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İdeolojisi Garbın fikir tezgAhtarında çolıtan makaslanıp çöp
.sepetine atılınış olan komünizm, bugün bir fikir olmaktan ziya-
de bir korku ve ürperti veren frensiz bir egoizm ve korkunç bir
emperyalizmdir.

ı"qanlıg kapitalizmin istismarrndan kurtarmak iddiasında
olan, nıilletlere refah, saadet, sosyal adalet türküleri okuyan,
bu uğurda dünya rotatiflerine, radyo, televizyon, sinema, tiyat-
To ve bütün neşir vasıtalarrna su gibi para harcıyan, sömürge-
cilere karşı ayaklanan milletlere hami pozunu takınan, demok-
rasi ve hiirriyet havarisi rolünde bulunan Komünist Rusya, ger-

çekte kendi ülkesinde ve işgali altındaki liilgelerde savunduğu
tezi kiilliyen inkAr eden, insan haysiyetini öğüten, halklanna
lröle hayatı sürdüren bir rejimin tatbikatçısıür.

cıhan saadetinin kaderi üstünde bir kumar fişi halinde ca-
zip bir döviz kılığında öne siirülen komünizm, kabul etmek lA-
zımdrr ki diinyanın her köşesinde ve her milletin içinde kemi-
yet bakımından küçiimsenemeyecek kadar pekçok taraftar top_
lamışfur"

Nimetia ancak emek karşılığı verilebileceği prensibini sa-
vunan komiinizm, mülkiyet ve servet düşmanlığı propagandası-
]ıa par4 şehvet ve yalancı vaadlarrnı da ekleyince Sovyet Rıısya
hudutları dışrnda, emeksiz konfor ve servet neşinde koşan sayı-
sız işiz güşiiz safdiller, inançsız hayalperestler, beleşi ve [iip-

çü maceraperestler bulmuştur. Kandırılmş, inanmş veyı mad-
di menfaat karşısında fikir çilesi çekmeden şahsiyetini teslim
etm§ nice kalemler de komünizm davasına katılmştır.

Sibekli olarak hayvansel içgüdüleri okşayan, maddeden
başka bir mana Alemi tarumayanı manevi bııskıyı hançerl,eyerek
şuuraltındaki ihtiraslan kırbaçlayan, Kremlin kasalanndan şh-
vet pazariarına, baldır bacak yazarlarına çil çil altunlar a}ıtan ko-
miiniaı kaşısında, dünya saadeti ve insan mutluluğu bugün bir
öliin kalrm kibusu içincledir. İnsan haklarına saygı duyan her
devlet vatanını bu Afetten korumak için eskilerine ilöveten ye-
ııi yeai tedbirler diişünmekte ve almaktadır.
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Bize gelince, bir kaç kanun maddesinde,ı, milliyetçilerin bir
kaç broşür, makale, gazete ve dergi ile eştsiz bir mücadeleye
girmesinden, fizik manasiyle kuru giirültüden başka ciddi hiç
bir çareye baş vurmuş değiliz. Milli şuurun bu uyuşukluğu kar-

şısında komünistler son senelerde yıllardır gizlendikleri yeraltı
matuenlerinden meydanlara firlayacak kadar bir ciiret ye ce-

saret göstermişler, bozguncu, yıkıcı tabriplere yeltenerek rııa_

sum vatan evlötlarrnı zehirlemeğe başlamışlardır.
Milletçe gerekli hassasiyeti gösteremryoruz. Psikososyal

bir gaflet uykusundayu. Vicdanlan zehirleyen engereklerin ıs*

lıklarınr duymuyoruz. Çünkü onu layikiyle tanrmıyoruz. Hasmr_
nı tanımıyan mücadeleyi kaybeder. Düşmandan korunmak iin
onu iyice tanımak şarttır. Ben okurlarıma vüsatim nisbetinde
lısaca komünizmi, komünisti ve rejimini tanıtmağa çalışaca-
ğım.

Komiinizm : Siyasi ve iktisadi doktrin foakımpğş1 bir sos_

yalizmür. Fakat sosyaüzmin soysuzlaşmş, insani gayesinden u-
zaklaşm§ şeklidir. O halde sosyaliz-m nedir?

Sosyalizm : Çeşitü, çok geniş; kaypak manalar taşıyan hir
kawamdır. Bunun kati sınırlı açık, derli toplu bir tarifi yapıla-
mamıştr. Sosyalizm deyince; Komünizmden, mtilkiyet haklaıını
teminata bağlayan ve şahsi teşebbüsle özel sermayeyi destekle-
yen mutedil devletçiliğe kadar, aralarında çeşiüi farHaı bulu-
nan iktisadi sistemleri içine alan umuml bir kategori anlaşüır-
Kökii sosyal'(içtimai) keümesinden geldiğine göre bütiin içti-
mai meselelerle ilgilidir.

', Sosyo§i (toplum bitgisi) sahasındaki biitün meseleler de
sosyaiizınin konusuna girer.
' '§Ösyatizm terimini ilk defa 1850 tarihnde Fransız iktisat-

çısı Pİerr.t Leroux (İndividualisme (ferdiyetçilik) et Sociatisme}
i§imli makalesinde kullanmştır. (1)

gu ÜUir 110 senelik fikir cereyanları arasında sayısız bin-
l'erce tariflere ve çeşitli tatbik şekillerine sembol oinuşhır. O,

kadar şk çeşitü tarif yapıLmştır ki bunları gnıplanak ve
sınıflandırmak imkinsu hale gelniştir. Tarihi gel§iminde sos-

(l} Bak : Peyami Safa -So§yalizm, Babıeri Yayıneııi s. 20
_4-
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)ializme bir sistem gözüyle bakmak güçlüğü karşisında onu
umumi bir espri, zihniyet, anlayış telAkki edenler çoğurıluktadır.
A]man iktisatçısr, Werner Sombart (Deutscher Sozializııı) adlı
kitabında sosyaüzmi ruh ve mana bakımından üç gruba ayırmak-
tadır (2)

I. nci Grup : Sosyalizm bir diinya devletinin, halka refah ve

mutluluk veren belirli bir tarih verimine bağlı bir durumun me-

denileştirici ve kurucu hareketinin nazariyesidir.
Bu grupdaki fikir mümessillerinden bir kaç örnek verelim:
.Sosyalizm, cemiyeiin iyilşmesiıe doğıu his edilen iemıyüIdüı;

.-Proudiron"

Bu manada herkes sosyalisttir.
"§osaatizın" insantığın haıebei halinde biitiin ilerleme kııgvelleıi-

nin ioplanrdıı-Benoit Malon,

"sosyalizııı, yükseL bir medeniyet halidiı ki o sayede herkes ko-
lay ve iosa zamanda çalısması ile hayatıa biiiiitı nimetleıine hak ka,
.zanıı. -L. Bertraııd"

"§osyalizm, büiiin insanlan her iürlü sefaleiien kuriaıan biı ida,
ıe isiemekiiı. Bu dünya cenıeti fiLıi iizerine kurulur. İzdııaplar müş,
ierek hayai ve miiııasebelleıe bağlıdıı. -K. Nötzei"

.Sosyalizm, cemiyetin islAhı için §siemli bir gayreiiir, ,Moriız
1(auftıaıa"

II. nci Grup : Sosyalizm bir zihniyet ve davranrştır.
Bu grupdaki,düşünüşe bir misal verelim :

-§osyallım; ieragat, has,bilik, insanlaıa karsı iedakAılıtç 2ayrf ve
maılumlaıı savunmadü. Bir sada&at ve sosyal adaleiiir ki fusanlata
kary biı aşk ve sevgidir. ,Heinrich Moier,

Bu fikre göre sosyaiizm, ferdiyetçiliğe karşı bir r€aksiyon
olup gayesi toplumun menfaatıdır.

III. ncü grup: Sosyalizm, içtimai bir nisamın prensibidir.
Bu grupda sosyalizmi sosyal düzen ve iktisadi sistem kabul

eden fikirter toplanmıştır. İlk telekkiler geliri paylaşmak ve tev-

zii yeni bir şekle sokmak yolunda geüşmiştir. Sonraları:
"soşıallım, topluluk içinde büiün maddi nimetleri azarıi eşii-

likle dağkıalL _ Dan Gıif6ihe"
-sosralizm. istismaıı kaldıımaktıı. yani fakiıletin yaıaıına ni,

metlerin şvıiine müdahele eımekıir. Feıdi mülkiyeti kaldıran biı dok
iriadlı. -,Eıcyclopedia 

Bıitaınica'dan,

(2) B8lr : Peyami Safa - Sosyalizm, BabıAli Yayınevi , S. 36.
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«sosyaliıın, hususi sermayenin koüekiif sermaye baline inblip ei-
mesidir. - Sİ'ııarl Mille,

.Sosyalizın, 6ıım€ }uryeii ile iahaki.uL ettirileıı ıımunİ rerıfaa_
tın taibitaiıdıı. - Alberi Chaff,e,

.soşyalisi bir ekonoml mgıkezile$n§ ve plAnlaşıış biı baskı
ekoomisidiı. - Rudolf Siaıııınler,

"sosyalizm, i&iisadi reiimin islöhına ve değiştiıilmesiıe, ıimeüe
rirı Adil dağıtıIııasına" daha dar maıada isiüsal vasüalaıınıı ioplu-
luk eline veıilmesine, isiihsalin kooperüit şeklinde orgaııiiıe ediln€-
siııg teıuıayüldür. - Grimın,

tKooperatii sosyal biı niıamıı gerçelrleşmesidit. - S€ııı§iEiıı"
"İktlsadi hayaiın derıokıaiik şekilde teşkilAtlanmasıdü.

Kauisky"
"sosyalizm iopluluğun iopluluk yaraıına plinlanmış ehonomisi-

dir. Milyonlaıca feıdi istismar yeıine biı plina göre isiibsaii düıenle-
yerı ye aıiııan biı topluluk ekonomİsi yaıaiınakiıı. - Alınaıı Soıyatisf
Paıiisiıiıı 19 19 Bgyannınsildenı

.şosyalizm bir norıdatizrndir. sosyal hayai hali veya Hin dav-
ıanr§ı preoısip iiüaıiyle mecbuıİ bazı noımlaıa (kaidelete} bağlıdu"
Soryalizııde bu normlar diııden değil alcl maniık ve iaydadan .do-
ğar..- Ekiylece abl normlaıına görc ieş.kiıailanırıış bir toptuın, iısailı.
bir nizaıadıı... Hg ioplum az çok libeıal v,e sosyalisiiir. s€rbe§iıik
prgüsibi fuıdin varlığ,na daha f62]6 tlıttin ise o ioplum ıiberatdıı;
Nizam prensibi hakiın ise o ioplum sosyalisiiiı... serb€§i bir ebnomi
ıeLabei e&onomisidiı. Sosyatist ekonomi plAıtı bir eeooonidiı.
Sombaıi..

şeklindeki tarifler bu kadroya dahil edifmiştir. Fakat bu tas-
nif ve tarifler de bize sosyalizmi löyikiyle tanıtamamaktadrr.

peyami safa merhumun «sosyalizm» isimli kitabındaki tas-
nife uyarak daha pratik bir özetlerae yaparsak:

Sosyalizm, toplumun şahıstan ewel ve üstün olduğu pren*
sibini savunan bir kavramdır. İki gruba ayrrabiliriz. 1 uılu-
Mi sosyALizw,2 _ iKTisaoi §osyaıiznı.

UMUMİ SOSYALİZM: Toplumun islAhını gaye edinen, si-yası ikti§adi, içtimai, hukuki müesseselerını tanun yolııyle dü-
zenleyen bir sistemdir. yukarıda sayrlan taı.ifler, aEk demokra-
siler, toptancı ve totaüter rejimler bu kaüoya gıreİ

İxrİsaoİ sosyAl,İzM (Komünizm) : Buna Marksizm de
denir- Bütün içtimai münasebet ve hareket]eri iktisadi. lmitg ir-
ca eden, cemiyet düzenini istüsal vasıta ve ınünaseb€tlerine bağ=

-6-



layan bir sosyalizrıdir ki ihtilAlci, devrimci bir sosyalizmdir.
Carl Marx ve Engels bu sosyalizme komüniy,p xdını veruıişler-
dir. Bu ideoloji toplumun islAhını sınıf mücadelesinde, sınrflar
arasında kin intikam düşmanlık hislerinin kökleşmesinde, işçi
sınıfinın zorla, ihtilAlle iktidarı ele geçirmesinde bulur. Eski dü-
ze|n ve müesseseleri yıkıp parçalamayr zaruri görür.

Lenin «Devlet ve İhtilal, isimli eserinde :

.kapüalizırıi deviımek iğn yalıız bıııjuvaıınin elbdeı iiiidan
alna,k yalıız kapiialisileıi atlnak kifi değitdiı. Buıiuvaıbin iütün
derlei ınakinasını paıçalamak, eski oıdusunt biiııolaatiL ııeınıır ieş-
kilefinr" polisini yıIorıak ve onu işçi sııüına dayaaan yeıi biı deıvlei,
yeıi bir soryatisi devlet haline geiiımek lıizıındır. İşle gobeçltlerln
yapiığı da tııdur., demektedİr,

Markscrlar iki çeşit sosyalizm kabul eder. Biri sosyal ada-
lelsizliğe, iktisadi eşitsizliğe tepki olan sosyalizmdir ki iktisadi
tokAmül ve iktisat kanunlarrndan ziyade akil anlayış ve toplum
şuurunun eseridir. Diğeri toplumun (d6termin6) muayyen, tİıi-
h1 zaruri şekli olan sosyalizmdir. Kendilerine göre foiı fuir ilim-
diı. Olaylan müşahede eder, vakralan sevk ve idare eden kanun-
lan bulur, srnrf mücadelesini yaratu,, topluma hakim olan basliır
altndaki sınrfa tarihi rolünün şuurunu aşılar (1) (yani sınrflar
araırna haset, kin, intikam düşmanlık hislerr kor, bunlan körük-
ler, onlan ihtilAle hazırlar).

Marksistlere göre sosyalizmin esasları:
1, İstihsal vasrtalarrnrn sosyal mülkiyeti. 2, Bu araçlaırn

demılıratik kullanılışr, 3, İstihsalin insanların ihtiyacını gidere-
cek istjkamete tevcihi. (2).

/ani hususi mülkiyetle birükte milli mülkiyetin ve milli
hakiniyetin de ortadan kalkmasrnı, kozmopolit bir dünya devle-
ti kunılmasrnr savunan bir tez. Bu ütopik nazariyenin Marks ve
Engetin 184B senesinde neşrettikleri (Komünist Beyannamedi1
adlı ltabda istinat noktasr hülAsa halinde açıklanır :

"l_ Heı ioplumun tarihi bazBn giıIi bazen belli ve açık bir sı.
nrf müadelesi iarlhidiı. Ya büiiim ioplum devıiıasel biı değş*ıeye
uğrar, ıgya ıaücadele halindeki sınıflaıın oıiadan kalkınasıyle sona
eİeİ.

(1) Bak : Sosyalizm - Peyami Safa - BabıeU Yayınevi s. 70.
(2} B:ik : Sosyalizm - Peyami Safa - BabıAli Yayınevi s. 76,

-7 
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.2 _ Buıiuva İoplumu gdııikçe iki cepheye biilijınııek isıidadında,
dır. tsiıbirine taban iaban zıt iki cephe, Buıiuvazi, Pıoleierya,

3 - Buıİuva cemiyeti milleiteı arası çalışmayı tiilmüş ııe rnillgi,
leri ıoiisla!ıil hale getiımişiir.

4 - Buıjuva topluluğuna hakim olan rekabel kanunu istüsal
kuvveıleııni öyle bir g€ıiştirmişıiı ki istihsal kuvvefleriyle onlann
hukııki istifadeleri aıasında zülaşına dğmuşhıı.

5 - tsuıjuva toplumu kendisini ortadan kaidııacak sosyal srııJr

seriştirmişriı. 8u sınıf işç'ıl4ıdiı.
6 - İŞçller llriisadi kiileliHen ancak buriuva şekillerini kaldırrp

istihsalin sosyal şekilleıini yaraiarak kııriulabilir"
7 - Başlangıçta çalışanların mücadelesi şeklen miili, güt gide ırıil,

letler aıası şekil alu.
8 - Çalrşaıtaı her memlekeite ikiidaıı gle almak ve isiihsal va,

sıtalarını deçleie vermek için sınıf paıiisi halinde neşkilAilanmalıdır.,
Karl Marks ve Engels kapitalizmin ilerlemesiyle üç sınıfa

böldiikleri top}umun iki srnıfa ineceğini, 3:adaki orta srnıf;n
kaybolacağını, burjuva ve işçi srnrfrnın karşı karşıya kalacağnı
iddia ediyor. Halbuki bugtin bu hipotezin zlttı tahakkuk etniş-
tir. Endüstrinin gelişmesiyle orta smıf büyümüştür. Marksola-
rın küçük burjuvazi dedikleri küçük kapitalist ve esnaf sınrfige-
lişmiştir. Bir orta smd ekonomisi ve kredi mües§esesi vücut 

-ıul-

muştur. En büyük kapitalist B. Amerika buna bir misaldir. Ka-
pital, Anonim şirketler vasıtasiyle kapitalist olmayan slnrfara
da dağılmakla bu teori iflAs etm§tir. Marks ve Engels kominiz-
min, en büyiik sanayi memleketi İngilterede doğacağını ürnt ve
işaret ettikleri halde, en geri sanayi memleketi Rusyada 1917 cie

meydana çıkmıştır.
Marksimde (komiinizınde1 TARİHİ MADDECİLİK hiptezi:
Irk bakrmrndan yahudi olup b'ir haham ailesine menstp bu-

lunan ve 1818 de Tröves de doğan Karl Marks koyu bir nater-
yalisttir. Allaha, manevi sorumluluğa, göriinen veya elle tutu-
lan bu maddi Alemin ötesinde bir Varlık'a inanmaz. Yalalayıp
laboratuara sokamadığr, tecrübe tübüne oturtamadığı iğn in-
san yaprsınde ruha bir pay tanımaz. Ruhu ve ruhi kudret inkAr
eder. Bu manevi değeri red ederek insan mutluluğıınu ıe top-
lum diizenini besi ve cinsi iç güdülerin doyumu oranı ilı ölçer.

Marks'rn bu maddeci görüşünü kendisi gibi bir kgnünist

_8-
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I

olan Maks Beer'in bir kaç cümlesiyle t edelim: <<1&30 dan
itibaren idealizmden yi.iz çevirmeye ve yavaş yavaş ma-
teryalist olan bilcümle Alaman beraber Marks'rn
kendisi de 1840 - 1841 de Materyalizme Bundan biiyle
onun için, iptidai eleman ve tekAmülün muharrik kuweti, artık
ruh değil maddedir. Bu tekAmül tezatlar arasrnda teakup edip
gider...... Marksı alAkadar eden şey eşyanrn menşei değil, fa-
kat onlarrn diyalektik inkişaflarıdır. Diğer bir tabir ile tarihin
ihtilAlci elemanlarıdır. Marks bu meseleye şöyle çevap veriyor.
İnsan sosyetesinin muharrik kuvveti, yani fikir ve hislerin değiş-
mesine sebeb olan kuvvet, krsa bir ifade ile vicdanın ve insan
müesseselerinin değişmesi, idealist filozofların dedikleri gibi,
ilk merhalede ruhdan veyahut mutlak ruhdan değil, mevcudiye-
tin maddi şartlarından neşet eder. Binneticc insaniyet tarihinin
ıesasr maddidir. (1)»

Düşüncesinde Allah, ruh, ruhi kudret, Alemin eweii ve so-
nu, Ebediyyet gibi yüksek kavramlara yer vermeyen Karl Marks,
insan ve insan toplu.luğunun ana ve esas ihtiyaçlarrnr - EflAtun'-
un Deylet ve Kanunlar - isimli kitaplarındaki kornünist ^görtşe
uyarak - yiyip içme ve cinsi ıııünasebette toplar. Teorisini bu
iki hayvansel faktörün mihrakr etrafında kıırar. Hipotezinin te-

rnel taşlarınr besi içgüdüsüyle cins1 iç güdüler teşkil etmekte-
dir. Organizmantn ilk sahip olduğu bu atavik kuwetler maksat
ve gayede hayvanla müşterektir. Biolojinin nefsin korunması,
nevin bakası kanunlarrna tabidirler. İnsan behovioruniın benlik
(egoizm) kaynağını bu iç güdülerin dinamizmi meydana getiı.
mektedir- Marks cemiyet nizamrnr bu temel ben (ego) iizerinde
sistemleştirir. Egonun aradığr doyumdur. İhtiras halindeki bütün
faaliyetleri içe dönüktür. Hareketlerine zevk, haz ve hoşnutluk
prensibi, maddi menfaat hakimdir. Elemden, feragattan, diğer-
kAml_ıkan kaçar. Bu dinamik ruhi enerji unsurlarr klAsiklerin
şuuraltr (inconscience) dedikleri bölgede ııkalı ve mahpustur.
Şuura frşkırıp çeweye yayılmasına muhilten yani cem$ıetin
içinden gelen iki grup Amii mani olmaktad,.r: 1 - Cemiyetin

(I) Maks Beer - Sosyalizmin ve sosyal :,nücadelelerin, umurni
tarihi..

-9-
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dini ve içtimai inançlarr, örf, ödet ve eski terbiye göıenekleri.

Z - İktisadi şartlar (kazanç, refah, konfor),
BupsikososyalözelliğiMarksgibiyahudiolanViyanalıhe-

nm rreud psikanaliz metoduyle açıklar. Çevrenin baskşı kal_

kınca şatüanacak egonun önüne hiç bir kuvvet ve nizam dura_

maz. İşte Karl Marksı.n tarihİ maddecilik, sınıf şuuru, ihtilal
prensiplerine bu görüş hakim olmuştur-- Kİrl Marks hipotezini Hegel'in Diyalektik (*) metoduna

dayanarak isp4tlamağa çalışır. Gerçi Alman filozofu Hege1 bir
ıoeıısttır. Allaha ve manevi kıymete bağ!ıdır. Marks gibi hiç
bir zaman maddeci olmamıştır. Fakat mantığa soktuğu diyalek_

tik metodunda tezat ve inkara mühim bir ycr vermiştir. Müsbet

ve menfinin çarpışmıısından bir terkip ktırmayı denemiştir,
Marks, Hegelin metodundaki bu inkAr ve red unsurlarrna yaplş-

mış, doktrininin çatısrnr bu diyalektik ile kırrmuştur.
Karl Marks, meşhur «Tarihi Maddecililı» görüştinü (Zır

Kritik der Palitischen Oeconomie - Ekonomi Poütiğin Kritiği
1s59)) adlı kitabında anlatrr. Buradaki fikirleri hiilAsa edersek
Marksa göre:

..1 - İnsan cemiyiele,rinin ieıneli ildisadi hadiseleıdş bulıııaıı
roaddi şartlaıdıı. Cemiyetin siyasi. hİıkuki, dini yani fiLıi i$bai vg
esıaıik yapısı bu İemel iizerine !ııruluı. Devletler ve .kanuılaı iısa. n
zekisının umumi i€katııülü ile izalı edilemez. Toplumua a.naioaıik ya,
pısmı ekonomide aıamalıdıı. İnsaıılar sosyal isiihsal lşinde ınecbuıi
ve iıadeleri dşında belirıi biı taluın miiıasebeile.te girişiıler. İısaııar
hayaiiarııın sosyal isiihsalinde mukadder bazı durumlaı, buı istihsal
şariları yaraiıılaı ki bunlar rnad,di istihşal kııwetlerinin lekömülü,
niin ınuaylıen biı deıeceşine kargılıHıı. Bu isiıhsal miiııasebeilerbin
ioplamı ioplumun ekonomik yapısını ieşkil eder. İ5te sosyal şiuufun
beliıti şekillerini kaışıIayan kanuni ve siyasi üsi yapılar hep bu ger-

çek iemel üzeırine kuıulmuşlur. Maddİ hayaiiaki iiıgtim iaızı politik
ve ınanevi oluşumiaıın genel kaıakierini belirtir. İnsaıı.tarın şuuru !re-

çim iarzını belirfmez. Aksine geçim tarzı sosyal varlığın suunııu be-
lirtfu.

2 * İstİhsal şarilarıyle isiihsal gücü (ieknİk seviye) bgrab€f gider.

(*) Diyalektik, eski Yunarüılann nutuk çekmg sarratı. İddiaları
çii"rütmek için rakibe itiraz edilerek onu ilzam edecek lAf ııe rnantık
oyunudur. EflAtunun eserleri hemen hemen diyalektik konuşrıalardan
ibareüir.
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Toplıııoın maddİ isiüsal kuvveileıi (toprak su, ikliıp ipiidBi madde-
let, makiıalaı, aleiler, işçiler, ieknisyenleı, 6.1iınler ve nihayei ııillei}
rekanilnü! biı derecesine vaıınca eski isiihsal ıniiııasebeileıiylc hu-
kuk deriıııiyle eski ınülkiyet şaıttanyte çaiışına. zıtlaşEa (ooniradic-
tion) hatiıe srıeı. O raman devrim baş gösieriı. Şosyal iılnIAD olııı.
Ekcnomik temellerin üzeıine kıırulu üsi yapı da ioptaıı yıkıtıı ye
değişiı.

3 - Sosyal kuweileı tam gelişmeükçe biı içtimai niı"ı bozu,
lup Laybolınaz. Yuvarlak hesapla toplumun ekonomik yapısıodaki
ilerleıneyi Asyai, aııtik, feodal, modern buriıııa isiihsal ınetoiları gibi
çağlaıa ayırmat miim.ktiuıdii,ı. Buıiuva istihsal miiuıasebeüleri sosyal
iEiihsal ohışum (processus) un en soı çaiışma şekiUeridiı."

Yani toplumun tamamiyle ekonomik bır tenıel yapı§ı var,
dır. Bu temelin kenet taşı mide ve seksüel en€rjidir. Bu temel
yapı iizerine kurulmuş siyasi, hukuki dini, estetik bir tist yapı,

daha vardrr ki bunu ekonomik alt yapı meydana getirmiştir. Da-

ha açık bir deyimle insanlar cemiyete midcleri, cinsi organları
ve maddi menfaatları ile bağlıdırlar. Diinya nimetlerine eşit ve
haris bir istekle ortaktular. Şahsi mülkiyet. ve şahıslaI eündeki
§ervet zenginlerin ellerinden alrnıp işçi ve emekçi srnıflara da,

ğıtılmadüça içtimai adalet sağlanamaz. Bu adaleti dewim ve
ihtiHl yaratacaktır. Böylece de sosyal düzen maddi menfaat tlze-

rine kurulmuş olacaktır. Bu fikirlere Karl Marks'ın Frederik
Engels ile birlikte neşrettiği (Manifeste Communiste - Komiinist
Beyannamesi) isimli kitabındaki sınıf kavgası, Froleterya dikta,
törlüğü teorisini de eklersek Marksizmin tarihi maddecilik görü-

şü vazihen anlaşılmış olur.
Marks ve Engelsin bu hipotezleri kendileri daha hayatta

iken ilmi tenkit ile çürütülmüş ve dünya hadiselerinin inkişa-
file iflis etmiştir. Sosyal olayları tek tarailr sebeblilik (causa-

lit6) miinasebeti ile değit de karşılıklı fonksiyon (tabi) müna-
sebetine dayanarak izah eden metotlarr çüıiik ve mesnetsizdir.
Kapitaliz-min devleştiği Amerikada sınıf kavgaları doğmamrştır.
Bu şekilde de Marks ve Engels Tarihin hükmü önünde yalancı
ve sahtekAr durumuna düşmüştiir. Marks da ölmeden bu (mad-
di iktisadi şart) fikrinden caymrştır. Fakat Marks şahsi mülki-
yetin katkmasiyle, tiretim 6let ve araçlarının topluınlaşmasiyle
sefalet ve sömürmenin ortadan kalkacağrnr, bu mutlu neticeye-" 'a,
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de ancak proleterya diktatörlüğü ile varılab.ileceğini iddiada de,

vam etmiştir.
Karl Masks. Die Heilige Familie - Mukaddes Aile

1845, Das Elend der Philosophie _ Felsefenin Sefaleti _ 1847, Die

Klassen Kampf in Frankreich - Fransada sıuıf kavgalarr - 1850,

Kapital _ 1867 _ 1894. isimli eserlerinde ve diğer makalelerinde
komiinist doktrininin prensiplerini yaymıştrı:. Ömrİince hususİ

miılkiyetin kollektif mülkiyete inkilAbının işçi sınıfınrn ayaklan_

mast ve ihtilaü ile sağlanabileceğini, sosyolizmin proleterya dik-
tatörlüğü ile tahakkuk edeceğini savunmuş, büttin dünya pro-

leterlerinin ayaklanrp birleşmesini, hükümetleri devirmesini
tavsiye etmiştir. Eski hukuka bağlı aile müıessesesinin faydasiz
ve zararlr olduğunu, paıa ınal mülk gibi kadin ve çocukları4 da

toplumun müşterek malı oldu.ğunu iddia ctmiştir. Liberalizmi,
kapitalizmi ve eski nizamr yıkıp kollektif ve maddi menfaata da-

yanan yeni bir nizam kurmak hülyasiyle sınıflar arastna doktrini
ile düşmaniık ve kin tohumları serpmiştir. Onun peyki mark,
sistler de komünizmi zorbalık ve esaret sistcmi haiine getirm§-
]lerdir.

KoMÜNizRI (Marksizm) PRENSİPLERi

Bu krsa izahdan sonra Komünizmin prensip ve gayelerini
15 madde halinde özetleyebiliriz.

ı _ "BüTüN vERiM vE TEvzİ vAslTAtARININ KoLLEK-
TiF BiR şEKİLDE sAIüiBi HALKTIR." (r).

Bu gün komünist memleketlerde kapitalizm sistemi zorla
milyonlarca insarırn kanr canr bahasına lAğvcdilmiş, miilk ve ser-
maye Devletin (Komünist Partisinin) monopol ve tasarrufuna
geçm§tir. Kollektifleştirilen mal ve vasrtalara halkın sahip ol-
masr şöyle dursun, bunların tevzi ve kullaııılışnda dahi teklif
ve söz haklarr yoktur (2).

(1) Bak : Komtirıizm Hakkında TafsilAt - 200 Soru ve cevaplarr
* Yazar:; George W. Cronyn, Deıleyen: Howard Oiseth, Doğı§ Ltd. Şti.
I\da,t. Ankara. s. 9.

(2') Bak : Komiinizm Hakkı.nda TafsilAt - 2OO Soru ve c.erıaplaıı

- Yazan: George W. Cronyn, Derleyen: Howard Ois,ettı, Doğuş Ltd. Şti.
Mat. Ankara. S. ?6.
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Halkın kollektif malı olduğu iddia edilen veriT ve tevzi va-

srtalarrna komiinist rejimde, işçilerin ne şekılde sahi.p olduğunu
giisterir bir misal verelim;

"Heır kolhoz, kendi narııına çatışmak icı ğöDdeıdiği tımseıeon'
baıınınası içiıı şehiıde bir y=r kiıalaıdı Donız&oi kolhcjaınun da

Apo6ioiale deoen biiyl,e-İır'y"rı vaidı Eıiınızde&ı adıe§e gaib ıızae
gidip keaıar mai,altedeki maiıui haru iııldulı. Buıası yaıı yaııya, iop
ıağa göıniiıtü kulii,lıelgıden ibaıeüi Bunlaıın içeıisiade eşya lııuDuıa bır
şey yokıı §adece yeıde yalak olaraL !ııltanılrıak iiıeıe aülınş bh
kucak dolusu kuru ot vaıdı ki içi biile kaynıyotdu." (*)

*Kollekİİf ınii{kiyeİ fikıi baıı adaınlaıa çok caıip göİiiDtıİ. Fa}aİ
bu sistemin serapdan faıb yoknıı... Biı Rus fabrikasııa uğraym bir
ziyaıe§i işçile,ıe şöyle bir sual cormış: - Bu fabrika kiınin malı?"

Işçileı: - Birim. Diye cevep verııişlgı.
Bu fabıikaııın bulundrığu arazi kimin? İxil* : - Bizim,

- FüıiLanın imal ettiği maınulleı?
tşçileı lreng: - Bitirı.
Dşaııda üç kiilüstiiı otonobil duruyoıınuş. Ziyaıeiçi: - Şu dşa,

ııdati aıabalaı kimin?
işçıler _Bİzim ama birini fahıika müdi1rii, öie1ini siyaıİ Loıniıeı,

ııçtıııctstııtı gDli poliş lnıllanıyor, demişler. Ayoı ziyııeıçi Aıneıiııada
biı ia,brikaya güiıııiş, AıııeıiLaı işçileriıe aynı sorulaıı sorıouş

- .Bu ia'bıiL8 kinia mah?"
İşilgı .Heııy Foıd'un, diye gevap vetııişleı.

- .Bu iatıilıaııı butıııduğu aıaıi Liınilı?,
_ .Heuy Foıd'un". - ,Fa,bri.kaııı ı-ıl eitiği aln-fltl3ç!"

.Henryı Forğuı."
Falii}anın dşııda beı çeşü ve modelde ııodern AııedLea aııba

lan ile bıncalıııç dolu bir oiomobil pııkı vaırış. Ziyııeüçi: - ,§ıı
dşaııdı}i oiomobiller kiıniıı?".

İşçılen .Ha ontaı mı? Bizim" üye cevap veımişleı, (**),

İ- - 
giitiin in§anlar miişterek bir gaye uğruna 9lış4glı,

her kesden kabiliyetıne göre alrnıp ihtiyacına göre verılmeli_
dir. (3).

Bu prensip lAfda kalan yaldızlı bir haptır. Temel inancr
nadd€ye dayanan, manevi varlığı ve ruhi enerjiyi inkfu eden

(*) : Nimigeanu - Cehennem sınırlrır açtr - Altrnok Matba-
ı.sı Arıkara" 1962 S. 90

(*ü Bak Komiitıistlerin Siiylediklerine İnanılabilir mi?o Yazan:
Dr. ited Sc}ı,warz - Tiirkiye Ticaıet Odaları, Sanayi Odalaıı vt fi-
cargt Boışaları Birüği Matbaası - Ankara - '982 

S- 27,28 ,
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kcimiinizın'menfaatveihtiraslarışahlandıranfrensizbiregoizm

"*"t**t,an.Böylebirzihniyetiçindeyoğurulacakinsantop-İuluğundan insanlığın hayrına mi§terek diğerkAm bir gaye bek-

ili; İr_; bioıojik yapısındaki ruhi kıymeti red edeı bir

sistemle ffile bir g.y" t.t rı,ı.uk edemez. Aksini iddia bioloji,

psıı<oıoıı ve psıtiyatri Grt, tababeti) bilirnierini inkör olur.

Bugiinkükomünistmemleketlerdeherkesinkabiliyetine
göre atııiıp, ihtiyacına göre verilmediği de bir gerçektir. Bu iş

iomiini*t potı.i yüksek kademesinin keyfine, ve kodamanlara

intisap deıecesine, göre düzenlenmektedir,

"perti iııüyaz veıip menfaai sağtadığı gibi bunlaıı geıi alıınasını

.da biliı" ({).

İşçi diktatörlüğü olduğu ilAn edilen komünizmde, işçiye

eiiniiı:k gıda ihtiyacı olarak verilene yaşanmış bir örnek vere_
-lim:

.l2O ki§iyı doyurmak için bu oilaıa bir kilccuk da akdarı veya

yulal taıışlınlııorau. Heckeşin aırığa 200 gram eknıek haklo vaıdı,

İşte lal,mııtıı bııydu a:ııa biıim hiç işialııııu yobu,

Ba.g ıüt gram balık vetdikleri olrııdu. Çocııklaı sonıad,a balık
hlgkianıı lplaı, bıınlaıı 1,umuşıiıncıya kadaı kıyaalıp 1'etlesdi,

B€o çalışğğiln tadar küçiü bııın yaııı,ada dıııup ,Baba bııın aç,

şye"şaıoşaıAEamIaııhavaiyicekaıarıaıdanıaılal,aıagiderve
n ıılana susltch dedikleri biı cins iıi iaıla İaıesinin nıvaİarıılı aıaşh-

ıııün.lıaııabiıtaneyalıılaüğmtaEıanb:ııuLııırhpkuıııkı-
.zaİlmEıı.lpoişçesineatışİuııdık...Gıdasıılıkyiııündeııçocıığrı8ıuzun
.elleri ayaltsıı şişmişii. (**)

3-Bodenİvezihniherttiılümesaisınıfsubircumiyette
,eşit değerli,ad olunmalıdır. sınıf farkr kalkınca devlet de zayıf_

(İ) Bak : I(omiirrizm Hakkında TafsiEt - 200 Soru ve cetapları

- Yazaı: George 'W. Cıoyıı, Derleryerı: Howatd Oissth, Doğuş {Jd.

Mat. Aıkara, S. 9.
(4) Bak : Komiı,rıizm Hakkında TafsiJ,it _ 200 Soru ve c.eııa4ıları

- YJan: Cnıorge W. Cronyn, Derleyen: Howard Oiseth, Doctış Ltd, Şti,
.i\{at. Aİıı§ara. s. 42-

(**) : Niınigeanu - Cehennem sınlrtnl aştı - Altınok Matba-

;asr Atık&ra, i9{i2 S. l01.
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::- layacak merkezi otorite li,izumsuz bir hale gelecektir. (5).

Komünist devletlerde bu tezin anti te:ıi yürürlükdedir. Sı-
rrıfsu cemiyet sözü bir hayaldir. Gerçi 1936 Sovyet Anayasasın-
da her vatandaşa eşit statü tanınmışsa da tatbikat bunun aksi
yöndedir. Bedeni ile çalışan işçi ile zihni mesai yapan entellek-
tüel arasuıda dağlar kadar fark vardır. Devlet korkunç bir mer-
kezi otorite halinde gelişmiştir.

"S. Ş. ğ B. d,a bes iane farklı sınıi veya zümıe mevcuiiuı Üst
kadeıneyi isgal eden... Senede yarım milyon ruble veya,daha fazla se-
iir sağlar.., Tanınmış sanalkArlar, yazarlaı,... Topyekün bş milyon
ltadar insan yılda bir kaç yüz bin ıuble gelir iemin eder...... İşçi kit-
]esi ile l«iy!üleı ise sengde sekiz bin ruble kaeanabilirler ise keııdile,
ıini şanslı ve zengin sayaılaı.,, (6)

Giirülüyor ki bu üç prensip Karl Marksın rüyasmda, komü-
nistlerin propaganda edebiyatında, kalmıştır. Tatbikatta bu pren-
sipl,ere uygun bİr komÜnizm ne Sovyet Rusyada ne onun kontrol
ve baskı§ı altındaki Demirperde devletlerinde, ne de komünist
Çinde vardır.

.Maıaafi taibikaiia bu manada bir komünizm bugiinün hiç biı ko-
münisi derletinde mevcui değildir... Bu g,iimkü komiiıizınde tesisler,
cüazlar şe vasıtalar devleie veya onun devlgt çrfiügı ıııeya İabrika
koueEif iftıiği gribi aianlıkıarındaıı biıine aitiir. otoıiie okadar fazla
meıkezile6tiıilın§iir kL buna toialiier sisiem demek geıekiir... §ıaıf
iaıiı yapılaıı iş ve hizmete, a1mca o fgrdin büıokratik hiyeıaışideki
mevkii.ne çt'ire ayaılanırışiıı» (7)

Kapİtalizmi red eden komtinian bugün tatbikatta mtifrit
bir devlet kapitalizmi doğurmuş, başda proleterler (işçiler) ol-
mak üzere büyük toplumu y:ırr aç yarı tok çalışan bir makine
adam durumuna sokmuştur.

(5) BaJ.. : Komiinizm Hakiında TafsilAt - 200 Soru ve cwqılarr
- Yazan: George W. Cron5m. Derleyen: iIoward Oiseth, Doğıış Ltd.
Mat. Ankaıa. s.9.

(6) Bak : Komünizm Hakkında TafsilAt - 200 Soru ve cetaptarı
... Yazan: George W. Cronyn, Derleyerı; Howard Oisettı, Dosuş Ltd. Şti.
Mat. Ankara. s. 41 - 42.

O) {Bak : Komiirıizrn Hakionda Tafsilit - 200 Soru ve ceııapları
- Vazan: C.eorge W. Cronyn, Derleyen: Howaıd Oisetiı, Doğuş Iid.
Mat. Ankara. S. 9.
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4 - Komtinizrn Allahsız materyalizme dayanan bir doktrin-

dir. (1).
Komünizmiı temeli materyalist felesfeye dayanır, Bu fel-

setl gtlrtlş sahipleri görtinen bu mahsus Alemin dışrnda hiç bir

varhlr tanrmaz. Elle tutulup gözle görülmeyen, lAboratuara ve

tecrübe tübüne girmeyen. teleskop ve mikroskopla incelenene*

yen hiç bir varlrğa inanmaz, Allabın varlrğını, rulrun mevcudi-

yetini ve manevi değerleri red ve inkAr eder, Bu felsefi görüşe

göre, her varlık -r"dd.d*, ibarettir, KAinatın oluşu, yarat,kla-

i* ..yo"ra gelişi tesadüfti.ir. Yüce bir zekAnrn eseri değildir.

İnsan et kemik organlar ve beyinden ibaret düşünen bir maki-

nadrr. Menşei maymundur (Darwin nazariyesi), Cennet cehen,

,.r. t 
"valdir. 

Ölümden sonra dirilme, hesaba çekilme, ebedi

hayat mukaddesat diye bir şey yoktur_ Yüzyılların kalrnhsr bu

s.,ılo*çıarrnzihinlerdenkazınmasrlAzımclır.Bunlaraöriim.
cekli kafalı kimseler inanır.

,"ğrjİ:.Sra 
Aflaha ihıiyaç kalmamışııı, Modern çağ maıeıyalüm

Bu inanç ile yoğurulan komünistler bışta islAmiyet olmak

üzere bütün dinlere düşmandırlar. Karl Ma;:ks meteryalist dok_

trininindiinyayayayrlmasınadinieriengelgördüğüiçin(<ıin
halk yığınlannr uyuşturan afyondur) demiştir, Lenin diyor ki:

.AllahsulıL Maıksizrnin yani ilmi sosyalizmin nazariyaiının ye

taüikaının tabü ve Liiliiuıınez bir paıçasını İe§kiı edeı. Nlalısıılık ıe_

hindepropagandayızaruriolarakgenelpropagandamızaiİhaletmek.
leylı" (3)

Nikita Krusçof :

"koınüıizm dine kaışı olan muhalefeıini değ§tiımemişıiı. Bideı
dınıeriıı uylıştuıucu İesirlerini yok etmek için alımizden gelen büıiin

I

(1)Bak:Dr,FredSchwarz-Komijıist1.-.rinsöylediklerirıeina-
rır}a,bilir mi fiirk Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları

Birüği Matbaasr Ankara 1962 s. 17
(z> Bek: Dr. lted Schışarz _ Komiiııistle.rın söyledikierine ina_

nıEbilir mi? Tiirk Ticaret od.aları, Sa,nayi odaiarı, Ticaret Boı,saları

Birüği Matbaası Aıüara 1962 s. 29
. (i) Bak: Dr. Fred Sctıııaız _ Komiinistle,in söylediklerirıe ina_

nrlebilh mi? ltlrüt< Ticaret Odalan, Sanayi Odalarr, Ticaret Borsaları
Birliği Matbaası Aııkara 1962 s. l39
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gayreti sarf ediyoruz (4). Diyor.
Komünistleı,, eski nizamr, yerleşmiş hukuk ve inanç

sistemini devirip tamamiyle ınaddeci mideye bağlı totaliter bir
jıoınünist devleti kurulmasına engel olan faktörlerin başinda
clin ve üni inançların bulunduğunu pek iyi bilmektedirler. Ifit-
le psikolojisine siıımiş asrrların bu manevi rusubu vicdanlardan
silinmedikçe, manevi değerler. kutsal fikir]er kirletilip pespaye-
ieştirilmedikçe Marksizrnin gerçekleşmesine ve dünyaya hakim
olmasına inıkAn olmadiğını görmektedirler. Bunun içinclir ki
başta İslAm olmak üzere biitün dinlere, kutsal ve moral kıymet-
iere düşmandırlar. tsu maksatla dinlerin iman esaslarrnı alay
konusu yapmaktadırlar. Dini teşkilAta din adamlarrna, diııdarla-
ı,a. ibadethanelere saygısrzca dil uzatmaktadırlar. Dince mukad-
ıjes sayılan mefhumlara karşı amansu bir nıücadeleye girişmiş-
lerdir. Fıkra karikatiir, gerçeğe taban tabana zrt uydurma ha-
lıerlerle dini ve dindarları kötüleyen neşriyat yapmakta, samimi
dindarları gerici yobaz, miirteci, dewim düşmanı örümcekli ka-
fa gibi laflarla itham ederek sindirmeye, yıl.dırmaya çabalamak-
tadır]ar.

