nin 

toplayıp getirdiği kişilerdi. Ancak Cengiz Turanlı, bunu yalanlayarak Türkistanlıların 

sloganlarına “Türkiye büyüyüp Turan olacak. Düşman yurdu viran olacak” diye 

karşılık vermek istediğini belirtmişti.179 

Her şeye rağmen Türkistanlı Müslümanların komünist ülke olan Rusya ve 

Çin’e karşı silahlı mücadelesini devam ettirdiğini belirten Cengiz Turanlı, bu 

mücadelenin bütün Türklerin savaşı olduğunu ve Turan ideali gerçekleşinceye kadar 

süreceğini belirtmişti. Doğu Türkistan’da Çin’e karşı süren mücadelenin Batı 

Türkistan’daki Rusya’ya karşı verilen mücadeleden farkı olmamıştı. Çünkü ikisi de 

kanlı komünist rejimi ile milletleri perişan eden düşmandı. Her iki düşmanda daha 

                                                            
177 Ferdane Fedai Coşkuner, “Doğu Türkistan Türkleri ve Ali Beg Hakim”, Fedai IV/48, İzmir Mayıs 

1969, s. 13.  
178 Cengiz Turanlı, “Dış Türkler”, Fedai III/27, İzmir Ocak 1966, s. 14. 
179 Cengiz Turanlı, “İstanbul’daki Miting ve Türkistanlılar”, Fedai III/30, İzmir Nisan 1966, s. 10. 
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fazla Türkistan toprağı için birbirleriyle yarışmaktaydı.180 Doğu Türkistanlılar istiklâl 

mücadelelerinde yalnız kalmış ve artık büyük devletlerin bir şeyler yapması 

gerektiğine inanmıştı. Bu yüzden Doğu Türkistan mültecilerinden dokuz kişilik bir 

heyetin Doğu Türkistan Hükümeti eski Genel Sekreteri Yusuf Alptekin 

başkanlığında Türkiye’deki 56 Amerikan gazetesini ziyaret ettikleri dergi tarafından 

belirtilmişti. Buralarda Doğu Türkistanlıların Çin’den gördüğü zulüm anlatıldıktan 

sonra Türkistan halkının beklentileri maddeler halinde sıralanmıştı. Bu istekler genel 

olarak Çin’in Doğu Türkistan’daki zalimce uygulamalarına son verilmesinin 

istenmesi, konunun Milletler Cemiyetine getirilmesi, halkın özgürlüğünün kabul 

edilmesi ve Amerika halkından manevi ve maddi destek olmuştu.181 

20 yıl boyunca Doğu Türkistan için çırpınan ancak Türk hükümetinden bir 

alaka görmeyen Yusuf Alptekin Doğu Türkistan’a bir yardım eli bulmak için Avrupa 

ülkelerini gezmeye karar vermiş ve Türkiye’den ayrılmıştı. Bir Müslüman devletten 

yardım alamayınca Hristiyan devletlerinden medet umulmasını dergi, acı bir durum 

diye ifade etmişti. Türkistan’ın zulüm içinde inlediği bu zamanda Türk hükümetin 

kayıtsız kalmasını eleştiren dergi, bunun milletimiz için bir utanç vesilesi olduğunu 

söylemişti. Komünist rejimi altında mücadele veren Türkistanlıların istiklâl davası 

bütün Türklerin davası olması gerekirken yalnız kalmaları, ihanet içinde 

olduğumuzun göstergesiydi.182 

İlerleyen günlerde Yusuf Alptekin’in çıktığı Avrupa gezisinden olumlu 

dönüşler aldığını bildiren dergi, bu devletlerde çok iyi ağırlandığını ve hatta 

buralarda konferanslar vererek Doğu Türkistan hakkında bilgi verdiğini belirtmişti. 