5 _ PROLETER (KoMÜNİsT) BİR DEVLETİN KURU_
LABİLMESİ İÇİİV İIIIİLAL ŞARTTIR.

Komünistlerin gayesi bütün dtinyayı feth etmek, ve böylece
bütün insanları komünist yapmaktır. Bu gayenin tahakkuku, ka-
pitalizmi ve dolayrsıyle idare mekanizmasrnd;ı az çok bu sisteme
yer veren bütün burjuvazi devlet şekillerini yıkıp ortadan kal-
dırmakla mümkündür. Bunun için en pratik yol her memleket-
te iktidarr ele gçirmektir. Serbest seçimle, mevcut kanunlar
çerçevesi içinde yapılacak mücadele ile bu maksat sağlanamaz.
O yerdeki gizli ve aşikAr komiinist partilerln faaliyetleri, komü-
nist yazarların ve propagandaların yardrmr ile komünizme mü-
sait bir zemin hazırlandıktan sonra hükümetleri devirmek ve
iktidarı elde etmek için zor ve şiddet kullanmak şarttır.

"proleier devleiin, kanlı bir ü$tal olmadan brıriuva devleiin ye
rine geçnıesi imköıısızdır _ Lenin,. (§)

(4> Bak : Komiinizm hakkrnda tafsilAt - Yazan George W.
Cronyn, Derieyen: Howard Oiseth. Doğuş Ltd, Şti. Mat. s. 61,

(5) Bak : Dr. Fred Schwarz - Komünistlerin söyledikleıiııe ina-
nılabilir mi? s. 65

_ 77 - Forma: 2



GerçiKarlMarkskansubirihtilhlinılemümkünoiabilece-
ğini stıyiemiş. bilhassa Amerika ile İngiltereırin barış yoiuyla ko_

irtı*tr*" geçeceklerini iddia etmiş ise de Marksist liderler toptan

zorbaiıli taraftarıdırlar.
*Lenin. cebir ve şiddetin koyu bir müdaiii idi, Oıun düşündüsu

ih+iıaı beİ,:s yolu ile iı" ılıtıtuı değüdi. Eageıs,in İikirlerini iza.}ı eden

"şg,a,ı.satıılaıdanduyduğuzevkitahınineİmekmiirokündür.(...ih.tilAl oioriieniı ta tendijdir. İltual, biı kısım halkııı kenü aızulaıını

tılİelısüıgüveİo:,kııv.yetiileyaniotoriİervasıtalaıla,kaışıİaıaİa
kabııl eiiirmesidir. lğuzaffur olan taraf beyhude ye§e mücadele gtoiç

olmanat içia" silihlarrnın karşı tarafa ilha:ıı eitiği bu detışet tıavasınr

derın etiirrııek ın,acburiyetindedir" (§)

komtiıistlerin ideiii, bir ihtilAlle devle! ve müesse§elerini

yüıp kendi materyalist dolrtrinlerine göre Moskova tipü yeni

bir deviet kurmaktır.
,(De?ı€İ ve İhıııaı) adlı kiİapda [,enin tarafından tasvir edilen

itinciöııernlitaıafuihtilAlingayeaidiı.Bugayedevletkoııtroluııuele
g"çı'-.udeği.ldevleİio,rtadankaldumaktır...EsashedefvegaY-eleri.
*şrii sısüeıni aıayasayıJ adli sisteıni ve idasi şistemi biisbütiin orta_

aaııaıaııraaı<,devleİtsiüpsüpürmekvetamaınenfaıklışckitdebir
devlet kunınakiır." (7)

Yani bir ülkenin koırıiinistleşmesi, devlet sisteni ile

birükte ahlak, inanç ve aile dahil bütün içtimai müesseseleri_

nin de ortadan kalkmasiyle mümkün olabileceğini ve tıiyle
toptancı bir devrime karşi hailiın direneceğlni çok iyi bilen kc_

miinistıer kaniı ihtilalin dehşet ve zorbahğrrun devamını lüzurn_

h: görrnektedirler.
*8tı husııs Aınerika komünist pariisi başkanı Witliam Z, Fos*er

ıaıaıındaı su şkildı ifade edilniştiı. (His biı koıniiııisı, biı grenel se

çiınde no.kadaı rgy teııin ederse eısiı, bu giinhii hükümetin baştraıı
olaaaz. Aıaeıikı Biıleşik Devleılerinde biı komüniıtiıı hii|rüınet başı,

nagıeçrnesimııkadderolduğuzarİıan......Buh'jJrümetkapüaİİslbiı
hilılcfıEaet d.eğİL biİ Sovyeİ biiıkümeİi olacaktıı. 3u biikümetin aı{ıasın-

da proloteıyaıın dikıaıörliiğünü zırla taıibik ettirecek bit loaıl ordu

buluıagaidır.)" (8).

I

(6)Eaft:Dr.Fred.Schwarz-I(omiiıistler'insöy}edikleııİııgina-
nüabilir mi? s. 67.

o)Bak:Dr.FlredSchwarz_Komiinist,]erinsöyledikleriııeina.
nılabilir mi.? s. 6?.

(8) Bak : Dt. T'red Sch,warz - Komünistlerin söylediklerine ina,

n:jabtliı mi?. s. 68. _18-



Eütiin komünist memleketlerde bu prensip ayrıen tatbik
edilm§ olup, oralarda kanlı temizleme ameliyeleri, terör ve zor-
balık hala devam etmektedir.

6 - BARIŞI (Yani Komiinizınin Diinyaya Haldm olmasııı)
SAĞLAMAK HER KOMÜNİSTİN VAZİFESİDİIi.

Marksizme göre, burjuva ve proleterya sınıflarr arasında da-
imi bir mücadelenin bulunduğuna ve komünist olmayan devl,et-
leriı burjuva srnıfrnr temsil ettiğine inanan komünistler biffin
diinya ile bir harb halinde olduklarını kabul. ederler. Bu harbin
komiinizrıin zaferi ile sonuçlanıp barışa kıvuşmalarını isterler.
Komiinis-tler bu manada barışçıdırlar. Ve böyle bir banşı över-
1er.

.iic nerede biı komüniste ıastlaısanıa derhal ondan "baıış, siiıü,
ııü işiiinsınlz. Baış kelimesi komiiııist lügatıııın en kıymeiü Lelimele_
ıi aıasııda yer alır. Komiinisilerin çeşit çeşü uBarş haıekeileıi, nev-
cui oldığu gıtlri, banş kanpanyalaııaa. barş mükifailaıını baq Lon-
ieraıslaıııa ve baış giisteıı,ileıine şk sık ie§adüf ediliı. Heı konfııi§i
}6,11ılini adeia barş uğnına valdeiıniş göriiı. Komünisileıiıı as&eııi ha,
zıılıIdaıını göıen" unumi bütçelennden asbri malısatlaıa ialı§i§ cdl-
}en ıOuaızn- mebliğları gözdeı geçiıen, ele geçiıditleri ıaemlekgllet-
deki hiirıiyet hareketlerine karşı gıifişiikleri vahşiyaıe ve inıaılığa sığ-
mayaD daranşlaıı ıni§abcde eden biı çok kimseler, komiiniıdıti ilıi
yiiılüliiHe iihaın edebiliıleı onlar kenölaıiıi saııiniyetle ve gaıı
girnülderı barışa v,ldeimiş kimselerdh... FaLai komünisilere gihe ba-
ıış giüilçe golişen homiiııist kuwetlerinin Aınarikan emperraliıoiıi
iopyeldn 1ok etmesi ve koıniiııisileriıı büiiin dfıılaya hakiıı olnısı
ile elde adllecek alin devlıdiı. nBaıı!, kglimğlıi, kouıiimisil€stı bğ-
riin dıiı.riya batim olmaşı şLlinde laıif ed6ıler. ,Bu lıariiin doğnılu-
ğuıa kıjben iıaıdılclaıııdan koırıüııisi isiilöıııa öıtcüillı edeet ber
}ıaıelıeti .Banşgeveı, biı haıekei olaıak ıniiialea ederler. Eon;üıisl
Çiı ordutarıaın Tibeti muhasara etmelerl Ttbeililerin aradledıi .ı9
yiyaceldcini ıoılı cilerindeı almalaıı Tibeilileri blıçtan geçiınCari
lıarışsever haıokeiler olaıat mülalea olunur. Khnışlıcheç Ruı lınlıla-
rını! EırAır€şte şaiııiıe girıneıini ve apaıü.ıııanlaıa, evlece ateş aça-
ıat iaş tiş fı§tüne bıraloagıasını, eıkek &ıdıa ve çocııklarm rılol.n
}ıiaarıt ve ınolozlar alindı can vetııesiıi emıeüiği zajman, kalbi ba-
;ıış eğ?trino bmpo iıtııyoıdu." (l)

Konilnist propagandasındaki barış sözünün,gerçek mana§ı,

(1} 8ak : I(omi,inistlerin S<iylediklgriııe İrıanılabilir mi _ Dr.
Fred Sctr;watz - T. Ticaret dalan, Sanayi Oda]arı ve Ticaıet Borsa-
]an B" M_t. ,An. 1962 s. B, 9.
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komünizmin dünyayı istilası, komünistlerin milletlere barbaıca
saldırışr ve korkunç'emperyalizm ihtirası manasrna gelir.

.Sovyet tideıleri - komünisi usulü - bir "sulh" ieıanesini da-

ha Bolşevik ütilöIfuıdeııbgi tuiiurmuş bulunınakiadıılar. Fakai bu,

arada Moskova Sovyei İınparatoılu5unu komşu kiiçuk dgvleilerln za-
rarına olmak üzere süöhlı kuweİ.l,er, entıikalar ve yıkıcı faaliyeİlerle,
daimi suıeiie geııişletip yaymışiır., (2)

Komünistler yeni bir istilA plAnı hazulıtlıkları zaman dün-
ya çapmda bir BARIŞ kampanyasına girişirier.

"Moşkovanın ielkinleıiyle 1950 Maıt ayında Siokholm'de iopla-
narı .Dünya Sulh Kongıresi", halk aıasıııda "Stokholm Sulh Beyanna-
mesi, öyg talunaıı "Siokholm Beyannamesi,'ni yayıııIam§tıı. Sovyet
koniıolü altındaki beynetmilel biı propaganda vasıiası olan Komin-
forgı taıaiından hazıılanan gizli bir plönı mii,ieakip bu "Beyanname"
komünlsllet, komiiuıist sempaiizanlaıı veya oyoldastaro ve bilme,
den buna alei olanlaı iaraiından diiııyaya yayılmşiır... Bu beyanna-
me kremlinin uzat Doğuda şent biı tecavüze hazırlandığı biı sııada
Moskovanın eınıiylg dağiılıyordu. Beyanname ia,m Kuzey Koreniıı,.
sulhsever ,. *İ.*İ"İ ,"nr Ctlıı"v Kore Cıııııiıuriyeiine tecaviize kalk-
iığı, yani Kıemlin iarafındaıı hazırlanan biı iecavüz plönının iaibika- ı
iına geçlldiği bıı anda dünyaya yayılmakia idL, (3)

Komiinistler dünyayı sömiiıme, mi[etleri esarete mahküm
etme yolundaki gayelerini maskelemek üzere <<Sulh» kelimesi"' !
altuıda sayısu teşkilAt kurmuşlardır.

rSovyetler iaıafından desieklenen ilL "§ulh" igşçkkiilü,'t948 de
Polonyanın Wıocla,ır şehriııde ieriipl€neı nDiin!ıa, Sulh Sever Münev.
vetler Koiğıesi, idi. O zaııandanberi bu .Sulhn kampanyasını devam
etiiımek için biı çok reşkilöi kıııuhnuştuı... Hari hazııda beı rfıılü
muhabeıe ve iesit vasıiaiı btiüiin diinyada korıiitıisileı iaıaiınğan bü-
yük bl, şevkle kutlaıul.nakiadu. Bundan maksai. komiiııistlerin .harp
aşıLları9ın, müiecaviz gayeleine karşı kendileıJni sulh davasııa has-
relrn§' olduklaıı yohıııda biı intiba uyandııabilmekiiı. Koıntinist gaze-
ieleı,'ıngcınualaı ıadyo isiasyonlaıı hitabei HuıçüIed Moskovanın,

(2) Bak : Komi.iırrizm Hakkında TafsilAt - 200 soru ve cevaplarr
-- Yazan: George W. Cı:onyn, Derleyen: Howard Oisetlı, Doğuş Ltd. Şti.
Mat. Ankara. S. 110

(3) Bak : Komünizm Hakkında TatsilAt - 200 soru ve cevapları,

- Yazan: George W. Cronyn, Derleyen: Howard Oiseth, Doğuş Ltd. Şti,.
Mat. Ankara, S. 111.
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sulhsevgr aiyeiledni at§€üirıne yaı§ıla giımişleıdiı., ({)

Bu gerçekleri öğrendikten sonra, bizdekiusolcularrn ve dev-
rimci narksist yazarlarrn banş ve banş sever kelimelerini sık
sık kullanmalarrnrn manası ve Sovyet işgali altında inleyen esir
milletlerin peri§an hallerinden hiç bahis açmamalarınrn sebebi
anlaşılmış' oluyor. Komünistlerin kurduklar,ı bu <<Sulh» teşek-
külleri kitleleri avlamağa yarayan tuzaktan başka bir şey değil-
dir:

.Komiiuıisileıin yöneüikleri .§uth seyeıleı, 1949 nisaaında Paıis-
de biı lXiıya Sulh Koaseli lnıııuıuştardıı... Koıısey Sovyet pıopaggn-
clalanna vasıla olmak üzere hgr sene seıi haliıde .Sulh Koagrreleıi,
aLteiniş*iı. Koıninioımun ıesıni mecmua§ı olan .Ebedi Sulb ve Halk
Demokrasisi" 19,19 kasım ayında" biiüün komiimisi paıii mensuplaıını
,miimkiin olduğu kadar çok sayıda komiiııisi olınayan kimsoleıi . cez-
beimek suretiyle Mdskovanın emıille kuıulan .Dünya Sulh Oereyanı"
nr yaymaya reşvik etrniştiı... Du kampanyalaı Moskovaııın kendi mak-
sailaıma bİzmet eiiiımek istediği miinevvetleı ve işçi sendikaları meıı-
,suplaıııı cihanşumul sulh bahanesiyle avlamak üzere ieıiiplenmiş iu-
zaklaıdan bşka bir şey d€ildiı." (5)

Konıünistlerin, milletleri barrş teraneleriyle uyutarak on-
larrn savunma tedbirlerini içden ve dıştan baltalamak, siyasi
propaganda ve entrikalarına alet oknak üzere bir çok beynelmilel
<<sulh» teşehkülleri vardrr. Her biri komünizm idealine hizmet
için kurulmuşlardır.

"soyyei usulü bir sqlh kampanyasına filen kaiılan komiiıist gü-
diimlü beynelmilel ieşekkiilleı şunlardıı: B,eyııetınilel DcüoEaiik ka-
dınlaı Federasyonu, Diinya İÇ SenalUlaıı Fedeıaıyonu, Dünya Fen
İşçilei Federasyonu, Diinya Demokıaiik GeırçUk Federasyonu. Sov-
,yei sulh pıopagandasının diğer afa!ın lıuşa&ları, ise Beynelmilel Ta-
Iebe Biıliği, Deırıo&ıağk Avu&ailaı Beyrıelmilel Deınği Beynelmilel
Gazetecilğ Tşkiliiı gibi kuıuluşlaıdıı. Bu lruruluşlanı mah.lli şu.
beleri burada sııalaaamıyacak kadar çokiur,. 111

Bu vesikalar komiinistlerin ağızlarındaıı di§tirmedikleri Ba.
rış lffi.iarının gerçek manasrnt anlamağa yete,: kanısındayım.

(4) Bak : Komi.inizrrı Hakkında TafsilAt - 200 soru ve cevaplarr
._ Yazan: George'W. Cronyn, Derleyen: Howard Oiseth, Doğuş Ltd. Şti.
]v[at. Ankara. s. 111.

(5) Bak : Komiiıizm Hakkında TafsilAt - 200 soru ve cevapları

-Yazan: George W. Cronyn, Derleyen: Howard Oiseth, Doğuş LtĞ Şti.
Mat. Ankara. S. 112.
l tll Bak : Komünizn llahkında Tafsi]it -- Yazaıı George Vf'.
Crorıyn - Derleyen: Howard Oiseth _ Doğuş Ltd. Şti. Mt. Ankaı-a
s. 112.



7 _ KoMüNizMiN zAFERi uĞRUNA, ixseıı xIAyATı-
Nıx, vnniınıiş sözüN, MUAHEonırniıu rıyurri yoK-
Tı,IR.

Komünizmde insan hayatının bir makina kadar kıyneü o1-

maöğı Sovyet Rusya ve Komünist Çin tecrübesiyle sabit olnuş,
tur. Bu ideoloji Neron diktatörlüğtine rahmet okutan bir N-
lüm ve isübdat rejimi doğurmuştur. Bu güne kadar eL a7, elli
mi§onun üsti,inde ma§um ve günahsız cana kıymış, 750 milyon
insanı esaret ve kölelik zincirine vurmuştur. Bu doktrin komü-
nist olmayanlara yaşama hakkı tanımaz. Komünizmin dtinyaya
hakim olması uğruna, yeryüzü halklarrnın dörtte üçiinü, yani
en az iki milyar insanr peşinen ölüme mahküm ettiğini en selihi-
yetli ihtilAlci önderinin ağzından crhana ilAn etmiştir. Lenin:

nDünyanın dörtie biri Komünişi olmak 5uıiiyle döriie üçiiııün
mahvolnası biı byzıei iiade eimez., (2)

Komünistler bu düstura kayrtsrz şartsız bağlıdırlaı- Onlara
göre bu prensibi uygulamak Marksist - Leninist dokkinine yü_
rekten bir sevgidir. Komünizmin lügatinde şefkat, merhamet,
insan haysiyeti gibi yiiksek duyguların yeri olma4ığı iga, insan*
lü vicdauını kanatan,canavarca katliamları işledikleri anda en
kiiçiik bir vicdan azabı duymazlar. Bir misal verelim:

.Bu giiıkii Sovyei Rusya Cumhuı Başkanı t(. Voroshilov, 1934 de
Eusya,da verilecı bir ziyafuine Amerikan Saiiri \ililliarı C. Bullilf,e, şu
hadiıeyi anlatnıştı :(r9r9 nLıda" ieslim olduklatı iabdirde g€feL L€ıı-
diHıin ve gerekse eşleri ile aileleıi efraduıın iekıar evlerbe dön-
ınelerine müsaade edeceği.n vaadi ile Kiev'de oabirbin Çaı mbayını
iectin, ahnağa itına efunişiim. Siizüme kanarak ieslim olınalcı i*rine
onüirbin sıüayıı hepsiıi eılıek çocuklaııyla tıiılilie idı,a eüiıdin.
Kaıılaılfle kızlannı ise Rus oıdusu iaraiııdan kullaıılııa} iiıere
umunbanelere gönderdia) sonıa da. zavallı kadınlaııı rııaıuı Laldık-
lan &oıkunç muameleye üç aydan iazla dayaaamayaıa} caı veııdiLte-
rinl söderüıe ilAve eitL" (3).

Komünistler insanlarr böyle vaadler, teminatlı söder ve mu-
ahedelerle kanduıp onlarr ağlarına d§üriıp koyun boğazlar gibi

<2> ,Bak : Fred Sohwarz. - Komünistlerin Siiylediklerine İnanı-
labiliı mi? S. 84.

(3) Bak: Fred Schwarz. - Komünistlerin S<iylediklerine İnanı-
labilir rni? S. 16.
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tepeleyerek, o mazlurnıarın kanlı cesetleri iizerinde iktidariarı-
nın zuhim ve dglşet saraylarrnr kurmuşlardır. Bugün de diinya
üzerinde aynı takti$ kullanmaktadrrlar. Bu vaka, komtinizmin
hangi şartlarla ve ne kadar milyon insanrn kanı ve canı bahasr-

na yayüp tutunabildiğine canlı bir örnektir. Aynı zamanda ko-

nıiİnistlerin sözlerine, teminat ve taahhütlerine hiç bir vakit i-
nanılınaması gerektiğine de kaü bir delildir. Komünisüer resmi
söz ve taahhütlerini hiç bir zaman yerine getirmedikleri gıbi,

imzaladıkları muahedeleıi de daima çiğnemişlerdir:
*Sovyei Hiiıkümeii diğeı hükfımeilerle yapılaı ademi tecavüz

paElatl,:(tlı ve üüfakları İhtAl eİm§ Didİr? _ EYeİ, defalaıca €*Eİşriİ.
hao ve §ovyet Hiikümeii 1920 de, yekcliğeriniıı dahilİ işIefiDe a3şıııi
müdahaleyi garanii altına atan biı pE}İ imıalaınışlaıdl Fakai Mosko,
va II. Dünya Harbini miiıieabp hartrı ıııasında İranda bıulıııao askeri
ı«ıııweil&ini geri çekmeyi red eiii. Bu kuırvetletin geıi çekitııelerini
sağhmaL içl! 1947 de Birleşı-;ş Milleile,dn basb yapması icap eiiİ.

SovYeİ hüküJııeri t929 da Polonya, Estonya, Loionya ve Romaıılra
ite irıza sabipleri erasında haıbi ıneıı edeo bıı pıoıokol iıııaıaoşıı.
Daba sonra Mbskova Esionya ve Letoıya fü miimfeırii biıer adeııi ie,
caviiz paktı iınzaladı. Ve Lituvanya lle ütifaia vaıdı Doğu Polonya
Soyyei kılaları taıaiından işgal ve bilahaı€ 1939 da Sovyetlg Eiıüği
tarafrndan ilhak edildl Kuılordu bidilderi Esionra" Leionya ve Liüı,
vanyaya ışuşercL 1940 da bu memlekei|eda ilha}ııı sağadıIaı. Meşu
Ronaıryıa HütrülEorL 30 Aralık 1947 de Sovyeİ cebiı ve eııİrilraları ile
dev:rildi

§ovFi Hillıineii 1933 de Finlaııdiya ile biı adeıni iecavüz paldı
imıatıinşüı Fahi §ovrei kıiaian 1939 ds babersizce Fiıtandiyaı: rş,

gal eiti.
Moıkova t937 de milli Çin Hükıimeri ile bir admi iecaviıı pakiı

imzaladı Ve t945 Ağustosunda aynı hüLfııaeile ıÇin Me*u Hiiıküııp
li, olank itiifak yapiı. A]ııı sene, yani l9{5 de, Sovyeiler Çiıı evaleli
Mannıryadaki sanayü ialan ederek mil§ Çiro HüHoeiini deviırıele,
ri için Çin komiinistteıine silöh verdiler. Sovyet sildh rg malzen€,yaı,
dımı üzçıine Kom,iinist kuweileri Çin ana yaianııı ele geçiınneiıe mu-
vafiı& olöıIaı.

Siaitı 12 Şubat 19,15 de Baiılı haıp miiıitefilrleriyle Yalia anlaşma,
sını iınzaladı. Ye 2 Ağısiosia Do,ğu Avnıpada hüHJilelleı kııraıak hu,
susunda Ceınokıaiik ieaınülün tatbitiai ieıninat aİüııa almak fııge
Poisdam anlaşmasına imza koydu. Falrai lp_anlaşEıalaı iıoıalanııala,
rını ııtltaakip Sovyeiler ve onların peyLleııteLi kııkla hiiürüınetleıi
iaraiından gayei serin kaılıtıkla ihiit edildiler., (l) J'
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-Soyyet Rusya. 21 Ocak 1932 de biı saldıımazlık imzaladığı Fin,
iandiyaya hücuın eiii" - 20 Kasım 1939,. (2).

nRusya 3 Temmuz t933 de Londıada Roınanya ile bir Saldıımaz,
iık muahedesi imzalamışiı. Bu muahgdenin 3. maddesinde, (Eğer imza
ederı derletierden biıisi) haıp iIAn edetek veya elmiyeıek) diğerinin
ülkesini isiitA ederse, o imza sahibi devlei biı mütecaviz olaıak adde,
ditir. Denmekte idi., _ "28 Haziraa 1940 Rusya ğleyin Basarabya ile
Bukovinayr isiilİ etti., (3).

Btı tarihi hakikatleri bilmeyenier koıntinistlerin barışçı
propagandalarına, vaad ve söderine, imzaledıkları dostluk ve
saldırmazlil< paktlarına inanabilirler. Fakat onların bu bütiin
banşçı yaygaralarr, ademi tecavijz ve dostluk paktlarr, komü-
nizmin istila ve işgal( emperyalizm) gayelerine birer hasama]i
ve milletleri uyuşturmak için birer tuzaktır^

8 _ KoMÜNizMİN ZAFERİ, SINIF ıwÜcenplEsİNİ
nürüN DüNyAyA yAyMAK AzMiNE DAyANIR.

Karl Marks, a gö.re, diinya milletlerinin tarihi sınıf müca.-
delesi tarihidir. Burjuva ve Proleterya diye isimlendirdiği bıı
iki sınıf arasmda devamli bir harp hali vardır.

Buıjuva srnrfı, servet mal rnülk sahiplerinin yani istihsal
araçlarını ellerinde bulunduran şahrsların teşkil ettiği sınıftıı,.
Proieterya ise bir ücret karşılığı çalışan, ev mülk ve araziye sa-
hip oimayan işçiieriıı teşkil ettiği sınrftr. Burjuvalar yalnız kAr
peşinde koşmaktadular. Proleteryalar ise daha yüksek ücret
almak isteğindedirler. Ücretler yükselince kArlar, kdrlar yükse-
lince ücretler azalır. Böy:lece bu iki smü erasmda beliren Qe-
kişme ve anlaşmazlık siirüp gitmektedir, Burjuva sınrfı kapita-
tist bir cenriyet içinde teşekkül eder. Böyle bir sisteme
dayanan devlet proieterlere zulüm etmek, cınlarr istismar et-
mek üzere burjuva sinıfl taraflndan yaratılmış bir teşkilAttır. Ta-
rihi vazifesini başarmak, proleterya diktatörlüğiinü kurmak üze-
re dünya proleterleri arasrnda bir sınıf şuııru yaratılmasr ko-

\ Bak : Ilomi.inizm Haklçınd.a Ta_fsilAt - Yazan George
Croııyn] *Derleyen : Howaşg Oiseth. S. 114.

(2-3) \_Bak : Cehennem Sınrtrnı Aştı - Yazan : Nimigeanu
Altınok Mal$aasr - Aııkara _ 1962, S. ?.
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münizmin hakimiyeti için zaruridir. Lenine göre bu iş, komünist
partisine düşen bir vazifedir. Komünist pa: tisi devletle savaş-
mak, ııroleterlerin sınıf mücadelesini zafere ulaştırmak üzere
kurulmuştur. Bu gün sınıf harbi komünist partileri ile devlet-
ler arasrnda _cereyan etmektedir. \

"Maıksizm sınrflar arasındaki mücadelenin büiün dünyaya yayr-
iacağnr benimseyen dokiıindiı. Leninizm ise büiiiuı dünyaya yayılan
sınıf mücadelesinin dünya komünistlerinin zaietiyle sona ermesinde
Komiiııist paıiisine düş€n ia§ihİ ıolü benimseyen doktrindb., (4)

Bütün kornünist partilerinin ve onlarrn kontrol ve direktifi
altında kurulrnuş maskeli teşekküllerin gayesi, sınıflar arasın-
daki bu hayali mücadeleyi geliştirmek, proleterlerde haset, kin
ve intikam hislerine dayanan bir sınıf şuuru yaratmak, mal-
mülk sahiplerine (kapitalist ve patronlara) karşı düşmaniık duy-
gularıııı. alevlemek, bu kandırılmış kitlenin },ardrmr ile devleti
ilk fırsatta kanlı bir ihtilAlle devirip proleteı,ya diktatörlüğü adı
altında bilhassa proleterleri bir irgat köle durumuna düşüren
totaliter müstebit bir köle devlet kurmaktır. Bıınrın için de pro-
leteı,leriır ihtiraslarıııı kamçılayan vaadlerde bulunmaktır.

tsugünkü komünist devletler kuruluşlarında değişik metodlar-
la bu taktiği kullaırmışlardır. 1917 Rus ihtililinde Eolşevikler,
ışçileri fabrikalara atölyelere, büyük işletnrelere ortak yapaca-

ğız, topraksu köylüye toprak dağıtacağız vaadi ile kanli eme]le-
rine biiyük kitleyi alet etmişlerdir. Böylece ilk hamlede şahsi
ınülkiyeti lAğvederek, halkn elindeki mal ve mülkü zorla aiıp
komiinist partisinin mülk ve tasarrufuna geçirrnişlerdir, İtti-
clarlarrnr kuvvetlendirmek üzere topraksız köylüye arazi tevzi
etm§lerse de, az sonra Kulak adrnr taktıkları kendiierine toprak
verdikleri bü köylüleri idam, kurşuna dizrne, açlık ve çalışma
kampiarına sürmek suretiyle imha ederek bütün topraklarr dev-
iete yani komünist partisine mal etmişlerdir. İşçilerin kArr ise
kör bir ihtirasla birbirlerini boğazlamak balıasrna, sahip olduk-
larr ev ve kulübeleri de komünist prensibine göre ellerinden alın-
itığı. için bir odada 20-30 kişi barınmak, kışla ve izbelerde her

(4) Bak : Komiinistlerin Söylediklering
Fred Sihwarz - Ankara 1962 S. 4.
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tiirtü hak ve hürriyetteır ııiahrum yaıI aç yarr çipiaıi toplu

(commun)birhayatyaşamakolmuştur'Sık:vemecbrrribirdi-
siplin altında 1G12 saat çalrşmalanna karşllık aldıklan ücret

karmlarını bile doyurmamıştır. Bugün dahi doyurmamaktadrr.

komiınist Çinde de bu metod kullanılmış köylü topraJi reformu

ile atdatılarak ewela kendilerine zenginlerJn toprakları dağı_

tılmş, az sonra köylülerin ellerindeki bu ttıpraklar zorla a]ına_

rak devlete mal edilmiş ve bütün köyiüler topraksız bir ırgat ha_

line getiril-ıniştir.

Komünistler 1847 de neşredilen (Komünist Dergisi) nin bi-

rinci sayısındaki «Btitün memleketlerin proleterleri birleşiniz»
düsturuna sıkı sıkıya sarılmrşlardrr. Bunun için de hemen her

memlekette müesses nizamr yani devleti devirmek için proleter_

leri tahrik edecek, srnrf şuurunu ayaklaııdır,acak tiirlü isimler
altında teşekkiiller kurmuşlardır. Sendikalara, öğrenci teşek-

küllerine, gazetelere, küttilr müesseselerine, siyasi partilere_so,
kulmuşlardrr. Bunlar ti.irlü tahrilderle bu sııırf şuurunu dewim-
ci bir faktör haline getirmeye çabalamakta, isverenle, §çiler ara-

srnria anlaşmazlıklar çıkarmağa çalışmakta. sabotajlar, grevler,
ayaklanmalar, kargaşalrklar çıkarmağa çalışmaktadırlar. ObJ€k- _

tif tenkit teranesi altında devlet ve hükümeli zor duruma düşü- '
recek yıkıcı, bozguncu neşriyat yaparak protesto mitingleri ter-
tipleyerek efkArr umumiyeyi meşru hükümet aleyhing kşkırt_ ,

maktadırlar. Taktikleri yalan ve iftiradır. Ağızlarındaki yaldızlı
haplar: sosyal adalet, .şltlll., iktisadi refahdır. l

9 - DüNYA YüZüNDEN şAHsİ ıııür,xİyEr MüEssE-
sEsİNİ KALDIRIVL{K'İCİN, KAPİTALİZMiN cAzbEsİNi
YOK ETMEK IIER KOMÜNİSTİN KUTSAL VAZİFESİDİR.

Bütiin istihsat ve tevzi vasrtalarrnı koliektif şekilde toplu-
mun m:]lr kabııl eden Komünizm, şahsi rnülkiyet, hususi sektör,
ve miras olarak fertlere bir hak tanrmaz. Zenginlerin ve rnal sa-
hipterinin kasalarındaki serveti, ellerindeki mülkü (arazi, han,
apartman, ev, fabrika, atelye, her tiirlü işletme tesis ve araçları-
nı, nakil vasıtalarını...) zorla alarak topluma yani komünist par-
tisinden ibaret bulunan devlete mal eder. Dünya nimettrerine -
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s6zde en büytik pay proleterlerin olmak iizere - halk yığ;,rn}arını

müştereken ortalı sayar. Bu vasıtalardan herkes ancak ereği
karşıhğı kendi ihtiyacı kadar faydalanabiliı,. Bu,preasibe göre

çalışanlar ihtiyar anasına, köttirüm babasına. hasta bir yakmma
bu kd}ektif ortakl*tan bir hisse sağlayamaı:. Çiintü çalşınaya_
na, bu sosyal hizmete katılmayana bir pay ayrrlmaz.

Karl Marks'a göre böyle bir sistem insanlçr refah, saadet
ve huzura kavuşturan, kavga ve harpleri önleyen, dünya sııthü-

nü ebedileştiren bir nizamdrr. İktisadi buhıan ve barplerin kö-

tülük ve cinayetlerin sebebi de kapitalist düzendir. Bu hipotez

Marksist bir tahlille genç entellektüellere telkin edilmekte ve

onları ft6piinisfliği benimsemeye siirüklemektedir :

"Bir insanı hoıniiııist yapmak içitı iık İedbir. kapitalıst sisıeme &aı,
sı duyöığu hayranlığı yok etıneEiı. Maıksiet tahliline gilse, iHisadİ
buhıan ve haıp kapüalisİ sisİcmiı kaçınıIrnaz bir neticegidİı. Köıİüliik,
teriı, ciıayeüerin ve ceıniyeıteki çöLtinııiteıin miisebbibi Te yğücı-
sı kapitalizmdiı. Komünizmin taıaftaı ioplarnak için iaibik eiiiği bş,
lıca dotirin §te buduı'lilhüiaker Chambers, komiiniıliği Lahl eiııiş
olaı iaaıdığı her aklı başında iısanın, Maıksist yönden yalıılan lnpira,
Iiım İahlİlinin" yani ilıtisadi buhıan ve haıbiıı kapiİalist 3eıİe@fuı E,ı,
nılmaz bir nEİiceai olduğu fulsefe§iniı İeçiıi atİıııda kalaıaL L@fuisr-
liği tabııı erıığini söyleın§ıir. kapüalızırıin deçaınlr otEıs& iHfuadi
bubıao ve haıplere sebep olduğu yoluııdıld Marbisi rezi biı tefg 16,
bııl eüİiLneı soora kapitallııııin diiıya yüıünden kaldırırınasııı hedaf
tuin Lcniıiıi pıogrıaııı benimsemeL ıniihim biı meıbale ıeştil ei-
ınu.ı (l}.
- Marts'a göre kapitalist sistemin iki fonksiyonu vaıdır:

1 - Mal imal ederek tevzi eder.
2 - Satuı alına güciinü yani parayı tedavül ettirir.
Ilaltın elindeki para istihsal mallarrnı mübayaaya yetecek

seviyde bulundukça kapitalist cemiyet sağlam ve sıhhatü kaLr
Fakat kapitalizmin mahiyeti icabı imal edileıı mallarla miibayaa
yapacak para arasrndaki muvazene uzun ömürlü değilda. Kulla-
nılan mallann para ile iiade edilen muayysn kıymetleri verör.
Bu para iki şekilde tevzi edilmektedir. Büyük kısmı mal imal
eden §çi ve personele haftalık ücretler halinde ödenir. Paanm

(l) Bak: Dr. !}ed Schwartz - Koıniirıistlerln Söylediklerirıe
nı]abilir mi? S. 22-23.

_27 -

}na-



küçük kısmı istihsal vasrtaiarına sahip olan şahrslar tarafından

kar olarak alrkonur. Endüstrinin ilk kuruluş devresinde kAr ha_

linde mal sahiplerine dönen paralar, makina malzeme ve bina

gibi yatirım mallarına olan ihtiyaç sebebiyle tekrar teclavüle dö_

külür. yatrrm malı imal eden işçilere ödeıren paralar istihlAk
maddeleri mübayaasında kullanılrr. k6rrn §ermayeye eklenmesi
srrasmda tedavüdeki para miktarı istihlAk maddeleri satın al_

mağa yetecek seviyededir. Fakat zamanla yeteri kadar fabrika
ve makina temin edilince yatırım rnallarrnı,n mübayaasına lii_

zum kalmayacaktır. Bu devreden sonra kAr]ar bankalarda toiı-

lanacak ve yalnrz işçilere ödenen ücretler tedavüle intikai ede-

cektir. Tedavüldeki bu paralar imal edilen malları mübayaaya
yetmeyeceğinden ihtiyaçtan fazla mal imal edilmiş olacalrtır. Za-

manla imalAtçıiarın depoları mallarla tıklırrı tıklım dolacaktır.
Uzun müddet talepleri karşılayacak seviyede mal stokları toiı-
lanrnca imalatçilar şu iki şıktan birini tercilı etmek zorunda ka-

lırlar :

a: - Karşılaştrğımız güçlük, halkın elinii., bu mallarr satın
alacak para bulunmaylşl yüzündendir. Halkın dalıa fazla para
kazanmasrnı sağlayacak,çareleri arayıp bulnnak lAzımdır.

b: Şimdi elimizde yeteri kadar mal var. Muayyen bir mücl-

det yeni imalAtta bulunmamrza ihtiyaç yok. Mal stoku tükenin-
ceye kadar i§tihsali durdurmaktan başkB çare yoktur.

İmalAtçılar normal olarak ikinci şıkkr seçerler, fabrikaları-
, nı kapatarak işçilerine yol veririer. İşçilerin çıkarrlrnasr müba-

yaa gücünü daha da zorlaştırır, İktisadi dtıı:um daha da kötüe-
şir. Marks'a göre bu hallerden kaçınılamaz. İstihsal ihtiyaçtan
iazla maL imaline, bu hal işsizliğe, işsizlik te mübayaa gücünün
azal_ınasrna sebep olur. Mübayaa gücüniin azalmasr stokların yük-
selmesine ve işsizliğin daha da artmasrna sebebiyet vererek va-
him buhranlar doğurur. Ekonomi durgunlaşır işlemez hale gelir.
Durum bu safhaya gelince mallarrn satrn alınabilmesi, ekommi
çarklarrnın işlemesi için çareler aranr. Taril göstermiştir ki
istihsal maddeleri yaratmadan halkın cebinin para ile dolmasr
ancak harp sayesinde mümkün olınaktadır. Harbi finanse ede-
cek para temin edilir. Şu veya bu sebeple harp patlar. Endüstri
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harp malzemesi imaiine'başlar. Para bu ima]atta çalışan işçile-
re tevzi edilir. ve neticede stok edilen maliann istihlAki üzeri-
ne normal imalAt yeniden başlar. Marks'rn iddiasına göre kapi-
talist sistem devam ettiği müddetçe bu hadıseler ve kriz]er bir-
birini takiben tekerrür eder.

Sathi düşünenler için bu tez - kısmen doğru tarafiarı oI-
dıığu için - oldukça ikna edicidir. Marks'ın teşhise dayanaıı
bu muhakemesinde tevzi ile ilgili çok mühim bazı faktör]er ciik-
kate alınmadığı için iktisat otoriteleri ve hadisat tarafindan btı
tez kolaylıkla çürütülmüş ve Marksr gülünç duruma düşürmüş-
tür. ]\[arks'ın unuttuğu faktörier şunlardır:

1 - Para statik değil dinamiktir. Muayyen bir parayı biı.
kaç defa harcamak suretiyle üç beş misli nıalın el değiştirmesi
sağlanabilir. Meşhur bir dolandırrcrnrn verıitği sahte bir çek el_
den ele ciro edilerek on kişi mal mübayaa eder. Sahteiiği anla-
şılıncaya kadar her biri yirmişer dolar kazınır. Sonunda arai4-
rrnda onar dolar toplayarak bankaya öderler. ve karşılıksız bir
çekle onar dolar kazanmrş olurlar. Bu hadise paranln kredi su-
retiyle tedavül hurnrn arttrğınr isbatlar.

Z - İl<tisadi buhranda psikolojik faktbrün rolü büyüktür.
Bir ekonomik krizin yaklaşmakta olduğuna herkesin inandığr ve
bu korku ile bir sene müddetle lüküs bir mal almadığrnr düşüne-
lim. Bunun neticesi o cins sanayide anl bir kriz meydana gelir.

3 - ReklAmcılrk, buhranı, bilhassa psikolojik krizi önler.
Marks buna hiç temas etmemiştir. Çünkü vaşadığı çağda rek-
lAmcılık endüstrisi diye bir şey yoktu.

4 - Müstehlik kredisi: Bugünkü kapitalizm istihlAk kredi
sini geliştirmiştir. Her çeşit mal ileride bedeli ödenmek .vaadi
ile bono ile alınmaktadır. Marks bu noktayı düşünmemiştir.

5 - Piyasaların devamlr gelişmesi: İnsan emellerinin son-
suzluğu endüstride her yıl yenilik ve genişleme sğamaktadır.

6 - Halk kapitalizmi: Karl Marks, bir cemiyette kapitalin
mahdut ellerde birikeceğini iddia etmiş ve bunlara burjuva de-
miştir. Halbuki bugünkü kapitalist memleket}erde orta sınıf'
halk ekonomisi inkişaf etmiştir. MeselA en büyük kapitalist dev-
Iet Amerikada bugün mülk sahibi olmayan lsçi kalmamıstır. He-
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men heınen her işçi hisse senedi sahibidir. Marks,rn sınıf müca_

delesi tezi iflAs etmiştir.
? - Ekonomide hükümet ve mevzuatrn ı,olü büyüktii_r- Aıtit-

röst kanunlarla inhisarcılık önlenir (*). Netice: Kapitalist sis-

tem başka sistemlere nisbetle ctaha büyük çapta mal imalini sağ-

lar, Ve bu mallarrn büyük bir eşitlikle tevziini mümkün kilar.
Ve daha gen§ seviyede şahsi hüriryete yer verir. Kapitalianin
ikti§adt buhran, sefalet ve açlığa sebep olduğunu iddia eden
Marks'ın bu tezine karşılık kapitalizmi en 3eniş manada tatbik
eden Amerika halkının nasıl bir refah içinde hiir yaşadığını,
her işinin bir televizyon ve son model bir otomobille viliAsı
bulunduğunu yer yüzünde bilmeyen kalmaıırştrr. Dünya, pmle-
terleri (işiler1 Amerikaya yerleşmek için can atmakta, komü-
nistlerin diinya cenrıeti olduğunu iddia ettikleri kendi mem]e,
ketterhden halk kitleler halinde ölümü göze alarak kaçmakta-
dır. Ttak işçüeri de son senelerde çalşmak için kapitalbt dev-
letier olan Batı Almanya, İsviçre ve Avuİtııryaya gitmekte, hiç
bir Ti.irk işçisi Sovyet veya peyk komünist devletlerden her han-
gi birine gitmeyı zinhar istememektedir. Çünkü sağ duyustı ile
Ttirk işçı ve köyli.isü komüniznıin ne demek olduğunu solcu ay-
dınlardaıı daha iyi biimektedir. Şimü büyük bir komiinist dev-
lette (Sovyet Rusya'da) mal imal durunıu ve halkın mübayaa
gücü ne biçim bir üstünlüğe kavuşmuştur? Küçük bir misal ve-
relim :

"Alelade Rus hallıı sefalei içerisiıde in§yordu. Evlerin ne bir du-
vaı LilüıL ıe yaiaklaıııın tiıeıinde yorgan" ne bir reeiıa ve bıi{ı ev.
tedaılg l*t eşya paıçası bulunduğu valıi değildl Bir ınaıı eşlıi bir do-
lap. celra biı kaç lırı} iskeınle giirebilmek nıdiıdl - Eğer böıle
şrylaı mğpcuisa, bunlaı ia çatlık ıaınanndaıt Lalma eşralııtı...
§lıEıoviÜeı kırk yüda bir yata!ı veya battaıılye alına ş.il-a nail
olıbilirleadi ÜzeıIgrinde gilndüz işe girdlklerindeıı başka sırıaıcak
hiç bfo şı1ılği olnıyan ve kuphıru ialıia üıerindo uyurao yiiöiıleı.
ce iDııa v§dı... Hoı evde biıbfui üıtiiıe tonrıuş iH iaş vaıdı Çılış-
Ealan a k ışırü Leııdilccine verlleı biı lnç arıç bıığdın yıılaf ıcra
çavdan ba]t bu iıştarın aıgıı.nda öğüiüdü... Uıauıniyeile sulı Lıy.
rair soDıı ifıc bt iki ınıç un aiaıak obtııcaıına yardilı İş 1ı€slii!-
de ıııı ŞilrıeLion caııımu şLırdı Btr rntiieüiş goldlği ıEıııın dıiaa

1+; Bak: Dr. t}ed Schwarz - J(ornünistlerin Söylediklerine tna-
.nılabiIir rni? - An]<ara 1962. S. 27 - 28.
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onııa raIılna yaHaşıı) şikAyeiie bulunmak isieyen hdııılaı ve bzlaı
.olııtdıı Brıntaı ayalğlaıının cıplak olduğundan, üsi başlsrının pıçala-
nıp dökii,ldüffnden vıe devlete olan hisse}eıiai ödeaemedikleri iğia aç
olduldaıra,dan şikiyei etiikJeıi vakit müfetiiş aldıry bile eirneıd,L" (l)

Bu büytik komünist memlekette proleter (işçi) nin iktisadi
refah v,e saadetini gösteren canlı bir örnek daha verelim:

"Ça!ıça.n halkrn ıengi k'.il gibiydi. Ve açlıktan yiizleıi iakallüs et-
ınişti- Kad:nların gtiz'yaşları hiç dinrniyordu. Aıua bize nezaret eden.
leı glrşıaa şartlarının ağıılığnı idıak etıniyor yeya aldıınıyoılııdı.
nt§tlna,Uıtleri bir şey vaıdı. Çalışlumak, daha f,ııla çalışiırmrL Het
1,eıde olüığu gibi buıİda da kaniinde yemek yiyebilııek içiı bir sa-_

ai lçırru&ia beklememiz gerekiyordu... Adına «f€mgkı dediklcri ! o
.;ı:inde lahaıalaıın yiizdiiğü e§i bula.ıık suyundan biı parça ılıay6
l,ıak bıaıdııan kupon parca.sın! elimizde gödiııce7e kadaı sabıışıdık,
heşecaa içiırde kıvıanııdık... Orialama olaıak ücıel güııde 5 rıüle idi,
3u para aıcak kanündeıı elıanek kıııntısı a]ıaamıza yeiiyordu., (2l

Marksiaııin cenneti komtinist diyarından fabrika işçilerinin
batıtiyariığına ait bir tablo gösterelim:

.İÇ Uıgaaı6ımız za,lrnan fa,bıikad"tıi işiler bir buşı& vıltaılerl
buıada plçtıklaıını ve bir kerecik dahi dşarı bııaLıtmadı.klırını sry_
lediler. Clrıda Sioiiııets viliyeiinin Ciıes kiiyiind€üı bir vaiaıdışını
]ıuldııın Adaırııa bali anlaiılıı gibi değildt Üstü başı pıFIı6.t»ı7ıtEt
cjö!ğlüyordu. Üzerinde sadece yarın biı palio vaıdı Bütün Laını şrıt
çıplat mgidaldaydı. Paıiolonu da aynı, vaıiyetie idl İçinde ne bir
göınlet ae de bir kiilot vardı...... Fabüadı 12 ıaai mesai yıpı7ordu&.
Buıada eıişilme,si geıeken biı norm yokiıı Bükin dtişiinceye l6daı ça-
Işrıak mecbuıiyeiinde idik, (3)

Maı*sizmin cennetinde yaşayan köylül,,rin mutlu hallerine
ait de biı, kaç portre gösterelim :

.Göd.müıe ü§en iek iiiık meirii.lı göıiiııüşlü kiiyleıdeki vlrane
kulıltıeüeıtn biı iH tanesindeıı çıkan dumın biıicik hayat alanılitrdi...
Bu biıalarııı biı ıamaalaı zengrb vo leiab içııde yşıyan iııııları
baııı&roş olduklııı anlaşılıyo,ıdu. Kocamaa ahıılanı yıtııiılaıııdaıı
bile vaHilc bııralaıda &lO ai. lll-tz çifi ölriiz şüi veıeo iııa&|etfu bes-
le,ı,diğüi bdli oluyoıdu. ŞiıDdi ise balL açlılğaı ölüyoıdu. Bulduklaıı
her tiiıli rıbaıi oirııı tohuıalaıııı iiğütü, uı yapiEan sonıa boıı pa-

(1) Ea4ı : Ceherınerrı Sırunru aştı - Nirnigeanu - Altınok Mat-
baası - A:üara - 1962 S. r04 - 105.

\Z' Eİaiç : Ceherınem Sınırrırı Aştı - Nimigeanu - Altınok Matba-
ası - t{ırkara 1962 S. 110-111.

(3) Bak : Ceherııem Sınırınr Aştı - Nimigeanu - Aitırıok Mat-
}ıaasr _ Anlrara - 1962 S. l1?.
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taiesle karışiırarak bir nevi kek yapıyoılardı, MüşhülAila hazırladı]<la_

rı bu garip kekleri rıaliı gece ,oİ"İ,İ üzerinde pişiımetr zorunda idi"

Zira şafak sökerken toiıro-riatı çatışma ekiplgrine katrlıp işe_ gideıler_

di. kolhozun ise daha devleie ödenecek hissesinden iJ<i yıllık borcu

vaıdı" (1) 
.^.^_-.+:_ı^h hin lziini liıı :liurtrrn koıntinist cennetinden bir küçük pcncere daha aça

"Sııfımdaki lnııu ekrneğin çalrndığını hisseitim, Ama aç insanla,

rın hırsrztarla yaraitığı kavga güıiiliü arasında henim iiiıazlarım işiiil,

memişİi... Bu zavalıı insan]|aı meslekİen yetişmg gangsİer değildi, Ama

uçlrt .ır" sefalet onları suç işiemeye mecbur e<iiycrdu, En yakın aıka-

claştar aıasında dahi Uir lolrma ekmek kınniısı yüzünden cinayei iş,

l,endiği vaki idi., (2)"-"-'i;r"-*arksizmin yalattığı böyle bir dünşa cenneti içiıi kapi

talizmin cazibesini yok etmek, iierici aydtn ve devrimci komıi-

ılistlere ciüşen kutsal bir vazife oluyor,

10 - MİLLİvntçiıİx BURJUVA KALINTISIDIR, KÖ,

KÜI§Ü KAZIMALIDIR.

Komünizm, bütün insanlarr <<tek komiinist insan" },apmak

Vebütündünyayahakimolmakgayesinigüilendevrimcienter.
ıiasyonal bir ideolojı o1makla insanların ruh derinliklerine kök

salmış millet ve milliyet kavramlarrna düşmandır,

"Milliyeiçilik beliriileri eşki kökter gibi uzun ömüılüdür ve otoma-

tikolaıakkendikendinekaybolmaz.onlannkalınİllarınınkökünüka.
zımak lAzımdır." (3).----- 

nliiı.t, soy, dil, din ve kader beraberliği inancr içinde kay_

naşıruş, müşterek bir mazi mirasrna, benzeı örf ve ödetiere sa-

ıııp, vaian ve ecdat sevgisiyle yoğurulmuş bit his bütünlüği için_

cie beraber yaşamann 1r"yu.u",n, tadan, edebiyat müzik güzei

sanatlar ve tarih1 silinmez hatrralarla birbirirıe kenetlenmiş fert,

ıerınmeydanagetirdiğİbirtoplumdur.Miltiyetçilikdebuınilit
bütünlüğü ayakta tutan, millet olarak hür ve müstakil ka]manın.

özgiirbirVatanasahipolmarunşuurunugeliştirenbirülküdür.
(1) Bak Cehennem Srıurrirr Aştı - Nimigeanu, Altındr l{atba-

asr, Ankara * 1962, S. 66.
(2> Bak : Cetıennem Sınırınr Aştı - Nimigeanu, Altınok Matba-

ası, Aııkara - 1962, S. 137.
(3) Bak : A. Pelşe: Menifest Velikoy drujbı-Pravda, Moskova,

30.B.ı061.
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Komünizm ise büttin ülküleri, kendi prensipleri dışında
kalan inanç ve sistemleri yrkıp, kenü mateı,yalist Allahsu dok-

trinine göre bir toplum meydana getirmek. bütiin diiıyayı tA-

hakkimü altına alnİak isteyen beynelmilelci. dewimci bir ide-

olojidir. Bu yabancı, mill1 bütiinlüğü yok t,den enternasyonal
ihtilalci ideolojinin kitlelerin vicdanına sinınesine milll his ve

inançlarla, milliyetçi görüş ve dawanışlar kıtwetli ba engel teş-

kil ettiğinclen, komünistler bu milli faktörlerin kökiinü kazrma-

yı gaye edinmişlerdir. Komünistlere göre bunlaı burjuva kalrn-

tılarıdu. vatanseverlik bir burjuva malıdır. on]arın vatanr, ko_

miinizm emperyalizmi uğrunda ölecekleri dünya topraklarrdır.
komiinistıerin milleti enternasyonalist komünist yoldaşlandır.
Lenin bu gerçeği şöyle ifade ediyor:

.kğndisini grerçek eni€rnaslorıalkt sayan biı adan" dunımu Lenö
iiıl&esi açısındaı d€ıl, keDdisınin ihıiüıı haıekeıine kaıhış ohnası

açısındo görmeli ve buna göre mubakeme edlp dibiiııneıidİı." (4).

sovyeıter Biılıff koıntiııisı paııiıi proğıa,nında şu İılıp 9eı alınş,
İlr :

.Heı İiiılü milriyeıçilik ve şoveıiııı balirtılerine, kalınılaıııa"
rnillİ f,kL ilaıIığı" ııilü ayıııııa ve mıııİyi id€aıila 9dGu gıİıİib ve zihıİ_
yeie kışı ama!§ız şkitde bir mücadele açrıak geıeliir," (5)- 

Komünistlere göre bağımsulığı sawnan vatan§evedik ve

miltı duygular bir irtica zibniyetidir. Bu gibi dawanışlar bır ir,
tica hareketidir. Vatan ve millet sevgisini aş:lıyan miüiyetçiler
miiıteci ve gericidir.

"Meşeli bığrım§ıhk uğıuada nücıdele bayıağ dipda beEdbi
gibİereo büİiin milts haıekeİleç bfu İrücs baıgleıi İeı€LLİ çdihoeHe
.*v" u. beteLeİlerin öneıni kasiİli olarat LüçüııısenneHerı." (6)

Komtinist yazarlar, mitliyet4iliğin antikonüniane yol açan

canlı, }ıwak bir düşman olduğunda müttefiktirler:
.sovyeı müellifleıiıden kraısey'iı yazdığna göre, (ıait§şeıçilik

otdubça canlı bıı şeyür} ve (oldııkça kıvrak hıı düşnsııdır.} şowet

(4) Bak: Ş. Sanakoyev: "

riotizrı, Meİdunarodnaya jizm,
İnternatsiorıalizm i sotsialistiçeşkiy pat,
No. 12, Moskovq S. l0 (Lenirı, cilt 28,

s. 264).
(5) Baü: Prof. Dr. A. Yurçenko - Dergı No, 28, Miinih B, Yıl

1962 s. 44.
(6) Bak : Prof. Dr. A. Yurtçenko - Dergi No, 28, Miiııih 8, Yıl

1962 s. 45.
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basını da "Buııuva milliyetçiligi sabıkalıtaıını ifşa etmek, yolunda ya,

prlan ınücadeleain "a,"İ'a"l*İ"u, 
işareı ei,mekıediı, 1i_1_|"_..}'e,""

Eöre, *Milliyetçllit nereaen gelirse gelsin, ne şekle giıeıse güs$t _

ekononik ideotoiik ,"İ"t *t,İtt,ei - Sovyei eğitimin,e bürük zaıarlaı

vetırıelde ve ,anti 1,o*ti"l,t ideoloiiye yol açmakiadıı," (1)

Konoünistierin ııilliyetçiliğe amansız :lüşman olrnalarmın

başIrca sebeplerind"" n1,1 O" *llil vatanseverlik telAkkisi ile,

komünist vatansevJrligi "",nO, 
bir.atlaşma ve çatrşma, bulun-

masldf. Milli vatans"Çe,lll,, kendi milli bayrağının dalgalandığı,

ecdat kaniyle yogurulmuş tarihi mirasr olan kutsai vatan top-

raklarına hiç bir isti16 orjusunu sokmamak ve bu uğurda caııınr

adamaktadır. ı<o*ıinirr vatanseverliği: Milli ı/atan srnırı ve mil_

li bayrak tarrrmaz. Komünizme göre vatanseverlik, her komünis-

tin nimetiylu n"*l.,Oiğİ vatan jggr.atlynr komi,inist rejimli ü1-

kelerin içine katmak, 
"orak-çekiçli kuil bir bayrak altında yaşa-

mak,kendimemıeketinlnyülrsekmenfaatleiinienternasyonal
Marksizmuğrundaharcamaktır.Komtinistler.övdiikleribuva.
tanseverliğ" urory,-İl"tlik vatanseverlik>> adrnr vermektedirler:

.Maıkşiımde diiııya komünisi hareketi için esas laeol_gilt_ biı tez

olaıeaİetaasyoo"u'-,şinıdlkoroünisİİeıiıninde"sosyaıi§lıkenfıer.
nas1ooa]iır, giıı yJ ıiıL.t biı anlam kazangrakİadır. Sov!,et müel_

liii Kraiseıv'ın yo""İ", göre, "Sosyalistik enternasyooaliaıı"

*§osyatisiik ııatanseyeılık, den aynlmaz, Haira, iatbikaiia bu sonuacu_

ya fabi duırıma ,"" S" "vatanseverlik, kendi memlekelinh ıneııfa-

atlaıııa sadakai a,yg,",u""dao zirad1, bir bütiin olaıak koıniiı5st re,

ııEıli bii,rüı tııueııa, "louılukı mecılaailaıının üstünlük şuunı şeklin,

İe tasavyrıt edilmekiedir" (2)

Sovyet Rusya ve Komiinist Çin idarecileri bütün insanlara

vedüıryalıalklarınabuçeşitbirvatanseverlikruhuaşılamaça-
basındadıriar :

*Komiimisiier, atrıu zatııanda Sovyeileı Biıliği ve diğeı ,sosyalişi"

ii{keieri raiaJıdaşhı; "eateınasyoEalizın ve sosyalistçe vaiansererlik

rulıuyle ,ieıbiye etıııeğe gayıet ediyorlar" (3)

,

(l) Eak : Prof. Dr, A, Yurçenko - Dergi Nc, 28 - Miiırıih 8, Yıl

1962 S. ,t4.--'-«z_sl 
Bak: Prof. Dr. A, Y, Dengi 28, S, 38,
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"sovrei adamının şuuıunda esas yeri. milli aynlma ve kendieinin
§u vqra bu milleie mensup oluş duygusu dğil, kenösinin büyillı Sor,
,yet iiüiıesi valandaşı olduğu di§üncesi işgal etmelidiı;, (4)

Komiinistler milli olan herşeye, milli dile, milli kütiire,
,milli ahlAfta ve nilli yaşayışa düşmandırlar. Bunun için de mil-
li sınrrları kaldırarak kitleleri «tek komüni:t insanı» haline ge-
tireceklerinıı inanmaktadırlar :

nPıograında (Rus Koıııünisi partisi progranıında) daha sonıa de_
ıildiğne göıe, .kiileler arasındaki şnırlaıı oıiadan katdırmab kiil-
tiiıde, ahlikta, hayai, anlayışında müşierçk koııü nizın çizgilerinin gF
lişmesi işine yaıdım edilmiş oluı... Milli ayıılıklaıı özellikle dil aık-
Iaıını ortadan kaldıımak... Böylece komünist doldıininde. heıLesç=
kabul edllıniş miileüerin aiideki .tek komünist insanlğı, halindo blı,
lle§aeti' dalıa doğrusu bu camia içinde erimesi eşası progiıaıııa alın.
mşbr." (5)

.komiinizmde millelleı, tek kiittüılü, iek dilli, ve ıek biı iısan.
,lık halinde biıteşm§ olacaLlardıı." (6)

İşte komiinistler milli dilleri bozmağa, uydurma ketimeler
,ve uydrırma kurallarla milli dilleri köklerindeıı ve gramerinden
uzaklaştrrmağa bunun için uğraşırlar. Millt kültürleri, ve milli
ahlikı dejenere etmeğe bu maksatla çatışulaı,. komi.inizmin dev-
rimci hamlelerine milli hisler ve mitlİ davranşlaı kuwetli bir
mania teşkil ettiğinden komünistler rnilüyetçiliğin amansız düş_
manıdtrıar.

lt _ gürüu ANTİKoMüNİsr İDEoLOJİLERD BAĞLI
MÜE§§ESELER vE rİıuspınn 'GEnİcnİn, yor EDiLME.
LİDİR.

Komiinizm, devletleri kanb bir ibtiiAlle devirip, diinya pro-
leterya diktatörlüğü kurmayı, şahsi miil\iyet sistemini zorla
ortadan kaldırıp bütiin insanlarr otoritğr kbmtinist rejimi al.tın-
da yaşatmayı gaye edindiğinden, büttln antikomiinist inanç ve
kuvvetleri, komiinizme hizmet etmeyen kiıiuğleri, kendi doktri-
ni dışında kuıulmuş müesseşeleri gerici burjuva kalıntşı kabul
ederek bunl,ann imhaşı uğrunda mücadele eder. Marks'ın, Al-

(4) Balı : ,Natsionalniye etnoseniya v period razvernutogo stro.
itetstva ,kgmmunizna, Partiynaya jizm, No. 19, Moskova, S. 25.

(5i Bak : Prof. Dı. A. Y. Dergi No, 28 S. :lt.
(6) Bak : Prof. Dr. A. Y. Dergi No, 28 S. l|:,



man metaryalist filozofu Feuerbaeh'ın maddeci görüşiinu He-

gel'in diyalektiği ile birleştirerek ortaya kovduğu Materyalist
Diyaİektik Felsefesine göre komiinistler yalnu komünizırıin ve

kendilerinin ilerici olduğunu kabul ve ilAn ederler. onlara göre,

idealist filozoflbr (fikrin maddeden önce olduğuna inananlar)
gerielerin ve gerici müesseselerin başıdır.

"komiiııisıler maıeryalisriı. ideaıisı filozoflaı, kaıl Maıts,a göıe,

dini gericili#n bireı iletinden başka bir şer değildir, Din adamlaıı-

tapııaııstgericileryarBtrnaişğsınıinıez:ııekiçin,bufilozoİlaıdan
iaydal'aaıılar., (l).

komiinistlerin, batı demokrasilerine, idealist filozof ve pro_

fesörlere gericilik isnadına kalkşmaları bu materyalist Diyalek_

tik felsefeye inançlarından ileri gelmektedir. komünistler ken_

dilerini ve bir de komünizmi destekleyenleri, umumi efkAra ile_

rici olarak takdim ederler.

"üeıici sözü, komiinisİlerin en çok hıllaıdıklaıı keliıneleıüen bi_,

ri olınuşİuı. Los Aıgelee'deki lıoıniiııisİ Liİabcç!ıin adı (progreesive -
ilerici-kiıabevi) diı. komiiıisılerin AıııeriLan cumhuıbaşkaılğma.
yönelüikleıi son büyülı siyasi bücııın "ileıİci Parİİ" Yasıİasıyle ya9ıl-
ızrıştr. İşçı senatıarııdıki koıııiioişılet Lodıleriıdem bahsedırLen
helı tsavaş$latı y€!ıE "ilerici" ter torimloiıi hıllaııılaı., (2).

Komiinistler ilerici kelimesiyle birlikte dewimci terimini
de çok kullanular. Çünkü komüniarıin gayesi ve ana prensibi
bütiin sosyal müesseseleri ve devletleri ihtilAlle devirrıeği, ko-
miinizme uygun bir şekilde yeniden vücuda getirmeyi. emret-
mektedir. Komünistlerin ağulannda ve kalemlerinde yer alan
ilerici, devrim ve dewimci kelimelerinin altında biiyle bir gaye

ve maksat yatar. Onlar demo}ratik bir hukuk devletini gerçek-

leştirmek için yapılan ihtilAlleri, ve bu yoldaki islAhatçı (refor-
mist) inkılip ve hareketleri hiç sevmezler. Bu gibi idealist ha-

rekeİleri kendi ideotojilerine fayda sağlamak için istismar eder,
ler. Destekler göriinürler. 

ı
"Biı tteiormisi, (işIahaic) onlaıca, iarihi gerçekleıiı ne oldgğu-

nu biheyen, ve onlara ihanei edeı biı bıdbıL,ihı. Reieıııisi o de-

(1) Bak: Dr. Fred Schwarz-Komiirıistlerin Söylediklerine inanıla-
bilirmi? Aııkara 1962 s. 134.

(2) Bak: Dr. F'red Sctıwarz-Komiinistlerin §iiiylediklerine inanıla-
hiliımi? Ankara 1962 s. 136.
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dece cabildi, Ü, 
'rlr,-ankı 

kiidılü dgğişmalerüı yavaş yayaş, pey,

delıey yapılabilecdine iııaaıı. Halbüki Loınünigil,eı tiiyle şer olına,
kesin otaıık hıidiıler., (3).

Komiirıistlerin dewimciliği, yerleşmiş sosyal ınkrlA§lara
bekçi olınak, insan haklarınr koruyan Batr medeniyetine uymak,

islAhatçı (reformist) hareketleri desteklemek manasrna gelmez.

Onlar komünist rejimi gerçekleştiımeyen her türlü inliılAplar3,
batı demolırasilerine, komünizmden uzaklaşan reformcu fikir
hareketlerine düşmandırlar. Çünkü bütün bunlar antikomünist
saftadırlar.

Komünistlere göre aşağrdaki teşekküller ve kişiler gericidir:

1 - Bütün antikomünist devletler (batı demoirasileri,
komünist olmayan dünya hükümetleri) gericidir. Çünki bunlar
burjuvaziyi temsil etmekte ve burjuva rejimini devam ettirmek-
tedabr.

2 - Kapitalistier (servet, mal, mülk, toprak sahibi kimse-
ler, özel sektör) gericidir.

Komünistlere göre bunlar burjuva kalıntısı bir sistemin
miimessiüdirler. Emekçilerin hakkını istismar etmekte, sosyal
adaleti zedelemektedirler. Topluma zararlı burjuvazi bir inanç-
ta zehirlidirler. Toplum için tufeyli. (parazit) dirler. İnsan top-

luluğu içinde kanser gibi cemiyeti kemiren sosyal bir hastalık
ziimresini teşkil ederler. Bu azılr gericilerin islAlu ve kapitalğm
denen sosyal hastalığın şifası mümkün değlldir. Cemiyeti bu
hastalıktan kurtarmak için eweli servet ve malr zorla bu gerici-

lerin elinden almalı, komünizme pek zaran dokunmayacak olan
lan tdavi için çatşma ve açlıt kanplanna tümalı, },xlınp1
toptan imha etmelidir. Bu hasta zümreyi iraha etmek, bunları
kitleler halinğg öldi,irmek bir vahşet yg ginııyet değildir. İnsan-
lığa himettir. Nasıl ki bir bedende yerleşen xa*nser hastalığın-
dan o in§ınr kurtarmak için kanserleşen rıuıru hiç acımadan ko-
parıp atmıık hayati - tıbbl bir zaruret, bir'ilım ise; cemiyeti ke-
miren bıı gerici hastahktan (kapitalizmden) insanlan kurtarmak
için bu gerici hasta kapitalistleri de toqlumıın bağnndan kopa-

(3) Bık: Dr. F'red Scihwarz - Komünistlerin Söylediklerine inanıla-
hi]irmi? Aakara 1962 s. 143.
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Iıp bfu hamlede yok etmek sosyal bir ilimdir. Faziletli, inşani bir,

harekettir.
,"komiiuıiğileı, basialığa müpielö kapüalistleıi islAh etmek iizere

biı çeşiı tedavı ensüıüsü duıumunda olan bu çalşma . müesseselerini
açmakla kendileıini son'deıece meıhameili ve insaniyetli biı iş yap,
mış teleLki ederler. Onlaıın inancına göre, bizim bu mükemırıeü ie-
davi müesseseleıini -esir kampl311" şeklinde iavsif etmemizin şebe
hL buriuva cehaleüdir. Aneak şifa verici bıı tEdavi amelilıesine sa-
dece giençler l6yik göıülüıler. Hastalığa müpteli sınıfın, yaşayı§ i,aız-
larıııı ve ielekkilerini dğ§tirmeleri ıniiınkiiıı görünmeyeıı yaşiı ınen-
suplaıınıı ise, dünya yüziiııden kaldııılması gerekir. Komiiııisiler bu-
nun keııdileri için mukaddes bir vaziie olduğuna iaanırlaı. Bu insan,
laıın yeni biı muhiiie mesut olmalarına imkAn yoktuı. Oalaım iınha
edilmelerini, biı iyük ve lüfiifköılık olaıak müialöa ederlet... Komü-
nizm iaıihi, kardeş kailiamlaıını ve iop yekÜn imha edilen milleileıi
lescil edgı biı vesika mahiyeiini iaşıı., (l).

Komünistlerin, bu imha kamplarrnda canavarca harcadıkları
insan yekünu her sene milyonlarrn üstüne çıkmrştır.

"ı!di ka-planna hapsedilm§ mahküınlardoı miiieşekkil mecbu-
ri § tabuılaıı büiiia komünisileıin kaıaEerisiiğini ieşkil eimeEedir..
Mecbıııi iş sisieminin azami hadde varmış olduğu sıralarda (1936 -
1946) S. § C. B. ndeLi Lamplaıın sakinleıi l0 - 15 milyon L§i aıasın-
da olnuyordu. Konıiiııisi memlekeileıdeki mecüuri i§ sisteoi, geıek
siyasi ve geıekse ikiisadi bakımdan biı çok maksada hiırıei edeı. Bu
maLsai ve gayeleıden biıi Maıks'ın iaıifine göıe eski emlAk sabipleri
ve İş veren srnıiı meıısuplaıının teşkil ettİği .sınıf düşmanİaıı" nı oı-
iadaı Laldırmakiıı." (2).

Bu tarafsız, ciddi vesikalar da gösteriyor ki, bu pıensip bü-
tün komünist devletlerde aynen tatbik edilmektedir. Şimdiye
kadar milyonlarca masum insan koyun boğazlanır gibi öldiiıü-
lerek cesetleri hendeklere kuyulara ve denizlere dökiilmüş, mil-
yonlarca insan insanlık haysiyetini öğüten esaret kamplarında,
çiirütülmüştia.

3 - Komünistlere göre en büyük gerici kapitalist devlet
Birleşik Amerikadrr. Amerikan kapitalizmi, KarI Marks'ın (mül-
kiyetin kollektifleştirilmesiyle sın,f düşmani;ğınrn kalkacağı, in-
sanlarrn huzur ve refaha kavuşacağı nazariyesini) çüriitmüş, ko.

(1) tsak: Fred Sohwarz -Komiinistlerin söylediklerine İimnılabi_
.lir mi? s 32 - 33.

(2) Bak : George W. Cronvn - Komünizm i{akkında.Taftil§,t, s. 32:-
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miinist rejimierde işçi ve emekçiler yarı aç; yarr çiplak, ,her

türlü hak ve itirazdan mahrum baskı a}tınrla esir bir ınakine
adam hayatı iie ömür çiirütiirken, Amerikan işçisinin konfor ve
refahr (ev, apartman, otomobil, buz dolabr, felevizyon, hisse se-

netleri gibi rnal ve müike sahip oluşlarr, haklarrnr koruyaeak
dernek ve teşkilAt kurmuş olduklarr gerçeği) komünistleı,iı tir-
kütmüş ve kudrrmıştr. İnsan gibi yaşamak lsteyen diinya ışEle-
rinden bir tek kimse dahi komünist memleketlere çalşmağa ğit.
mediği gibi, her gün Sovyet Rusya - komünist Çin ve Peyk mem-
leketlerden binlerce işçi ölümü göze alarak kapitalist m€m-
leketlere iltica etmektedir. Komünist rejimlerin diinya cenneti
olduğu iddiası ve propagandasr bu hakikatlar karşısrnüa ya}an-
cı bir tuzaktan ibaret kalmıştır. İşte bunun için Amerihd Sici-
lerinbaşıdır. ,,-i ;1,,

4 - Miiiiyetçiler, milli kültüre hizmet edenler;-nii}ldti;ve
vatan ideali ıığrunda sembolleşmiş milll kahramanlği;' is,t-

lere göre gericidir. Bunlar burjuvaziyi ve maziyi'itlealizğ edön
eleman]ardır. Anti komünist faktörü yaşatanlardıiı.l-ii'r, i: :-"

5 - İdealist mütefekkir ve miirıewerler. Mliföfyhli§i'"'ve
marksist olmadıklarr için gericidirler. Bunlar Batı ÜniÜersitele-
rinin 3-5 fakiiitesinden diploma almış olsalar; profğsör ve cirdi-
naryus bulunsalar dahi gericidirler. "' 

, i , ji :-

6 - Milliyetçi gazete ve dergiler gerici ınU*Sbsöl9ralr.'.Q_iln.
kü antikomünisttirler. '" ,: ;" ' 

j l

7 - Dinler, ve hangi dine mensüp olursa "olsün dindrlar
gerici ve yobazdır. Çünkü komünizm, matery*Iiİt, nihiliim
(Marks'rn maddeci Diyalektik) felsefesine ddyaınr: Aüah'l1ifib-
nevi dğerleri, vicdan sorumluluğunu red vr: iıilthr')edeii''Efuilör
ve dini inançlar ise kAinatın kaderine hakirn İ}.TSAN'İfi.Yİİİ"nlr
kudretin varlığına inanır. Her hareketin sonunİİdttİiii he*rp,günÜ
olduğnnu telkin eder. Dini inançlar var olduhğ*oıiitlnüm'ü,kt
rininin vicdanlara sinmesine imkAn olrnaoıffi:ıiİİJlioiiiürıifiiöi
dinlerin ve dindarların amansız diişnanıdırlxli,ı i li'? i, j':,i, i;,.,1i'j]-"

12 _ iNsAN cEMiyETLERiNiN TEMELt; txrisaoİ ıı+
DİSELERDE BULUNAN MADDİ SARTLARDİE": '{,:" "';ı ii-j,|

Karl Marks'a göre, toplumun temel yaprsı,]iekorİomiktir

_39-



Deyletin iist yapısr yani, siyasi, hukuki, esıetik, dini sistem bu

alt yapıya bağlıdır. İktisaf temel değişince devlet nizamr alt
üst olur, yılılır.

Marks'rn bu kehaneti de tahakkuk edemem§tir. Yarım asra
yakın Sovyet Rusya tecrübesi bu ütopik naz,ıriyeyi gerçekleştire-
memi§tir. Topluma «yeni bir ruh aşılama» gayretlerine, şiddet-
li basliır, imha ve terrör hareketlerine rağmen Bo\evik Rusyada
din müessesesi, burjuvaziyi kanalize eden örf ve Adetler, este-
tik zevkler yok edilemem§tir. Marksist ekonomik sistem halkın
vicdenından eski inanç ve hisleri silememiştir.

13 _ İstİnsaı şARTLABIYLE TfıKNİr srvİyn TEKA-
MüLIJRİNİN gİn MERHALESİNDE çATIşIR, E§Kİ NİZAM
YIKILIR.

Marks'rn iddiasrna göre, maddi istihsal şartlarryle, mtilkiyet
şartlan (şabsi miilkiyet hukuku) si.irekli olarak bağdaşamaz Te-
k0miillerinin bir safhasuıda zıtlaşır ve bozuşurlar. İhtiHl ve dev-
rim vukua gelir. Kapitalist sistem yrkılır. Yani kapitalistler (mal
miilk sahipleri patıonlar bir keiime ile işveren) le işçüer $ünün
birinde'kazanç tevzii ytizi,inden mutlaka ihtilAfa dtişecekl.er ve
kapşacaklardır. Pu kaziyeye göniil veren komiinistler, bu ka-
pışlna safhasını hazırlamayı gaye edinmişlerdir. Her memleket-
te özel sektörle işçiler arasrnda bir anlaşmazlık ve kargaşalık çı-
karmak için plAnlı, bozguncu bir faaliyete geçmişlerdir. İşçi
senditalanna, ba§ın sahalarına ve fabrikalara suarak, greyler,
sabotajlar, kargaşaiıklar çıkarmağa, umurıi efkAn sosyal adalet,
ilmi sosyalizm (*) nakaratı ile bulandırmağa çalışmaktadırlar. Ko-
münistlerin sık sık tekrarladıklarr sosyal adalet terimi, insanlık
haklanna, ferdin temel hak ve hürriyetlerine saygr manasına gel-
mez. Onlann sosyal adaletten maksatlan kazancın tevziindeki
burjuvazi sistemdir. Yani hususi p;ilkiyet sahiplerinin sııf ser-
maye ve arazilerini ortaya §oyarak işiler iradar bedenen yo-
r-uhadan istihsalden kazanç payr almalarıdır. Bilinüği gibi ko.
miinimı zekA ve ruhi enerjiyi, mirası inkAr eder. komiinistlere gö-
re «Miras lursulıktır». Herkes ancak emeği karşılığı ihüyacı ka-
dar bir pay almalrür. Onlara göre işveren'in istibsali geliştir-

1*1 Karl lWarks kendi sosyalizrrrine, iJmi sosyalizm adinı. ta4ğnıştrr.
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rnek, işçi kadrosunu genişletnek ve §Eye daha fada bir ücret
vermek için sarf ettiği entellektüel faaüyet, işin başında buluna-
rak harcadığı kudret bir emek değilür. Heı: ne kadar komi,inist
memleketlerde yazarlar, aydrnlar ve entellektüel kadroyu teşkil
eden idareciler verimden, işçilerin aldülaııyle iıryaslanamaya-
cak kadar kat kat fazla pay almakta, hususi otomobil ve nakil
vasrtaları kullanmakta ve Saraylarda şahane lüks bir hayat ya_
:şamakta buna karşılık §çi ve emekçiler yan aç ve yarı çıplak
.maddi refahdan, her türlü hiirriyet ve hakdan mahrum bir esa-
,rete mahküm bulunmakta ise de bu hal sosşal adalete aylrrrı bir
durum değildir. Zira bu entellektüeller komünizmin Diinya Cen-
net'ini hazırlayan fedaileridir. Onlara bu ktıırfor ve istisnai hak-
lar çok görülmemelidir. Onlar komünizmin tahakkuk ve tatbik
çisi feragatkör ameleleridir. Onlar işçi ve emekçilerin önderi ve
_mümessilleridir. İşçi ve emekçiler onların ernir ve direktiflerine
uyarak, onlann çizdikleri plin ve programlara sadak'atle bağla-
.narak bütün güçleriyle feragatla çalışularsa kend.ileri görmese
,de dört beş nesil sonraki işçi ve emekçi karcieşleri insanlık için
özlenen lnskançlık ve dargınlığı ortadan kaldıran komiiıizmin
ebedi refah ve saadetine kavuşacaklarür. İşte bu muhteşem cen-
neti haarlayan bu fedai entellektüel kadrrılardrr. Bu samimi
komiinist entellektüellerin kendi çocuklarıyte yakınlarına iste-
dikleri tahsil, meslek ve maddi refahr sağlanalan, işçi ve emek-
çlerin ise aldıklan ücret karmlarını bile doyurnadığı için ç.o_

cuklannı okutup entellektüel (idareci, subay, miihendis doktor,
yMü, sanatkAr; yapamamalarr sosyal adalete aykırr dt§en bir
keyfiyet değildir. Çünkti bu feragatkAr entellektüeller çocukla-
nna miras diye bir şey bırakmıyorlar. Onlarr kendi yerlerine,
rniistakil idareci entellektüel kadrolara yet§tirmiş olmakla işi
ve eme&çi kardeşlerine ve onlarrn davalarına candan bağlr yeni
ve dinamik 6nder ve mümessiller yet§tirniş oluyorlar. Bıı ye-
ni entellektüeller bir miras olarak değit, bir feragat bir f€daitik
nnmunesi olarak bu refah ve iistünlüğü elde etmektedirtrer. Bu
bir imtiyaz da değildir. Çiinki §çi ve emekçilerin çoeuklarından
'layik olanlar (komiinizme yürekten bağlı, anne ve babalannın
antikomiinist hareketlerini devlete ihbar edenler) arasından da
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bu entellektüel katagoriye alrnanlar vardrr. Gerçek şosyal _ada_
ıei nuuur. Burjuvazitrümcekli kafalar bu üstün adaleti anlaya_

mazlar.
14 _ İııseNıenrN BAşLICA İnrİvaçı.ınr, GIDA

MAiDDELERİ VE CİNSİ MÜNA.SEBETLERDİR.
Marks'rn, Materyalist Diyalektik feisefesi maddeden başka

bir varlık kabul etmediği için, komünizm ceıniyet diizenini mad_

de ve ekonomi iizerinde temelleştirir. Ruh ve ruhı kudretleri
red ve inkAr eder.

İnsan yapısrndaki moral kuwetler ekarte edilince geriye
maddi kuwet kaynakları oiarak iç güdtiler kalmaktadır- Mark-
sist doktrin bu prensibi ile toplumun refah ve saadetini bu iç
güdülerin fonksiyon ve doyumunu kolayla5tırmakta bulmakta-
drr. Esasen Marks'a göre kaüıi çocuk toplumun malıüı- Aile
müessesesi burjuva kalrnturdır. Mühim olan çocuğun babasrnın
kim olduğu değil, topluma yararlr güçlü kuwetli sıhhatli bir in-
san olmasrdrr. Bunun için de namus, iffet, piç gibi gerici telAk-
kiler yıkıtıp yok edilmelidir. Komiinistlerin şehvet edebiyatını
desteklemeleri, açık saçü çıplak insan resinlerine, seksüel ro-

man ve hiktyelere önem vermeleri bu prensibe bağhlıklaıın6xn
:leri geJ:nektedir. Çıplaklar kampr kurmaları, fuhuş salgınlan-
nı alkışlamaları bu prensibin tahakkuku içindir. Gerçi bu gunkü
komünist rejimlerde bizim antadığrmrz manada olmasa da bir
aile ve evlenme müessesesi vardır. Bu durum bu prensibe bir
jhanet değil, Marksist diyalektiğe göre bir zarurettir.

"Rıı,slaı halen aileyi kuvweilendirmekiediı. Boşanmalaıın öniiıep
engell,er dikilmekte, çok çocuklu ailelere mülıiiailar verilnekiediı-
Şiıııdi manİrkaa insana şöyte geliı: Bunlar aileri }ııweilıendiıdikleıi:,
ne göıa demek otuyor ki Maıksizmden'dönmüşler. Fakai şrıtrı ııııut-
maçatm ti komiiııisiler diyaleldik olaıak dğünür ve harebei eder-
Ier. Bir kere biliıtreıki, hedete4 uzaklaşmak aslındç diyaleLiik ola,
ıab ona yaklaşmalriıı. Gerg nüai hcdefleıi ailoyi oriadaı kalennaL.
tıı. Fakai bunu yapabilmek için insan iabiaiını değiştirmeleri löıım.
İnsaıı iabiaiını değişiiımek için, onu doğuıan muhiti koıiıot aİiına
atınaloıı löıım. Muhiii konaol aliına almak için, diinyayı ierh edp
şiuüH ınuhiti iaınamen yok eimeleıi tözıın. Bunu yapabilcL fuin
de di§maılaıııdın daha çessuı, daha yuıiswer, daha ıııillülelçl bir
millei ye*iştiımeleri lAzım. Tecriibe ile anlamşlaıdır ki,. aile ııüecseı-
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sesi sağlam iemelleı iigeıine kıırulmadıkça biiyle biı millei yeğiiıi-
lg-ez. onııı içia aileyi kuweilendirmeleri liıııııki, btiylece balbıı
cesaıeıi ve yu$8everliğL dolayısiyle komiinlst «ıevletinin kııtweü arı-
sıa Eu kuweiti devletle de diirıyayı feih edip bir komiinişt dikioiiir-
tüğü Lüsunrat. Ve yeni bir insaı ıesli yeibiiısinleı. İşie büiün bun-
lan yapınca, aileyi de oıtadan kaldıracaklaı., (l).

ı5 _ KOMÜNİZMİN GAYESİ, DÜNYAYA HAKİM oL-
MAK vE BÜTÜN İrtseışıanl KoMÜNİsT YAPMAKTIR.

Komünistler bu prensibe sadakatten hiç şaşmam§lar ve bu-
güne kadar bu uğurda ellerinden geleni yapm§lardır. Verdikle-
ri sözden dönmeleri, muahedeleri çiğnemeleri, çewelerindeki
memleketleri işgal etmeleri, diğr devletlerde dahill kargaşalık
ve huzursuzluklar yaratmak için sistemli emek ve para dökme-
leri hep bu prensibe bağlılıktan ileri gelmektedir. Gelirlerinin
dörtte üçünü silAhlanmaya ayrrmalarmrn, iiomünist mihtarizm
ve emperyalizminin manası btıdur. Komünistler dünyaya tahak-
küm emellerini gizlememektedirler.

.Koıoiinisi Çin Baskaııı Liu Shao - Cli_ .İyi bİı Lomiinisi olma-
nın yollarıo adh kiiabında şöyle diyor. (Koıııiiıbi patti üyesi olaıalı:
bizim için en belli başlı ve müşieıek göıeviıniı ncdiı? Herkeışe ma-
lfın olduğı veçhile, bu giirevimiz, komüıiznıi iesls eiınek, ve bu Eün-
kii diiıyayı komiiıisl biı diiıya haline greiirtııekiiı.), (2).