Çin komünistlerinin Doğu Türkistan’a olan zalim yönetiminden bahseden Alptekin, 

15 milyon esir Türkistanlı için yardım çağrılarında bulunmuştu. Dergi, Alptekin’in 

çalışmalarına Amerika’da devam ettiğini söylerken Türkiye’nin bu konudaki 

duyarsızlığına olan üzüntüsünü gizleyememişti. Her şeye rağmen bu Türk yurdunun 

Komünistlerden kurtulacağına inanan dergi, Turan idealinin de bir gün 

gerçekleşeceğini umut etmişti.183   

                                                            
180 Cengiz Turanlı, “Türkistanlıların Düşmanı”, Fedai III/29, İzmir Mart 1966, s. 9. 
181 “Türkistan Kurtuluş İçin Hür Dünyadan İlgi Bekliyor”, Fedai III/29, İzmir Mart 1966, s. 9. 
182 “Türkistan’ın Kaderi ve İsa Yusuf Alptekin”, Fedai IV/53, İzmir Ocak 1970, s. 15. 
183 “Doğu Türkistan Davası ve İsa Yusuf Alptekin”, Fedai IV/54, İzmir Şubat 1970, s. 18. 
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Aslında Türkistanlıların mücadelesi sadece komünistlere karşı değildi. 

Türkistan’ın bağımsızlığının karşısında duran herkes Türkistanlıların düşmanı 

sayılırdı. Bu tezine Çin’i örnek gösteren dergi, Çin’in komünist yöneticisi Mao-

tsitung’dan önce Çangkayşek’in de yönetim anlayışı aynıydı. Hatta öyle ki 

Çangkayşek Türkistan’ın isminin Türkistan olarak bilinmesinden bile rahatsızlık 

duymaktaydı. Bu yüzden Türkistan yerine sürekli Sıngkıank demeyi tercih etmişti. 

Buna göre komünist ile milliyetçi yönetici arasında hiçbir fark yoktu. Rusya’nın 

Türkistan üzerinde ki kanlı emellerinin benzerini Çin’de taşımaktaydı. Ayrıca 

Türkistan, komünizmin olduğu kadar emperyalizmin de karşısında yer almaktaydı. 

Çünkü her iki rejimde bir milletin egemenliğini yok sayacak kötülüğü içinde 

taşımaktaydı.184   

Türkistanlıların sorunlarına çözüm bulmak için Türkiye’de Türkistanlılar 

Yardımlaşma Derneği kurulmuştu. Bu derneğin İstanbul toplantısında Türkistan 

davasının ve fikrinin parçalanmayacağı belirtilmişti. Bu toplantıda dergi 

yazarlarından Ziyaeddin Babakurban derneğin çalışmaları hakkında bilgi vermişti. 

Amaçlarının ayrımcılıktan uzak durup Türkistan’a hizmet olduğunu açıklayan 

Babakurban bu hizmetin sadece siyasî olarak değil sosyal ve kültürel alanda da 

olması gerektiğini ifade etmişti.185 

Türkistan’da kültürel alanda çalışmalar olsa da bunun Rusya’nın 

yönlendirmesinden ileri gidemediğini ifade eden dergi, yeni bir gelişme olan 

Türkistanlı yazar ve edebiyatçıların toplantısından bahsetmişti. Dergiye göre, bu 

toplantının seyri baştan beri belliydi. Rusların istediği gibi yürütülen toplantıda 

elbette Rusların dilediği kararlar alınıp konuşmalar yapılacaktı. Toplantının içeriği 

açıklanmamasına rağmen toplantıya katılan yazarlarının toplantı sonrası yazdıkları 

yazılardan bu sonucu çıkaran dergi, bu yazarların yazılarında Türkistanlı 

milliyetçilere hakaret içerikli konuştuğunu ifade etmişti. Bu yazarlardan biri de Serik 

Kırabayoğlu idi. Serik Kırabayoğlu, Türkistan’ın bağımsızlığı için savaşanlara hain 

demişti. Ancak dergi, yine de bu yazarlara kızgın olmadığını, böyle yazmalarının 

sebebinin üzerlerinde hissettikleri Rus baskısı olduğunu ifade etmişti. Dergi, 
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Rusya’nın baskısıyla hareket edenlerden ziyade onun zalim rejimi olan komünizme 

gerçek manada inananlara anlam veremediğini dile getirmişti. Çünkü aklı başında 

olan her bireyin Rusya’nın Sosyalizm adı altında Türklere yaptığı zulmü 

görebileceğini savunmuştu. Toplantıdan sonra Türkistan’daki bazı komünist 

yayınlarında Türkistanlılara hücum ettiğini söyleyen dergi, bunun ilk olmadığı gibi 