KOMÜNİST TEŞKİLAT VE FAALİYETLERİ
Komünist rejimlerde iktidar komünist partisinin elindedir.

Memleket ve haliun kaderine kayıtsu şartsız bu parti hakimdir.
Komünist partisiniı} soru!ıısuz emir ve selAhiyet merkezi,

teşkilAtın en ü§t kademesini teşkil eden Merkez komitesi İdare
Heyeti (Presidium) dir. Eski ismi Polit Büro olan Presidium
üyeleri her hususta denenmiş, komünizme ve partiye bağlıllkla-
rını fiilen isbat etmiş kimseler arasrndan seçilir. ;

Merkez komitesi presidium'u taraflndan alınan kararlar.
nihai ve mutlaktır. Bu kararlar müteselsilen alt kademe,teşkilA-
tına Merkez komitesine, orad'an bölge t<omitelerine, ve nihayöt

(r) Balı :

1ır mı? s. 138.
(2) Ba]< :

lir rııi? - s. 31.

Dr. Fred Schwarz - Komiiırıistlerin Söyledik]erine İnanı-

Fred Sch,ü/arz -Komiinistlerin Sö-ylediklerine İninİlabi-
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mahalli parti iinitelerine ve parti üyelerine tebliğ edilir. Bu ka-
rarlara itiraru ittifakla itaat şarttır. Partinin baş, parti sekre-
teri veya başvekil durumunda olan şefdiktatördiir. Şef bütün
devlet krıvvetlerinin teşri'i, iera ve kaza mercilerinin başıdır. İs-
ltediği zaman kendisini devlet başkanı, Iftzrl ordu baş kumandanı
:tayin etmek yetkisine haizdir. Presidium üyeleri şefin emir ve
,arzularına harfiyet uymak mecburiyetindedirler. Zira komünist-
ler parti disiplinine hayatlarıyla bağlıdırlar. Komiinizm rejimi,
komünistlerin( demokratik merkeziyet) dedikleri merkeziyetçi
totaliter bir prensibe dayanrr, Parti teşkilit kademeleri bu siste-
me göre kurulur: Partinin mahalli iiniteleri parti faaliyetlerinİ
koordine edecek tiilge konseylerine seçtikleri delegeiere ne

şekitde rey vereceği hakkında bir talimat voremez. Seçilen tem-
,silci sadece bölge konseyine karşı sorumludur. Mahalli temsilci-
ler bölge konseyinde her konuyu açıkça miizakere ve münakaşa

ederler. Fakat oylamadan sonra aluıan kararlara itiraz hakları yok-
tur. Ekseriyetle alınan kararlar ittifakla alınmş karar mahiye-
tindedir. Bu kararlara muhalefet şerhi yapılamaz. Ben buna
muhaliftim denemez. Gerek delegeler ve gerekse kendileri
ni seçen alt kademeler ve üyeler bu kararları harfiyen benim-
seüek zörundadırlar. Bazr ahvalde bu kararlar hakkııı6a 6i1
iist kademeye mtiracaat hakkr tanınrr. Bölge komiteleri de da-
.ha yiiksekl komiteler için temsilci seçerlet. Bunların kararla-
rı da daha alt kademeleri ittifakla bağlar. Nihayet bu kademe-
lerden geçmek suretiyle partinin merkez komitesi teşekkül eder.
Menkez Komitesi kenü üyeleri arasuıdan Merkez Komitesi İda-
re Heyetini - Presidium - u seçerler. Her kıdemedeki komiüele-
rin kararları daha alt kademedeki bütün komiteleri ittif:kla
bğladığından son itiraz ve karar mercii olan Presidi,ım'un ka-
rarlarr mutlak ve kati bir hükiimdiir. Bu kırarlara hiç kimsenin
itiraz etmeye hakkı yoktur. Presidium kendi üyeleri arasından
birini idama mahkflm etse o üye bunun adil bir karar olduğunu
ve kendisinin öiiimü hak ettiğini ikrar ve itiraf etmek mecburi-
yetindedir. Stalin bu prensibe dayanarak eski arkadaşlannın ve
;residium üyelerinin henen hepsini imha ve idam etm§tir.

ntıtiden polii-btiıo adı veıllen bu üaıe heyeiina hıleı .ptıei-

_4_

,

t



ı

dium, denilme&iediı. Heı kademedeki komiieleıin alöğ kaıaılaı da-
ha qağı kademelerdeki büiün lromiieleri iüifakla bağtadğından, en,
yühsek komiie yani Meıkez Komiiesi Presidiuın'u İal.afınğga alınaıı.
kaıaiıaı nihai ııe muilakiır. Bu kaıaılara karşı iiiraıda bulunnak.
hakb mevcui degildiı... Presidium üyeleri iecrübe editJniş ve deneıı-
miş homünislleıdir... Ekseriyei rey.inin kaii ve muilak olöığu pıen-
sibİne hiç ieııeddüt eiınedeıİ inanan şabıslardır. tsir kaıar üzeıinde ıe-
ye miiıacaai edilmeden önce bu kaıaıa şiddeile itirazda bulunabilir-
ler. Fakai ıeye mii.racaat edilip Laıaı alındıkian sonıa ekseriyei iara.
fından alınan bu karaıın doğru olduğuna bii,tiiıı katpleri ve sanimiyei.
leri ile inanıılaı. İtlrazl kayıi güi şeyler olamaz... Bu koıniie. üyele-
rindon birinin vatan haini olduğuna kaıaı veıdiği takdiıde, bu üye-
ni11 şa}an haini olduğuna bizzat inanması, vaian haini oldıığunu iiiraf
etmesl ve kendi ida,mına seııe seve razı olmıİsı tözımdu. ÇünLi keadi
<iimağı paıiinin dimağıdır, hayalı ise parüye aittiı_ Bu husıısu, ıa.
ıihi hadiseleıIe isbat eimek çok kotaydıı... i.enin öldüğü zaman ko-,
miinizm dünyasının en büyük adaııı Leon Troisky idi... İktidaıın
Trots§'nin eline geç,ınesi bekleniyordu... Kıııloıdunun başkıımaııdaııı
vo çok sevilen bir insan olması da biı değeı iaşımıyordu- Asıl mühim
olan husus, E eniıin ölümiinden sonıa koıniiııist paıiisi polii - biiro'-
sunda elde edebileceğ rey adedi idl Niiekiın Trois§/yi ititdaıdan
uza& hıimak amacı ile Ziıovieı, Kamenev ve Stalin iaraİ!ıdan ieş-
kil edilea üçIer gııbunun iesiıli faaliyeti Largısııda heoea hcınen hiç
rey,a}amadı... Trotı§ Polii-birodan ihıaç edildi, Kızıloıüı başküımaD.
daatğmdan alındı. Rusyadaa süıgiin edilö... Leningırai Soırıei ieş}i.
laiının bşında bulrıııaı Zinoviev. aynı zanrıa,Dda kom'ımisi cDü€rnasye
nal lştilötırun da başkanı idı. Kamanev ise Sovyei Rıısya Cunbnı-
baştanı idi... Genel seketer sıİaltle yüksek rribeti viEyer meıııuıla.
ıını Siaün tayin ediyordu... Zinoviev ile Kameııev aısıııd Folü-bü.
rodan ıızaldaşnrüdıklaıııı hayreile göıöileı... ailyük biı tevazıı için-
de sııçlaıını iiirai eiiiler... 1936 seneginde, Zinoviev ile Eaııaıeıv, Lal-
kıp' "a15 yaşaınağa layik üı§anlaı değillL İşçi sınıana, üaıeiie balııD.
dolı Lti*ieıı bizi dışan g&arıp kuşuna diıiniz, riclsında buhııdglaı.
Bu son aızıılaıı stalia iaıafıııdan deıhal kabrıl edildi... slalinin ııot-
lat İiı dikiaiör olması keıdi şahsi vasıflarıım iabü bir neilceıi oL
rnğ1np Lonilıİst paıilıinin mabiyei ve biiryo ;iibaıiyle orrrya, gtaı-
dığı H, teyfiyeliıı. Herke iaıafindan lıabul edilen tonfisi pren-
sipleiıden biı tanesl her üyeıiı parii diıipllıi-e riayet fuk nee
Uuıtıellıae obnasıdıı. Bu necbuıiyei haı üyenin {ıini }63691 çe ıe
zaıel aliııda butunduğu mııÖsmı iaşu. Paıü diıipüEhi ıarbil ve re
mine nenuı reşkilİia .Oıgbuıo. adı veriliı. Bu ieşkilei paıfiıia da-
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hili poiis işkitöiı ite biılikie çalışu, Komiiııisi poırisi dabiliıde çok

biiYükidaıimş&ileıeyükseleıışahıslaıınbilehayaİlannıoheranl
gijı polisın Lonirol ve iezaıeti aliında bulunduıuluı. Büiün ielefon

mulıargererl dinleniı. Şalısi görtişleri kaydediliı, Bu şhısla, re§mi ve

hususı e.çıaklaıını. bir anahıaıı da gizli polisin elinde bulunan kasa,
-laıda saklaınağa mecbuıdurlar. Bu konııol ve nezaıeııen İnuaı İuıu,

lan iek kişi bir numaratı adam otan Joseph sıatın,di Gizli polis oaıın

emıinde çalışmakda ve ondan emir almakda idi, Böylece büyük kııd,
ıeileıine ia5men, potit _ büro üyeleri biıbirleıinden iamameı i*ıii
editm§ vazİyette idilg... İru tye, Sialini şüphelendiıecek şekilde bir
araya gelse deıhal tevkif edilrneleri ve böylece miiıteakip İoplaatıya
gelneleıinin önlenmesi işden bile değildi... Bu sebeble sıatia sonsuz

iir kııdıete sahip oldu... Aynı komünisi iqkilitı bugi.iuı de devam et,

mekiedir... Komünist pariisi komünist harekeiin:, bütiin dünya:ıa ray-
nİak görevini Khrushchev'e verm§lir., (ı).

Komünist Partisi gizli polis teşkiiAtı ile memleketi ahtapot
gibi pençesi altına almrştır. Her tiirlü idare, icra, kaza teşri mü-

ess€§eleri, krzıl ordu ve bütün halk gizli poiisin kontrol ve bas_

tısr altrndadır.

"sovyeıtreı Birliğinde resmi memurlarla diğeı vaıandaşlaıı. Lonırol
eden yegaııe eleman komiiııisı pailisidiı... konırol yeıkisiai dinde
bulıındıııan ikinci derecede mühim teşekkiil ise f,}erylet Eınniyet ko,
miieai (K. G. B.) dir. Bu komiie ıapoılaıını doğudan doğruya ve{riiler
heieüne veıiı. Komiienin faıliyei konusu konir,eniellijanı hari$e
egtetliiqıs ve espiyonaj faaliyeileıiıi yürüimek ve dahilde giıli poliş
iıhkika! ve takibatr yapiırmakiadu. K.G.B. nin bu miiüema?İz dııu,
ınu, onr:, ltl60 Ocak ayında töğvediten eski daiıiliye ırekiletinden tltYD)
iisitin vaıiyeie geiirıniştir. Gizti polis unsuıları şehiıdeki evler ve

İabçihlaıılaa tuİua da Bİılik cunıhuriyetleti:ıin daireİeıüıe ve haİİö
mcrtıeEii çekAleilere kadaı olmak üzeıe §ovyet ceıniyeiiniıı biiiiin ie,
şe&&iilleripe el aimçlaıdır. K.G.B. iarafııdan ieıvkif edilınok, oiua-
iiban hil}iin giymeL deırıektit K.G.,B. niıı Sovyetleı Birlğinin üirl
bucağıda gıeniş bir muhbiıler şebelresi vaılır... Giıli polisin bbilci
yariiesi koniiıist paıii hükiiıneiinin korunması ve d&anlıtığıı sıği
|malıtıı..- Bu ieşktlöiıı kollaıı biiiiiı köy ve fabıi&alaıa yayılaıak
ıı{*tmet daiıe,treri ve veLöteilece lradar uzandı ve ieşHlöi sil6htı tııı"

(1) Bık : Dr. Fred Schwarz - Konünistlei,iıı Söylecliliierine tna-

t

nılabilir mi? s. 41 - 47
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yeüe[de bağ4msız bir kumanda silsilgi aliında kendi ajan şebekesini
kuıdu., {2).

Komünist parti liderliği, kendisine rakip olabilecek olan bu
gizli polis teşkilAtını hususi teşkilAtı ile kontrolü altına almış-
tır.

-Sovyetleı Birliğindeki Komünist Paıti liderliği, ğzli polisin to-
iaüier biı devlet iğnd.e kenüsine rakip bir kuvııet haline gelmesini
öııtemek içia her tiiılü gayıeti saıfetmiş ve saıietmekiedfu. Giıli po_
lisia (K.G.B.) Meıkez Parti teşkilöiına iobi ka!ınması keyfiyeii ııuh-
ielif vasıfalarla başarılmştır. (K.G.B.) ye gtiğ kulalı olmak üıeıe ay-
ııca parii koniıol komüesinin özel gıuplaıı vazifelendiıilıniştir. Sov-
yet vatandaş, gençlilc ailet, kiiİifu v.s. gıuplaıı memlekei dşına se.
,yahat elriLteıi vakii paıti teşkiliiına mensup (K.GJB.) ajanlaıı ontarın
iltica eimeleıini önlemek ve yabancılaıla iemaslarını ialıdii eiıneık
ıııaksadfu,le bıı grnıplaıı takip ve konııol alıında bulunduruılar.ı (t}

' Böylece komi.inist parti§i tarihte benzeri bulunmayan, halk
larmı devımlı bir korku, her an bir ölüm endişesi içinde yaşa-
tan totaliter, sorumsuz.bir polis devleti meydana getirmiştir.
I(omüuistlerin «Halk Demokrasisi» dedikleri bu rejim, en ufak
bir tenkide, komünist partisinden başka hiç bir siyasi partinin
ve antikomünist bir teşekküli.in kurulmasrna asla müsaade et-

mez. Giiştermelik bir seçim yapilmakta ise de bu seçim, açık
rey kapalı tasnif ile komünist partisinin aday listesini ' aynen
sandığa atmaktan ibarettir. Komünist blokundaki peyk devlet-
lerde kqmünist parti teşkilAtı yukarıki mödelin aynen kopyası-
dır. Tek farkı parti idarecilerinin Moskova veya Pekinin itıına-
dlnı kazanmış, bu Başkentlere kayıtsu şal,tstz bağlı komünbt-
lerden ibaret olnısdr.

Bu memleketler komiinist rejime girdikleri zaman bir çok
çıkarcılar, a}dın, yazar ve profesörler komiinist partisine katıl-
ımştar ise de soffadıın ffi6ı6ft6ıyxnın emıiyle temizüğe tabi ttrfut-
muşlardır.

(2' tsak
s. 20 -22,

(3} Bak
İ3 _ 24.

George W. Cronyn - Komünizm Haklonda TafsiiAt

George W. Cronyn - Komünizm Hakkında Tafsilöt s.
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"Yeıd İeessüs eden komiiıist ıeiimletde tısaİçüaıla lıııiyer sa_

iıipleri komiiııist parıisine o }adaı büyük LiıIeler halinde kaüIııIaıki
pcyklerdeki kmünist partileriıin bL çoğü bitAhaıe bu yiizden üre*

ieri araumak suıeiiyıe bir uiemizlik,ı iapmak zorunda kalrı§laıdıı,({)

çİN _ soVYET BLOKU DIşINDAKİ nnvınrLERDE
KoMÜNİsr PARTİLERİ.

Birçokmemleketlerdekomiinistpartileribaşkaisimleral.
tında kuiulur. Ilele komiinim kanun dışı edilmiş devletlerde

liomünıst partisi daima başka etiket altında ı;iyası ylher, bozgun_

cu.faaliyeİ gösterir. Meseli (İşçi partisi), (Köylü_amele partisi),

(Halk soryİıırt partisi), (ileri Sosyalist parti), (İleri dernokra_

tik Parti) (İşçi ve çiftçi partisi) gibi isimler alrrlar,

"komiinisı parıi§i biı çok rıemleLetleıde başka isimleı dıında İa-

aliyıen gösıerİı. Kendisine .İşğ Paıİisi;, "Halk Sosyalist palti5iı veia
daha başLa şekilde söyleuen biı paıü adı veıdıği görii,Ien ve bilıı:ıı
haLiLaıler meyaaındadır. Başka bir paııi aü kııllanıaakıaı murıaı,

muhieneleo (l 
- 

.ko,miir'isto adı 8lhnda kazanılmasındaı daba faı-
la iaıaflaı ve kuwet kazanmak, (2 - Paıii tgenel cepbe, iettiLleıi_
ne bş nırduğu zaınan (yani diğeı partileıle muvaklraı bfu ittiıa} tu_
ıuluıca) sempaİiıaı İoptaınık (3 _ Eomiiaİsİ paıtisinia 1nlucı unsır
addotunıııat suıeııyle kaıuı öşı ilAa ediıdiği meınle&,eılerde. diğer
medeni baLlardan da mahrun edilıneLien sakınmakiır." (5)

Bu partiler, konüniıme inanmış, Karl Marks, ve Lenine yü-

rekten bağlanmış ve çoğu Moskova,Peln, başkentlerinde komü-
nist nazariyesi ve ihtilil netodlanyle yetiştiritmiş yerli komii-
nistler ve bıızen de yabancı tomiinistler tarafından kurulıır-

nB8ıaı malıalli biı konünisi paıtisinin sııf bu ına^ksalla Moskova
veıa peipiıgaden göaderümiş aıanlıı İaıEan&ı tunıldıığıu da oluı.
Mee€6 Cltİa A"meriLa memlokeileıiaden Guaierıala'daLi koıniıiıi paı-
tisi lecriibe sahüi yabancı bii komiiııist iarafındao turutııştuı-

Doğu Avrupada ,m€+tu bir hülıümetin idaresini ele geçirıığ Lo-
ııii,ıisilerin çoğp uıun seneler Rusyadı yaşıdıldaı. sonıa vaiınla-
ıııa dffiş Liaselerdiı. Bııalarıı bir çoğru, meınleblleriııc d5anez-
den iioce §oyyei vaiaıdaşlığna gegıişIerdiı, (6).

{

(4) Bak: C,eorge'W. Cronyn-Komiinian Hak]<ında Tafsilit" s. 17.,

(O Bak: George'W. Cronyn-Komiinizm lIahkında Talsilet s. U-
(S) ,Bak: George W. Cronyn-Komiiııizm Hakkında TafsiEt. s. 13-
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Komiinist partisi mensuplarr kendilerin komiinizmin dün-
yaya tahakkiim emellerine adamış ve komünistliklerini sakla-
ıI1&}2tı şahıslarla, komünist olduklarınr ink0r eden fakat ömiir-
lerini komünizm gayelerine vakfetmiş gizlı, yıkıcr ve ihtil6lci
f aaliyetlerde bulunan komiinistlerdir.

.komiinisi paıiisi, komiinisiliğini gizlemeyen komünisileıden ve
aynı zaıaanda gizli olarak iaatiyeiie bulunaıı, koıniiııist olöııLlcını
inkAr eden, fakai hakikaiie nefisleıini komünizııe va.kieimiş komü-
nisilerden müteşekkildir. Komünisiler tıiç bir zaman faaliyeileriıin
iamamrnı yer üsiüne çıkatmamşlardır. Kominiern kanunlanna göre bu
husus gayet vazıh prensip ve kaideleıe bağlanrnışiıı. Bu Lanıın hii,
lriimleri, komiinist paıiisinin kuıulmasına her hangi huhıld çe haıu.
ni mani mevcui buluııınayan memleketlerde dahi, partinin gayri.iın-
nunİ biı paıii ile iş biıtiği yapnıasınL ve kanuni paıtinin, yer aliın*
daki gayri-kanuni pariinin koniıolü aliında çatşmasını imiıdiı., (I}.

KOMÜNİST CEPHE TEŞEKKÜLLEaİ

Dünyanın her tarafuıda, komiinizırıi yaymak, Marksist dok-
trinin açü ve örtiilü propagandasuu yapmak, mi.iesss€s htıkuk
sistemlerini yıkmak, huzursuzluklar, karga5alrklar çüarmak,.
ahlAk kurallarınr bozmak, halk kitlelerini kanunlara ve devlet
idaresine karşı kşkırtrıak üzere komiinist eephe teşekkiilleri
kurulmuştur. Bunlar, Moskova-Pekinin emir ve direktifleri aI-

tında çalışan, gizli yeraltı komiinist partisinin liderleri tarafm-
dan sevk ve idare edilen, komünist etiketini taşrmayan ma§keli
komiinist teşekkiilleridir. Genç entellekttielieri kendi saflarrna
cezb etmek, idari makamlara karşı gayri memnunlar kitlesini
çoğaltmak, sınıf düşmanlığı yaratmak, hallı birbirine düşman
gruplara parçalamak, milli savuııma tedbirlerini tavsatmak, vic-
danlan ilerici-gerici nakaratıyle bunaltnak maksaüyle, sulhçu
gayeleri, demotıratik hiir fikirleri reformist hareketleri, laik
prensipleri Azami istismar ve deİenere ed€n bu örtütü komiinist
teşekktiller sinsi, plönh ve yriııcr faaliyet göstermektedir}er.

,Bır koınünisı cephe İeşLiıaıL koınüıbt paııiıi İaıaüıdan iılaıe,
lıontıol ıeça İstiınat edileıı ve sadece Loıniimİgt gıyelerİne ıaıaçı
ve dgıieL olıııak üıcıe çplşilııılan bir ieşeLküldiiı. Bb çoL abvaHe hı
ışLLüller, koıııüniımte ilgıisi olmayan ve halk iabakalaroı ffirE

Forrıa: 4
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tıa httap edeıı bir isim attııda gizleniıleı. fali se+hi bahmdıa De

olduHııı belli olmaı. Koıııünisİleı ayııca bıı İetekkiillerin "b&i§i"
olaıak htiımei edileı şhıslaıın adııı alei edetleı veça buılan lşki,
ti+rq ğ11 ptrinda geleıı üreleri iıniş gibi gösierip heı hangi bir şiinheyi
iıale eheçe çalşulaı...

l9§ıi seaegine kadaı bu i6ekkiillerin onüç iaaeci, komiinis* pıo_
pagnDdalarııı yapmak, Çia§ovyei blokuaun dış siyasetini desieLte,
ıaet ve ııüsaii kimıeleri tomiinistleı ve yoldaşlaıla çal5mak için av-
laıaa& ma&saüyle iaaliyete gıeçmiş bulünuyoıdıı.

l!l45 de kuıulan komünisi cephelerinden üçü şunlaıdu: Diinya
İlşi Saütalaıı Fedeıasyonu (W.F.D.U.), Diinya Demokıatik Gençtik
redeıasyoau (W.F.D.Y.) Bey,ııelmilel Demobatik K aünlar Fedeı:as7o-
nu (W.I.D.F.).

Etieei seıe bunlaıa sunlaı da kaiıldı: Beynelmilel Talebe Biıliği
(LU.S.}, Diiıya Öğelmenler BiıligiıFedeıa§yonu (F.I.S§.), Beşnelmi-
lel Deıııolıaiik Avukailaı Derneği (IJ|.D.L.), Beynelınilel Gaıaieciler
TeşLil.iiı (LOJ.) ve Beynelmilel Radyo Yayın TeşkilAiı (O.I.R.}, l9|9
yüıııda İse en kudıeili Lomünist pıopaganda oıganı. olan Diiuıya Sulh
Kors.ri (W.P.C.} kuıulınuşiut...

B€,rıeİmilol cephe ieşekkiltleriıirı salnsı, nilli ,. matıalli hıru-
luşr8n mğıcui olup, bunların bsnı azaııı beüi oluıayan uiak gınıplaı-
deı ibğ€üiit... tslla istisna biiiün cephe ieçekkütlerintn idaıeei komü-
nisiler ye yo.ldaşlar ziigııesinin idaıi kllkleıi elinde bulunnakiadıı.. (2)

3u ftomiinist maske teşekkülleri, aydrnlarr, iş adanlarrnı,
eğitimcileri ve siyasileri, büyük kapitalistleıi komiinizm ağrna
düşiiren birer tuzaktular.

"(oıaünisi maske t€çkİaiının esas gaye ve hedgfl büyük bal& kii.
re§lnin iasvibiıe m"ohaı olrıuş giiri§ ve ftiıleale kamufle edüir. ko-
miinisiieç ba}i&i gaye ve hedeiiı ne olduftınu gayet iyi biliıler. Teş-
kiliia üye olaalaııı ekserlsi ise sadece kaınuflAjı göriiıtet... Ifıste
teş&il:iiıaı truııııağa haki}i tonıiiniıt olan kimseler meınuı ediliı. Erın-
laı }ıiılikİıa çal,ş-a1 iizeıe (Felloş Travalleıs "yol arkadşlan" deııen
bir bç göaültü koıniinisüe anlaşaıak kuıul8cak tşLiüIrın ınahiyetiui
baılihs ıçbü edeılg. Teşl.ilAlın idarecilari hakiki ve göniüü koınü.
nisiler arıİnıdaa ıeçtliı ve hallrı kendi taıaftaıına çehıek için hılla-

(1) tsak : Dr. trbed Scih,warz - Komünistlerin
nı_]o,bilirrni S. 57.

(2) Bak : George W. Cronyn - I(omıiinizm
s 129 - 130.

Söylediklerirre İna-
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yıa§aHaıı ial<ük açıkça beLrlilir. Bu hazıılı}laı iamamlandıEa! §on-
ıa giinğllğ komünistleı ilkelerine sempaii becleyea kimselete yaıa-
şutar... Davayı benimseyetı iaraiiarıı ilk işi serbesi fikirli gıeçinen
bir ltiaseye yanaşmakiır. Bu şahıs bir komiimist plAnına iştiıak eeak
niyeiinde değildir. Fakai iaıafiaıın komüaisi olmaüğına emindiı. O-
nun bazı aşn fikirlete saplaıı,ııı5 olduğunu belki biliı. Ana o başka
inş.nlaıa benzemediğini zan eder. çiiııkü çok açık fikiıiidif. Bu yüz-
deı korıiinist iarafiarını ayıplamaz. Kendisine telkin edilen iikri des-
iekleıneye liyik göriiı... Neiicede paıa i€miı edilir. İsimlg tgsmi
lnşlrltlı biı kAğıda yazılıı ha]kla ieması iemin edecek bir biiıo &uıu-
luı. Liiaırılu propaganda faaüyetiae sisışiliı. Böylece bir koınünist
rnaske teşkiliiı faaliyeie geçer. Giiıiitıüşte bu kampanyanın vaianse.
,ver § adamlaıı, eğtiıncileı ilim adamlan ve muieber şahıslar iaıa-
Jından aqldığı zannedilir. fakat aldatılan bu insanlann aıkasııda seı-
best fkiıli gıeçinenler, bunların arka§rnda komünizıne sempe+İ ba5l+
yenler, onlaıın aıkasında ise, korıünisi iatiiğini ye pıogrıaııııııı perde
g€risiıdeD idare eden hakiki ve gönüllü komtinistler faaliyetie bulu-
nuı Buılaı bazı hallerde, anii-komüni§t olan demokralik hiiılciimeileıi
lıile paıçalayabiliıler." (3).

Komünist maske teşekkülleri bir çok memleketlerde fikir
adamlarrnr, liberalleri, profesörleri hatta dindarları bile gayele-
rine alet etmişlerdir:

uFelloc/ Travellers) adı veri]enleıin bulunduğu halka, komiiıizme
sempafi besleyen insanların faaliyei giisterdiği biilge ile çeriİidiı.-Bunlar aıasında her cinsien sosyalisileı komünizmle i5 biıliğ yapan-
'laı ve baış iarnÇtaılaıı gibi muhtelif gruplaı vardıı... Seıııpaii bes-
leyenlet ftaltaslr- dışında, sözde lüeral geçinenleıin ieşkil etiiği haf
ka geliı. Bu çeşii liberallerin eLserisiıe iakiilie ve iiııiveısiielerde ıasi-
]",nak ,nü-ıriindiiı. Buılar umuıniyetle hocalık kiiısiisü işgal edeo"
eniell,eHiidl insanlardıı. Ekseıiya şöyle biı tuhırnlaıı vaıdıı: "Ben Lo-
miiıjzıı aleyhındeyim. komünistletin insan hürıi3ıeiine m"ni olma-'laıının aleyhiadeyim, sansiit taibik eimelerinin aleyhindeyim- Ditia-
röıliiılılerialn aleyhindeyim, zalimlikleırinin aleçhindeyim. Fakai diş-
ınanlanıııa kaışı cephe alüken onlaıın yolunda yürüınek isieınem. Ke
rnünisierin söylediklerindetı ve yapiıklaııııdaı nefıei eimeEe rağno,
kendi haLlaıının iahakkdkıı için mücadele eiiığim gibi" lıomiişıistlg
ıin söz ve toplantı hürıiyeileri için de mücad.ele ederim., Böylece bu

(3) Ed( : ıDr. Fned. Schwarz - Komiiırristlerin Söyledikleriıre İnanr-
labiliıırni? S.61 -62.
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5ahr6 ti!6j6tler, komiitılsi iesaiçlaıının miidafii ve haklaııaın }oıu-
ırutusu olurlaı. komiiuıistlerin de okııllaıda ve üniveıısüelerde hoca
olmak hakkına sahip olduklaıını müdafaa edeıleı.o (l).

DüNYA ÇAPINDA KoMüNİsT FAALİYETLERİ

Komünistler, komünizmin bütiin dünyaya hakim olmaslnrn,,
ve bütün insanlarrn komünist yapılmasmın tek ve müşterek ga-

yeleri olduğunu saklamamaktadırlar. Komi.inistler, Marksizm-
Leninizm nazariyesine kayıtsu, şartsu bağlıdular. Beynelmile}
komiinizmin menfaatlerini kendi vatan ve milletlerinin menfa-
atlerinden ve hatta canlarrndan üstün tutmaktadırlar. vatanla-
rrna ihaneti fazilet saymaktadırlar. (2) Marksist-Leninnist Diya-
lektik'in-iktidan zorbalıkla ve kanlı bir ihtilAlle ele geğmenin
zaruri olduğu - prensibine inanan komünistler, anti - komünist
devletleri ortadan kaldırmak için Marksist okullarda anarşi ve
ihtilal metodları eğitimi ile yetiştirilmektedirler.

.Zoıbalık felsefesi :

Komiinisiler, dünyayr feth etmek yolundaki gayeleıini geıçkleş-
iirmek için, ieorik ve pratik sahalarda biı ia!ım usuller buhaışlaıdır-
Teoıi& sahada koıniinisileıe yol giisiereıı başlıca eser, i.enin iaıaaıdan
yazılan ve dünyanın en çok ieıciime edilen kiiabı haline gelen "Dev-
teİ ve i}İiıeı, isimli kiİaPİıl. Lenin, bu Liİabııda komiinisİleıİı mem-
lekei dabilinde nasıl ikiidaıa geçeceklerini ve idaıeyi ele alöldan
soara ne şekitde haıekei eheleri icap tiiğiıi açülamaktadıı. Lenüı,
bu eseıiade cebir ve şiddeiia lüzumu üzerinde durmaktadıı... Lenilı'iıt
ieıiıe göıe Avrupa ve Amerikad"Li hükümeileı, halh isiimaı eürıeb
gayeeiyle kurulmuş buıiuva hüHıııeileıidiı. Bu hükıümetleıi dwiı_
meL aıcak cebir ve şiddeile ve kan döhne&le mümkün olabilit.-. Şid-
deL mii§bei gayeleıin iahaLkukunu temin eden bir yasıia olaııi ınü-
ialea olunmalıdır. Bu çareye baş vuıanlar ınerhamei nediı bilmemeli,'-.
diı. Lenin. gayelerinin iahakkuhı için cebir ve şiddelin etzem olduğu-
nu şöytre iiade eder: Pıoleier devleiin" kanlı biı ihiilöl olinıdaıı bıuı-
juva devletia yerine geçınesi imk6ısııdıı., (3).

(1) Bak : Dr. Fred Schwarz - Komtinistlerin Söylediklerine İna*
ııılabilir mi? S, 58.

(2' Bak : Liu - Shao, (İyi bir Komiiııist Olmanın Yolları) Feking,,
Çin : Yabancı Diller Neşiyatı, 1949 S. 37 - 50,

a

_62-



Bu korkunç fikri benimseyerek, hüküınetleri kan dökerek
devirmeyi, kendi kardeşlerini ve vatandaşlarını tepelemeyi, sos-
yal diizeni temelinden alt üst ederek komünist rejimi gerçekleş-
tirmeyi gaye edinen komiinistler, bu maksaCı sağlamak ve bir
ihtilal zemini hazırlamak üzere her memlekette gizli komünist
partisinin sevk ve idaresinde bozguncu, yıkıei, açık veya maske-
li teşekküller kurmuşlardır ve anarşist komünistler sosyal hiz-
met gtben bir çok müesseselere sokulmaya da muvaffak olmuş-
lardrr. Komünistler işçi teşekküllerine sumağa, bu müesseseler-
de kilit noktalarını ellerinde bulundurmağa çok önem verirler.

.komünisilet iarafindan kullanılaıı daha iehlikeu bif ia}iik de
sendikadaki kilit mevkil,eri ele geçiretek ieşkilöiı kendi malrsailanna
'hizınei eden biı alei haline geiirmeleridiı. Diğeı biitün ieşkiliilarda
olduğu gbi sendika üyeleri de taıafiar ve aleyhtar grıuplaıına ayıılabi-
lirler. Eomünisi üyeler bunlann arasına huzuısuzluk iohumları saç-
mak,ve grıup liderleri arasındaki ıekabeii artırmak için bu ayıı-
lıklaıdaa faydalanma yoluna giıeıleı. Kıitik durumlarda bilhassa se-

çim zaınanlannda komünisileı sendika idaıe meci.isinde iemin edilecek
mevkileıe mukabil bütiin güçleriyle ve iek bir vücııi olarak şu veya
bu girııbun saiına geçerleı. t(omüaisfleıin nihai gayesi senükanın mer.
kez veya icra komiiesinde ekseriyeii sağlamaüı sendika baskanlık veya
sebeierlğini, masraf,aıı konirolu alimda iuian muhasebeciliği, neş-
riyatı idare eden yazı işleri müdürlüğiinü eüde eirnek veya ınensup-
laıla en yaLın ieması temin eden iezEÖhtaılık vesaiı ufak bizmeileri
ele geçiıebilEıekdir., (4).

Komünistler, hile, desise gayri kanuni yollara baş vura-
fak her ne bahasrna olursa olsun işçi teşekkiillerine girmeyi ga-

yeleri için bir vasrta telikki etmektedirler: Çiinkü Lenin:

"İşi teşetkülleriııe giıebilmek. buralaıda kalabilmek ve het ne
;bahasııa olursa olsun bu ie§ekkiiller dahirinde kcmiiuıizme hizmet ede,
bilmek için bütiin bunlaıa (yani hakareileıe ve işkencelere) iahammül
€fuııere her fedakaılğa kailan-aya ve haiia icab edeıes çşüli hile

(3) Bak : Dr. Fred Schwarz - Komiinistleıin Söyledikterine İna-
nılabilir rni? S. 64-65.

(4) Bak : George '!M. :CTonyn - Komiinizn Hakkında Tafşilit. S.
131.
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ye d*iscleıe ve gayll kanuni yallaıa baş vuımayı iiğıenmek zo,unda,,
yıı.; (l). deye emıediyor.

Bu teşekküllere suan komünistler büyiik çapta sınal grev-
ler tertibleyerek, tahrik ve kundaklamalarla bu grevleri siyasi
grevler, anarşi ve isyan haline getirmeye çalışmaktadırlar.

.sanayide daha yüksek ücrei ve daha kısa çalşına saaileıi sağ-
lamak amacıyla yapılan gtevlere sınai gııev denir. Gcnel olaıah- bu çe-
şii grevleıin her zaınan çıhııası miimLündiiı. Şikayeii mucip haller,
ve daha iyi şarilaı aliıada ça§mak arrıısu gibi, akıllı biı tomünist
lideıiı isiismar edebileceği mevzıılaı heı ıaman meycuifur.

Bütiin bunlara ilöveien, sınai gtev, işileıin desteği ile başlayan
ve devan eden yegAne gıev şklidiı... Siyasi grevler kaışıkhL işsiz-
lik"açhL ve korku yaıatmak sureiiyle devlei oioriiesini ieoeliıden
saısmat gayesini süde!ı gırevlerdiı. Doğudan doğuya siyad gıeve
başlamak umumiyeite miimkiiı değildü. Fakai sııai bir greıy siyasi
gıreve çevıilubiliı. Siyasi grıev zamanla genişler, büyiit ve uıanımi gııev
halini alıı. Bu arada" gteıı yapan §çiterin polis kuweileıi ve bazenı
de askeri kuvvelleıle çai§iığı biı çoL dunımlar hasıl oluı. Stresi srıe-
ve şiddet haıekeileri lıaışınca bu grev ihiilalci bir grıev harini alıı-
tlUalcl gıev haıeketteri iyice gelişeıek... Uınumi bir isyan baıeheii.
bş 9iisieıebi]iı... Komiinisilerin iktidan ele geçiımek için daima kul_
l3adılrlg31 bu meio4 beaiiz hiç biı memlekeüe başaııtı olıo-"ştıı.._
Bu maksaila komiiııisiler iarafııdan oıganize edilen en büyüL grıev.
1949 yündq vuku bulrıuşiu. O yıl içinde biiiiin dünyada, evwelden ko-
oıdiış Te qıgıniıe edilm§ srrev haıekeileri baş gihietdi, (2).

, Grevleri teşvik eüci ve kışkrrtıcı hareketlerin altrnda her
zam:ın böyle bir komünist taktiğinin saklı bulunabiteceğini ha*
tırda tutarak, anz milletimizin ve vatansev€r işçi kardeşlerimi^
zin daima uyaruk olmalan, iftira ve tahrikıere kapılrnamalarr
vataDseverliğin ilk şarttdr.

SINIF MÜCADDLESİ TAHRİrınnİ :

Komünistler, anti-komünist devletlerde halkı birbirine diiş-
man srnıflara parçalamak, srnrflar arasına lıaset, kin, irıtikam

(l) Bak : V. J. Lenin "Sol-kanat Komiinizini- Bir çocuk Hastalı-
ğ,, Mod<ova : Yabancı Diller Basmevi, 1950 S. 65.

(2) tsak : Dr. Fred Schwarz - Komi.inistlerin Siiyledi-klerine İna-
aılabilir rni? S. 69 - 70.

I
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hisleri sokmak için devamlı neşriyat ve tahı:iklerde bulunurlar.
Karl Marks'ın teorisine göre diinya halklan burjuva ve prole-
terya diye iki sınıfa ayrılmıştır. Bu sınrflar arasında tarih bo-
yunca bir menfaat çekişmesi, gızlıı bir harb hali vardır. Bütün
harpler bu iki sınrfin mücadelesi neticesidir. Burjuva srnrfı, mal
mülk sahibi olanların yani işverenlerin teşkil ettiği suıftır. Pro-
leterya ise bir ücret karşılığı çalşan, malı ınülkü olınayan işçi-
ierin teşkil ettiği sınıftr. Bu gizli mücadelenin sonunda mutlak
bir kanlı ihtilal patlayacak ve proleterler gaüp gelerek burjuva
srnriını tasfiye ve imha edecektir. Lenine göre diinyaya yayılan
bu smıf mücadelesini proleterlerin zaferiyle neticelendirmek
komilnist partisine düşen kutsal bir vazifedir.

"Maıksizm sınıflar arasııdaki mücadelenin biiiiin dilnyaya yayıla.
cağıı beninseyen doLiıüıdiı. Leniniım ise büiiin diiıyaya yayılan
sınıi ınikadelesinin diinya koıniinisilerinin zaieriyle sona erre.ıiıdg
konffii paıiisine diişen iarihi rolü beniınseyeıı doktıindiı... llıe
buıiuıı ve pıoleierya diye isiınlendirilea iki sıııf Eıngnda uıın.'+r...
Eliiylece sınıf haıbi Lomüıisi pıılisi ile devlet ııaıııda cereyan edeıı
blı haıp şekilnde ieıahüı eimeHediı." (3).

Bu Marksizm-Leninizm nazariyesini tüakkuk ettirmek
için her memleketteki komünistler, işçiler arasrndaki ihtilAf ve
ihtirasları körükleyerek bir srnrf şuuru yaratmak, haset, }ıskanç-
lık duygularınr kamçrlamak, bir servet düşmantığı psikozfu mey-
dana getirmek, mal mülk sahiplerine karşı di§manlık ve inti_

kam hisleri yaratmak için plAnlı sinsi bir tabrik ve ayrılrk pro_
pagandasına gir§m§lerdir. Bütün komünist yazarlar, köyliiniin
ve halkrn maddi srkrntrlarrru Azam1 isüsmar ederler. Fıkra ma-

kale, karikatür, hik6ye, roman şiir ve hicviyelprinde miinhasr-
ran açlik ve sefalet tabloları çizeıler. Partallar içinde srska, ka-
rınlan şiş, iskelet halinde yoksul insan tiplet', ğç, çıplak, pe-
rişan köylü manzaraları icad ederler. Menleketi sefalet, işiz-
!ik, açlık ve ihüyaç içinde göstermeye yeltenirler. Eserlerini bit
pislik, işsiziik, fakirlik, ümitsizlik, karamsarlık havasr içinde,

(3) ıBak : Dr. Fred Schwarz - I(omiiııistlerln Siiylediklerine İna_
nılabilir mi? S. 4 - 5.
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köylü ve işçilerin kullanpadıkları galiz kiiftirierle süslerler. Ah,
lAk kurallan ve ııamus kavramıyla alay ederler. Yokluk ve iş,
sizlikten, vergilerdeki nisbetsizlikten, sosyal adaletsizlikten, top-
raksız büyiik kitlenin sefaletinden, hacı ağaların rezaletinden
bahsederek bir sınıf dt§manlığı şuuru vücuda getirmeye çalı-
şırlar. Çalşanları servet sahiplerine karşı liışkırtırlar. Siyasi
parti mücadelelerini çığırından çüarmağa, partililer arasına
husumet ve kin tohumlan trkmaga, halkı biı.,birine düşman gıup
lar haline sokmağa çalışırlar. Yalan ve iftiralarla, asrlsrz isnat
ve ihbarlarla, tezıııt ve uydurmalarla milli bütünlüğü parçala-
mağa çalışular. Muhalefet ve tenkit hiirriyetinden faydatana-
rak halkr kanuıılara, nizamlara karşı gelmeye liışkırtırlar. Top-
luluklarr kundaklamak, gayelerinden uzaklaştrrarak bir tabrip
lııısuru haline getirmek için çeşitli hile ve tahriklere baş vurur-
lar.. Komünisttrer, fazilet, diğerkAmlık, feragat. hakka riayet, tok
giizlülük, karşılıklı saygı ve sevgi, dostluk, kardeşlik gibi kav-
ramlara hiç iltifat etmezler. Onlar mütemaıliyen maddi menfa-
at ııe ütiraslan körüklerler. vicdanlara kıskançlık, düşmanlık,
ayrılık ve intikam tohumlarr serperler. Huzursuzluklar çüarmak,
halt<ı birbirine düşman gluplara ayırmak için Moskovadan emir
ve talimat almşlardır.