son da olmadığını belirtmişti.186  

Rusya’nın Türkistan’da ki faaliyetlerini başka ülkelerde de gerçekleştirmek 

için çalışmalarına ara vermediğini söyleyen dergi, şimdide dostluk adı altında 

gençleri Komünistleştirme yoluna gittiğini iddia etmişti. 17 Kasım 1960 tarihinde 

yayınlanan Rusya Devlet Başkanı Khrusçhev’in bir açıklamasına dikkat çeken dergi, 

Moskova’da kurulan “Halk Dostluk Üniversitesi’nin amaçlarını yorumlamıştı. Fedai 

dergisi konuyu ele alırken Ankara Altınok Matbaasının yayınladığı ve içerisinde 

Afrikalı öğrencilerin beyanlarının bulunduğu yazıyı kaynak olarak göstermişti. 

Khrusçhev’in açıklamasına göre tüm milletlerin vatandaşları ırk, dil, din farkı 

gözetilmeksizin bu üniversitede eğitim görebilecekti. Ancak Fedai dergisine göre, 

asıl amaç komünizme yayılma alanı ve fırsatı sağlamaktı. Afrika’dan bu üniversiteye 

giden öğrencilerin açıklamalarını kanıt göstererek aslında durumun hiç anlatıldığı 

gibi olmadığını iddia etmişti. Buna göre farklı bölgelerden gelen bu öğrencilerin dil, 

din hatta ten rengine göre bile değişik muameleler gördüğünü belirtmişti. Kötü 

muamelelere maruz kalan bu öğrenciler eğitimde de sadece Rusya’nın emelleri 

doğrultusunda ders almış ve komünizm ile donatılmış birer birey olmaları yönünde 

çalışmalar yürütülmüştü. Dergi, özellikle Afrikalı öğrencilerin eziyet gördüğü ten 

renginden dolayı aşağılandığı ve ibadetlerini özgürce yerine getirmediği iddia 

etmişti. Hatta Somalili birkaç öğrenci Somali başkanlığına giderek Sovyetler 

Birliği’ndeki bu öğrencilerin zor şartlar altında çalıştırıldığını ve bunların ülkelerine 

geri getirilmesi gerektiğini söylediklerini belirtmişti. Sovyetler Birliği’nin milletler 

arası dostluk, barış ve gelişmeyi amaçladığını iddia ettikleri bu üniversite Fedai 

dergisine göre komünizm batağından başka bir şey değildi.187 
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Sovyetler Birliği’nin Türkistan’daki yıkıcı faaliyetlerinin bir benzerini de 

Kırım’da sürdürdüklerini söyleyen dergi bu faaliyetleri şu şekilde sıralamıştı; 

Kırım’daki insanları katlederek nüfuslarını azaltmaya çalışmak, ülkede tahribata yol 

açarak tüm zirai mahsulleri yok etmek ve böylece bir sefalet ortamı yaratmak, 

insanları Sibirya’ya göç ettirmek suretiyle çeşitli işkencelere maruz bırakmak ve 

komünist rejimi ile insanların dinî duygularına tecavüz etmek. Yine insanların ana 

dilini çeşitli bahaneler üreterek yasaklayıp Rusça’yı benimsetmeye çalışmak ve 

burada Ateistler Üniversitesi kurarak insanların dinlerinden uzaklaştırmak istemeleri 

de komünist rejimin Kırım’a muameleleri arasında gösterilebilirdi.188 

Farklı coğrafyalarda benzer sorunların yaşandığını söyleyen dergi, bu 

sorunları her fırsatta aktarmak istemişti. Rusya’nın sömürgesi yaptığı bir devlete 

rejimi ne olursa olsun zalim tavrı değişmemekteydi. Bunun en güzel örneği 

Çekoslovakya’dır. Çünkü Çekoslovakya komünist olmasına rağmen bağımsızlık 

isteği boşa çıkmıştı. Bu isteğinden dolayı Rusya, Çekoslovakya’yı şiddetle susturdu. 