"1955 yılında Moekovada ioplaıaa Beyıelınilel Sanaiçılaı ye ya.
zaılaı kongıesinde, btiüün dünya komünisi yazarlaıına, meııılehetle-
riııde aasıl harekei edegeklerine dair verilen 18 ırıaddelik talimaiın
açağdaki maddeleııi ne kadar ibıei veıici ve korkuaçıhıı:

l _ Memlebeiiniıde komünisi ve sos!ıalisi pariilerin kunılmasını
tşvik e«iip, bşkıriacaksınıı. Bu paıtileıin mevtııdu varsa iş bittiği
yapaaatşııı.

2 - Meııılekei ve halkınızı ınüınkiin olduğu kadaı sınıilaıa ve
ıümıplarc biileceksiııiı-

3 - İşverenle (parıoıta) işi aıasında devamlı anlaşmaılıtı mev.
zuları giaıacakıınız.

ı! _ Eoıniiılst ıejim kiiklşincıye Ladaı, memteHiaizde lmü-
ni§i flitslnia olınadğına beıkesi iıaıdııaca&sınıı- Si-in niFi ye
çal,şnalarınrıı farkedenleri ve[ıinıle ve iura,alcı otmakla su$andıta.
caLsınıı.

c
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a§ı& Jiı düşmanlığı yapacaksınız. Meıhqı ?e taıi-
tat mtiıaLaşalarmı bıştracaisıııı

6 - Heı milli dava davıaış kaşısıııda iamamiyl€ biısiz, .iasa-
sıı kalacak" miiınkiin oluısa iinleyici yaıılar neşredeceksiııiz. Her mil-
lt varlğ yıkıııak için gayıei sari edeceLsiniz.

7 _ Poliiikı edebiyai, sanai ve biiiün kollaıında, fikiılerinize ya-
,kın olmayan ve komiinisi temayülü bulunmayaılaırn biitiiuı şöhrei,
Eağmet ve oioıüeleıini yıkııağa çalışacak§ınız.

8 - Halkın çok sevdiği yahui milleie kabul erfiıilmiş olan kah.
ıaııanlan yı}rıak zor olacağına göıe onlaıı kendinize balırak yapa-
cak, cıların fikir ve dü_sünceleıini kendi açınızdan yorumlayacaksı-
tıli

9 - Romanda, şiiıde yaztda" karikaiüıde sisiemli ve mahsailı
olaıak §çin;ıı ve köyliiııiin sefalelini miibalöğalı biı şekilde ieşhir ede.
celtsiniz.

l0 _ Tercümelerinizde, bıiının korıiinisi yeya komünizme meyilli
olan yazaıların eseılerini iercih edeceksiniz.

1l Nizam ve kanunlaıa kaşı gelenleıi desiekleyecek§iıiz. Karga-
şalık çı!ıaımak için "muhalefei" duygiulaıını isyan derecesiae çıkaıa-
ca}rsmız.

1? - Meıılekeiinizde yasak dgğilse Rus iilimlerine, yasaLsa sol
eğilimli filim, iiyatıo vg piyeslere övgiiıler yapıp alAka celp edeceksi-
ıiz.

t3 - Sendikaları, gençlik deınekleıini, sanat biıliklerini ve loplu.
luklaıı ele geçirmeğe çalşacaksınız.

14 - Bilhassa iiğeimen, pıofeşöı, paıii başkaıı ve ıaire gibi bü.
yii* kiileleıi elinde tuianlaıa yaklaşarak saflaıEıza çekeceksiniz.

l5 - DevaıııIı huzuısuıluk kayaaklaıı aıayıca& ve huzuısuılıığu
devaııı etiiıınek baş pıensibiaiz olaıak çalşacakşııız.

16 - Eomiiçıi:mi açıkça ınüdaiaa eiıneHeı nahıum olduğunuz
ialüirde sosyatiıml sosyalisi yayın yapamadğnız iakdirde içi bak,
laıını savıııara& aynı sayeyı devan eiiiıeceLsin!ı."

Gayesi müesses hukuk nizammı yrkmak, milll bütilnlüğü
parçalamak, karcleş kavgaları, kargaşalıklar, huzursuzluklar, ih-
tilAller çıkarmak, Milli istiklAl ve hiirriyetlerimizi yok etmek
için çok esaslı teşkilitlanan bu komiinizm taktiğine karşı, Mill1
şurırun ve vatan sevgisinin daima uyanlk ve dinamik kalmasını
sağlemak vatansever vakrır Tiirk gençliğine düşen kutsal bir va-
zifedir. Urıtmayalım ki komünistler, toplum heyecanlarını, mak
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satlı yanlış ve yalan haberler, }ışhutıcı ibaıelerle kanunlara kar-

şı bir çığ haline getirmek ve tahrip istikametine yöneltmek hu-
susunda tecrübeli ve maharetüdirler.

GENÇLİĞİ VE GENÇ AYDINLARI ELDE ETME FAALİ-
YETLERİ:

Komünistler, yetişkinleri burjuva zihniyeti ile yoğurulmuş
bir sınıf kabul ettiğinden onların hakiki komünist olabilecekle-,
rine inanmazlar. Onlardan yalnız iktidan el.: geçirmelerinde bir
tahrip aleti ve maşa olarak faydalanmayı ve sonunda hepsini
toptan imha etmeyi düşiinürler.

Komünistlere göre, diinyaya yeni bir ıuh verecek, geıçek
komifuıist insanr meydana getirecek olanlar çocuklar ve mater-
yatist Allahsız Marksist felsefe ile yetiştirilecek genç aydınlar-
dır. Komiinistler çocukları avlamak ve kendi saflarrna genç ay-
dın}ar kazanmak için dünya çapında faaliyete girişmişlerdir.
Radyo, televizyon, sinema, tiyatro spor ve her ttirlü neşiyatı
propagandalarına vasrta kılmışlardır. Bu uğıırda milyarlar de-

ğerinde para harcamaktadırlar.

nsiiıii geçgn bu merılekeiler halkı Lomiiıistler iaıafından... siiz"
ve tiiaplaıla kandııılıp kendi taıaflarına cılp edilmeLiedir... Eonü-
nistlc beşeriye.tiı şimdiye kadaı ıagilamidığı kadar muazzşır. biı
neşıirai sefeıberliğine gkrış bulunuyoılar. Hemen heı lisaıda kiiap-
laı ııeşıediyor, ve bunlaıı dünyanın üiri bucağına dağıiıyorlaı. Bir çok
meınleüetleıde bunlaı hemen hemen yolı balıasına satılıyoı... Komü-
nisilerin bu neşriyai seferberliğini ıe büyük diıayelle başaıdıklaıına
diğrct bir misal de hemen her dilde basürdıkları çocuk kilaplarıdıı.
Bbİ€şik Arıerikadaki kitapglaıdan her hangi blrisine biı uğıayınız,
PeLia ve Moslrovada basılmış olan ve.biı, iki, üç yaşındaLi bebe}le-
ıe hliab eden kitaplar göıiifsiinüz... Koınünisileı çocuklaııı peşiıde-.
rJir. BtffiLleıe pek ehemmiyet vermezleı Zira bunların ıatea Lapüa-
ıi2ilı hasraıığlna İutulmuş olduklaıına ve binnetice pek işleıİne yaıa-
rnayacaahrına kanidiıIer. Ko:nünisiler diiııyaya hakim oldulları za-.
ınb esas€a bu hasialıklı, sosyal sınıflaı ieıaiılenneyg 6ılıL*ntİu1..
Ama çocııklar bambaşlra bir meseledir. Oıılaıı istedikleri tçalıba soLa-.
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biUıler. Çocııt ne§ıiyaİı da diiıya çıocuLlaıını kenüleıine ceıb eime
işiıde aiılan ilk 8dıındır." (l).

Komünist propagandasr çocuklar ve gençlerle birtikte bü-,
yiikleri de hedeften uzak tutmaz. Bu propegandalar gayet he-
saph sinsi ve plAnlı bir şekilde hazrrlanmaktadır. Kandırma, ik-
na, ısındırma, ve tahrik maksadr güdüldüğünden bunlarda bir
çok hakikat payr vardır. İlk bakışta bir komiinizm propagandası
olduğu anlaşılamaz. Çok defa ilim, sanat ve objektif haber kis-
vesine bürünmüştür. Komünizmin prensip, taktik ve dusturlaır.
hakkında esaslı bilgisi olmayanlar aşılanmak istenen fiirin far-
kına bile varamadan tesiri altında kalır ve yadırgamazlar. Ilele
mizah ve karikatürde çok ustalık kullanrrlar" Bir espiri lra}inde

bal gibi bir komünizm umdesini şuurun sezgisinden kurtarıp
şuur altma aktarırlar. Komünistler insan psikolojisini ve kitle
psikozunu gayet iyi etüd etmişlerdir. İnsanların temayiilierini;
menfaatlerini, his ve ümitlerini ne şekilde cezb ve hangi yöhe
tahrik edebileceklerini çok iyi bilmektedirler. BatıIılaşma hay-
ranlığını, muhalefet cereyanlarını, toplum heyecanlarıru dava
ve amaçları yolunda istismar etmesini çok u§talıkla becgmek-
tedirler. Gayeleri, devlet, ahlilk, aile, namrıs, fazilet ve milliyet
ve din kavramlarını yıkmak olduğundan bütün hünerlerini bu
konular üzerinde teksif ederler. Batı modeli espri, mizah ve
müceıret sanat namr altında bu mukaddes mefhumları çiğner-
ler. Komik bir sahne icad ederler. Evlilikle, krzlıkla, ahlAk ku_
railarıyle alay ederler. Çoğumuz güleriz, hatta neşeleniriz. Bıt
melılııca sanat taktiğinin altında cemiyet temellerini alt iist et-
meğe kast eden hain maksadr sezemeyiz. Komünizmin tek gaye-
si, yerleşmiş tlüzeni yani devleti. ahlök ve !ırıkuk sistemiyle, bü-
tün inanç manzumesiyle birlikte yıkmaktır. Komünist yazar ve,
sanatkirlar da bunu yapryor. Açık saçık iç gıcıklayıcr çıplak re-
simler, ytiz kızartıcı şehvet edebiyatı komiinistlerin önem ver_
dikleri konulardır. Kadını orta malr kabul ettikleri için iffete

(1) Bak : Dr. Fred Schwarz - Komiiııistlerin Söylediklerine İna-
r,ı]abiür mi? S. S. 102 - 103.
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ve mahI.emiyete düşmandular. Skatoloji «pisük edebiyatı» diye
adlandırılan, galız kiifürlü, cins1 sapıklı iğrenç şehvet edebiya-
tının mucidi komünistlerdir. Diinya klAsikleri ismi altında ko-

miinist mütefekkir ve yazarlarrn şerlerini bol bol terctine
edenler de yine onlardır. Milli şair ve mütefekirlerden hiç hoş,
lanmazlar. Onlarr fırsat düştiikçe kötülerler. Ve anma törenle-
riyle hiç ilgilenmezler. Komünistlerin dünya edebiyat seferber-
]iği lki hedef gütmektedir: 1 - Entellektüellere komünizmi tel-
kin etmek, 2 - Halkları kendi devlet idarelerine karşı lı:rşkırt-
,mak.

.Komünisiler neşıiyailarını iki kısma ayıııılaı: Propaganda ve
iahıik Pıopagandadan maksai. az iıısaııa pek çok fikir aşılamaktıı. Bu
ptopaganda kornünizmin nazaıiyesini, felsefesini, işkilAiını ve düsiu-
runu iiğıeih. Bunlaı bilhassa di§iiıııen, aydın kimselere hiiap eder.
Çoğunluk içiı ise, iahıi& edebiyaiı aşıediliı. TalııiHin iaıiii, biı çok
insana biı iek iikir aşılamakiıı." (2).

Komünistler dünya gençliğini komünistleştirmek için ci
hanşumül, bir gayret sarf etmektedirler.

. Ö5retiın mesleffnin üyeleri, dershaneyi komiiııizmiı iesiıleıinden
&,onımak] babmından özel vaziieye salıipiirler. Ziıa beynetmilel komü-
niıın, genç nesilleri cezbeimek huzusuıdaLi kabiüyeiine pek güven-
mekiedir. Filipinli biı diplomai ve devlet adaııı olan Carlos P. Romu-
lo .Aşyada Ehlşalip, isimli eseıinde şöyle deı ı

.kornüıisileı diinyanın her yeıinde hı gdzli usulü takip edeıler.
Yani gençleıi, isti.kbalin liderleıini, gençliğimizln ıniiıniaz tabakasını
hedei tuimuşlaıdıı.

okomiinistlerin bugiinkii gayesi diiııya gençliğL geaçliğin avlan-
ması, çocukların komiiııist telk[nat aliında bulundurulmasıdü." (3).

Komünistlerin başlıca hedeflerini i,iniversite ve ytik§ek okul
öğrencileri teşkii etmektedir. Bu genç entellektüellere Marksizırı
aiddesi telkin edilmek suretiyJe beynelıııilel komünime yeni
fedailer fta2ınıh3ftfxflrr.

ıt(6piiıiçflg3, diiuıya yiiıiiadeki yii&sek okul ve iiniveısiie mııhii-
leıini Leadileıi için devaınlı bir kaynak olaıak miiüalia edeıleı. Genç-

(2' ,Bak : Dr. Fred Schwarz - I(omiinistlerin Söyledikterine İna-
rıılabilir rni? S. 103.

(3) Bak : George W. Cronyn - Komünizm Hakkrnda Tafsilit. S. 133.
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liğe yaılş iikiıleı aşılanmasına, maieryalisi felsefeye uygun iiki.rleır
veıilınesine ve onun dini ve manevi ihiiyaçlarının iatmin edihnemesine
devam olundukça komiinist olanlaıın sonu gelmeyecekiiı." (4).

DiN vE MiLLiyET ALEyHİNDEKİ FAAliynrınni":
Komünizm, Allahsız materyalist felsefeye dayandığından

dünya yüzündeki bütün dinlerin kökiinü kanmayr hedef tutar.
Zira komünizmin yayılmasına, diinyanrn maddeye ve maddi
menfaatlere tapan dikta rejimi altında bir esaret zindanı haline
gelmesine dinl inançlar en büyük mani teşkil etmektedir. Komü-
nistler bütiin diinyaya şamil bir din düşmanlığı kampanyası aç-
mışlardrr. Yerli komünistler kendi milletleı:inin dini akideleri-
ni yrkmaft için sinsi ve sistemli bir faaliyete girişmişlerdir. Dini
dejenere etmek için kendileri reformist olmadıklarr halde dinde
reform tezini benimsemişlerdir.

Komiinistlere göre dinler afyondur. Dindarlar, gerici yobaz-
dır. Örümcekli kafalrür. Çünkü müminler Allaha, ruhun ebe-
diyetine, insanlarrn hayatta işlediklerinin hesabının sorulacağı-
na inanmaktadır. Bir vicdan mesuüyetine bağlanmaktaür. İn-
san hak ve hiirriyetlerini savunmaktadır. İnsanları köte olmak-
tan korumaktadır. Bu vasfiyle din ve dindarlar, }opünizınin
karşısında olan kuwetlerin en büyük faktörünü teşkil etmekte-
dir.

Komünistler millet ve milliyet mefhumlarrna da di.işmandır.
Milliyetçilere gerici, yobaz, faşist, ırkçı üyerek saldırmaktadır-
lar. Çünkü komiinist istilAsının öniine duracak kuvvetlerin ikin-
ci miihim faktörünü de bunlaır temsil etmektedir.

"Komüıizm, bu idealiıt kııweüeriı Bmaııgız diiEmanıdıı. Konü-
niıırı şu veya bu diDiıı değil büiiin diııleıin düşoaııdıı. Her neole-
ksnin ıEilli biıliğüini imlıa gayeeini güüdeı Neiicede eri, aileyi ve bıiiün.
ahlia pıeısipleriııi oriadan İ,aldırmak aıaacındadu., (l).

Kgniinist propaganda faaliyetleri :

Komünistler diinya çapında bir propaganda teşkilAtı kur-
muşlardır. Komiinist radyolar günün yirmi dört saatinde her

(4) Eak : Dr. Fred Şehçıarz
ııılabilir ırıi? S, 36.

(l) Bak : Dr, Fred Sdıuraız
nılabilir mi? S. 152.

- Komiiııiştlerin Siiylediklerine İna-

- Konıiiıistlerin §iyledilrleıile İna-

d
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dildeıı propaganda ve tahrik neşriyatı yapmaktadrr. Her memle-
.kette resmi sefaret memurları dışında komiinist ajanları vardır.
.Ayrıca maske teşkilAtları, gençlik festivalleri, sulh teşekki.il ve
teşebbtisleri hep aldatmak ve kandırmak metoduna dayanmakta-
dır. Bu uğurda hadsiz hesapsu para harcamaktadırlar.

"kooiiıisileı Lendi maksatlarını sağla:nnı.. daha dğıusu onların
ha&iki ınahiyeiini gizlemek için basın, ıadyo ve ağızdan çkan siiıler
vasıiasiyle devamlı bir pıopaganda seli akıiıılar. Propagan,lalaruı en
ınüescir olaalaıından biıL görünüşie masum olan fakai haddi zaünda
koıııüıiştleıce idaıe edilen «G€phe» ieşekkiilleri terafindan yapılıı.. (2)

Komünistler, dünyanın en büyük casus şebekesine sahiptir-
ler. Ayrrca yerli komünistleri de ajan olarak kullanmaktadırlar.

.Biı lıomiinişt paıiisi üyesiain sadaLai gösiereceği yegatıo şoy
.onun doğduğu veya yaşs&ğı memlekei değil iakal honünisi partisinin
ia keadisidiı Yani bunun manası parii disiplinine kayıisız şaü§ız uy.
ması geıekeı parii üyelerinin kendi memlekeilerinin menfaaii aley-
'hiae çalşoalaıı ve icabı balinde meğıleketleıine ihanet etmeleridiı.
Biitün bınünistler espiyonaj iaaliyeti yürtiıhemekie iseler de parti
pıensipleriae riayei eden her komünisi, vetilecek bir emiıle mııbte-
mel biı casuı olabiliı Komüıisileı emirleri Moskovadan (ve bazı yer-
'leıdo Peipiıg'den) aldıklaıı müddeiçe bualaı ,yabancı blr devlğin
aiaılaıi, drı ve muhielif meınlekeileıin kanunlarında da hlıle iarii
.edilmiştir.. (3).

Ko§rüNisTLERiN BiRBiRLEniNi nnxıAıtı ntımLERi:
Komiinistler içde ve dışta birbirlerini reklAm ederler. Her

memleketüeki komünistler gizli ve kuwetli bir teşkilAta sahip-
tirler. Maddi ve manevi yönden birbirlerini çok tutar, över ve
desteklerler. Sistemli medhiye ve reklamlarla basit komünist
yazarlan göklere çıkarrr ve meşhıır ederler. Sanat ve edebiyat
mi.isabakaları jürilerine komünistleri sokarak ekseriyet sağlar-
lar ve birincilik iidülünü komiinist y;ızar ve sanatkArlara arma-
ğan ederler. Çok defa vatan haini bir komünisti diinya gpında
bir sanatçı veya milli bir kahraman payesine yiikseltirlen. Ko-
münistler şair ve mütefekkirlerden koatopolitleri, nihilist ve
fuiimanisf olanları severler. Sıtnl31g1 eser ve fikirlerini piyasa-
ya dökerler. Milli şair ve. kahramanlan, idealist fikir otoritele-

(z)Bak : George'lil. Cronyn - Koıniiniun Ha]*rırıda tafsitAt. S. 129.
(3)Bak : George'W. Cronyıı - i(omünizrrı Hakkında tafsilit. S. 1r4.
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,rini yererler. Komünistler kendilerince tehlikeli gördükleri bir
.milli değer ve hedefe hep birden salvo halinde hücum ederler.
Yalan, teınir ve iftirada ağu birliği ederler.

KoİtÜNİsTLERİN İrfinenıARl ELE GEçİRME
METODLARI

l(opğnizm, bir memlekete hiç bir zaman davul zurna ile
.gelıyorum diye ilin ederek girmez ve tiiyle girmemiştir. Bu
giine kadar serbest seçimle de iktidara geldiği görüImemiştir.
Burada ancak bir sağ duyunun cevaplanduabileceği bir §oru
karşısındayız. O halde komünistler, bir esııret zindanı hıIing
soktuklarr ülkeleri nasıl ellerine geçirmiş? Ve bir milyara yalın
insanr mutlak bir istibdat rejimİnin betbaht kölesi durumuna
n asıl getirnıişlerdir ?

Bunun cevabını tarih ve reaiiteler veriyor: Milletlerin gaf-
letinden faydalanarak, zor ve şiddet kullanarak, kardeş kardeşi-
nin boğaanı gırtlaklayarak, memleketi kana bulayarak, ffiyuk
kitleleri (köytü ve işçileri) toprak ve servet sahibi yapacaHrrına
dair yalancı vaatler ve tahriklerle kandırarak, genç entellektiiel-
lerin insani fikir ve masum heyecanlarını materyalist felsefe ve
Marksist Diyalektik ile avlayarak, tehdit, askeri şantaj ve ent-
rikalar kullanarak, isyan ve ihtililler çüararak, idarede ve §o§-
yal müpsseselerde kilit noktalara oturarak, gizli komiinist 1nr-
tisinin, komünist maske ve cephe teşekkiillerinin ve tahripçi
yerli komiinistlerin senelerce süren yılincı ve bozguncu faıliyet-
leriyle kanlı bir dewim vasatı hazırlayarak ve sonunda rnğru
iktidarlara çullanarak.

"İşçl llılltle,rlni koniıol aliına alrıaJr yoluyle ildidaıı ele $eiı_
mek gılıeoi güdea komüıiıl ieşebbüsü, btı güne l6dEı hk bür uenle-
kctie ian biı Lomiiaist zaieıi ieınin etmoy€ ıauvaffak olaaıaıştı.
I(omüniıl ıri*nrıı hii,lriim süıdüğü ınemlekeileri ele geçiıneL içın
&onfuiıtlsıia iatbi& elii}leıi meiod taınagı€ıı İaıLlıdıı. Bilbırı Rııs-
ya-da, Çİı'de ve Çekoslava§.a'da i.ldidaıı ele geçiıaeL için lağft ğ.
ıiLlati ıııilleı öıel olaıak iıceleııııele değeı Bu üç memleleüe Lo-
nüıiıibı hile ve yalaala ikiidaıı ele geçiımişlgı, cıbiı ve şiddel hıI-
laaıııt bııı yerleşınişlc ve çaıeıiılil içinde talan balh iop ıgEn
Iıiile hıIiıe solaııak sureiiyle ükiatöılüLleıiıi deçam eiilıııgk,iaki.
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nını bulmuşlaıdıı., (l).
.sovyeileı Biılisnddıiler de dahil olmak iiıdre, diinyada mev-

cui biç bir millei, kendi halkının serbest oyu ile komünist idaıe iaı-
zını seçıııem§, ieıcü eimeınişür. Niiekiın, Macarisian ve Çekoslıvak-
yada harp sonrasıntn ilk seçimleıiıde olduğu gibi, ieıcih haktr ne
zaman serbest buakılmışıa komünizm milletleı iarafından daima ıed-
de uğramışiıı." (2).

ul.enin'in tezine göre Avrupa ve Amerikadaki hükÜıneileı, halkı
istismar etrrıek gayesiyle kuruImuş buıiuva hiiıkifunetleridiı Bu hü,
kümeileri devfumek ancak cebir ve şiddetle ve kan dölınekle müm-
kün olabilİı., (3).

Komünistler Proleterya Diktatörlüğü adını verdikleri, Pro-
leterya köleliği rejimine aşağıdaki metodlari kullanarak kAvuş-
maktadırlar:

,Korıiinisileı komünist olmayan memleketleıin idaıesiıi şu dört
meioddan biıi veya biı kaçı ile ele geçirmişler ve hali geçirmeye ça-
tışmaldadıılaı.

1 - Taıihi ba!ıımdan komünisüeri ikiidaıa iki sosyal,asked ü-
tilAl güeiirmiştiı. Bo§evik paıiisi Rutyada 1917 Ekim ibtilölbe lideı,
riL eiın§ ve ıeüceds nemlekeii as}eıİ kııweile ele geçirmişriı. Ayaı
şey Lomünişi Çin için de söylenebilir. (Sotyet iiderleri şimö bu ıne,
toda iiibaı etmemekiediı.).

2 - İHnei ieknik i§e, hedei memlekeiia buduilaıındaLi Lonıünist
kuvvetleriıı savurduğu iehdilür. Bu meiod doğu Avrupada' Mos-
kova iaraindaıı diploınatik baskı ve dalıili yıhcı faaliyeilerl,e müeıa-
f ık olaıa} 1q|t_ırlııııİİır.

l - İLinciye pek yatııı iıiibaiı bulunaı üçüncü melod ise, komü-
nisi olınayan biı büLümeii devirmek maksadiylo yapılaı baııılı.klaııta
koııünisileıiı iaibik eiiitleıi eıirika, huliil vo nhcı iaalire* usıılü-
diiı. Buıuı eıı canlı miEatini ÇeLoslaıa§adaki hadigeler vennişiiı.
Sovyei lidetleri 20 nci parü hongresiııde Komiiuıisilerin iLiidarı Daıla-
manief vasüalaıla elde hıimalaıı yolunde biı ieklif ii,ne siııniişieıdi.
FaLai bu meyaıda &oniinisüedn iktidsıa gelişled.De mukavemet gt'is-
ierilmeci haliııdç ibiililci biı iedhişe baş vunılınası da hesap d5ı.

(l) Eak: Dı. Fred Schwarz - Komiinistlerj,n Söylediklerine İna-
nılabilii mi? S. 79.

(2> Bak : George W. Cronyn - Koıniiıizn Hakkında Taisi}et. S.
100.

(3) Bak: Dr. trtred Schwarz - Komiiııiştlerin §iytedi}]erjıe İna-
nılabi}ir mi? S. 65.
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iuiulınamışiıı. Şunu belirimek lAzım ki, komünizın iktidarı hiç biı
memlekeile meşıu yollaıdan elde eimem§tir.

4 _ Mşru bir hiiıIrfimeti devirmelc veya devirmeye ie_sebbüs elmek
için lıullanılan dördüncü meiod, hedef memleketin d,şıııda ieessiis e-
den komünist .kuıiuluş komiiesi, veya buna benzer gEuPlaiın kulla-
nılışıdır. Bu gıup bilihaıe bütifuı meınleket üzeıiadeı,ı hak iddia eden
bir .Hiiı HülrÜmet, kulfi-Bu usul Polonyada iatbik edilmişii. Uzun
zamandanberi S.S.C.B. de yaşayan Polonyalı komiicıisileıden müie.
şekkil bir .Mitti Kuriuluş Komiieji" Sovyei, honiıolü aliında olmak
üzere Liiblin'de ieessüs eimiçii. "Lüblin Komitesİıin üyeleri daiıa son.
ra komünlsi Polonyada yüksek mevkilere gıeiiıildiler. Hiir bir ıııemle
keiin içinde yeyB huduilaıı yalnnmda bir komünisi «§iipriibşı» kuı-
ma iakiiği Uzak Doğu bı<ilgelednde uygulanmşiıı., (l).

Bolşevlkler, halkı yalan vaatler ve tahriklerle aldatarak ik-
tidara gelmişler ve sonra da istibdat rejimlerinin kurucustr
olanlarr topdan temizlemişlerdir.

"i-enin herkese barış ve aıazi vadedea bir progıamla oriaya çık.
iı. }ier giiiiği yerde halkı haıp aleyhine tahıik eiil Köylii,leri silAhla-
rını ieık edeıek evlerine dönmeye ve malsahiplerinin arazi ve iaıla-
laıına eI koymaya iqşvik eiti. Bu ınal ve müIkiin onlaıın }6ltkı 6td11-

ğıunu söylüyordu. .Baıış ve Toprak, parolası halk iaıafıııdan deıbl
benimsendi...... l92t de, yani ikiidaıa geçti&ien dört yıl sonıa, komü-
nisiler ikiidaıdan uzaklaşiırılmak iehli}esi ile kary kaşıya kalülar.
tenin kapifaliımi yeniden lnırdu.'Öıel şahısların zahiıe ticaıeiini müm-
kün hlan yeni Ekonomi& Potiiika! kabul eitl Rusyada iaıla mah-
ıullaıi isiihsati çok aıiiı. Bu arada komiiııistler, şehiılerde iLiidarı iyi-
ce elteıine geçirmeye gaıEei ediyorlaıü. Lerıinin ötÜmü iiıerine yeıi-
ne lreç:en Sialin 1928 yılında artık egas progıamlaıını iaibik mevkiine
toyabilecek lradar kuweilcnükleıine kanaai ggiitdi. Yeıi Ehonoınik
Polittlıayı ieıs istikameie çevirerelç kiiylii,leıe hatp ilAa eiii. Köylüle-
ıin en mtiıefieh olanları xulaL'laıdı kulalılar ievkif ediletek biı aıa.
ya ioplandılaı ve Süiryaya siiıüldüIe,r... Kulaklar arazi sahibi değil-
lerdi. HaHki sabipleıi, l9l7-t8 seııeleıinde iınha eülınişlbrdi... Kulak-
ların elinden alınan aıazi, Lollektif çifilikleıin iemelini teşkil eder.
Falıiı 1;;rliiler de keııdi 31nıi yg hayvıılarını bıı tolleliif ğiiliklete
bağışiamalaıı için sıbşiıııldılaı... Koıniiııisileriı bnılunduğu yerlerde
köylü meclisleıi L,uruIdu. Meclis üyelerinüı gofrınu faLtr Liiy}iiler ile
cAai ve suçlular ieşHt ediyoıdu. Bazılan idedisi ohnaLta beraber ek
serisinde hakiıı olaı kiı ve ıet€tü; Sdürgın köyliiletdeıı ııtilşek-
ktl olan bu meclişleı Lenintn dehşci idaıeıiıin bel Leıııiğini ieşHl ef.

(4) Bak
i21 - l22

George 'W. Cronyn - Kom,i.inizn Halç,kında Tafsilit. S.
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ıitrer, Lenlı bu &iıyrüırı ırııiıeıi ellaııc gıecıaeğe, ımal vo nıük sa-bipleıııi tilıniirmeae 
-ve 

ınallaıııı }edı aıalaıında paylaşıaya İeşııiı<etti. Yazılan ıneLluplır a&ıııiya nı ciinla ıı" **-"-rl-ffil' tB,ro"tiiıaı edeııler meıhaıneisiz"" t rş..o" diıileceLtiı.) ... Lenin ikiidaıdalralabitmek için dehşei ::çT"! tİl.""ç Ul, ya§ıiaya muhiaç olduğınuidıak eimekie gecikııedi" Çıı'ın eelıidell:i (Okıana) e*-ll"o-ul. gt _ti polis iş&itAiı vaıdı Komü"i.il".İo l"şUat, 
"le "İ"r"l. İ]ııı değiş-İiıüleı .Çeta, ıay v.er!i!ıa{ bu ıştıİli.ıı ir*li.#;Ü;kİulaı.Ve tiiylece diiııaııı şiııdir t l".gardüğü;ito;ffiİrr, *_İing geİirdiler... Rusyad1 tcomiinist ıüia", huduİşuz ve merhamcİsizbir cebiı ve şiddei poliü&ası ig,Lip eııneıc suıetiyle -"rtıırri urııamtaş-t,rn§İıf..- Ve İiifleca Lomiiıist paııİııi in ü"'i;;;;;Jo="r**.ınuvaİfak olmuşttıı. Komiiııİsİ 

"*"""r, btİİün diğer ihİilaıci gnuptaııbiıdıe bir hırsla kemjlip yutfukian ,i"r. a;rtıp lıeııdi kurrıculaıınınçoğunu da yeniSİr.ı (l}.
Komünistter koca Çin ülkesini ikna, yılan, hile ve isyaıımetodlarıyle eilerine geçirmişlerdir.

okomünıstleıin Çın'i İeıhetmeletı, &omiiııizı::in diitıyayı feıııiadee§a§ İ€§kiı eden şu b6 saftanın kıa§ıL iir ıezahiirii otmak bakının-tian önemli biı mahiyei taşu:l * Öğeacileıin züinteıiıin çeünııesi,z - öğeıcileıin-koınİinı§İ p,iirı.ı J*ıiııde İşkil.tlandııünası.a * 8u pıünin hılk iahfiııdaıı sevımesı"i *şi"-J-'^lirıer7ı.grulılaıın özel meniaail-*y l1-1 v"ll"rİ. isiismar edilmesi,{ - İkıidaıın ihilli.t yrl"yİ" 
"ll-g"*rU-ol,5 _ Koıaiiıisi diHaiötlüğü ," lo!y'.mr. esarei.1, öğreacl zihinleıinin ç"İrr-".İ--' 

-"
koınünisıleı iiilrencileıi komiinıst paııısine cetbetmekıe biırüi(biı ıaahaıei giisıeıd,iler. çF k"nü"trİ İJO.' 

'Uerteıiıin 
hemeo ııep-si bu paıti7e heıiiz iignaci tnıı.ura"ti"iJşııada katılmşlaıdıı. tıhn.ci enteltelıtiielleıı Darıi saf,arfiıa *iı.J.t için kuüandıklatı usııjı-leü yukanda biitiiıı lefeı:uatiyte -"İ"1-1ş bı,ılunııyoıuzlL Öğıaıcllerln Lo_1tl$sl prrli.i arlilİr,l" ieşkit6üaııörıtınası.Çin toıniiıisı ııaliıL. L*İiri ;"-iJeıe gıiiıe kunıtnuş biı ıes-&ileİİL Bu İeş}İtAİın 3eıkeıde b"ı;;;-ü"esini enİeüekİiietier ışkıiediyoıdu, Üyeletın 

Tylü< ç"ğr"ı;ğ;"'iorrur*o"r, ibaıeİİİ. İşı sı-ııüadan ggleıı üyelerin 9riiçi[-;;-i-'r"r.o. parıisi ouuğuiu ıa-
tr Şs,,T Paıtinia biiylJ u.-i""y"y"lJr" oımısı cidden çot nn.t

IlL Gnıpların öıel ınenfaülaıının ilııı yollııla isıismar editnesi.

,,,ı"t(ırıi. *?ia]Dı. 
Fred Schıvarz - Komünistlerln Söytedi.klerine İna-
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Kogıtııisi kadıoİaıı İeşkit e<İen alsİpİlnlİ iic ınÜieassili İ<omünisr-

ter !ıiilrii& halk kitleleıi arasın,da hiç yoıulmadan haıateile çalıştılaı--.
oatar hallgn dilek ve şikAyetleııni isıismaı eımek için halk aı.§ııda
çalşbtat, Çin halkının büyük ekseriyeti aıaıi sahibi olmayan ve kiıacı
sıfaıiyle İoprağı işleyen köylüerden uıüıeşekLildi Bunlar muailzatn
bir borc şıükii aliında inleyen insanlaıdı..- Çiıı halkına, iiaeıfuıde ça-
lştıHsıı aıazinin kendi miilkiyetlerine geçiııleceği ve borçlaıın ,kalü_

rıIacağ vaadinde bulundular... Komünistler beyaz ııkı Asyadan kov,
rnak progiıamı ile halka yaklaşıüaı ve onlaıın miııiyerçilığini is§smaı
yolunu tuüular... Mao Tse-İung, komünist vaatlerinin cazibesine ka_

pııan &öy!ü gençleri İoplayarak çok müessiı bir eğitime labi İutıu ve
biiyteco Çin komiimist ordusunu lrcrdu.

IV, İbidarın ihiitAl yoluyle ele geçitilmesi.

Mao Tse.tung, iki yeni usul İaİbik etm§tiı ki, bunlar komiiniıİ_
lerin muvaıfak olmasııda en büyük ıol oyaaınışlardır. Bunlaıdan bi_

rincisi askeıi çaıp§ma ile biılikte siyasi sayaşa da baş vurulması
pıensibiydi... Tesbiı edilen hec hangi bit tıilgeye komünisı asketler,

cea tıııce ghen siyasi aiantarın da bir haıp vasüası olaıak müıalia
edilncsı lözı_ıııdı. Bu siyasi aianlaıın başlıca vazifesi düşman hallanna
gizlice gırmek ve hallnn ınukayemeı arzulaıını zayıflaımakııı. Gitıik,
lırı, ı,erletde çeşir\ dedikodular yaEaak ve şantailaıda bulunmak su_

reİİyte biı dehşet havası yaıaİtılaı... AIçaLça cİnayeİler §lemek ve

,"toı"iı", yapmak huıusunda bürük bir ustalğa sahip olan bu insan_

lat, bir çok biilgeler halkını tarafşız bale sokİıılaı ve onlaıı olgiun biıer
rneın7e gibi komünistlerin eliııe İeslim eııileı. koniinist siyasi aianlaıı
gerekli ortamı yaıaİmadaıı h& bi, baıekette bulunıau7orlardı.... ilıİn,
ci usul geıilla haıbi idı... kaışı taıafin ordusu sayı iıibariyle çolı üs,

tiin olınasına ıağmen Mao, bıılikleıini öyle büyük biı mahaıeıle oyna,

tırdı ki, kenü kııvvetlerı, düşman kuwetlerinın iiç misline tekabüı
etmeden biı ıaeydan muhaİebesine gtişmezdi.._ Muayl,en bir nolıİa_
,ya çok sapda asker İopluyor ve di§maıın sataca daba ıayü buluadu_

ğu nobalaıa bıı yıldııım taaıruzu yapıyoıdu.._ Askerleri icab oıüği
apda iiıiıoımadan sıyıümaıını ve cıvaıda bulunan köylüerin lnyaıe,
tine.girerek ontarın ara§ına kaışmasını çok iyi biüyoılaıdı lıirlece
<]ii,şııan büyük bir kııwet halinde ioplanıncaya tadar koıaiimist or-
dusu oııadan İamaıniyle kayboluyordu... Enıernaıyonel komünist ına_

kinası d4 hiç duıınadan bu tnıvvetleı hesabına ça§iı. Rusya aslı€fi
iiğıelmen ve sildh İcıaın eııi. Çın lroıniinisıleıi diinyanın het_ İaıaııD-
dor ıiıai reformdaı başka bL şey düşünuıeyen iyi kalbli ve miişfik in-
saıüğr ol€ıak nakdim ediliıkeıı chiang kaişbo} hülrümeü iılibp
V€ §rıiisİıoalin ıiıvesiıe çıkınş bir toptuluk otaıalc İaıvir oüındıı...
leıonbıın mağtüiyeiindea sonrı Japonliııın l{aaçuıya oıdulaıııa
ait'şolı sayıdı sil6h Ruslar iaraiından Çin komünistteıine verildi.
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Böylece, komünisılerin güneye doğıu başarılı bir ileıleme yapmalaıı
sağlaıdı

V, Komünisr dikiaiöılüğii ve iopyekün esaıel.
Komünist pariisi. biı kere iküdaıı ele geçiıdikien sonra, hallıın

Aciz esir haüne sokulmasını ve paıiinin devamlı suıetie iHidaıda
kalmasını iemin ma}sadıyle sisiematik olaıak büiün Çinlileıin hayal-
Iarıru kendi inhisarı aliına almağa Ealışiı... Kıeaca (Proleietaa Dikta-
iörliiğü) nü Çin ıpitleiine zorla kabul eiiirdi., (l)-

ÇEKOSLOVAKYA : '

"komünisilerin Çekoslovakyayı ele geçiıınek igin rai,bik eitik-
leri usul, Rıısya ve Çin'de taibik edilenden biraz faıklıdır... Komü_
nisüeı, Çekoslovakya dışındaki muazzam Rug askeri kuvveileıiıin
devam]ı şaniajı aliında gizlenerek memlekei dahilinde faaliyeite bu-
lunan ufak _bir komünisi azınlığından faydalanmak sureiiyle bu mem-
İetıeii ele geçirmişlerdiı. Kızıt Ordu iehdiikör bir bıılui gibi ÇeLos-
lova§anrn üzerine çökmi§iür. İkinci dünya harbi aihayeie erdiiii za-
man Çekoslovakya, sanayilesma refah seviyosi ve demokıasi ba-
kıınlaıından Doğu Avrupa derleileıi aıasında en ileıi mevkide bııtru-
nuyoıdu. Komünizm ehemmiyeisİz bir kuwei ieşkil ediyoıdu. Fakat
üç sene gibi kısa bir zamanda Çekoslava§anın eli ayağı bağlandı, ve
homiinizmin iam biı esiri oldu. Bu durum, Lomiiııisileıe seri halinde
bazı ufak imtiyazlar bahşedilmesi neiicesinde Coğdu. Kızıl Ordu iaaı-
ruzunu önlemek için bahşedileıı bu imiiyazlar, ieker ieker ınii{alia
edildikleıi zaman önem iaşınlıyotdu... Fakai bu münfeıit imiiyazla_
rın topyekün ies!ıi, ÇeLoslova§anın koniiıizme ieşlim olması neiice-
sini doğuıdu... Korniiııist azınlıL iaraiından ahlan ilk adım, deııo}ıat
ve( sosyalist paıülerle biılikie biı koatisyon hükümeiine iştirak eimek
oldu. Bunu iakiben hiitimeiin her lıolunda rükeek mevkilere koııü.
nistleıi yeıleştirrneğe başladılar. HüHıneti ieşkil edeıı !6}31tıLla1111
en önmeli mevkilerine koınünisileri yerteşiiımeğe muvaffak oldukian
sonıa bütün ku&eı ve selöhiyeı, İıııIların eüne ge$i. Çünkii homiiııisı
olmayanlarla anti-komiinistleı biç bir selöhiyeü hıiz olmayan mevki-
Ieıe getiıildiler ve tiiylece komiiııisilerin emiı ve nufuzu alıında ça-lışmğa başladılar. Meselö'komünistler polis kuvveiinin başına geçiik.
ien sonra bu şekilde elde etiikleıi yeikiyi, kendi düşiiuıcelerine ayb-
ıı poliiik görii5leıi olan şahıstaıı ievLif etınek yclunda kııllaııdılaı. I(ı.
sa biı zaınan için yabntıt gtisierdikıeri şabıstaıı da ievlif eimekicı
çekiıımediler. İşte tıomüıisüer Do,ğu Avrupaııın en demokraiik meııı-
lekeriıi bu şe&ilde ele geçiıdileı. DikLat edileceği gibl bu hususrı ıe-
min içiıı kızıl oıdudaı bilffil isiiiade eiııediler. sadece bu oıdıauı
lrullamlacağı husu§ıılda iebdiiter savuıdulaı., {2).