Fedai, bundan bir devletin komünistte olsa Rusya’nın hizmetkârı olmadıkça onun 

emellerine hizmet etmedikçe Rusya için bir önemi olmadığı sonucunu çıkarmıştı.189 

Sovyet Rusya’nın dış Türkleri yönetim şeklini zalim kızıl rejimi diye 

değerlendiren Fedai dergisi, yakından takip ettiği Türkistan coğrafyasından son 

haberleri de aktarmıştı. Fedai dergisinin yabancı kaynaklardan aktardığına göre, 

Tacikistan’da Rus sömürüsüne karşı bir isyan başlamıştı. Tacikistanlı Türkler, 

Rusya’nın kendilerine olan muameleleri ve ülkenin zenginliklerinin sömürülmesine 

karşı ayaklanmıştı.  Yabancı kaynakların bu isyanı aynı zamanda İslâm’ım yeniden 

canlanması olarak değerlendirdiğini söyleyen dergi, Rusya’nın bu canlanmayı endişe 

için izlediğini aktarmıştı. Ayrıca Tacikistan’dan sonra Özbekistan ve Azerbaycan’da 

da bazı yerlerde hareketlenmeler olduğunu yabancı basından aktaran dergi, bunun en 

önemli sebebinin pamuk üretiminde ikinci sırada olan Özbekistan’ın servetinin 

Rusya tarafından sömürülmesi olduğunu düşünmüştü. Teşkilatlanan bir milyon 

Müslüman-Türk’ün isyan faaliyetlerini yürüttüğü gelen haberler arasındaydı. Fransız 

yazar Helene Carrere’nin bu konudaki düşüncelerini aktaran Fedai, yazarın 

“Çatlamış İmparatorluk” adlı kitabında Rus ihtilâlinden bu yana geçen 61 yılda 

                                                            
188 Ali Gürünlü, “Kırım’daki Facia ve Kızıl Rejim”, Fedai III/34, İzmir Eylül 1966, s. 10. 
189 “Çekoslovakya’dan Alınan Ders”, Fedai IV/43, İzmir Aralık 1968, s. 20. 
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Komünist rejimin Türkleri asimile çalışmalarının boşa çıktığı tespitini göstermişti. 

Dergi, Komünist Rusya’nın yıllardan beri bu coğrafyadaki Türklere uyguladığı 

işkenceler, katliamlara rağmen Türklerin benliklerini kaybetmediklerini, 

Komünistlerin zalim rejimine rağmen Türklere dinlerini unutturamadıklarını dile 

getirmişti. Bu yüzden Türklerin bir gün bağımsızlıklarına kavuşacaklarına 

inanmaktaydı.190 

Türkistan basınını da yakından takip eden dergi, bu gazetelerden aldığı 

haberlere göre, Rusya’nın Türklerin benliklerinden ve dinlerinden 

koparamamasından şikâyetçi olduğunu ve bunun için yeni çözüm arayışları içine 

girdiğini aktarmıştı. Öyle ki, Özbekistan İlimler Akademisi’nin Ateizm ve Hür Fikir 

Enstitüsü Müdürü Usmanoğlu’nun bir makalesinde Ateistlik çalışmalarının 

ilkokuldan başlatılması gerektiği tezini savunduğunu aktarmıştı. Aynı zamanda bu 

zamana kadar Ateizm konusunda yapılan çalışmaların sonuç vermediğinden 

yakınmıştı. Halk tüm şiddetli baskılara rağmen dininden dönmemek için direnmişti. 

Bu yüzden Özbekistan Komünist Partisi yeniden 6 ilde Ateistlik kursları açmıştı. 

Ancak halktan ilgi görmediğinden İslâmiyet karşıtı propagandalarını arttırıp baskı 

ortamı oluşturmak için çalışmaları başlamıştı.191 

Rusya’nın taktikleri işe yaramayınca Türkistanlılara iyimser görünme 

çabalarına girdiğini aktaran Türkistanlı yazar Bögenbay, Rusya’nın her millet için 

gazeteler çıkartarak gazeteleri halka ücretsiz dağıttığını, bu gazetelerde yayınladığı 

haberlerle kendi propagandasını yaptığını belirtmişti. Bu gazetelerde Arap harflerinin 

zorluğunu neden Rusça’nın gerekli olduğu gibi konuları açıklayarak Türkistanlıları 

kandırmaya çalıştıklarını düşünmüştü.192  

Amerika’daki Türkler, Orta Asya’daki soydaşlarının Rusya ve Çin’den 

gördükleri zulmü protesto etmek amacıyla bir araya gelmişti. Derginin, CIA’nın 

hazırladığı rapora göre Rusya, Orta Asya’daki Türklerin İran’daki İslâmî Devrimden 

etkilenmemeleri için olağanüstü tedbirler almıştı. Bu tedbirlerin 1930’daki gibi 

Kazakistan nüfusunun üçte birinin ortadan kaldırılması gibi olmasından endişe 

edilmişti. Tacikistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi yerlerde bağımsızlık 

                                                            
190 “Tacikistan ve Özbekistan’da Rusya’ya Karşı Ayaklanmalar”, Fedai V/1, İzmir Ocak 1979, s. 10. 
191 “Türkistan’da Dil Aleyhtarı Baskı Artıyor”, Fedai V/1, İzmir Ocak 1979, s. 10. 
192 R. Bögenbay, “İki Yüzlü Propagandanın Yeni Bir Örneği”, Fedai V/6, İzmir Haziran 1979, s. 9. 
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hareketlerinin bastırılması için bu bölgelere askeri birlikler gönderilmiş sınır köyler 

boşaltılmıştı. 1917’de de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da bağımsızlık 

hareketlerini bastırmak için Türklere katliamlar yapılmıştı. Orta Asya’daki Türklere 

dini yoldan da her dönem baskılar yapılmıştı. Benzer baskıların yaşanmasından 

endişe eden dergi, Türklerin bağımsızlık hareketini desteklemişti.193 

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan’ın Rusya’ya gezisi sırasında yaptığı 

konuşmasını aktaran dergi, Doğan’ın Ruslar tarafından içki içirilip eline mikrofonu 

verildiğini aktarmıştı. Lütfü Doğan, konuşmasında Rusya’daki Müslümanların özgür 

olduğunu, ibadetlerini rahatça yapabildiklerini söylemişti. Bu durumdan gayet 

memnun olan Ruslara, dergi, cevabını Rus ihtilâlinden bu yana yapılan insan 

kıyımlarından, esir edilen Müslümanlardan vesikalar göstererek vermişti. Ayrıca her 

yıl onca Müslümanın içinden sadece yirmi kişinin hac görevini yapabildiğini, bu 

yirmi kişinin de esasında Rus ajanı olduğunu belirtmişti. Bu yüzden bu açıklamayı 

palavra olarak görüp insanların buna inanmayacağına dikkat çekmişti.194  

Son zamanlarda komünistlere karşı başlatılan bir başka isyan hareketi de 

Afganistan’da görülmüştü. Afganistanlı Müslüman gerillaların komünist rejime karşı 

savaş başlattığını bildiren dergi, “Mukaddes Cihat” ilan ederek halkı kendi 

yanlarında savaşmaya çağırdığını söylemişti.  Afganistan’daki Muhammed Tarakî, 

komünist yönetimi kendilerine karşı açılan bu savaşa karşı çok güç duruma düşmüş, 

bu Müslüman gerillaların diğer Müslüman ülkeler tarafından destelenmesinden 

korkmuşlardı.  Ayrıca dergi bölgedeki Türklerin de gerillaların yanında yer aldığını 

bildirmişti. Son zamanlarda Müslüman Türklerin nüfus artışının hızından bahseden 

dergi, Ruslarında aksine nüfus artışının yavaşladığını hatta durduğunu ifade etmişti. 