(1) tsak : Dr,
ırıanıtşbilir rni? s

Fred Sc}rwarz - Komünist]erin Söyledikleriııe
84 _ 87.
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Komünistlerin Diktatörlük rejimlerini sağlamlaştrrma me-
todları:

"Bu nizam kuweie dayandığından, komüıisi ikiidarın aiiığı ilk
adım" Çin'de yapiıklaıı güi halFı silihdan iecrii etmekiir. B, .i-"-
ıın kııvveie dayanması ve kııwetln de kaçıııImaz biı neiice olgat
iıyan haıeketine sebebiyei veıuıesi dolayısiyle, komünisilerin aldü.
lı4 ikinci iedbir, muhienıel bir mukabil üiilöl haıeketi baş göster.
ıne*n önce, böyle bir üd,löle lideılik yapabilecek şabıslaıı imha
etmetiiı. Lideılik vasıflaıını haiz olup komünist disiplinine boyun
eğıoeyen şa}ıslar derhal ievkif edileıek idam editir. Bu şahıslann
lıoıııiinist iarafiaıı veya anii-komtinisi olmaları bir faık ie§kil et.
mez... Büyiik halk kiileleıine ulaşiuma hizmeti §ağlayacak her vası.
ta ve iınkAna Loınünisileı laıaiından el konınustuı. Bu memlekeder-
de koıııiinisi gazeteleıden başka gazeie nqıedilmesi yasaklır. Her
ıadyo isiasyonu, her ielevizyon kanatrı. her maıbaa ve nşriyai gvi,
her lıitap, her mecmua, her okul ve dershane iamamiyle komünisi
1ıprüıinin koniıolü alhnda buluıı,duruluı. Pıoleieıya Dikiaiörlüğü a|.
iında, Lomiinist paıiisini iedıicen yeg6ıe İşvereıı haline getirtn' bir
ekonomik siyasei iakip olunuı. Her insan komünist ıcartİİi namına .

ve bu pariinin emredeceği yerde çalşmak veya açlıkdan ölınek şık
lanıilan birini teıcih eimek zorundaüı İşlİıl terrcalp ba5ka biı iş
erayamaz. Çünki yegAne §-veren bmiinisi partisidir. Pıoleteıya Dik-
iaiiiılüğiiuıün diğer bir husuıiyeii de memlekei dahilln,de muajzlam
lıii casusluk şebekesi kurınuş glmasıdıı... Çocuklar anne ve baba
larıaı kadınlaı localarını işçi ve müsiahdemler işveıenleıini papaz-
lar keırdi ceınaai üyeleıinİ biı paııazın dini bölgesinde oiuıan cema-
ai metısuplaıı ise kendi papazlaıını gizlice göıctleyeıek ihbaı edeı-
Jer. Küçük büyük her gırup juınalcılar ve ihbaıcılaıla doluduı. Bu
ihbaıcıtar biıbirlerini dahi ianımazlaı... Bu ihbaı sisiemi sayesinde
bir isyan harekeiini heniiz tasawııı hali.nde iken oriaya çıkarmak ve
bastırmak işden bile değitdir... Sık sık şu sual soıuluı. *Rus bsl&ı
is7an edebilir mi?" Elbetie edebiliı. Haiia bugüne kadaı bİı defa
isyan etmişlerdiı. Fakai düzensiz bir mahiyei :aşıyan ve sağIam bir
plina ve ieşkilöra dayanmayan bu ayaklanmalaı deıhal basiııılınak-
idır. Komiiııisi DiLiaiiirlüğünün kudıeii sayesinde, on kilomeiıe öie.
de bir ayaktanma vuku bulduftuau ffienmek bile miiınktiıı olma-
rnalrtadu. Çia'de Pıoleierya Dikiaiöılüğii iesis etmek yoluada güıği-
Ieıı haıeketleı, bu duıumu gayei açık olaıak giisiermetriedh. Komü-
nisileı aıazi müLiyeü ve boıçlaıın ilgası gibi cazip vaüleıde bulun-
mat suıeiiyle Çin'de ikitdan ele geçiıdileı. Arazi sabipleri dethal
oıiadan kaldırılaıak bunların arazileri köylüleı arasında iaksim olun-

e) tsak : Dr. Fred
İn*ıılabiiir mi? 88 - 89.

ı
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du. Ayni ıaıaandı bu lıiiylüeıiı borçlaıı da ilsa edildi. Kısa bir
müddei için bu ıngıleLçüe ıeiıh ve saadei hükiim siiııiü".. Eıı müd-
dei zaıaada komüıiştler de iLiidaılaıııı sağlaınlaşiırmağa ve b6çle
ce Hiylüeıe dağılmş olduLlaıı iopıakları geıi atabilmek için g€r€eli;
kuweii elde'eiıae-ge çıatşiıtır... Çiı borbııı üceden inceye ieüiL
ederek tider olmalı vaıtını haiı bulunuı şbııları iesbit eüilet. Bı,*

şahııtar aıasııda komüıisi disiplininc bojıı eğııedihıeıi iesbit oütı-
naılaı şu veya bu sebeple, eweli iwkif, soııra. da inha edilö:loı.
Komiiıisileı ayııca balkı silihdıı iecıii işiıe giıişüler. SrliülaÜ
satlı bulunduğu yerleıi lhbaı edenleıe büıtilc mükifailar vaad eüi-
leı. iliiyleca silöhlar saHı bulunduklaıı yeıterden alınaralo ihdli mF-
kaıolaıa iesliıo edildl KurduLlaıı casusluk şebekcıi sıyesinde halhn:
Llıbiıbl ihbar etmeılni sağladılaı. Dolşınık vğ oeyabai eirıeL Lilııi-
yetiıi iamamen orladaıı kaldııdılan MeınleLet düilinde seyıııa1 

"6.".p#er iaıafından kullaıılacak özet pasaportlar ihdas cöIdL Remca
iıb ılnanş biı şhsm biı kiiyden üğer bir köye ıeyahai çim€d:lııı'-
l{agryA,f.,,, I_{eı ıah_ıs hayai hiköyesini yazılı veya siiıİü oıaıak hil._
cıınegY y, frğraiı boyunca işlediği ciiıiimleri en iııce teftrnıüna
Jrder İifuai .:şağ, ve bu ciiıiimleıle ilgili bulunan şahıslaım iain"
leılnı İıaırıneğıe ;İdıadı", Çogııklann dımığan da komiiiiıi.lcriiıt
iaaııuzundan turıuıamaiı 8u genç diıııağlaıa grurur fiiri aşılaı&".
Bu çocııttlara sitöh dağıiılaıak ç9:lı}lerdan_müiŞokLil nöbeiçi &oı-
lan ieşis edüdi. Ve geİekiiği zaman btıİ$Uerg atŞ açınatarı erıre_
ditdi... Nihayei iopyekün mıhkene ve idaqgİaıd Pııa geldi. Biı ban.
donı iakiben elted arkelaıına bağh ma}ıkümlann s§laldardan seçi-
rildği sık sıt göıülmğe başlandı... Mahsütleıin ancak §3l6hlı as&er.,
l(.tin nezareii altııda ioplannasına iıiı vaıildi. Aglıeıi koniı§ allırı.
da yapılan hasadı miitaa}iıı hüküEei ıaahsiiliiuı büyilk kısmnl ahp
giriiidii" Bu mikiar, eski aıazi sahiplerinin aldığından çok fazta idİ...
Aıazinia köylülerin mülkiyeiinde bulunduğu devıe kısa sütdüı- Çok
geçıııeden, bunu kollekiif çifiliLler devri ve bı,löhare büy.lt homiin-
lerin Çin milleiini., Çinli aileleri ve Çin halkının ahlAki vasıilaıını
çiğaediği devre ta&ip eiti. Halen hiç bir Çinliniı bir dönüıılil& daüi
arazisi yokiur. Çin halkı aldaiılarak eskisinden'çok daba korkung,
biı köleliğe sürüklenm§iiı... İşie komünizmin hile ve yalanla iH|.!a.
ıa geçıneslni temin eden güzel vaidleıin arkasıııdan kaçıaılmaı biı
ğevıe elaıak gıtaya çıkan vahşei, cebir, şiddei ve zulüm hi*kğgşan.
lığı budur., (l)
, NASıL KoMÜNİst oluyonıen' blr çoklarımu, aç fakir, istismar edilmi5 cahil \,e işsiz irım-
selerin komünizmin kucağına siırtiklendiği kanrsındaciıriar. Zen-
gin, aristokrat, hatta büyük kapital sahibi milyoner}er_in, lıir
çok mülk \,e tesislerin patromı olan kişilerin, profesör. ,ianın-
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mIş yazar ve aydınialm komünist olmal,arını şüphe ile karşıla-
yanlar ve bu gerçeğe inanmalr istemeyenler çoğunluktadır. f-
nanmak lAamdır ki haı<iki komiinistler ve bu ideolojinin zaferi
uğruna enerji ve ömiirlerini vakfedenler, geçiınleri orta tabalça-
ırın üstünde bir standart gösteren bu aydın ve zengin kişileroir.

"Bir çoklaıınm züinletini meşgul eden ve diğetleıine nisbelen
en fazla iekrarlanan soıu şuduı: zenginlerin, aydııtaıuı ıe haüa
diadar insantarın komüşist olınalanıın sebebi ıediı? Bir çoLlan
şöyle tleı: "Koııtünizıaiİ fakirleri, cabilleıL icijgııııı diteıle& aı.
iüın altmda yaşayanlaıı cezbeimesi sebepteriııi anlaııın. Aına iıagıt
olu,yor da zenginleri, ayduıları ve diııdarlaıı kendine çekebitiyoı?
Milyonerler, pıofesörler ve haiia din adamlan niçin Loııünisi oluyor.
taı? Iiakikatte, komünizmin fekiıleıi ıııtüm aliında yaşayanları v6,isiismar edilenleıi kendfue çekıne kudıeii pek zayıfu. komiinizmiı
en iazla iesiıi altrnda kalaıılar ay,dınlar ve iiğıenci enielıekiiieuetdiı.
Belli başlı komünisi şahsiyeiteıin hayailarını ieikik edersek ekseıi-
sinin öğıenci bulunduklaıı sııada koıııiinistliğ trabul eimiş olduğunu
göriiıüz... Diinyada isiediğiniz memlekeie gidiniz. o memlekeüetl
belli başIı komünisi simaları ele alınız. Bunlar komiinisi olmayan bit
rnemlelıeııe komünısı olmuşlarsa isıisnasız hepsinın entellekıüel tale.
be oldukları ,suada koınünisiliği kabul eiiiklerini müşahede ede*i.
niz- MeselA Çin komünisi pariisini ele alalım. Bu paıiinin başkanı
Mao Tse-Tung, Peking Milli Üniversiiesinde öğrenci olduğu sııada,
henüz yirmi bir yaşında iken komünizmi benimsemişii. servet 5ahil.i
bir Çinl! aıisiokıaiın oğIu olan Başvekil Chou En-Lai Paıis'de bir
üniversiiede lahsilde butunduğu sırada komünisiliği kabul etmijü.yino zengin bir Çinlinin oğIu olan chu-Tek Aımanya'da biı prusya
ast<eri akademide iahsiline devam ederken' Chou-En.Lai'nin ielltini ile
komiitisi olmuşfu.

komiinizm, genç enietlektiielleıi kendi safına çekmek için şu döri
irnköndan faydalanmakiadır :

l _ Kapiializmin cazibesini yoketmekl
2 _ Maieryalist ielsefesi
3 - Eniellekiüel guıuru
4 - Talmln edilmemiş üni ihiiyaçIaı
KApiTALizMiN cAziBEsiNi vo*sTMnx : Biı insanı. komü-nisi yapmalr için itk iedbir kapiialisi sisieme kaışı duyduğu hayran-lığı yok elınekiiı. Maıksisi iahlile göre, ikiisadi ıutııaııvJharp' ka.piialist sİsiemin kaçınıtmaz biıer neiicesidiı...
MATERYALİsr rsıssFESİ : aİı Lonüıİsı yaıaiıaağa yıııayan
(1) Bak : Dr. Fred

İnanabilir mi? S. 93 - 94.
Scüwarz - Komtinistlerin Stiytedikterine
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ikinci fakiii* maieıyalisi felsefedir. ögıenci'entetıekiüellere, Allahın

_*i"a olmadığı btiıiiuı vaılıklaıın maddeden İbareı olduğu. heı in_

sanın biı mide, safta ifıaz eden. bir kaıaciğeı, duygu ve düşünce neç-

fedön beyfuıden meydana gelmÜ biı gövdeden ibaıei butunduğu iel,

Lia edilir. Ruh deaen b,ır şey yoktur. Cennet ve Ceİıennem bir hayal,

den ibaıeitir. Yeni biı ilim çağ dğmuştur, Bu çağda Allaha lüzum

kalmamı5lır...
ENTELLEKTÜEL GURUR : Komünisi olmayı mümkün lıılan

üçüncü İakıör entellekıiiel gurıııdur. onsekiz ondokuz yaşlarındaki

biı iğrenci yeni enlellekiiiel muhiiindeki hiiııiyeti his eimğe baş-

laı. İavaş ırayaş anne ve babasıaın bilgilerini kiiçüınseı ve onlaıın
çok az şey bildıkleri düşüncesine katrıılu... Aileaıne ye vaıanına kaışı
iuyguıa* zayıflar. İşte bu safhada. genç adam komünizmin ağzına

löyık bir lokma İeşkil etmekıedir. Aııık duıumıı büyük bir ehliyeıle
muhaLeme edilecek parlak bir enıettektüel olmık yasfını kazaıdığ,
na emın olarak, bu deıecede yüksek ıeki sahibı biı şahıın büıiiıı in,
sanlığın islöhını ve mükemmelleçıirilmesini İemın edecek büyük
proğıamın icıaalçılaıı ara§ında yer alması gere}diğine inanır. Beşe,
riyeiin muhakkak bir dğişikliğe muhiaç bulunduğuna ve bu işin
kendisi için biçilmiş kafian olduğuna kani oluı.

Diıüi iHriyAçLARIN TATMİN EDİLMEMİş oLMAsI : Ko,
mii,rıist olnaya yardım eden döıdüıcü fahöç iaimin edilmeyen dini
ihiiyaçtaıdıı... İnsanlar Allaha iapmak için yataiılmış bir kalble do,

ğaıla1... Allahın mevcudiyeii inkir edilnek sureiiyle fiiıraten ieınin
edilmesi geıeken manevi inanÇaıdan uzaklaşiııılan bir insan; çıkar
yot olarak önünde komünizmi buluı, (1)

Görülüyorki bir insanrn komünist olmasını sağlayan faktör-
lerin en önemlisi dinsiz ve Allahsız bir zihniyetle yetiştirilmiş
olmasrdrr. Manevi mesuliyeti tanrmamş olmasrdrr.

Bu karanlrk ideolojişe kapılarak samimi komünist olan genç

entellektüellerle birtikte her memlekette gayri samimi komü-
nistlerin sayrsı da gün geçtikçe bir çığ gibi,kabarmaktadır. Sol-
cu, §osyalist yazar olduklarınr iddia edenler ve sosyal adalet te-
raneierini bir saku gibi ağızlarrndan düşürnıeyen bu tip ilerici-
ler gerçekte Allaha inanmadıklan gibi sosyııl adalete de inan-
mayanlardr. Bir çoğu yıklcı bozguncu karştrrrcı fikirleriyle
anarşisttirler. İşi haklarrnr savunduklarr ha.lde yaşay§ları, en

çok gelirli bir işçinin hayatıyle kıyaslanamaJ,acak kadar lüks ve

(1) Bak : Dr. Fred Schwartl, Komünistlerin Söylediklerine İnanı-
iabilir mi? s, 19'35' 
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sefahat içindedir. Bu gibiier komünist rejiınleı,de yazar ve sa-
natkArlara tanrnan imtiyazlann ümidiyle serhoştur. Lüpçülük
peşindedirler. Müthiş istismarcıdırlar. Bir kısmı da Sovyet -

Çin altınlarrndan ulufe almaktadırlar.
Anti-komünist devletlerde komi.ihizmi destekleyen ve mües-

seseierinde komünistleri besieyen kapitalistlere gelince: bu ze-
vatın bir çoğu din ve dindarlarr sevmeyen kişilerdir. Materya-
li.st ve nihilist felsefi görüşe sahiptirler. Hürnanisttirler. komii-
ııist rejimi kendi memleketleri için uzak görmektedirler. Ko-
rniinistlerin din düşmanlığı ve Allahsızlık propagandası onlarrn
ideallerine hizmet etınekte, yüreklerine serinletici su serprnek-
tedir. Bunlar ekseriyetle kendi işçilerini hiır:aye etmezler fakat
kornünistleri cömertçe beslerler.

KOMÜNİZMİN TABİHİ
Beynelnıilel komünizmin doğuş ve iırkişaf tarihini üç mer-

halede incalemek gerekir:
1 - İlk ve orta çağlar.iıı karanlıklarınclan Karl Marksa ka-

dar uzanan devre.
2 -- i(arl Marksdan 1917 Bolşevik ihtilAline kaci.ar olan dev-

re.
3 - Sovyet Rusyanıır (Kremlinin) liderliği aitında zamant-

rnrza kadar gelen devre.
I - Marksdan evvelki devir; İnsanlık tarihinin karanlrkla-

rrndan Marksa kadar geien çağ içinde Marksizme uyar, sınıflar
arasr zıtlaşmadan doğan mücadeleydve proleterya sınıfının dün-
ya hakimiyetine dayanan sistemleşmiş iktisadi sosyalizm fikrine
raslamryoruz.

ıtk çağlara ait komünizm hareketlerini ve bilhassa fikir ,e
cloktrin nüvelerini gösterecek elimizde tarihi yazılı vesikalar
yoktur. Fakat sonraki Çağ, komünist düşünüşe d3ir bize yeteri
kadar döküman vermektedir. Bunlarrn en mühimleri yahudi ve
eski yunan kaynaklarına dayanan kitap ri§hle ve Abidelerdir. Bi-
rincisi bir dini akideye istinat ettiği, kutsal tanrnan bir kitabın
ilAhi emirleri arasında zikredildiği için çok dikkat çekicidir.

Babil esaretiııde zulme uğrayan, zorla bir köle hayatı yaşa-
-rnağa mahküm tutulan, ruhlarrna sinen, hezginlik auygusuyıe
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enerjileri tükenen İsrail ıııilletini sosyal diııamiznıe kavuşıur.
mak, dolayısiyle insanlıktan intikam almak, dünyaya tainaı*tıın
etmek emeliyle yahudi k6hin ve mütefekkirlerı iuitunnasar is-tilAnyle asilIarr kaybolan Tevratın yeniden yazılmasıncie ana-nevi yahudi zekAsından faydalanmşIardır. AHD-I ATİK,j Ya-lıudi milleti ile onlar,ın kabile ilAhı iahova arasrncla bir ahitna-
me haline sokmuşlardır. İşte bugün ellerc]e mevcut bu mubar-ı,ef Teyrat'ın (Doğm) ları içinde komünizmin ınilietlere iıruıaı-je tahakküm etmeyi, eski nizam ve ananeleri zorla yrrrp taıırıpeQerek yeni bir dılzen kurmayr gaye edineıı prensipıeirır, ,u-
,kirdpklerini bulmaktayız. :

ı§-alc bugiin rnilleiler üzerine, ve ülkeleı ikerine, kökündea xik.rıelc,ve yı&mak için,_hel6k eİmek ve yok,eİmek İçin. bina etnek içinve diLnç} için seni Loydum. - Tevrat - Y"r"-y. - Bab l - ayei IG.Milietlerin kökünü (örf Actet, din dil hukuk, tarıııi- miras,miili benlik karakterini) söküp kazıınayı, eski niza,mi zorla ıte-virip maddi yeni bir clevlet kurmayı emreden bu doğnıa komü-nizmin ilk tohumudur. Deyebiliriz.
İstitraten şunu da arz edeyim ki Tevrata mater,l.aiist birruh hakimdir. Bu kitabta cennet, cehennı,m, ölümcleır sonra

rnesuliyet ve saadet gibi ulvi manevi mefhtımlara J-er veıilme-
rn_ştir. yahova çalı dibincien, ateş ve duman içinjeıı irısania
ylizyüze konuşan, çadır direğine ve buluta citurup İsraı] kavmi
ile gezeıı kıskanç bir ilAhtır.

«Mükleıini alacağınız milleilerin yjiıksek «lağlar üzeriocje, veielıeler üzerinde, ve her yeşil ağaç alıında ilAhtarına ibadei eüikleıiyerleıi muilaka harap edeceksiniz, ve onların mezbahtaıı,ıaı 1nka.-caksınız ve dikili iaslaıını parcalayacat<sınız, ve onların 
"r"rl"rioi'aieşde yakacaksınız, ve ilAhlaıırun oyma puilarını ıalıalafacakİrrı=, v".o yeıden adlaıını yok edeceksiniz. - Tevrat. Tesniye - Bab t? jr,y"t 

Z."Insarıların iman hürriyetini, ibadet hakLını ,oıu v.iloa",bu doğm, komünizmin dinlerin ve dini inançların imhası tıakkın.daki prensibinin ilk kaynaklarından biridir, denebilir. ,ı

"ve kavimlerin sınırlarını kaldııdım, ve haıineleıinı soyduıı, ,,eiahilarda oluıanları bir- yiğ-it gibi alcalitım- Ve elim ıı, y"r.-i.ı,,r.gibi kavmlerin malını b_:_Id", ve tr.atlmış yumurlaları n-asıl İÖİriıIerse, bep de büiün dünyayı öyle aerşıidip ve t(anal ıoirıi"r"rive ağz açan ve cıvıIdayan olmadı. - Tevrai . tşaya : İJ lq.'.';;;;.la., --- -y g,c
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Komünizmin vataır snırları tanıınayan, mülk ve ser.vet}eıij
sömiiren, dünya ekonomisini proleteryanın malı sayan beime}-
ırıilelci doktrinine bu (doğm.), mahreç olmııştur, denebitir

,,Çliinki İbraitin Aüahı Rab bana şöyle üyor: Benim eliııdçı bu.
öfbe şarabı kösesini al, ve seni gönderecğiın büiün milletleıe cnu,
iğ, ve onlar içecekleı ve aıalaıına göndereceğim htıcın yüıünden
çıldııacaklar. - Tevıat - Yeremya - Bab 25 - syei 15, 16.,

Maalesef İsrail kavmi kendi mukaddes kitaplarındahr bu.
emrs uyarak dünya milletlerinin huaırunu dağıtacak fesat şara-
}ıını diinyaya içirmiştir. Bütiin sapık doktrjnlerin ve komiiniz-
ıBin fikiı: tıstaları başta Marks olmak üzere çoğu yahudi rrLın-
5|lt_;;'-.- :;, j. ._ ıı .:-

tianiiır. _ t
.Çünki sen Allahın Rabbe mukadİes Lİr kavimsin, ve Rab İa,

şijııünde olan bütün kavimleıden üstün olarak, lıendisıne has biı
]çavm olmak üzere seni seçii , Tevrat - Tesniye , Bab l{, ayet 2o

Dünya kapitalizminin babasr olan, ve her devlette kapitaii
clinde tutan yahucli ukı, dünyanın huzurunu kaçırmak, halklaı,ı

ve milletleri birbirİıre düşürmek, iç bünyelerini ve ahlAklarrnı
cİağıtmak suretiyle üstün ırk olarak kalma davasınr tahalçkuhtl_
tirmiştir. Milletleri öIüm kalım kaygusuna d.üşürerek lıendi ka..

salarını doidrırmak, azınlık halindeki varlıldarm1 muhafaza et,,

nıek gayesiyle cihanın başına komünizm belAsınr ören fsrail ır,

kı, kapitalızme musailat ettiği Marksizm ejderi karşısrnda bu

gün l«endisi cle tel6ş Ve.koİku içindedir. Hatta bugün Israll Dev_

leti komünizmiıı düşmanıdrr. Millet ve devlet kuvvetleri]e, bey-

ııelmilel teşekküllerile anti-komünist cephenin desteğidir, F'akat

vukarctaki iddiamızı mücerret bir söz halincie bırakmamak üze,

re, enternasyonal Yahudi teşkilAtınln, komi.inizmin yayolması_

na yarayan, milletleri içten maddi ve manev1 çöküntüvle imha

etmeye rnatuf müthiş bir kararının tarihi vesikasrnr suna]ım :

"Ben TeşkilAtı Mahsusada çalrşırken diimyaya hÖkim olmak isle-
ye.rı bu Milleİlerarasr Sİyonisİ İeşkilAİının elimize geçen 22 maddelik
dusiurları vaıdırki ne kadaı ınanalıdır. Burada şöyle yazılıdır :

l - Genç nesilleri mugayiıi ahlAk telkinletle ifsat etmeli.
2 _ Aile hayaiını yıkmalı.
3 - İnsanlara aşağı sınıflaıla iahakkürn eirneli.
| - Sanatr zayıflaiaıak edebiyatı miisiehce:ı ve şehevi biı hale,

sokmalı.
5 - Mukaddesala hürmeti yıkmalı, hürmetle anlıan kimseler
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ha&&ında rezilane vatalaı uydutınalı.
6 - Huduisuz bir lüks, baş döndüıücü modalaı icat etmeli, çıl-

$rıca sarfiyaİı İeşvik' eİmeli.
7 - Kalabalıklaıın vakiileri, eğlenceler, oyunlarla oyalanmalı,

hetkes düşiiıımeLden alrkonmalı.
. 8 - Müfıit rıazaıiyelerle fikirler zehirlenmeli, gürüliü ve karga,

şalıklar yaraiılmalı, içiimai sınıflaı aıasına kin ve itimaisızlıklaı so-

kulmalr.
9 - Aıisiokıailara müihiş vergiler koyaıak onları bunalirnalr,

aralarına kin ve iiimalsrzlrklar saçmalı.
l0 - Mal sahipleriyle işçilerin arasınr boznıalı, gıevler, sabotaj-

lar teıiib eineli.
1l - Yüksek iabakanın manevi kuvveiini her çareye l"t ,rr.rJİ'

kırmalı.
i2 - Sanayiin z!:aati ezmesine imkön ver:neli. böylece köylü

srnrJınr oriadan kaldıımalı.
13 - Sacına nazaıiyeleri oriaya aiarak halkı gayıi lıabili iatbilı

fikirlerle dolambaçlı yollara sevk eimeli.
14 _ Hayai pahalılığıhı köıfülemeli, ücreileıi aıiırmalı.
15 _ tseynelmilel meseleler ihdas ederek milletler aıasına kin ve

nıfret tohumları serpmeli.
16 _ Milleileıin mukaddeıaiını iahsil ve ierbiyeden mahrum kim-

selerin ellerine ievdi eitirmeli.
17 _ Büiün hiiıkiimei şekillerini değişiirmeli.
18 _ Meşru hükiimet iarzlaıından mutlak bir isiibdada giimeli.
19 _ Siyasi, ikii§adi buhıanlaı vaıaimalı, servetleti mahveimeli.
20 _ Mali isiikrarı bozmalı. ikiisadİ kıizleri çoğalimalı, spekü-

lasyonlara, enflasyonlara yol açmalı allınr mahdut elleıde ioplamalı,
muargaın sermayeleri ielce uğraimalı.

2l - }iülriimeileıin ölümlerini hazırlamalı, insaniyeii elem iz-
ii.,;ıb ve yoksulluk içine atmalı.

Teşkilöiı Mahsusanın dikkaili ieikikleri neiicesinde vardğmız
hakikai şuduıki, 1892 deıüeri dünyamız bu zihniyeiieki yahuılilerle
rrıticadele halindedir. Bunlaı bir (cihan ihiilaıii hazırlamaldadıılar,
_ Emekli Si.ivaıi Albayı Hüsametİin Erİİiİk - İxİ osvnİx PERDE
ARKASI. NuRGöI( Maİbaası 1957 s. 45.,

ıntarı ve tevili imkAnsız bu ibret verici tarihi vesika karşı-
sülda komünizm kimin ve kimlerin esericlilr? vicdan ve insaf
sıhibi Lıkul hükmünü versin.

II. Komiinizmin doğuş ve yayrlışında eski Yunan müfekke-
res,inin rolü: il{ilAttan önce ve sonraki Elen filozoflar.ında komü-
ni-st fikirleı,e bol bol rastlanır. onlarrn görüi;lerinde Manevi kıy-
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metlel.i lıüliiyen inkAra ait bir tez yoktur. kadim yunan nrüi_e_

fekkİrleri fikr,en idealisttirler. Ahlak bakımından komünizn_,e

mütemayildirter. EflAtunun Devlet kitabında komürist düşüııü_

şe dair serpintiler çoktur: «Doğacak çocukların ana baba]ardan

alınıp eleviet ıırüesseselerinde materyalist bir terbiye ile yetiş_

tirilmesi, kadınların cinsi münasebetlerde s:erbest bırakıln,ıası,

aile ınüessesesinin kollektifleştirilmesi, k;ıtlrn ve çocukların
müşterek ortak mal halinde devlete mal edijmesi, vatandaşlarıir

kazanç ve ziyanda müşterek paya sahip bui,unduğu, , zorbahkja

devlet kurmanin meşIu olduğu, sokratin ağzından diyalektik hir
metotla anlatrimaktadır, (1) PlAton bu eseı:ınde insan]arın ih_

tiyacını sınrflarken yiyip içmeyi ve cinsl münasebetleri en başa

koymaktadır. zenginlik ve fakirliğin insanların psikoloıilerinı,

tesir ettiğini, sınrf çatışmasını doğurduğunu, ekonomik olaylarırı

diğer sosyal olaylara tesir ettiğini iddia etmektedir, (2)

«Aristoteles>> de hükümet şekilleri teorisinde ekononıik

şartların politika ve ahlAka tesirlerini açıklımaktadır,
yunan felsefesinin tesiri aitında kalan Romalı yazariar cla

çeşitli ekonomik Aınillerin sosyal hayata tesirini ele almışlardır.
MeselA Pline Romanın yıkılışınr:
, "Latifundia denen büyük İopraklar Romanın yıkılmasına sebep

olmuşiut, şeklinde formüller. Sallışi (Hz. İsadan önce 8§_34) Rorıa_

nın yıİılışın1; *Halk giİgide topıaksız bırakılınca, ,işidik ve İaLirİik
yii,ıiiııden baıınacaiı yerleıi kalmamşıı. o zaman bunlar haşkalarının
topıaklarına göz dikıileı, hüniyetlerln! ve mennlekeılerinin meııfaaıle_

rini de satılık biı şey gibi saydılar. Biiylece kaııim soysuzlaşİı., (3}

hIarksist düşüncenin inkişafinr gösteren bu satrrlar koca

Roma İmparatorluğunu yrkan Amilin, devletin ahlAken l(omii,,

nizrne kucak açmlş ve soysuzlaşmış olduğu gerçeğini ispAtlarnak_

tadr. Rönesans ve Reform hareketleri zamanrnda sosyal hayatı

ekonomik olaylarla aırlatan teorilerin çoğaldiğını müşahede et_

mekteyiz. N. Machiavel, Guichardin, eserlerinde smlf kavgası
ve sınrflar arasr elçononrik menfaatlarrn çatrşmasınr anlatmakta,

dırlar. James Harrington 1656 da yayınladığı (The Commonwe.

alth of ocana) isimli eserinde, tarihin ekonomik yorumlamasına
(l) Bai<. : Eflatun -

\2) Bak: Nurettin
Devlet - Y,ii{kselen Matbaasr - 1958.

Şazi Kiisemiha} - §OSYOLOJİ TARJ}İI,

Falçii}teler Matbaası, İstarı,bul 1956 §. 222.
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sısterııli bır teori öne siirer. XVIII. ci asırda. Garnier. Jon i\Iillar,
§çianı" Smith, Raynal, gibi bir çok yazarlar Karl Marks ve En-
qei§in hiarksizm teorisinin dökmanlarını hazırlamıslardır. Bu
yönde §aystz kitap çıkarılmıştır. (4).

}n[arks, kendinden evvelki sosyalizme, sosyal ahlAka daya-
ııar_ı tıal,ali bir sosyalizm demekte, kendisinden sonrakinin ilmi
sosyaliznı olduğunu iddia etmektedir. Marks gibi komüüist olaıı
Mak"s lBeer:

oNfarksdan evvel sosyalizm, bütün kuvvetini saadet derırinden,
ta.rıhden enrvelki devirlerden, tabii hukukdaıL insaniyei filrılnden,
sosyal ahlAkdan ikiibas ediyordu Maıksdanbeıi ise, müsiahsil kııv-
veiieri sosyalize eimek maksadiyle çalışan sosyai vaılğn saadeti v6
exıtellekiiiel büiün iemayülterini ink§af eitiımek gayesini üzerine
aışn iütitölci proleıeıyanın poliıik dokırini olmuştur... Bu zat sosye-
iea,in koüekiif mülkiyei halinde ieşkilötlandııılınasına doğtu intıişa-
iında sosyalizıni ınuharrik bir kuvvet yapm§fuı., (5)

Bıı satırlar ilmi sosyalizmden bahs eden dewimci ilerici ot-
tiukiarrnı sık srk tekrarlayan solcu aydınlarin ne biçim bir sos-
yalizm istediklerini anlamaya yeter.

ıI _ I{ARL MARKS,DAN 1917 BoLşEvİK iırfiıAı,iıgp
KADA§ GEÇEN DEVRE :

Karl Marks 1841 de felsefb tahsitini tamsmladığı zaman Ba-
tı Avrupada, bilhassa İngiltere, Fransa ve Almanyada komünist
fikirler dalbudak salmıştı. Bu memleketlerde komünist fikirlere
daya-nan siyasi dernek ve partiler bile kurulmuştu.

1834 de Fransadaki ihtilAlci Almanlar «Siyasi Mülteciler
Eir[iği,> ni kurmuşlar fakat 1839 da birbiriyle anlaşamayarak
parçalanmışlar ve «Doğrular Birliği» adıyie tekrar ihtitAlci bir
cemip,et meydana getirmişlerdir. Bunların bozguncu ve yıkıcı
hareketleri artrnca hükümet tarafindan takibe uğrayan ve fe-

(3ı Ea-k : Nurettin Şazi Kösemiiıal - SOŞYOLOJİ TARİHİ -Fııkülteler Matbaası, tstaııUur 1956 S. 2U2.
(4} tsak : Nurettin Şazi Köserııüal - SOSYOLOJİ TA-Enrt -

Eai*ıilteier Matbaası, İstanbul 1956 S. 223.
(5) Bak : Maks Eeer - So-syalian ve sosyal miicadelelerin tarihi.s 4ıT.
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satt,k rçul ııefes alaınayan ele başıların bir kısmı İngiltereye kaç-
. ın,ş \ie birlik merkezini Londrada açmışIardir. orioa oa ranatdıırmamışlar, komünist propaganda ve tahrik,tına naşiamşıa.ciır <<Doğrrılar Birliği» 1.6.1847 tarihinde Londrada İngiliz, aı-
, ırıaıı, Fransu İtalyan ve Polonya komünistlı.rinin iştiraiüe ni.kongre topladı. Bu kongreye F. Dngels ve Marksr temsilen vit-
- lrelm. Volf da katıldı. Bu Birliğin MJrkez Komitesi ıga7 ;İiiıiır-de (Korırünist Dergisi1 nin ilk sayısrnr çıkardı. Derginin birin-c[ sahifesi «Bütün Memleketlerin Proleterya.larr Birlişiniz» 1ı1.Buyülr ıııanşetini taşıyorciu. Marks ve F. Engelsin tavsi|esıyıeBirtik gayesine uygun olarak <<komünistl*" nirıigi, adını aldı.Biriik 80"Kasım.l84? de bir hafta devam eden bir kongre topta-ti. Mariıs ve Engeb bu kongrede alınan karar gereğİıce uKo-
ınünist Beyannamesi>> ııi hazırladılar. Fakaİ ıu neyan'name tun-duklarrnın aksine bir reaksiyon yarattı. i;çiler rproıot.rvrj nu.y9,9* konıünistleri 1u-halamağa, her toplutu!*a komünistierı pr.
taklamağa başladılar. Her tarafta komtınıst e}ebaşları ," y".o.t-
cıiarı yakalandılar. Mahkemelere sevk edildiler ve ııapse tıtı-
clıIar. TeşkilAtları kapatıldı. Ve komünistier çii y.r.r.,r juı ar-
ğıldılar" Komünist lider]er hüsrana uğradıIai. üarks ve"nngelskliselEmiş dolmalık lAjlann proleterya ihtii6lini yaratmaga'yet-
ıneyeceğini anladılar. Milletleri içten yıkmat ıçın nır lıazırııt
deıırinin yapıImasına inanclılar ve bu işL lrop,Jdular.

1862 de Almanyada Laypzig şehrinde <<^Alman İşçileri UınurniBirüği> adı ile bir komünist siyasi teşekkül ]çuruldu ise de liderLassal'm ölmesiyle Lassalcıiarla Marksçılar post ve menf,aat.kavgasrna gir§titer, birbirlerine düştüier. Ve bir sene içindeBir{ikleri dağılarak her biri bir tarafa sı,vışt:. Fakat dağınık birhatde faaliyete girişen Marksçıİarın nıaddeci menfaatçi ve ç2-pulculuğa dayanan vaadleri, kışkırtrna ve propagandalarr tesiri-ııi gösterınişti. Ötede beride işçi ve amel'e ı ümayişleri, grevter,
sabotajlar
.sı oldu,

de Polonyada işçi ayaklanma-
komünistleri bu hareketekatıldılar Komünisler İngilteredeki Hürriyet havasından fay-

görülmeğe başIadı. 1863
İngiliz ve Fransrz

, Ba!ı; Maks Eeer - Sosyalizmin ve Sbsyal Müeadelelerin UT-..rihi.
(1}

rıru"mi
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.alanarak 25 Eylül 1864 de «Beyne}rnilel İşçi Cemiyetini-Birinci.

ENTERNASYONALİ- kurduhr,

28 Eylül 1864 de İngiliz, İtalyT ve Fıansrz kornünist}er}e

Marksrn iştirakile ıonJr""O, İtlvtll, bir mitiııg yapiidı, Açış ko-

nu_şmasrnl Marks yaptı. Sınif mücadelesi ve il,linya Proleterya ha-

kirniyeti tezini savundu, Bu yaldızlı lAflar beleşten emeksiz

servete konmayr tasarlayan ltlpçü komünistlerin hrrslarrnı do-

yrrr*rOr. Nohtlnlstlerİn kendi aralarındaki anlaşmazlık ve

iıienfaat çekişmeleri sille tokat halinde birbi,ııni kovaladı. Marks_

çrlar sendikalar, amele ve işçi teşekkütlerini elde edip kandırnıa

ie airıatma suretiyle ihtiiil çrkararak iktidrrı elde etme_v*i sav,ıı_

nuyorlardı. Diğerleri anarşizmden faydalanarak, yangınlar, sa-

boİajlar, cinayetler, soygunculuklarla ortalığr karıştırıp birden

hükümetleri devirerek İttior., elde etmeyi teklif ediyorJar.dı, ih_

tilAl nıetotlarında anlaşamayınca bu cemiyet uzun ömürlü ola-

madı.BubirinciENTERNASYONAL1866daCenevrede,1867
de Londrada, 1868 de Brükselde, 1869 da Bal'de birer kongre

yaptı.Vetopraklarınnıülksahiplerininellerindenalınıpkollek.
İltİeştirilmesine, sınıf mücadelesinin yapilmasına, işçi ve_amele

sınıfiarı (proleterya) arasrna kapitalizm ıli.işmanlığı hisleriniıı

sokulmasrna, kin ve intikam duygularrnın aşianmasrna bu kong-

relerde kararlar alındı. Bu kongrelerden sonra liderlik, benlik,

maddimenfaatlerintaksimi,hizipçilikgibisebepleriekomünist-
lerin birbiriyle çekişrneleri üaşladı. Karşıiıkll ithamlar_ olclu. Son

Laypzigkongresindekavgaıarkoptu.Sandalyalarkafalarkırı}ıjı.
wıiıavet «Işçıierm Beynelmilel Cemiyeti Merkezi _ Birinci EN_

TERNASYONAL) Newyorka nakledildi. oı:ada faaliyetlerıne

zemin bulamadılar. 1976 da Enternasyonal kendi kendisini fesh

etti.
1BB9 da Beynelmilel Paris Sergisi dolayısiyle komünistier

tekrar Pariste bir kongre yaptılar.
.Maıksisİ İoplanİının neİicesinde İrİxci E!{TERNASYoNAL re_

ıisl edildi_ 1 MAş1s BEyNELMILEL GÜNü prensibi bu lroııgnede La_

bul edildi. (l),"

(1) Baic Maks Berr - Sosyalizmirı ve Sosyal
umrımi Tarihi s
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Bu ikinci ENTERNASYONAL 1891 de Brükseide, 189,3 cle

Ziırih'de 1896 da Londra'da, 1900 de Paris'te, 1904 de Aınster-
ıieın'cia, 1907 de Stutgard'da, 1910 da Kopenhang'da, 1912 de
Eai'cle olmak üzere Beynelmilel B kongre ,iopladı. (2), İkinci
Enierırasyonai 19j.4 Birinci Dünya Harbine kaclar beynelmilel
ihtitiller çıkarmak, sınıflar arasında çatışmalar, kavgalar doğıır-
ınak, dünya proleterya diktatörlüğünü kurmak peşinde mernic-
ketleri karıştırmak için fesat plAniarı kurdu Fakat birinci düı-
ya harbi beynelmilelci komünistlerirı ümiılerini boşa çı}ıartiı.
A,ılayıp kandırdıklarrnr sandrkları milletlerin proleteryaiarl cep
helerde birbirini boğazladı. Belçikanın Almanlar tarafından iş-
gali üzerine Briikseldeki ENTERNASYONAL i(onrünist Büıo
Laheye taşındı. ENTERNASYONAL Büro 1$17 de Kopenlrang'-
da bir konferans tertibledi ise de rnuharip rievletlerin !ıoı:ıtinist-
]cri bu toplantıya katılmadı. 17. Şubat 1917 de iiilAi cie,ıietleri
komünistleri de Londrada bir konferans tı.ıpiayıp harbi.n deva-
mını jstediler ve İkinci Enternasyonale cephe alıl:iar. P.us ihti
lilci Bolşevikleriyle, Menşevikler bu lıonferansr protesto ettileı.
j{ar}ı senelerinde Rus ihtilAlcilerinden Lenin, Troçki, Znoviev.
Alnııiı, İtaüyan, .Fraıısrz, lİulgar konnünist pişdarlai,la birlikte
enternasyonal konferanslar ve karıgreler topiamağa bsyhude ça-
baladrlar. Harb milletlerin gözünü açmış, milli şutıru_kırbaçla-
nııştı. Bir çok komünistler tövbekir oldular. Beynelmilel ihti-
]6l ve dünya pr<ıleterya diktatörlüğü ideolojisinin bir ,,ıatan ha-

inliği olriuğunu anladılar. Sosyalistler Marksistlerlc işbirliği ya.;ı-

r.ıaktan pişman olarak Enterrıasycnalden ayrıldılar ve koııü-
riirmle mücadeleye başladılar. Zaten iııfisah etmiş o1an İkinci
l.;iıteinasyorıaiıh kararlarr da böylece suyıi d_üştü. Alrc,aı:ı-ya,

r';-ı.r]sa ve Italyadaki devrimci komünistler ilerici sosyalist parti-
si ıi;eskesi halinde küçük birer teşekkül halinde kaldılar. 7yL7
Martrnda Rus ihtilAli koptuğu zaman Avrupada korniinizm -nir

hayalden ibaret durumda idi.
III - 1917 Bolşevik ihtilAlinden sonraki devı,e :

1917 }Iart Rus ihtilAlini müteakip krırulan muvakkat Ka-

(2) Bak: Maks Beer - Sosyalizmin
Urnumi Tarihi S-
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renski hükümetini, Lenin Troçki ve arkad;ışlarırun önderliğini
yaptığı Bolşevikler 7 Kasım 1917 tarihinde rı_evirciiler. Eski Çar-
lık Rusyasının hudutları üzerinde bir dikta ve hakimiyet rejimi
kurmak için Bolşevikier kandırdrkları !ıitle ile bu top-
rakları kana buladılar. Cadde, sokak ve meydanları bir
nrezbaha halinde insan cesetleriyle doldurdular. Milyon-
larca masum inşanı insafsızca boğazladılar. Beşikteki yav-
rulara bile kıydılar. Mal ve mülklere. zenginler elin-
deki servetlere vaişi bir ihtirasla saldırdrla.r. İhsan haysiyetini
bir paçawa gibi ayaklar altına aldılar. Orta hallilerin biie elie-
rinde nesi varsa mal, para, mücevher, yiyecek giyecef, hepsini
zorla aldılar. Çiftlik ve malikineleri, mağaza ve diikkAnları, a-
telye ve haneleri yağmaladılar. Klise, cami ve ibadethaneleı"i
yıktılar. Yüzbinlerce Papaz ve İslAm ulemasını işkenceyle öldür-
dtiler. l\{ilyonlarca insanr darağaçlarıruı ve Sibiryanın buzlu ba-
taklıklarına sürdtiler. Aç ve sefil bırakarak iildürdüler. Burjuva
dedikleri zengin, memur, subay, esnaf, tüccar ve mülk sahipleri-
ııi dilenci durumuna düşürdüler. Muhalefet ve mukavemet edeıı-
leri katlettiler. Halklara refah ve saadet vaad eden, §o§-
yal adaletin mümessili olduğunu ilin eden bu ideolojinin mün-
tesipleri Rus ülkesini bir sefalei ve açlık ce}ıennemine çcvirdi-
ler, adaletsizliğin, zulmün şaheser örneklerini verdiler. Protıeter-
ya dittatörliiğü uğuna milyonlarca proleterya (köylü, amele, iş-
çi) doğradılar. Aile müessesesini yıktılar. Namus tellkkisini 1g1-
dırımlara döktüler. Aile sırrını tepelediler. İnançları çiğıe-
diler. senelerce süren b,tı kanlı haileden sonra terrör, dehşe[
baskısı altında Bolşevikler iktidara hakim oldular. Bu günkü to-
taliter, diktacı komünist Rusya reJiminin temelini attılar. \'cı
sonra da Bolşevikler dünya Proleterya diktatörlüğünü ,kurmak
ve milletleri komiinizm ilİtilaüne hazırlamak üzere 1919 Martın_
aa ÜçüNcÜ pNrnnNAsyoNAL,i kurduiat.