Nüfus artışı devam den Çin sınırındaki Türklerle Rusya’daki Türklerin birleşme 

olasılığı yüksek bir tehlike olarak görülmüştü. Rusya sınırlarda önlemler alarak bu 

tehlikenin önüne geçmek istemişti.195  

Afganistan’ın, Rusya’nın yönlendirmesinde olan Tarakî’ye karşı olan 

mücadelesi devam etmekteydi. Afganlar, Tarakî’nin öldürülmesiyle daha da güç 

kazanmışlardı. Özellikle karşıdan Afganlara karşı savaşmak için gönderilen birçok 

                                                            
193 “Rusya’da Türklere Baskılar Arttı”, Fedai V/8, İzmir Ekim 1979, s. 11. 
194 “Rusya’daki Müslümanlar ve Lütfü Doğan”, Fedai V/1, Ocak İzmir 1979, s. 10. 
195 “Afganistan’daki Müslüman Türk Gerillalar Komünist Yönetimin Başına Bela Oldular”, Fedai 

V/2, İzmir Şubat 1979, s. 10. 
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askerin Afganların tarafına geçmesiyle Müslümanların safları daha da genişlemişti. 

Ayrıca birçok komünist askeri de Müslümanlara teslim olmuşlardı. Ancak bir yandan 

da Rus uçakları Müslümanların köylerini bombalamaktaydı. İran ve Pakistan gibi 

Müslüman devletler de maddi ve manevi desteklerini Müslümanlara göstermekteydi. 

Türkiye yine Müslüman bir memlekette olan mücadeleye ilgisiz kalmıştı. Bu yöndeki 

eleştirilerini Fedai dergisine gönderdiği makalesinde belirten Hacettepe Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Int. Dr. O. Nuri Yılmaz, elimizden hiçbir şey gelmese bile dua etmemiz 

gerektiğini ifade etmişti.196  

 

 

  

                                                            
196 Nuri Yılmaz, “Afganistan’daki Müslümanlar Adım Adım Zafere Yaklaşıyor”, Fedai V/8, İzmir 

Mart 1979, s. 6. 
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SONUÇ 

Türkiye’de komünizmin fiili varlığı I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı 

Devleti’nin topraklarının emperyalist güçler tarafından işgaline dayanır ve günümüze 

kadar gelir. Bu süreç içinde birçok sol parti, hareket ve gruplaşmalar siyaset 

sahnesinde boy gösterdi. Emperyalizmden nasibini almış pek çok az gelişmiş ülkede 

olduğu gibi Türkiye’de de anti-emperyalizm bu hareketin tek değil ama belirgin ve 

ortak alanı olmuş, hemen her grup tarafından savunulmuştu. Anti-emperyalizmden 

beslenen ve bu sayede Türkiye’de taraftar bulan komünizme karşı da anti-komünizmi 

savunan gruplar çıkmıştı. Özellikle kamuoyunda kendine yer bulan anti-komünizm 

hareketinin en başında gelen isimlerinden biri de Kemal Fedai Coşkuner’di. 

Komünizme karşı yapılan yazılı veya fiili hareketlerde sıkça adı duyulan Coşkuner, 

sahibi olduğu Fedai dergisiyle de bu konu hakkında sık sık propaganda yapmıştı. 

Fedai dergisinin ana konularından biri olan komünizm sadece Coşkuner tarafından 

değil derginin diğer yazarları tarafından da sık sık gündeme getirilmişti. Dönemin 

şartlarından ötürü siyaset meydanında kendine yer bulan komünizm büyük bir tehlike 

olarak görülmüş ve dönemin siyaset adamları da bu konuyu önemsemedikleri ve 

bazılarının Komünizme çanak tuttukları iddiasıyla dergide sık sık eleştirilmişti. 

Fedai dergisine göre komünizm; solcu zihniyeti temel alan ve Türkiye’de yer 

bulan ancak solcu fikir akımıyla alakası olmayan bir Rus oyunuydu. Dergi bu 

düşünceyi sıklıkla işleyerek satır aralarında komünizm ve solculuğu iki ayrı 

kategoride değerlendirmişti. Büyük düşman olarak görülen Rusya’nın Türkiye’nin 

geleceğini tehlikeye soktuğu bu yüzden Türkiye’yi komünizmden kurtarmanın 

gerekli olduğu sürekli vurgulanmıştı. Bu düşüncesiyle Cumhuriyet’in kuruluşundan 

beridir hükümetlerin Komünizmin kaynağının Sovyet Rusya olduğu teziyle paralellik 

arz etmekteydi. 