TATBİKİ KoMÜNİzM: §oVYET nUsYA.
Komünizmin, Marksizmde neşvünemasın! tamamlayan ıla:

zariyatrnı, tarihin derinlikleri içinde gömüIü kaynaklannı, En-
ternasyonal (beynelmilel) bir rejim haüne gelebümek için mil-
letler içindeki mücadelelerini bu küçük risalenin hacmi nisbe-
tinde açıklamağa çalıştık. _82_



Bu doktrini insanlık için bir iç acısı, sosyalizmin iç yarası
oiarak en geniş çapta tatbik sıhasına getireo devlet Sovyet Rus-
yadır. Bu günkü Rusyada rejim, temeli Marksist sosyalizme da-

yanaıı komünist bir nizamdır. Bu nizamrn bariz karakteri hı-ı,

clutsuz bir otoriteye .sahip sorumsuz bir dikiatörlüktür. Rusyada
devlet demek, feşri, icra ve kaza kudretini t,linde tutan baştalıi
lider demektir. Bu müstebit totaliter merkeziyetçi devletin bü-
tün kuweti bu sorumsuz şefin şahsında ve onun kontrolu altında-
ki komünist partisinin yüksek kademesinde toplanmıştır. Bu pro-
leterya diktatörlüğünde layüsel şef hata yapmaz. Adaletten şaş,
maz. Halkın iyitiğini düşünmekten başka bir emeli ve gayesi
yoktur. Bunun içindir ki her sözü kanundur. Her hareketi doğ,
rudur. Bu rejimin kökü maddeci, manevi değerleri inkAr edici
olduğundan komünist Rusya Allah mefhumunu tanrmaz. Bu ba,
kımdan Şef idare ettiği halka ve mahlükları yaratan
Allaha karşı bir hesap verme ve mesuliyet hissi taşımaz.
Komıünist Rusyanın Altahı yoktur. Aırcak İlAhı vardır.
Bu ilih da şeftir. Rus halkı şefe itaatla mükelleftir. Komü-
nist Rusyanın, proleterlere gelecekte bir diinya cenneti vaad
cden ilk materyalist ilAhı Lcnin idi. O ölünce Sitalin otuz sene
:lablık etti. Şimdi de Kruşçov bu ilihlık makanıında oturmakta-
clır. Bu devletin adı Sovyet Sosyalist Şuralar Oumhuriyetidir. Di-
ger Lsmi Sovyetler Birliği Hükfımeüdir. Rejimin siyasi adı ken,

tli tabirterince HALK DEMOKRASİSİ'dir.
Sovyetler Birtiği Cumhuriyetine Rus soyundan olmayan

sözde bağımsız (Ukrayna, Belorusya, (»bekistan, Kazakistan,
Gtircüstan, Azerbeycan, Litvanya, Maldonya, Ermenistan,,Türk-
meni§tan, Letonya, Estonya. milletler cumhnriyetleri) de dahil,
rlir. (1) Bu kenar cumhuriyetler hakikatte birer muhtar devlet
veya cumhuriyet olmayıp birer koloni (miistemleke) dir. Devlet
iktidarında en küçiik paylan yoktur. siyası ve içtimai her türlü
hiirriyetten, serbest seçim haklarından mahrumdurlar. Hür-
riyet ve istiklAtleri uğruna defalarca ayaklanmışlar, milyon,
larca evlitlarını kurban vermişler, Kızılordunun iisttin silAh_

lan ve imha cihazları karşısında yenilnişIerdir. Bu milletl,er
ha]klarının isteği ve serbest seç{m yoluyla değil, askeri sal-
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dırganlıkla Sovyetler birliğine bağlanınışlardır. (2). tsunlar
idare edilmek üzere merkeziyetçi, emperyaüst bir sömürge
d.iktatörlüğüne siyasi polis ve Kızılordu desteğiyle bağlanmış
birer idari teşekküldürler. Bu esir milletleri Sovyetler Birli-
ğinde kendilerinin seçtikleri değil, Komüniı'" Partisi Merkez ko-
mitesi üyeleri temsil eder. (3).

1936 Sovyet Anayasasına göre sözde Sovyet halkları tarafın-
clan seçilmiş bir yülisek Sovi,et şurasr varsı da vazifeleri presi-
dium'un 41 üyesini seçtikteıı sonra senede 5 gün toplanip i,,trer-

kez Komitesinin karar ve kanunlarınr onayiarcaktan ibarettİr. (4).
Sovyetler Birliğindeki Cumiruriyet meı,keziyetçi, aristokrat

bir mutlakiyettir. Sovyet Cı-ırniıuriyeti Par]amenter bir siste-
me asla müsaade etmez. Komünist (Bolşevik) partisinden baş-
ka bir partinin teessüsüne katiyyen yer vermez. Teşri ve icra
selAhiyeti Başvekil durumunda olan sorumsuz şefte ve onun ida-
reşindeki komünist partisi Merkez İcra l(oırıitesinde toplanmış-
tır. Cumhur başkanı Presidium'un başkanı olup formaliter hüvi-
yettir. Büyük bir siyasi ve idart yetkisi yoktur. Bunu halk ve hal-
kın mümessilleri seçmez. Cumhur baş;<anını Şef ve o-
nun işaretiyie Parti Llerkez l(oınitesi seçer. Ihzıliarın övündüğü
bu <,."Jalk Demokrasisi» tabiri Rusya ve onun Hegemonyası al-
tındaki milletierde despotik bir idare sisteıni manasına gelir.
Bu kızıl demokraside serbest seçinı, hür rey ve milletin seçtiği
bir .[iillet Meclisine yer yoktur. Halkı bir sürü tel6,kki eden.
halk iradesini külliyen inkAr eden komünizm. serbest birakılınea
fertlerin toplunrı zarar]r ve kapitalist bir düzen kuracağınr savıı-
niir, toplumun iktisadi re.fahı ve faydası için devletin kurrıluş
nizamınr ihtitAici sinıfrn lideri olan partiye bırakır. İste Rusvı-
daki halk demokrasisi btı zihniyeti tatbi]< eden tiiyle poli-
siye bir demokrasidir. Sovyetler birliğinde bu haşin po-

(1) Bak : DERGİ Sovyetler Birliğini Ögreruıe Ensİitüsü - Münü
8. Yıl 1962 IıTo. 2612? S. 50.

(2) tsak : DERGİ Sovyetler Biriiğini ÖŞerune Enstitiisü - Münih
!go. Za S. 31,

(3) Bak : DERGİ _ Münü 8. Yü 1962 - 2{J. s. 1?.
(4) Bak : George W. Croııyn _ Komünizm Hak. TafsilAt S. 1*20
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lis rejimini ayakta tutan ve yürüten kuvvetlerin başında Krzıl
Ordu, siyasi gizli polis, ve Bolşevik Partisi hafiye teşkilAtı }.er
alır.

IstilA, asAyiş ve sömürgecilik organı olan Kızıl Ordunun, XXII.
1961 parti kongresinde açıklanan partili sayısı 700000 kişidir.
silAhlı kuvvetler komünist rejimin siyasi junta ve teşri kuvveti-
ııin temelirıi teşkil etmektedir. Kızıl ordu delegeleri bütün par-
ti kongrelerine sivillerden fazla bir nisbette katılmaktadır. Ku,..-
vet kumandanlarryle, Yüksek komuta heyetinin ve stratejik bir-
lik kumandanlarının çoğu Sovyetler Birliği Komünist Partisi
Merkez Komiüesi üyesidir. (5)

Gizli siyasi polis teşkilötı :

Sovyetler birliğinde, normal inzibat ve asayişi temiır vazife-
siyle görevli geniş polis kadrosu dışında, en ücra köylere kadar
sokulmuş Gizli Siyasi Polis teşkilAtı vardır. Komünist rejimiır
hamisi bunlardır. Rejim_e kurbanlık insanları bunlar bulup se-

çerler. Her türlü haber alma cihazlarıyle techiz edilmişlerdir.
Kanunlarla verilmiş haklarin üstünde bir yetkiye ma-
liktirler. En masum insanları her türlü sııçiıı itham ederek tev-
kif etmek, söyletmek, sürmek lekelemek, iıcİim düşmanı yafta-
sıyle fişe geçirmek, ölünre sevketmek kudrııtiııe sahiptirler.

.Her yerde gözü kulağı olan ve büyük vasf: şüphecilik olan giıli
polis, marazi bir iemayülle mülernadiyen ezecek adam aramakda ve
sık sık da bulmakdadır., (6)

Ajan ve espiyoııları bütün devlet müesseselerine, iş ycrleri-
ne. ikametgAhlara, barlara ve aile yuvalarına kadar sokulmuş-
tur. Rus halkıırı ümitsizlik ve izdırap içinde çırpınan bir köle ha-
liııe sokan bu sistem Çarlık Rusyanrn hafiyc, teşkilAtından da.ira
korkuııçtur

"Lenin ve arkadaştarının Bolşevik Pariisi Ruslarr yine eski kiile.
lik devrine, servai günlerine döndürecek kadar bir oiorite kurmuş-
iur. E§ki Rusyada Çarın her yerde gözü ve kulağ olan gizli bir siyasi

(5) Bak : Dergi - Müı,ıih 8. vıl 1962, savı 28, s. 48 - 54.
(6) ,Bak : Erhan Iıiker - Bir Giin Soıyst Rusya Yı{tılıısa .

An*aıa 1950 S. l32
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poiis ieşkilAiı vardı: Opıişina... Bolşwikler iş bgşına geçtikden sonra

Lu teşkilit başka isimlerle yeniden üriliilınişiir, Ç, E, K, A" G, P, U"
N.K.V.D. gibi isimler alan bu gizli siyasi polis teskilAtr. Çarınkine taş

çıkariacak meiot ve neiicelerle buEün de ayaktaür., (7)

'Ayrıca bu Siyasi Poiis emrine, genç k,.ımünistier (Komso-

ruoi) adıyle milyonlarca yardlmcı espiyon verilmiştir. I(omso-

ınoli?.ı:, sendikalarda, kolhoz ve sovhozlarda bir ihbar eleınanıdır.
Bu şekildc Rusya toprakları üstünde biı, dehşet, korku ve

siııdirme havasr esmekte ebeveyn çocuklarından, koca karısın-
tiaıı şüphelenmekte, yarın ne ohÖağını bileıremekte, rahat bir
ıı_vkrı uyuyamamaktadır. Sovyet Rusya dışta da en kuvvetii bir
cısııs şebekesine sahiptir. Bu uğurda milyıi,larca para harca-

ırıaktaı her memlekette beşinci kol olarak ajanl3rı bulunmakta,
r]ır. Bu yerli vatan haini casuslarla memleketlerin miidafaa sır-
1arını öğrenmekte ve plAnlarınr eline geçirmektedir. Kaırada vc
lngiltereden atom sırlarını çalacak kadar maharet gösteren btı
eııtelijans servis şebekesi bize bir fikir vernıeğe yeter. Dünyaya
iıakim olmak ve cıhanr kızıla boyamak ga;iesini güdeıı lırıper,
ı,alist komünist Rtısya kabul etmek lAzımdır ki en ıııodern caslls

şebekesine sahiptir. Ve her memlekette yerli komünistlerdeıı
müştıkkel sayrslz casus ajanlarr vardır. Bu sıyede Moskova rad-

1,osrı milletlerin iç hadiselerini günü güni.ine clünyaya ilAn et-

ınektedir,
*Amerika liaıiciye Veköletinin 13. Haziran 1960 tarihli iebliğine

göre Çin - Sovyei Blokunun eğilim görmüş 300.000 casusu. 27 iane enie-

lijans ve emniyet ,servisinde vazife göımekiedir., (8).

RUSYADA KoMÜNİzMİ vaşaraN METOT : rnMİZıİx
Bu temizliğin Sovyet lügatınclaki manası : rejim uğruna mil-

'yonlarca insanı,,sorgusuz, muhakamesiz yok etmektir. Sonımsuz
Şefe rakip olacak ve malı alınacak kimselerin vücudunu ortadan
ka]dırmaktır. Komünist sistemin başarısızlığr:.ra suçlu bulmak, gii-
nahsız masum insanlara rejiın düşmanı damgasrnr vurmak ve
toptan canlarrnr almaktır. Sovyet Rusyada bu temizlik ameliyesi
insanlık dışı kaideler tatbik edilmek suret;yle yapılmaktadır.

(7) Bak : Erhan Löker - Bir Gün Sovy,:t Rusya Yıkılır,sa _

Ankaıa 1950 S. 118
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Bu iş lriç bir müdafaa hakkı verilmeden, söyletilmeden, göz yaş,

larına, yalvarmalarrna bakılmadan: kurşuıra dizmek, idam et-

melt, aç bırakmak, zindanlara, işkence odalarına tıkmak, dünya

ile bağlarını koparmak, buzlu bataklıkiara siirgün etmek, kamp-

1arda kırbaç altında sefil bir esarete mahküm etmek. İnsanr sor_

gusuz sualsiz alıp götürmek izini kaybetmelı. Hiç kimseye itiraz
hakh tanımamak, meşTu hak arama kapılarıırı kapamak suretile

bışaİılmaktadır.
Bu temizlik sistemi Rusyada rejimi koriıyan belli başlı bir

faktör haline gelmiştir. İık büyük çapta temizienre ameliyesi

Leniıı zamanrncla ],924 de yapılmış milyonlarca insan yuvaların_

,dan, vatanlarından alınarak yukarıdaki metotlarla imlra ediimis_

tir. sta]in zamanında bu temizleme hareketi vakit vakit sellelercc

tievaııı etmiş, 1938 deki büyük temizlemede bilhassa Rus liliııl_

tian olmayan milletlerin kökünün kurutulması gayesi güdiilmü,s-

tür.Bugündebutemizlemesistemiilgaedilmemiştir.Kornünist
Rusyada bugüne kadar 30 milyonun üstüncle insan yok eclilrnis-

tir.
.Komünizmin ilk gününden şu veya bu şekilde temizlcme, mec-

buıi çalıştııma usulü, İ"il, atş-unlığı adr altında yapılan ievkifai

nelicesinde yutiuğu oiuz milyona yakın 'insan bunun en bariz bir

delilidir., (1)

Konıiinizmin lügatinde, vefa, müktesep ]ıak, ideal yolciaşlığı,

şefkat ır]ci.lramet, aJlmıt gibi kavranılara rastlanmaz. Büyük Şe_

iiıı kapl,isi ve korkusu balrasına polit Biiro ızasr, yardrmcı lider,

profesör, maraşal, general, proleter hepsi ciıeğine ve göz yaşı-

ıra bakılmadan harcanır.
\4illei komiserleri arasında yalnrz Moloiof kalmıştı, Diğerleıi

ş veya tevkif edilmlşleİal, Pariinin kalbi sayıIan l38 ko,
t-- valnız bir avuç insan geriye kalmışiı, İcra komiiesi_

ııaç düzinesi fırtırıaya dayanabilmişii,
,-lı bir şekilde cereyan etmişii,

",i, 8 mililona yakın komsomol
Ju m,ıazzam yekünlar dahi

'i sosyotoglar, yarınki ta,
''Jir. Fakat facianın



içinde can rolü olan benim gibiler için bu sğuk cesetler ruh iaşıTaı
iıiirap demekiir., (2)

Bu gaddarca cana krymada, şeref haysiyet, kıymet gibi kri-
l.eryumlara değer verilmemekte, kendilerini komiinizme vakfe-
denler de eninde sonunda komünizm cehenneminin kızgın fırın-
larrnda ideallerinin mükAfatını görmektedirler.

"vurulanların, veya kendi kendini vuıanların. yahuiia , Leninin
ist§are meclisinde Sialin ile oluıan yüksek bolseviLlerin her biıini
-bir ianesi müsiesna. içine alan kuıbanlaıa adr kaışanlaıın lisiesi:
Tıoisky, Zinoviev, Kaneınev, Rykov, Bukharin. Radek, Sokolnikov,
Piaiakov (Lenin vasiyelnamesinde en mukiedirler arasında zikıedi-
yor), Yevdokimov, Smiıov (biı zauıanlar Süiıyanın Lenini diye ta-
nınıyordu), Tomsky (İşçi Federasyonunun lideri) Seıebriakov (Stali-
nin selefi parii sekıeieıi) ve pek azı müsiesna daha bir çokları, (3}

yalnız bir temizleme hareketinde imha edilen iıısan yeküntı-
nu İıiin şöyle sırahyor :

.öıdürüıen insanların sayısı 1.860.000 dir. Bunlaıın 28 i piskopos,
l20 ü papas,600§ iiğreimen ve pıofesör, 8.8c0 ü dokior, ı92.0o{ıi işçive
815.000 i köylüdür. (Uçurumun kenaıındaki Düİıya _ The World onthe Abyss isimli kiiabına bak."

staliııin ölümünden sonra rejimin üçlü başından biri olangizli polis Şefi Beria da bu Akibetten ı<uitıııemadı. kurşuna di-zilmek suretiyle emeğinin ecrini gördü. sovyetler Birliğinde
komünist rejim milyonlarca insanın mahı,ı bahasıni muvazene-yi temin etmektedir.

Sovyetler Birliğindb İlıtisaıii Sistem :

1917 Bolşevjk ihtiiaiiııtjen sonra Sovyef Rusyada ve işgali
altındaki bi.iti.ın topraklarda Marksist komiinizm prensiplerine
dayanılarak hrisıısi mülki;;et, özei teşebbüs v.e şahsi tasarruflar
IAğvediIerek sanayi, ticaret ve ziraat sahas,ndaki bütün .§9|Ef __. *mal, eşya ınüik halkııı e]inden zorla ve si|:,h kuvveti, -rak kollektivleştirilrniş, yani topltımuıı mişteı:ıL--.
deVletin iırhisar ve tasarrufuDö v9li;-+---'>--
serbest faaliyet kaldırılarak kı*
mü ile idare ecilen bir isa--
ınuştur. Patron, tüccar.
tün halk emeği*Jta.ı,"
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tur. Fabrikatörler tezg0htar, ınilyonerler hademe ve kapıcı oI,

muştur. Bu kamulaştrrma revizyonu milyonlarca insanrn kanr
ve canı bahasına gerçekleştirilmiştir.

.sovtıetler Bfuliği ve diğeı Lomünisi ıeiinleıde büiiin şiyeceL vç
yiyecek maddeleri Devlei PlAnına göıe istihııl olunur. Devleiin işlet-
iğ fabıi&a ve sanayi kollaıııa istibgal ııiLian emıolunuı. Hdkın
ihiİyacını Laışılaııığa ı7cine.tcn bu isiül&} ııaddeleri Devlei dilL,
klılaıında ve Loopeıaiifleıinde şıiılıı., ({)

SOYYET ZİRAATÇİLİĞİ :

zirai istihsal bakımından sovhoz ve kolhoz adı verilen kol-
]ektif birlikler halinde teşkilötlandırılmıştır. Sovhozlar doğru-
dan doğruya bir devlet çiftliği şeklinde idare edilmektedir. Bu-
rada müdür. müstesna teknisyen, amele, işçi ve idareci personel
geçimlerine yetecek kadar bir ücret almakta Sovhozun bina ve
yatakhanelerinde yatmaktadırlar. Sovhozun elde ettiği bütün
mahsul devlete aittir.

Kolhozlar ise tÖllel<tif çiftçi birlikleridir. Burada çalışaıı
köylü ve çiftçiler mahsülden geçimleri kadar emekleri karşılığı
bir pay alırlar. Bu birliklerdeki ziraat aletleri, traktör, puliuk,
malzeme ve hayvanlar kolhozun müşterek malıdır: Ve devletiıı
tasarrufundadır. kolhozların da birer müdürü vardır. Bu kol-
hoz mensuplarr ihtiyaçlarını kolhozun kooperatifinden temin
ederler. Kolhozların çıkardığı mahsulden kolhozcuiarm payı ve-
rildikten sonra kalan bütüıı hububatı devlet alır. İstihsal rekol-
tesi düşük olduğu yıllarda da devlet, ewelce o kolhoz için tayin
ettiği hissesini aynen alrr. Bu yüzden kolhczcular bir çok sene-
ler açlık ve sefalet içinde kalmaktadırlar.

Sovhoz ve kolhozlarda emekçilerden başka Komünist Parti-
si Merkez komitesi istihbar elemanr olarak sayısrz komsomol. ve
gizli polis ajanları vardrr. Bunlar zirai çalışmalara katılmadıkla-
rı halde bu birliklerden oldukça yüksek bir ücret alırlar. Vazi-
feleri jurnallamallve fiş tutmaktrr."KolhozJarrn kuruluşu kolay
olnamrş, köylülerin toprağa ananevi bağlılığı dolayısıyle sene-
lercc süren kanlı boğuşmalardan ve Rus köyliisü «kulak» adı
altında açlık ve siirgünlerde milyonlarca kıırban verdikten son-
ra tahakkuk ettirilmiştir. (5).

(4) Bak : George Cronyn, Komiinizrn Hakkıııda Tafsiliıt. S. 73
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kolhozlarda çalışan köylüler mahsulden aldıkları payla ih-
tiyaçlarını karşılayamadıkları için kolhozlar çewesinoe nir kı-
,sım verirnsiz topraklar köylülerin kollektif ie.ydalarına terk edil-
:niştir. Zateıı kolhozcular buralardan <<sılııp r;ıkardıkları>> şeyler-
-le kıt kanaat geçiırebilmektedir. (6). Sovyet Rusyada tarım iş-
ieri komünist partisi Merkez kdmitesiyle hükümetin plAn , ve
pı,ogramina göre yürütülmektedir. Ekin saiıalarrnr ve ekilecek
n:a]rsul çeşitierini merkez ayarlamaktadr.

ziraatte «Travopoliye» sistemi tatbik edilmektedir. Tabiata
tahakküm iddiasında olan orman ve ağaçlanıa suretiyle yağmuı.
ve rutubeti temin iddiasını savlınan ve arazivi y.. y", oiı, ,ıir-
lendirmek projeierini ihtiva eden bu sistem beş senelik plAnlar
halinde tatbik sahasına konulmuş ise de bugün ifiAs etmis ciıı-
rumdadrr. Çünkü her şeye rağmen neticelei. aksi tecelti etnii..,
peşin hükünrlü projeler sovyet ziraatini biı, çıkınaza sürükle-
miştir. PlAnlarda gösterilen mahsuliin 7/4 u bile elde edileme-
nıiştir. Bol gıda, herkese Ltcuz ve ihtiyacıııı karşılayacak çokı;ıahstı] nakaratr hayalden ileri bir gerçek olamanıiştır. Şimdikapitalist memleketlerdeki teksif veloprağ. gübreleme sisiemi-
ne döni-im careleri araştırılmaktadır. sovyetler Birliği komiinist
Paı,tisi (5. h{art 1962) Mart P]enomu topıantısıncla Hruşçeı,,
sovyet Reiiıninin 44 yıllık hayatı boyunca ti,tbik ettiği iarıin ış-leri yöıretirn sistemini şiddetie tenkit etm:s, stalini cehalet]e
suçlaırdırmıştır. (7) .

SINAİ İsrİrısar:
Marksist komünist prensibine göre san;ıyi sahasında bütün

şahsi teşebbüsler ve ferdi işletmeler kaldırılıırştır. Bu işler dev-1et eliyle işletilmekte ve sanayide beşer senclik piAnlar halinde,piAiıli iktisat sistemi tatbik edilmektedir. §,[evcut veya yenideıı
kurulacak tesislerin faaliyetleri Merkezden organize edilmekteve piinlar peşin olarak istihsal rakamlarını ıia ihtiva etmektedirBu beşer seııelik plAıı lar bu güne kadar beklenen başarının ya-rısıııi bile sağlay amamıştır. Sovyet vatandasların ln ihtiyaçları

(.5) Bak : Erhen Löker - Biı. Gün Sovyet RusyaAı-ı];aıa 1950 S. 130
(6) Bak : DERGi - Müniıı B. Yll 1962 Sayı 28. S. 22(7) Ba]r : Selskaya Jizm, Gazetesi Moskovı. 6,3.1962
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bir sonraki beş yıllık plAnla temin ediieceği tekrarlanmakta,

bekienilenrandımana45senedirkavrışulamamaktadır.lVlasaba'
şinda hayali hesaplarla hazırlanan bu plAniar tatbikatta aksa-

İ*ttr, *liyonlurca ruble harcandıktn sonre, başarısızlık görü-

ııın.u n, teşebbiisler terk edilmekte, bunlar «Sönmüş Teşbbüs_

İeı,r, uölü teşebbüsler» yekünuna dahil edilmektedir, Plinlarda-

ki işçilere taiısls edilen ihtiyaçlar, sosyal te,ibirler yarlrn ,vanıa,

lak Jahi yerine getirilememektedir, ("),

Ekim1961detoplananSovyetlerBirliğikomünistPartisl-
nin XXII. kongresinde rlruşçov, bu plAnlaniaların yetersiziiğini

acl acr itiraf etmiştir. (s) nuiyada komünist rejimin tatbik edil_

Oİğl l,u.,* asırlık bir ,rrn", lçlnae proleterter hep gelecek plin

sonunda refaha kavuşacağı vaadleriyle avutulmuş, asgari bir ge-

çim indeksine tabi tutulmuştur,
SOVYaTLER ginlİĞiNnE §osYAL IIAYAT :

Koınünist Rusyada devletin gösterdiği yerde mecburi..iş ıısıi-

l,ii iathili ectilmekte olduğundan ve fertlerirı her türlü hürıiyet_

i;ri-§;;; .oiı*ış bulundiığundan, şahıslar akibetlerinden liiç

birzanraneminclamadlklarındanRushalkındasaadetveiçhiı.
.ıuru diye bir mrıtluluk yoktur, Rusyacla insanlar bir makina

aclam hükmündedir. Ruİyada yhşayanlar insan hakları nime-

tincleır mahrum, ümitsiz İ,diraplı bir ömür geçirmektedirler,

rmeel karşılığı dahi hiç bir şeyi kendisinin olamayan, cltinyada

iri, oji ıiı trşr'lüıun*ayan, karancından akrabasr ve geleceği için

bir pay ayıramayan, çocuguıra, ailesine vicdan inancrna sahip ola-

,rryu bİı bedbaht l<İtle lıer bakımdan tam manasıyle bir köle

havati yaşamaktadır.
,,Rusya başdan başa bir hapishanedir, ve her sovyet vatandası

gsrek ikiisadi ve gerekse siyasi bakımdan hakiki bir köle mesabesine

'"-*iilİ'"T;rı!'] t"*.tçiler) hncak yarı aç yarı tok, sert amansız

birdisiplinvetakipaıtlntıagelecektekirefahtürküierinidiır.
(*) Ba]< : Erhan Lökeı, - Bir Gün Sovyet Rusya Yıkılrrsa

Aiı}:aı,a. 1950 S. 130
(8) Bal< : DER,Gİ lUUınin B, Yıl 1962 Sayı: 29 S, 63

(9) B,ak : Erhan Löker - Bir Gün Sovyet Rusya Yıkılırsa

Anka:a 1950 S. 133
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leyerek robot gibi çalıştırılmaktadırlar. sürgün işçiler ise' korkunç şartlar içinde aç sefil ve perişan bir *l. haya-
tı yaşamaktadır. Çalışma kamplarında dipçik ve kırbaç altında aç,
pis ve sefil bir hayata mahküm bırakılmaktadır. Bu hususta es-ki komünist partisi azasr Amerikada mültecı victor l(ravçenko'-
nuıı «HÜRRİYETİ SEÇTİM» isimli kitabından kısaltarak küçiik
bir paragrafı delil gösterelim:

"... Ü§ yüz kaCar mahküm ormanlardan kampa dönüyoılaıdı,
iiayaiımda bĞiyle insan- iaslakları görmemişiim. yorgunluğun in had-dinde idiler. sakallaıı uzadığı için mezar kaçkıntarına beiziyorlardı...:, hayat buıada çok feci, hayvan kadar haysiyeiimiz yok. Açız Elianakuıiar beni...8ir sene daha burada yaşamama jmkin yok... Asker: -haydui susmayacakmı§ın sen. diye bağırdı., (lO)

Bolşevik Rusya insanlığın ilk temel hakkı olan yaşama iıak-kını eski çağların kölelik müessesesine rahmet oı<utacat kadarağır esaslarla srnrrlandırmrştır. o deviıdeki kölelerin azat
ediimesi hakkı vardı. komünist Rusyada ise böyle bir iimit yok-
tur.

-Bolşevikler diyarında insanlar için ölümle yaşama, zind,anlaseıbesii aıasında hiç bİr faık 1.oktur. Her insan giderken, eyindeoiuıurken, hatia yiiağında uyurken, hulasa hayaiının her saniyesin-de ölüm veya zindan, yahut da biı Sibirya seyahatiyle kaışılaşabilir,..Kıaıt diyarda ekmek dövası da insani i"t ..r" hüriryeiter dAva.sı ka-dar halle muhlaçiıı Rusyayr aıiık lanıyor ve bitiyoruz... Demiı peı-de aıtasında bilinmeyen şeyler gündelik faciaların ıakanlarıdıı. Birgiiuıde kaç kişinin firına aiıtdığını, tcaç aile ocağının söndüriildüğinü,kaç sovyei vaiandaşının ioplama kainplarına sevk edilciğini betkibilmiyoruz. Fakai muhakkak kaiiyeıle İllalğlmlz bir şey ,u". o dabüiün bunlar oluyor. §ürgünleı iııınlamalar; cinayeiler her Eündevam edİyor., (tl)
Rusyada tabii mahkemeler de vardır. F-akat bunlarrn esesvazifeleri halkı komünist rejiıniıı istekleriırc boyun eğdirrnektir.k,ıpitalist ve burjuva eğilimlerini.silip süpiıtmektir. Bunun de-lilini Leninin 31 Ekim 1920 de nolşevikte neşredilen nır mertu-bunda bulmaktayız.

(10) Bak
S. l03

(11) Ba]<
Qo.,

Victor Kravçenko - Hüı,riyeti Seçtiın. 1 inci Tabı..

Eıüan Löker - Bir Giin Sov7et Rusya Yrkılirsa
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a

.kanuni mahkeme ierörizmin yerine geçmek yolunu iakip eime
melldir. Bu şekilde bir meslek icra eimek başkalannı yahui kendini
aldaimak olur. Asli bir pıensip üzerine leıörizmin temelini muhkem
sureüe kurmalı ve ona kanuni bir şekil vermelidir.,

Bunun içindir ki inaznun nahkeme huzuruna çıkmadan ön-
,ce zindanda bir hazırlama fonksiyonuna tabi tutulmakta işkence-
ieı, yapılaral:, uykusuz bırakılarak beyin yıkama ameliyesine ta-
i.ıi tutu]rıaktadır. Ve ınaznlin mahkeme huzuruna çlkrnca savcl-
:ıin iddialarıiıı kabüllenerek bülbül gibi rejımin istediği itiraf-
larda bulunnıaktadır. Çoğunlukla suç isnadı rejim düşmanlığı.
lı,:rjşlıxzi lrayatı ihya, irticai hareketlere tesebbiis gibi kalıplaş-
rı,ış lAfİardıı,.

RUSYADA IiEFAII icİı;pıı ESiTLİK PROPAGAIıiDASI :

Kapitalizmin amanstz tiüşmanı oian Nlarksist komüniznı,
Rusyada müfrit bir deviet kapitalizmi yaratmrş, mülk ve serma-
,_veyi, iddiası hilAfina toplumun emi,iııe ve yararına değil, devle-
tin inhisar ve tasarrufuna brrakmıştır. Proleterya diktatörlüğü
adına proleterleri açlık, sefalet ve esarete mahküm etmiştir. Ya-
şasın proleterya ıiaraları ile milyonlarca prcleteri tepelemiştir,.
Bö;,jece kendi tezini inkAr ederek, Marksizrıin tatbikatta hayal1
bir ütopi olduğunu isbat eyleyerek kendi doktriniıi kenclisi de-

.ienere etmiştir. Srnıfsız bir halk kitlesi ,ideolojisine dayandığı
halCe, toplumu müreffelı yaşayanlar ve sefiller olarak iki sını-
fa böiııiiştür. Bir tarafta yarr aç, ihtiyaç ve zaruretler içinde
kı,;ranan hürriyetsiz köleleştirilmiş muazzam bir kitle. Diğcr
yaıria bı-ı_ıılarrn başında her türlü konfor şartları ve mad.di ihti-
;vaçları sağlanmış bürokratik bir idareci kadrosu. Prole-
torlere ve halka iki metre lıarelik bir mülke sahip ol-
uıayr haram eden bu reİim, ba5+,aki lider ve yardrrncrlarrna
kıa;] ordu ve Parti mensuplaı,ina Kremlin saraylarrnda, şahane
r,illA apartman ve saraylarda, hususi vasıtalarda serazad biı.
,saltanat sürme imiiyazını vermiştir. Halk çavdar ekmeğini vc
kara lAhnayı bulamazken bu efendiler lüks içki sofralarıncla kuş
-cirt[i ve havyar salatasını bile beğennremektedir. Bunlar tem
:aristokrat burji;vazi bir ömiir sürmektedir. Komünist yazarlarırı
sosyal ad_alet, refahda eşitlik propagandasr bir masaldır. Sov-ıet
Rı;s:yada işçi ve köyliiler yılda 3000 - BC00 Ruble kazanınakia
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ikeır, baştaki efendiler, partili gözde komünistler, konıüırist s:ı-
natkAr, ve yazarlar yılda yarım milyon ruble ücret aimaI<taci:;,-
lar. (12). Yer]i komünist yazarların komün:st faaliyete girişme
ierinin sebebi budur.

AiLE HAyATI :

Komünizm ideolojisinde aile mefhumu,yoktıir. Komüırizırıe
göre aile burjuvazinin eseridir. Komünistler aile mahremir,etiııi
tanınrazlar ve aileye, namus ıelAkkisine şiddetle salclırırlar. l{a-
zari komünizın ııallar üzerinde tanıdığı iş';irakçiliği kaciınlaı,
iizerinde de tanımaktadır. Onlara göre lradın toplumıındrır vc
orta malıdır. Kadının cinsi organlarınr dilediği şekilde krıliaıı-
makta serbest olduğrı tezini savunurlar. Bel;Aretle alay etlerier.
Çocuklar da toplumun yani devletindir. Ana babanın bunlarıı
tasarruf hakkı yoktur. Tatbikatta da sonuçlşr bu şekilde tecel]i
etmiştir. Gerçi Rusyada bugün belediye dair..lerinde kadın-erkek
arasında bir bağlanma kaydından ibaret biı, aile bağı vardrr.
Fakat modern cemiyetlerde rastlanan, aile mahreıniyeti, karı
koca ve çocuklar arasında itimat, sevgi, aile sırrı. karşılrklı dcrt-
leşme ve sevinme gibi reali{elere dayanan bir aile müessese.ci
yoktur. Rusyadaki aile fertleri birbirinden şüphelenmekte, bir
birlerine yakınlık ve güven hissi besleyememekte, karşılıklı ih-
tıar korkusu içinde titremektedirler. karı koca ve çocuklar vek-
diğeriyle dertleşememekte, sırlarını söyleyenıemekte, <<ya ii,ıbıı-
eders,e» endişesi ile psişik bir izdirap içinde günlerini geçirmek-
tedirler. Bak : Erhan Löker -- Bir Giin Soıryet Rusya Yrkılir,;ı.
S. 149). Aile cocuklarına istediği mesleği seçememekte. Tahsii ve
terbiyesiyle ilgilenememektedir. Miras diye bir gelir ve ııüllı
de bırakamamaktadır. Devlet muayyen yaşta çocuğu ailenjıı
eliırden almaktadır. Sovyet Rusyada kadınlar hür memleket-
lerde çalştırılmaları yasak edilen belbüken ağır işlerde çalıs-
tırılmaktadır. (13).

§OVYET RUSYADA IrİN :

Sovyet Rusya Allahsız ve maneviyatsızdır. Komünizm, dini
burjuvazinin bir aleti sayar ve din müesseşesini bütün teşkiii-
tıyle kaldırmak, vicdanlardan din inancını l;azımak gayesini gü-

(l2) Bak : George Cronyn _ Komünizm H.ıkkında TafsilAt'S. ,ll
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der. Komünizme göre: Din halk yığınlarını ıyuşturan bir aflon-

dur. Rusyacla din pr:opagandası ve eğitimi yasaktır. Sovyet Anı_
pışan Aliahsızıar cemiyetleri, Ateist (Allahsızlar) ler Evleri ku_

hislerini baltalayacak hareketlerde buiunmayı, dini ve dindarları

kötülemeyi bir hak olarak komünistlere tanımıştır, S, S, S, R,

ANAYASA'srnın 124. ncü maddesi aynen şöyledir:
.Eiitiin vaiandaşlar din aleahdan pıopaganda hüıriyetini haiz,

o"" 
r., ttürtü insan hak ve hürriyetlerini yasaklayan Sovyet-

Rusyanın din hakkındaki tutumunu rejimin şu temel prensibi

bütün açıklığıyle aydınlatmaktaür, Lenin :

"Kornii,niımin meycut insan ceniyetinin öşında her hangi üsiiin

aııışt__. 
-r"ar.rı"din 

ınühem hiç biı a}ııeki duslur tanımadğını ilAn

edeı. (Dloiheı Rus ia P. 218"
Bu maksatla Rusyada Ateist (Allahsıdar) dernekleri, Çar-

pşan Allahsular cemiyetleri, Ateist (Allhsızlar) ler evleri ku-

.uı*"ş ve devl6t bütçeiinden bunlar için bol tahsisat ayrrlmıştır,

.Sovyeİler,dİniLenininsöılerinedıyanaıa}:sı}ılnıadan,İfadesİ
güç biı alçatlrt, iğıcıç bir şey,,'"yot yüıünün en iğrenç şeyleriııdetı,

İaİ, aly"-ranttandırnaklaüılaı, Sovyetlc Btıttğiadc ünin "kiiLü-
ıi LaıımaL, için din alıyhdıılğ yapma} işiyle gii,ıeıvli ko:, _biı nıo-

eeuııaa oıdusu vııdıı. lİe »u oıaunÜ dıiııı iLııaltn çalışlınalıda_
dıı.DnoıduLı<tıoııı,dıvlctınücııoıcleıLoLullaı.İıııstaı,ıcmineıleı.
dç hıarlııınıHıdıı. ka&oya dahit sowoı 1ııopıgadancüııııa raı-
dınoolmaLiiıcrelıoınıoınolPİyoneı,veıiyaıİpolistnınemııılann-
dın ıniişokLel biı alanlaı şcbckcai hııulınu3iıı, Eıı şebckeyc dıhil
bulıııadaı, ishıiL, lflln, iİıbar yottııırte diıdaılın güya ncydaıa

İlo.ıo, ve i*iyioliLte komünisİ itiidaıını hizıneiie buhınmuş olu-

ıoılıı.. (l).-BolşvikRusyanındininkökiinükazımakgayesiytegiriştiği

zuiüm Şl..r." ve imha hareketi 1920 , 1938 seneleri arasrnda

irrnnd vat§ice bir tasfiye manzarası arz eder. onbinlerce ca_

mi, mes-cit, medrese, ibadethane, kilise yıkıtmış, 35,000 cami ka-

jrirrlnrş, camiler kolhqz anbarları, Allahsıziar kulübü, sinema.

iiyatro,, depo haline getiritmiş, yiiz binden fazla din adamı kat_

leditmşitir. (2).

(l3) Bak : George Croııyn - Komiinizm
(l) Bak : Dergi Milnih 8. Yıl 1962 , N,

I{akkrrıda TafsilAt S. 84

A. TEoDoRovİç, sayı

26/27 S. 63
(2) Bak Dergi Münih 1955 Sayı 2, S. 62
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«...Bundan başka 19,t0 da, l91? deki 46475 ortodoks kilisesinden

yalnız 4255 i rnevc"*"",-G";;ler asla kilise göırnemişlerdiı, Stalin

1927 de bir Ameıika" İİçİl,"y"ting ,Parii dinı" karşı biiaraf oiam,az

her ctini hükme ve ter İİ*. t"ş, dinsizliği propaganda ediy_oruz",,

Bu dinsizlik o"orur",İu" l,at g"l-"ai, t929 da ve tekrar 1937 de

kiıle halinde ırkip "";;;;ikler 
lasladı. Tevkif edilen PaPazlar süıgün

ııe idam edildiler., (3) .. ı_.1____.'- -T;;ı"tüer 
bilhassa İslAm dinini kaldırmak ve müslümanlal,]

imha etmek htısusunda amansız gaildarca pl$nlı bir rniicadele5ıe

girişrnişlerdir. :

.... Bundan sonra t920,1930 yıllarında Sovyet hükiimeil Sov,

y"tl"r'girliği müslümanlarına kaışİ şiddcili bir baskı siyaseii uygula-

mak yoluna girmişii. Hususi mülkiyeiin müsadgresi yanında, müılii,

manlara ait evkaf müesseseleri de miisadere editmiş, mıhkeneleıi
oıiadan kalduılmış ve camiler, medreseler kapaiılaıak tehçir ve

ldamlaryoluylemüslümanruhanilerininçoğuimhaeditmişİi.Mü8ıü.
ıranlaıın bu geniş ölçüdeki imha siyaseiine 'kArşı mukavemeileçi,

Kırim, Kafkasya, Uraİ - tdil ve Tiıtkistanda zarnan zaman heııdıi
gösİerenveSovyeİİerörcihazlaııtaıafındanmerhametsizcebasİııı.
İan çeşilli isyan ve ayaklanmalar şekilnde belirmişti" {4)-- 'suurşon 

Allahsızların, Aliahsiz komüni'tlerin İsl6ma karşı

takındıklarr tavrr ulu orta tahkir ve bayağı sövmelerdir,
,Sovyei propagandacılaıı İstömiyeiin geıçek ve ciddi biı ieı,

kidini oıiaya kolıacak durumda değillerür. Bunun içinüıki onlaı.

dindar müslii,ınanları, din adamları aleyhine dügnanca saldırylaıı
.içinealanhicviye,fıkıaveanekİodlarabaşvuımayıİeıcihedi7oı.
!ar." (5). Iİomünist yazar1ar İslAmi inaııçiarr dejenere etmek, din esas_

larrnr bozmak için «ıiinde reform>> örnekleri uydurmakta, isl,A_

rni kaynakları tahrif ederek zihinleri bulandrrmak, İslgm rlini_

nin prensiiılerini bilmeyen gençleri kandrrmak için uydurtlla

hezeyanlar'\e yalanlar c,üzmekten de geri kalmarnaktadirlar. (C)

komünist Rusyanın dine karşı düşmanca zaiirn i-ıiiıılnrı }Trtışçov,_

un devrinde de değişmemiştir.