Komünizmi her yönüyle ele alan dergi gerek Türkiye’de yarattığı ortama 

gerekse dış Türklerde uygulanışına dikkat çekmişti. Bunun dışında komünizm bir 

ideoloji olarak da mercek altına almıştı. Düşünce tarzının Türk ve Müslüman bir 

ülkeye uymayacağı ısrarla vurgulanmıştı. Genel çerçevesi itibariyle milliyetçi- 

muhafazakâr bir bakış açısına sahip olan dergi, komünizmin düşünce olarak Türk 
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toplumuna uymamasının yanı sıra aslında bunu ülkeyi parçalamak amacıyla 

kullanılan bir araç olarak görmüştü. 

 Dergiye göre, Türkiye’de anti-komünistlerin dışında komünizmi açıkça veya 

gizli bir şekilde destekleyenler de çoğunluktaydı.  Bunların özellikle bürokrat ve 

edebiyatçı kesimden olması derginin en çok eleştirdiği nokta olmuştu. Bunun dışında 

komünizmin işleyiş bakımından Türkiye’de yalnız olmadığını, masonluk ve 

siyonizmle birlikte hareket ettiğini iddia etmekteydi. Ayrıca dergi, komünistlerin 

Kürtçülük meselesi üzerinden terör olaylarını da destekleyerek ülkede bir kaos 

ortamı yaratmak istediklerini düşünmüştü. Bu yönüyle dergi, komünizmin geniş bir 

etki sahasının olduğunu, farklı yıkıcı fikirleri beslediğini savunmaktaydı. 

1960’lardan itibaren komünizmin daha fazla yayılma alanı bulmasını 

iktidarının pasifliğine bağlayan Dergi, iktidarı ve bu duruma sessiz kalan muhalefeti 

de dönem dönem eleştirmişti. Özelikle 1970’lerde Ecevit hükümetinin komünizmi 

görmezden gelmesi bir yana açıkça desteklemesi dergide sıkça gündeme gelmişti. 

Bununla da kalmayıp Ecevit hükümetin komünistlere karşı olan milliyetçileri devlet 

kadrolarından tasfiye edip yerine sol zihniyetli kişileri atadığını düşünen dergi, bunu 

ülkedeki kaos ortamının sebebi olarak görmüştü. Sağ- sol kavgaları ve milliyetçilerin 

faili meçhul ölümleri ortamı daha fazla germiş, bu durum ileride olacak bir darbenin 

adeta habercisi olduğunu belirtmişti. Dergi her ne kadar Türk solu ile komünizmi 

ayrı tutsa da bütünleştikleri yönünde değerlendirmelerde de bulunmuştu.   

Dergi yayımlanmaya başladığı günden itibaren çeşitli kurum ve kuruluşlarla 

temas halinde olmuş, komünizmle mücadele etme konusunda destek görmeyi 

arzulamıştı. Bu kuruluşlardan biri de dergi ile aynı davaya sahip olan Komünizmle 

Mücadele Derneği’ydi. Bunun dışında Kemal Fedai Coşkuner’in kısa bir süre Genel 

Başkanlığı’nı yaptığı Siyonizmle Mücadele Derneği ile de temas halinde kalmıştı. 

Komünizm, muhafazakâr kesimin buluştuğu ortak nokta olduğu için dergi, 

muhafazakâr çevreden özellikle gazete ve dergilerden de çokça destek görmüş, hatta 

Coşkuner, komünizmle mücadele uğruna hakkında açılan davalarda da yalnız 

kalmamıştı. Derginin son sayısı Kasım 1979 yayımlanmış, Coşkuner’in sağ- sol 

kavgalarından dolayı meydana gelen katliamlardan birine kurban gitmesinden sonra 

tekrar yayımlanmamıştır. Coşkuner, komünizmle mücadeleyi daha etkin ve daha 
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aktif bir ortamda sürdürmek adına anti- komünist derneklere üye olarak ortak ve 

daha güçlü bir ittifak ortaya koymuştu. Coşkuner’in bu dernekler aracılığıyla 

güçlendirdiği bu mücadele derginin komünist karşıtı yazılarına da meşruiyet 

kazandırmıştı. 
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