"Sovyeİhükürneİi,SovyeİlerBirliğikomünistlıaıtisinin,XXİ.
kongıesiitien (1959) sonıa, Sovyeileı Birliğinde osasen dinin iama,

miyle kökünü tıazıma yoluna giımi5tir. Eesıni belgelerde (sovyeıler

BfuIiği K. P. }cİerkez Komiİesinin 10.1I.1954 İaıihil karaınamesl S.B.

(3) Bak : Amerika eski Mos]<ova Biiyük Elçisi, William C. Eui-
_lit - "SOVYETLER, isi:mli kitabı.

(4) Balı : DERG1 Mtinih 8. Yı] 1962 Sayı 26/27 S. 6|
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I(oınünisi Partisinin yeni progıamı, ve tüzüğü (196l) ve başka belge,
ler) dine karşı mücadele, komünisı eğiıiminın mecburi, nazarı e§as_

laıından biıi gibi ele alınmaktaür., (7)

Bolşevik Rusya 1941 de Alman taarruzu karşısıııda mater,

yalist komünistlerin hezimetini görüp şaşkına dönünce dindarla_

ra taviz vererek iman kudretinden istlfade etmek zaruretini id_

rak etmek zorunda kaldı.
"llaıbde liderliğinin umum taıaf,ından deiieklertmesine mukabil

:MosLova Metropolidi Sergius,un Rus kilisesinin en yüksek mevkii
olan paııikliğe seçitmesine müsaade etıi. ve huzuruna kabul eıti.
Eııesi 9ünü patrik müııefiklerin Avrupada ikinci bir cephe açmala_

.rını isıeyerek ilk enıernasyonal sıyasal vazifesini başardı... Evvelce
men edilen papazlaıın yeı§ıirilınesine İeLıar müsaade eııı. ve bir
oriodoks İlahiyat Enstiiiisü kuıulmasına izin verildi," (8)

.İkınci dünya savaşı sıralaıında Sovyet hükümeli, kendi ıejiınini
kuııaınak emeliyle sovyeıler Birliği halklaıının milliyeıçi , yult,
severıik ve dini duygıulaıına baş vuraıak dindaılara bir takırıı la_

vizleıde bulunuıken, hiç şüphesiz, sovyeıleı Birliğindeki müslüman_
lardan savaşda belti başlı yaıdımlaı görecdini heaaba katıııı§ buhııu,
yor&. Ekiyle olmakla beıaber, bu İavizleı müslüınan halkları aİa.

aında askeıi biı yurııeveılik heyecanı doğuramadı. Üstelik kııuiı ve

kuzelı kafkasya müslüınan halklan aktif olarak Bolseviklete lıatşı
şılihlı çarpışınE saflaıında yer alınaya cın aııılar. Tüıkisıan ldiı _

uıal ve sibiıya miislümanlaıı ise, 20 yıl süresince komünist teröıisı,
loıince İıkibaıa tııaruz kaldıklarından, yeı altı faaliyetine geçııek
zonııda bııablan diıi hayaitatınr yeniden kuımak için en uygıın
vc etveı§ti İırgaıı elde eımiş bulunuyorlaıdı. 1942 de sovyeıleı Birli_

ğıade, dindaı müslüınanlar larafından yeniden l3t2 cami kurulıııuş,
kuısal yetleıe yeniden ıiyaıeıleı başlamş, iki ınedıese açılarak genç

nıiislüman din adamlaıı yeıişliıme işine başlanmıştı. Fakat sovyet
hiiıt<iimeti l9,1l de Kııım Tüıklerini, Çeçen İnguş, Kuıey Kafkasya,
.dakı_ t(6ıaçay ve Balkaı Türklerinı göıülınemiş biı şekilde kaıliöııa
ıabi İuımak suıeıiyle, sovyeıler Biıliği,miislümanlaıına. yeni ve müı,
his bir ,daıbe indiımİşİiı., (l)"" l"rv.İı";i.ffi dininin kökünü kazımak uğruna giriştikle-
ri bıı horkunç mücadelesine devam ederken bir taraftan da orta

(5)
(6)

Detgisi
. (?)," (B)

(1)

Bak : DERGi tıı.ınırı B. Yıl 1962 Sayl 26/27 S. 64

Bak : Nauka İreligya, No. 3. 1959 - Nc. 3. 1960; Kommunist
Moskova 21.6.1928
Bak : DERGİ Miinih.B. Yıl 1962 sayı 26/27 S. 63

eak : Wllİam C. Bullit, Sovyetler, S. 39.

Bak :. DERGİ Münih B. Yıl 1962 sayt 
.26}27 

S. 61€2
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Doğu ve Afrika müslümanlarını aldatmak, onlara İslAnı memle_

ket]erinin hamisi kanaatini vermek üzere aldatma ve riya_

kirlık propagandasınr da ihmal etmemişlerdir,
«sovyeı hükümeıi, biı yandan bii(ün bu üni harekeıleri önlemeye

çalışyoı, öİe yandan da büİün bunlaıdan Miislüman Doğu ülkelerin_

de kendi dış propagandası için geniş ölçüde faydalanmakdan qekln_

miyordu. Moskova gazeİeleıi, Moskova ve Taşkent radyoları, Sovyet
Tüıkisİanında ve Sovyeİleı Biıliğinin başka bölgelerinde yapılan di_

nı iyinleıden söz ediyordu. yenideıı açılan canıileıden bahsediliyor
türbe. kutşal yerler sayılarr bildiıiliyordu... Müslüman Doğıdan ge*

len namlı misafirlere ruhani kıyafeıiyle sovyeı müftüleri ve emek_

dar ınollalar gösİeriliyordu. (bilhassa 1953, ı956, 1957 yıllarında) Rad.
yolaıda biı gok yabancı dilleıde sovyeıletdelri ıniislüman ıuhanile-
rinin (sovyei hükiiıaeiinin siyaseiini iasvip eiiikleıini) bildiıiı beyan-
lanıın meiinleıi yayınlanıyordu. Maınafih, §ovyeileı Biıl§ini geıi,
maksedıyte dolaşmş otoriie sahibi kimseleıin veıdikleıi bilgile1 sa-
yesinde Hii,ı Diiııya ülkeleıi, Sovyeiteı Biıliğindeki Müsliimanlaııo
gıeııçet< durumu halrkıada oldukça iyi bilgilet edinmiş bulunmak,
iadıılaı.., Bu arada lrak ve Biıleşik Aıab Çııınhuriyetleri hii&ümeile-
ıiııin lıomiiııiım sıınası ve açılınasına harşı alm§ oldulılaıı cephe
dahi büyük bir rol oynamakdaı gıeri kalınamşlu. Heı ilri hükiinei;
komilıl§i ideotojisinin Hii,r Müslüman ükelori ibiiyaçlaıını sağlıya,
caL dıırumda olınadğ husugunu oldukça açık biı şekilde Mos}ovayg
biRiirnişiiı., (2)

Kral Bolşevikler dini ve dindarları yok etmek gayesiyl€ ko-
yuldukları bu şiddet ve zalimce imha plAnlarında tamamiyle
muvaffak olabilmişler midir? Asla... Bilhassıi Müsltiman Tiirkler
bu hunharca baskı ve imha karşısında dinlerini muhafaza et-
mek için canlarrnı ve başlannı bu yola adamşlariiır. Çünkti
t\irklükterini ve yüreklerindeki hürriyet ve istiklAl a.şkını.ko-
ruyacak biricik faktörün İslAtn dini olduğunu pek iyi anlamşlar-
dır. İslAmdan ayrılan diğer Tiirklerin, fiirklüklerini kaybettik-
lerini başka milletlerin kültiirü içinde eridiklerini bugün her
birinin Türke düşman birer millet olduklarını tarih şuuru ile
idrak etmişlerdir. Rus emperyalizmi ve Mos,kof kültilr istilAst
içinde İstAvlaşmamanın tek çaresinin dinlerıni muhafaza etmek-
te toplandığını milli şuur ile his etmişlerdi,,.

Gidi de olsa ibadctlerini yapmakta, yüılan camiler y€rtne
yenilerini inşa etmekte, ramazan oruçlarını tutmakta, erkek ço-

(2) Balı : DERGİ rıtınııı 8. Yıı 1962 Sayı 26/27 s. 62-63
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cuklarrnl sünnet ettirmekte, kızlarını konıünist enstitülerine

vermemekte, kurbanlarını kesmekte, din adamlarrna yardım ve

hürmetetmektevedinlerinİçocuklarınaöğretmektevekurtu.
luş ümidini Allahın fitrİ dini olan İslAmdarı beklemektedirler,

(3).

SOVYET RUSYADA REFAH İÇİİ{Pn SOSYAL ADALET

SLOGANI :

Kapitalizmin amanstz düşmanı olan Marksist komünizm,

Rusyada müfrit bir devlet kapitaüzmi yaratmış mülk ve serma-

y.yİ laOl.rı hilAfina toplumun emrine ve yararına değil, devle-

tin inhisarına tasarrufuna bırakmrştrr. Pruleterya diktatörlüğü

adına proleterleri esarete mahküm etmiştir, Milyonlarca prole-

teri rejim adına tepelemiştir: Böylece kendi tezini jnkir ve fiilen

red jerek Marksist ,oriıırrı dejenere etmiştir. Sınıfsrz bir

halk kitlesi ideolojisine dayandıŞ halde Rusyada toplumu mü-

refıeh yaşayanlar ve sefiller olaiak iki sınıfa parçalamıştır. Bir

tarafta yari aç ihtiyaç ve zaruretler içinde kıwanan hiiııT iyetsiz

miizdarip muazzam nır ıııtıe. Bunların başında her tiirlü konfor

ş;rtırn ve maddi lüks kaprisleri sağlanmış idareci !ürokratik
g*ıştı".kadro.Bunlarkınadıklarıaristolcasiyikendiha.
iouoro" hortlatarak hot sosyete burjuvazı aristokrat bır ömür

,tlrr"kt dirl.r. !ry- C. Bullit «Asü Büyük Diinya» adlı e-

..rİod", Dr. David Dallin,in «Asıl Büyiü Rusya>> simli eserindeki

istatıstıiılere dayanarak, umumi gelirin aslan payının brı idare_

;nil N. r. v. D. ve. }ızıl ordu megsuplarına dastıldığını, işi-
lerte ffitün halkın aç ve peüşan }ıvrandığını açık]aryktadır,

ıBak: Aynı eserin Tiİrkçe iercümesi Sa. ?6 _ 7D. işte Bolşevik
İusyada sosyal adaletin manası budur,

SOVYET RUSYADA DİĞER İÇTİMAİ HÜRRİYETLEnİN

YoxlUĞU ;

§ovyet halklarrna izinsiz seyahat etmek, işini bıralımak, tu-

ristlere rehberlik etmek hakkı verilmeniştir, Bir şehirden baş_

ka bir şehire gıtm"t, i"rya hudutları ığinde serbestçe_gezrıek

;;;kt . Bu §Ğr ntıtiı..Ğ" izin belgesi alınmasına bağlıdır. Bu

DERGİ Münih 8. Yıl 1962 Savı 26/27 S. 67,74(3) Bak :
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müsaade ise komünist partisi mensupları hariç diğer vatandaşlara

verilmemekteclir. sovyet halkları hiç bir suretle sovyetler Birli
ği ülkesincten dışarı çıkamazlar. Yabancılar]a kontışamazlar, on,

lara yaklaşamazlar. Mektuplaşamazlar. Rus hegemonyası altın,
daki htıdutlar demir perde çemberi ile kapatılmıştır. Sovyet hal-
kı geniş bir esaret kampı içinde ebedi,bir kdle hayatı yaşamağa
mahkümdur, Demir perde sınrrlarına yaklaşmak bile bile ateş

;,ağmuru altında parçalanmak demektir. Rrısyaya gelen siyasi
ziyaretçilerin yaııına halk yaklaşamaz. Bunlarla temas ciinek,
sorularrna oevap verrnek en ağir suçtur. Sovyet vatandaşiai,ı ya-
bancı radyoları dinleyemezler Flariçten sokı-ılan gazete, dergi ve
kitapları okuyamazlar. Bu hareketlere tevessül edenler teşeb-
büslerini hayatlarıyle öderler. Bunun içindir ki Peyk devletler-
den transit olarak geçen turistler, daima iiı,kek, çekingen, kor-
kak hareketlerle uzaklaşan, yüzleri hiç güimeyen insanlarla kar-
şılaşırlar. Rusyada siyasi hürriyetler de kaldırılmıştır. Seçmek,
seçilmek, hür rey, siyasi propaganda, rejirn aleyhinde konuş-
mak yasaktır. Liderler ve komünist büyükleri de tenkit edile-
rnez. Bunların cezasr sürgün ve ölümdür. İşçi grevleri, hüküme-
tin tertiblemediği her türlü toplantı ve mitingler de yasaktır.
Bu gibi hareketler ağır işkenceler ve ölümle cezalandrrrlr, Rus-
yada hayri cemiyetler de kurulamaz. Komünist Rusya maddeci.
lAahlöki (klAsik ahlAkı tanımaz) bir rejim clduğundan feragat,
yardım ve diğerkAmlık kavramlarınr tanrmaz. Baba oğluna,.oğul
anasrna yardımcı bulunamaz. Ahlak, namus, fazilet ve mukadde-
sattan konu açılmaz. Bunlar burjuvazi çağın kalıntılarrdır.
İşi sendikaları, işçi haklarını ileğil verim miktarını sağlamakla
görevlidir. (1).

RUSYADA GÜZEL SANATLAR VE ESTETİK IXAYAT :

Rusyada resim, mimari, heykel, tezyina|, gibi güzel sanatlar,
müzik, şiir, edebiyat, sinema, tiyatro gibi estetik zevkler lçomü-
nizm açrsmdan değerlendirilmiş ve komünist ilkelerine göre
ayarlanmıştır. komünizm, hayat kıymetlerini ve insan ihtiyacını
gida ile cinsi münasebette topladığından ceırıiyete istikamet ve-
recek olan bu sanatlar bu iki faktörün işlenmesinde teksif edil-
ıniştir. Bu maksa.tla besi ve cinsi içgüdüleı idealize eclilmistir.
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Şehvete büyük değer verilmiştir. İçgüdüleri okşayan neşriyata,

aiıe mahremiyetini yıkan eserlere önem verilmiştir. Böylece mi_

desine ve uçkuruna düşkün nesiller yetişmiştir,

§OVYET RUSYADA RUS IRKINDAN OLMAYAN MİL,

LETL§RİN DURUMU :

§ovyetler Birliğinin 1961 nüfus sayımına göre - Demiı,

Perde lçlnaelrl peyk devletler hariç - umum1 nüfusu 21B mil-

yondur İZ). gu miktarın yüz miiyonunu Rus tılmayan milletler teş

til etmektedir. Bu yekündan İslAv soyundan olan Ukraynayı çı_

karırsak geriye 60 milyon Rusltık ve İslAvlıkla ilgisi bulunmayan

bir milletler topluluğu kalıyor ki bunun kıık milyonu Türktür.

Bütün bu milletler, Krzıl ordunun kanlı saldırışlarıyle, yıl_

larca süren hürriyetleri uğruna boğuşmalardan, yaşadıklarr

topraklarkanderyasıiçindeçalkalandıktansonraSovyetimpa"
ratorluğu halklan içine alınmıştır. Bolşevikier bu ınilletlerin si_

yasi istııııaı ve milli bütünlüklerine son verciikten sonra onları

komtiıistleştirmek, Ruslatırmak ve millı vahdetlerini yok etmek

için plAnlı bir metodla İmha. ve tısfiye ameiiyesine girişmişler,

dir. Şöyleki:
1.-Bumilletlerinçoğunlukteşkilcttikleribölgelerde

halklarını kitleler halincle sürgüne tabi tutııtışlardır. Buzlrı ba-

taklıklara, boz kırlara verimsiz topraklara süriilen bu ırklaiıır

;.,erlerine Rus ırkından göçmenler yerleştirnıişlerclir. Bu hare,

ket bugiin de devam etmektedir. Bu mecburi göçler bilhassa
,Iiirklere tatbik edilmekte ve çoğunllıklukıa olan Türkler ata

vurtlarında azınlık haline cliişürülmektedir. «Türk halklaı,r, vı_

ğınlar halinde tehcire tabi tutulmuş, topraklarr, mal ve mülkleri
elıerincıen alınmıştır. Nihayet, tehcir ve Rus ahalisiyle karıştır_

ma zuretiyle Türkleri zorla Ruslaştırma yolı.ına gidilmiştir. (3).

"Ptinlı bir şekilde uygulanmakda olan büyit,k çaptaki göç hare-

keileri neticesinde, Sovyeller Birtiğinde Rus olmayan Sovyet Cum_

huriyetleri, sonıadan gelen Rus ahalisiyte sisıamatık olaıık kolonize

-,

«ll Sot : George Cronyn - Komünizm Hekkında TafsilAt S, 30

(2) Bak : Norodonye bozyaystvo SSSR v 1960 godu, Moskova,
196i, s, 7.

(3) Bak: DERGİ ıvıünirı B. Yll 1962 Sayı 26127 S., 89
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edilmekıedir. yine bu koloniıe netic*inde yerli ahalinin nisbeıi sis,

temaıik biı şekilde aıalmakda ve bunı kaışılık Rus abalisiıin bü
cumhuriyeiteıdeki §ayısı arirıakiadır. Biliilı bu koloniıe §inde en

Lörü durumda olanlar, Tüık, Müdiiman hdklaıı, özelükle cumhu,
ıiyeıleıine ve milü sınıılaıına Ruı ve diğeı islav giiçınenleıinın yer.
lşririldiği Tüıkistan Türkleridiı., (|)

2 - Sovyetler Birliğinde bu tutsak milletlere milliyetçilik
cereyanlarr, milli hisler ve millİ gelenekler yasaklanmıştrr:

.Parti programı, §ovyetleı Birliği milleileıi hususunda çu ialelııle
bulunınakladıı: (Het lüılü milliyeiçilik ve şoveaiım belirül,eıine,
kalıntılarına, milti fikir darlğ, milli aı/ırma ve maıiyi idealiıe eden
giiri§ ve zihıiyeilere karşı amansız biı şekilde biı mücadele açmak
geıekiiı., (5)

komünizm yayılmasına engel olan millıyetçiliği kendisine
ebedi bir düşman telAkki eder ve onu en eğır ithamlarla kötü-
ler.

"Milliyetçilik nereden geliıse gelsin, ne şekle girerse giısin -

ekonomik, ideotoiik yahui küliüıel - Sovyet eğiiimine büyük zaıaı,
laı veımekie ve anii lıomünisl ideolojiye yol açııakiadır., (6)

3 - Milli kültiirlerinin gelişme ve devamrna, mazileri ve
tarihleri ile irtibatına meydan verilmemekte tarihleri tahrif edi-
lerek milli şuur körletilmektedir. Bilhassa tıüyük Türk toplulu-
ğu içinde dil ve hars beraberliğini çözüp dağıtmak için Tiirkleri
boy boy kabile kabile bölümlere ayırarak her birine ayrı bir al-
fabe ayrr bir dil uydurulmuştur. Türk tarihi tahrif edilmiş, oktıl-
lara gerçekleri tersine çeviren bu uydurma tarihler getirilmiş,
Tiirk folkloruna ait eserlerin basılıp yayımianması yasak edil-
miştir.

"Bolşevikler ayni zamanda .milliyeiçilik, ile mücadele eimek
iiıeıe Svyeileı ,Bitliğinde Tiiık folkloıuna aii hazı eserleıin basılıp
yayıınlanmasını da yasak eimişleıdir." (l)

Bolşevik Rusya 43 senedenberi Rus ırkmdan olmayan halk-
larm milli benliklerini baskı ve tethiş altında komünizm idealin-
de çürütmeye çal§makta, bir yandan da bı.ı azrnlıklarr Rus-İs-
lav harsr potasında eriterek assimile etmek çabasındadır.

(4) Bak : Dergi Münih B. yıl 1962, sayı 26ı27, s.60.
(5) Bak : DERGİ ııünitı B. Yıl 1962 Sayı 28, s. 4ii.
(6) Bak : İdeo]ogiçeskaya rabota rnoguçildactor koırrmunisti-

çeskogo stroite'l-qtva, I(ommunist Ukraini, Kiyev, 1962, No. 1, S. 13
(1) Bak : Dergi Münih B. Yıl 1962 Sayı 28 S. 46
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RUs KoNTRoLU ALTıNDAKİ pnyr DEVLETLEnİıı uaıi:
İkinci dünya harbi sonunda Kızrl ordıınun istilA ve baskı_

sına uğrayan ve böylece bağımsızlıklarrna son verilen bu dev_

letler de bugün imperyaüst Bolşevik Rus İrnparatorluğunun bir

sömürgesi durumundadır. Bu Demir perde ülkelerinde
ktikla komünist hükümetler kurulmuş demokratik devlet

sistemleri lAğvedilerek bunlar için de komünist rejim

ııygulanmıştır. İık hamlede bu memleketleı,in bütün vatanper_

veilerı, sutıay ve generalleri tevkif edilerek kitleler lralinde im,

ha editmiştir. polonyada katin ormanlarrnda iki bin subayın

krırşuna dizilmesi, 1956 da bu zalim rejime karşı a5ıaklanan Bu,

tlapeşte gençlerinin tankiar altında çiğnenınesi, masum yavru,

ların bile makinalr tüfeklerle insafsızca biçilmesi, Üniversiteli
Macar kızlarınln süngülenmesi faciası Düııya efkArı umumiye,

sinin hafızasından henüz silinmemiştir. Halliların komünist re_

jime karşı zaman zaman direnmesi kızıl ordunun kanlı müdahe_

]esi ile bastırılmiş, sovyet halkları gibi bunların da her tüiiü
hürriyetleri ellerinden alınmıştır. Bu pe.r,k devletlerde şahsi
ıııülkiyet kollektivleştirilerek, zirai ve sınai istiirsalatııra 5gvyct

Rrısya el koymuştur.
BoLŞnÜiK RUSYANIN DüIVYA İıırİı,aıi ıİnnnı,İci :

Ntert 1917 ihtilali ile yıkılan Çarhk Rıiıya toprakları üstüıı_

ıle kaııiı boğuşmalarclan sonra bu ihtilAlin bütün nimetlerini dc_v_

şirip konıünist di]rtatörlüğü rejimini kul,an Boişevikler, miiı_

iakbel clünva ihtiiAlinin iik fiiıi mübeşşiri sıfatiyle liderliğiıii
ilAn ecieı"ek 1919 Martınca ÜçÜNCÜ ENTERNASy9NALi kıır_

dular. Dünya Sos5ıalist Partilerinin can atarak ÜÇÜNCÜ EN-
TERNASYONAL,e katılacağınr tımdular. Dünya milletleri içinde

1919 dan itibaren yapılan seçimlercıe komtinistler kazanamaclılar.

}Ier memlekette azınlıkta kaldılar. sosyalist partiler içlerindeki
Komünistleri atarak ÜçÜıvcÜ ENTERNASyoNAL,e cephe aldı_

1ar. Bu durumu tevsik ve tarafsrzlığımızr muhafaza için solcu eği_

limi ile tanınmrş muharrirlerdeıı Doçent Dr. Niyazi Berkes,in
<<Siyasi Partiler>> adlr eserinden kısa ııotlar ılacağız :

İngilterede 1919 da İşçi partisi komünistlerle şiddetli bir
rnücadeleye girişmiş, içlerindeki azınlü halindeki komünistleri
partiden atmıştır. (Aclı geçen eser. Sa. 63).
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Amerikada Sosyalist Partisi de ÜÇÜNcÜ ENTERNASYO-
NAL,İn kurulmasıyle parçalanmış, 1919 da azınlık halinde kalan

komünistler, Amerikan ırointınıst partisini kurarak ENTERNAS_
YoNAL,e girmişler ise de 1929 da Troçkistlerle Staünciler ara_

sındaki ihtilaf yüzünden dağılmışlardır- (Adt geçen eser, Sa, 92)

Fransada 1919 seçimlerinden sonra Sosyaüst Partisi koqg-

resinde ÜçÜNCÜ ENTERNASyoNAL,e katılmayı istiyenlerle
istemeyenler arasında ihtilaf çıktı. komünistler aynldılar bir
parü kurarat ıİNrnnNAsYoNAL'e bağlancılar. 1924 seçimle,

rinde komünistler pek az rey alabildiler, ENTERNASYONAL'e
bağlanmayan Sosyalistler ve Radikaller reylerin tümünü topla-

dılar. (Adı geçen eser. §a. 133).
Almanyada Sosyal Demokrat partisi parçalanarak komünist-

ler Komünist partisini kurdular ve ENTERNASYONAL'e bağ-

landilar. Nazi Partisi kuruluncaya kadar da bütün reylerin 7a

tie 12 ni aldılar (Adı geçen eser Sa. 176).

LENİNİN öıüııüıınEN soNRArİ ııınisn :

Leninin ölümünden (21 Ocak 1924) sonra onun yerine ge,

çen Stalin ile Rus Komünist partisinde Ieninden sonra adı ani-
lan Troçki arasındaki ihtilaf Rusyada olduğtı. gibi hariçteki ko,

münist partilerde de parçalanmalara sebep oldu. Fakat Stalin
sonradan adı N, K. V. D.. olan gizli poliş tekilAtı G. P. U, nuıı
yarümr ilc içte uzun kanlı bir mücadeleden sonra vaziyete ha,

kim otdu. Sovyet hazinesini su gibi harcayarak dış memleketler-
de komünist ajanlar şebekesini kurdu. (2).

Hitler Almaııyası Boişevik Rusyayı igale başlayınca, Komü-
nist Rusya 22 Haziran 1941 de Amerika ve İngiltere safına il,
tica etti. Yani yerdiği ve kötülediği kapitalizme sığındı. Mütte-
fiklerin israrı üzerine de 22 Mayıs 1943 de ÜÇÜl{CÜ ENTER-
NASYONAL'i fesh etti. (3).

Fakat Kapitalistlerin yardımı ile felAketten yakasrnı kurta-
ran Sovyet Rusya 5 Eylül 1945 de Polonyada (Fransa, İtalya,
Polonya, Yııgoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çekos-
lovakya) komünist partilerini topladı. Ve DÖROÜNCÜ ENTER-

Q) Bak : Eı,han Liiker - Bir Gün Sovyet Rusya Yıkılırsa - S. 73
(3) Bak : Erhan Löker - Bir Gün Sowet Rusya Yrkılırsa - S. 74
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NA-§VONAIİ ilan etti. Yani Komiinist Partileri Milletler Aras
sı TeşkilAtını kurdu ve bu 4. ncü Enternasyonalin adı Kominfoxırt
oldu. Bu Kominforma dahil otan Diinya Komiinist partileri birer
miistakil teşekkül Ölınayıp Rusyanın emrinde ve Kremünin di-
ıektüi altında birer siyas1 ihtilal organrdırlar. Vazifeleri diinya
ihülilini hazırlamak, devletlerin yerleşmiş hukuk nizamlannı
bomak, milletler içiude kargaşahlilar çıkarmak ve dünya ko,
milnist devletini kurarak Ru.syanın hegemonyası altına koy-
mattır.

Rusyanın dünya komiinizmi iddiası gergekte imperyalist
bir ütirastır. Cıhanı pençesi altrna almak, insan bak
ve hiiriyetlerine keyfine göre tasarrufda bulunmakdır. Hür
Dünya Milletteri Rusyanın bu açık emellerir:i gayet iyi anlamş,
Biıleşmiş Mil}erıer Teşkilitının siyasi ğüctiniin yetersizlğini
görerek Atlantik Paktı (NATO) teşkilitiyle bu çılgın hailenin
karşısına dikilmiştir. Bu gün komünizm, biı: ideoloji olmaktan
ziyade Moskof emperyalizmini temsil eden lıir işgal ve istilA va,

srtasıdır. Gir«tiği her memlekette insan hak ve hürriyetlerini
yok eden, insanlarr köleleştiren, aziz vatan topraklarınr bir mos,

kof müstemlekesi haline getiren bir rejimin has ismidir.
NETİcn

1 - Sovyet Rusya komünizmi bir sosyalizm değildir:
.} - .sosytitizın. biı mülkii kamu yaraıına ancak kanun rolur

te, lan bedelini veıeıek meşıu surgrie kaınulaştııır. Diktaüiılüğü
ıed eder. İşçileıin işkilAilanmasını, haklaıının koıunmasını sağlaı,
Hür seçimi prensip bilir. Rus komiilıizmi ise, ıorla, silüh kuvvetiyle
ve öldiirmek sureıiyle ferıleıin mal ve mülkünü ellerinden almış,
işç ve emekçileıi oıiaçağ köleliğine mahküm etmişiiı. İktidaıı da
kanıı İhıiıaı ile ele geçiımis, zulüm ve işkence meıotlarını taıbik eı,
miştir. Ve bu gün de eİmektedir. Hür seçime yer vermğrnekİedir. "1959
Temmuzunda Hambuığda toplanan ,Sosyalisl Eniernasyonal" i koıııü_
nigi paıiileıiyle iş birliğl yapmayı red eimşitiı., (2).

B _ na-(Sosyalizırı) olaıak (ücıetlerin eşiisizliği) prensibini güi,
mehiedü." b-Sosyalizm olaıak (ihliyaç için isiihgal) in aleyhindediı."
c _ .Rıı8 idaıesi alİındaki her memleketİe sosyalist ve köylü liderleıle,
seadit<acılat kuşuna dizilmiş, asümş. sürülmüş veya hapsedilmişleı,
dir." (ı).

Rus komünizmi, müfrit, totaliter bir devlet kapitalizmidir.

(2) Bak : George W. Cronyn - Komiiııizm Hakkında TafsilAt S. 13
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Verim ve tevzi vasrtalarına (öncü-şef diktatör) patronun emrin-

j.l*tlvraı biirokratik bir zümre sahiptir,

.a,Bütün t,,,"ı bi, ,önçüı,g", okaley_e" veya ,kolekiiİ, tideıüğe

ıerü enilmişiir.,b, t,İUlİ UJ*lik mevhii, L,-nindenbeı' |"j"O: 
*'

memlg olup; daima ;;;;; att"ttırıtiğti şeklini alm§İır. c,Par,

iiye muhalefer edenlfr "r',1,1"rnJleın 
(l7] nci Parii Meclisi üyeleri

ııin 2/3 sinin öıdürıim"Ji;, gangisteı taktikleıinden ve merhı ko'

ıniiesinden faydalanlmı-ş-İı, 
' 
ç-, D]mokıatik meıkezileştiıme sisteııi "

ölmi§ıiiı. Lideı l<ong;İ" İ"g'İ, kongre.lidere kaşı sotumludur" (2),

2 _ Rus to*tinir*i--ı.aiıı.su bir btrjuva kapitalizmidir,

Marksizm adı altında-]iii "" 
emekçileri istismar eden bir köle_

lik ve zulum sistemidir: _ı__ı
,A - 

uBu gün komiinizm olarak ortada mevcut sisiem, ekonomik

değit, fakat "lyu"l 
,",vy""iyete istinai eden bir devlet tşkiliiından

ibaıeiiir. Her şeyi tayin ve tesbii eden unsur isiihsal vasıtalaıına mül,

kiyei değil, o,do poİi" ve miiııakale vasıialaıı üzerine konulan kon

iıoldur. Lenin ve hatefleıi Maıks'ı baş aşağı eımişler, Heg€ri ayalr

üstiine kaldırmşlaıdır, ,Bunlar, kaımakarışık bir cemiyetie, iyi_ disip,

linli bir ekalliyetin 
-İt'la"" 

ele geçiıebileceği birlikteıini muhafaza

;i[,.,,;İ;;;ıa ıstınat ea"i uır ekonomiyle ve bu ekonomiyi,

imİiyazlıekalliyetinkuvüetinigitİikçearİıracakbirisİikametıegeliş.
tiımek suıeİiyle iktiJaıı elteıiide İutabilecekleri düşüncesine istina,

den. harekei etmişleıdiı" (3),

B _ .Şimdi1.i n",ya"İ" katıksız bir buıiuva kapitalisi _cemiyeie
sahip olduğu aşlkarİ,r"" bunun cevabı, Milovan Diilas'ın "The New

Class, (Praeger lgsSİ ,alİ kiiabında veıilmiştir, Djilas Yugoslarrada

Tiionun yanında başkan yardımcısı idi, şimdi", hapisledir :

.Hakiki -arl."l,,-ae" hemen hig biı eser kalmamış gibidir",

Ivtaıtsİsldiyalekİikvemaıeryaliamdensadecefotmalizınvedoğmaİizm
kıııntılaııkalmı5İır.Bunlardaiktidarısağlamloştumak,zulmiihaklı
im§gibigösteımekveinsanvicdanınakarşıgeiırıekiçinkullanılınak.
tadıı." (s. 9).

*Komünizmdeekonomikgelişme,ihİilAcıdikiaİörlükİe-n-.ıeaksiyo-
ıı* d;;;;İrr*. olar, ,"ll* a"OŞlrlİğinden başka biı şey değdtdiı_ (S, l03)"

"Srnıf farkın, orrİİ"r, l.aİa.,*an uğıuna yapılan komünisi ihiilA,

li diğer yeni sınıflaıın ayrı aiırı meydana çıkması ile neticelenmiş,

iir. (s. 36)".
*Zananımızınkomünizmininhakikiçehresinıülkiyeİçiveisİisınaı.

cı sınrfiır, (s. 58)

(1) Bak Lin Yutang - Gizli İsim - Işık Kitapları, İstanbu]

1962 S. z43.
(2) Bak

1962 S. 244
Lin Yutang - Gizli İsim - Işık Kitapları, İstanbul
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.Komünisi şeflerin, yapmağa niyetlendikleri bütün değiçiklikleı
her şeyden evvel bu yeni sınıfın menfaat ve emellerine göre diiçenlen, .

melıtediı., (S. 64).

.Yeni sınıfın, işçi sınıfı adına büiün cemiyei üzeıinde kurduğu in,

hisar. aslında işçi sınıfın kendisi üzerine kurulnıuşlur" (S, 12)

uYeni sınıf köylüyü köle yapmakta ve iradından aslan payını al,

makia muvaffak olmuşiur." (S. 63).

"Modeın tarih, kitlelerin muhaleıeıine kaışı koymak için komü,

nist reiirnde rasllanılan, hunhar gayri insani ve kanunsuz haıekeiler
kaydeimem§iiı., (S. 9l).

.Hakikatie polis oioriiesi ile mahkeme oloıilesini bir birinden

ayıımak imkinsız olmuşiur. Tevkifi yapanlaı, aynı zamanda muhake,

me etmekte ve ceza vermektedirler. Daiıe kapalıdır, icıacılaı, kanunla_

rı yapanlar, §oıguya çekenler, mahkemeleı, cezayı verenler hepsi tek

ve aynıdrı., (S. 89). (l)"-g 

- l<omtinist ı,ejimlerde işçi ve halk yarı aç bir esir haya-

tına ınahkümdur:
uİşçinin grev hakkı yokiuı. Bütün çalışma mecburidir, Çalışma im,

kAnlaııdon<lurulmuştur.Siciliişçiyibütünömrüboyuncaİakipeder.
Zaman zaman iş hacmi ücretlere zam olmadan aftaı", İşten kovulmak,

aynı zamanda yiyecek hakkının kesilmesi ve oitııduğu evin kati su,

rette boşaltılması demektir İşçilerin hepsi açiıı" (2),

4-Sın:ffarkınıkaldıracağlsloğanınıtekrarlayankoınü-
ırizm, bütiin komünist rejimlercle, aristokrat, nüfuzlu, imtiyazlı

bir btırjur,a sınıfı yaratmtştır:
.Yeni bir lüks seven, lüks yaşayan ve maddeien ı§afei rahal olan,

*İahvilleresahip,nüfuzlusınıfİüİemiştir_YeniBuriuvazi,(3).
"Bu yeni sınıfin villöları, yazlık kö§kleıi, yatlan vardır", Bu ye,

ni sınıf kendisini, ancak kuvvet sayesiııde idame eİİirebilmekıedir, Sa,

hip olmadığı şeyleıi ise mahveder."" (4),

5 - Komünizm ahlAk prensiplerini at a5ağı etmiştir :

. ,Mahkemeler iyiden iyiye dalavereye sahne olmuşluı", Diğer mil,

letleıle imzaladığı anlaşrnaların hepsini umumiyeile imzalandığından
aliı ay veya bir yıl içinde bozmuştur, Mukaddes dava uğruna her şey

mubaİıİıı. yoldaşlı{rın katledilmesi, şa}ıitlerin ifadeİerinih münasip

bir şekle konması, eziye!, döneklik... Hileli seçiınlerle ve zor kullana,

(3)B,k:Prof.WaitV.Rostow_GelişmıNazariyesi..Gayri_
Komünist Manifesto, Nebioğlu Yayrnevi-İstanbııl S, 60,61,

(1) Bak : Lın Yutang - Gizli İsim, 4ık Kitapları 1962 S, 167 _ 170,

(2) Bal< : LınYutang - Gizli İsim, Işık Kitapları 1962 S, 244,245,
(3) Bak : Lin Yutang - Gizli İsim, Işık Kitapları 1962 S, 245,

(4) Bak : Lin Yutang - Gizli İsiıı, Işık Kitapları 1962 S, 246,
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ıalı yiıni müstemleke veya yarı miişiemlekc kukla hükümeülcı
kuıınuşiuı... 12 Yşpdan aşağı çocuklaıa idarı, ceıası veım§tiı""
İliııi eüiııaek için, oria çağn eugiılsyoı usuileriıi kullanmıştıt",
İtarlı esirleıiıi öldtiımüştiiı... Kaıının Loca aleyhİıe, çocuklaııı ebe,

veaaleri aleyhine, biımelLAıın eieıdisi aleyhiıe, iiğreimeıin iİiıotmen
aleyhiıe, aıkadaşın aıkadaş aleyhine iiade vermesiıi ieşvik etm§,
haİıta zorlaınışİıı, (5).

KOİIÜNİST ÇİN
Uzak Doğuda Asyanın, Awupa kıtası kadar geniş toprakla-

rııuı ve 650 milyon insanın kaderine hakim olan bu komiinist
devlet, Marksist - Leninizmden kopya edilmiş tıpkı Sovyet Rus-
ya gibi bir esaret ve istibdat rejimidir. Komünist Çin'de, komü-
nian Sovyetler Birliğinde ve peyklerinde olduğu gibi hile, ya-

lan ve aldatıcı vaatlerle ve fakat başka bir rrtetodla serçekleşti-
,,itmiştir. Topraksız köylüye toprak vaadıyle kitleler aldatrlnnrş,
bu çılgın yığınlar mal ve servet blrsıyla, toprak ve mal sahiple-
ri iizerine kış}ırtılmış, emlak sahipleri boğazlatılarak imha edil-
m§ ve bu kanh haileden sonra mülkiyet sistemi toptan ilga edi-
lerek bütün halk, malsız mülksüz, hürriyetsiz bir köle siiri.isü
haline sokulmuştur.

.Komünizmin Komünist Çin'de gelişmesi, Çin - Sovyei blokuauı di-
ğeı üyeleıindekinden daha faıklı bir yol takip etmişiir. Peiping rği-
mi Lenin'in *şehir proleierya§ına dayanan ihiilAlci liderlik, forııiiıliiıı-
deı ayrılarak, sosyalizmi (Koınünizıni) bina elmek içiı bir kaide ola-
ıak kiiylü kiileleıini kullanmışiır. Peiping reiimi 1958 de iiçiincü ye
aşırı progıam olan komünler sisielnini iaibik eimezden önce, iopıak
ıeformu gibi iki safha arzeden bir mecıadan geçmişiiı.

Birinci saiıada arazi büyük ioprak sahiplerinin elinden atınmış
ve parsellenmek suretiyle iopraksıı çifilik işçisi köylülere küçiiık kı.
sımlar halinde dağıtılmr§tır. İkinci safhada ise bu ,kiiçük kısımcıklar
bir aıaya İoplanarak kollekİif çifİlikleı veya Sovyet kollektif sistemi
ne benzeyen .İş koopeıaiifleıi" haline geiiıitınislerdir. Bu pıogEEma
göıe çiitçiler koltekiifin mülkiyeiine hissedar ııtabiliİ,or. Ve oolaıın
kendi aıaçları ile şahsi eşyalaıını muhafaza elnıeleıine müsaade veıi.
IiyorCu. Ananevi köy hayairna dokunulınamrş ve aile yaşayışı bürülr
biı degrişilıliğe uğramamıştı.

Peiping ıeiimi 1958 yılında .ileıi hamle, için yeni ve yii&tü bir
k^ınııanya açarak nkomünler, i iesis etii- Toprsk mülkiyeti üLıiain
bütün kalıntıları yok edilerek çok sayıda köy oıiadan katdıııldı Ve
bunlann yerin! içinde yüzlerce aileyi baıındııabilen kşla tipi evleı atdı.
Ş*r' .urfu ve men&ul mallar komünleıin'malr oldu. Bu konünleri

(5) Bak : Lin Yutang - Gizli İsi.m, Işık Kiiapları 1962 S. 246 - 118.
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meydana geliıen muazzarn aıazi ve milyonlarca insan şimdi Çin Ko,
müıİsİ parİisi İaıafından idare olunan komün makamlarıaın sıb lıonı,
ıolü altına giımiş bulunmakiadır., (l).

Komünist Çin, aile müessesesini kısmen ilga ederek, bir
aile yuvasl olara.k müstakil bir ocak bırakrnamrştır. Halkın elin-

den malını mülkünü, tenceresini, yorganmı alarak hepsini müş-

terek barrnaklar içine tıkmıştır :

.Şahıslaıa ait evler ve hatia on binleıce köy yeıle yeksan edil,
mış, ve bu haıabeleıden alınan inşaaı inalzemesi ile komün kışlaları
inşa olunmuştur. Komün sisteminin-iatDiki çiftlik aleileıi ve ev e§-

y6sıııuı kısmı azamı üıerindekı feıdi mültıiyeı hakkını orıadan kaldır,
rr.tşİu. Komünisİ Çinin 500 milyondan İazta Löylüsüne komün sisteıni

ı,aşama taızı uygulandığı haldo bunun iaibik şekli yeknesak olna,
tı.ıJıü. Meseli komün sisıemiıiin ilk saıhasında, umumi yemekhaıeleı
ıesis edilmek suıeıiyle yemek vakıi ailenin kendi feııleri ile başbışa
}atabıj.me imkinı oriadan kaldırılmışiır. (2).

Çin komünistleri de Bolşeviklerin yaptığı gibi hemen halk
mahkemeleri kurmuş, servet ve mal sahiplorini rejim ve sıruf
diişmanlığı ile suçlandıfarak yok etmiştir.

"koıniinişi Çinde (Halk gıahLeneleıi) nin kaıan le asgaıı yaıırı
milyon lnsan idam olunıııug ve kıık milyon kadar iısanın da malbıı
eEeııiaden alınınşhı. oSınıi mücadelesi,bidayeiic paiıonlaıa ve bffi}
aıaıi sahilıloıine yönellilm§ll Fakai çoL, geçmeden'sadece oria bii,
aüBiikie arazlye sahip olanlar da buna hedef ieskil eiiiler. Bu sibi
ldııseler Lendileıİ ve aüeleıi datıi toprak üzerinde çalışİığı halde ıaahuİ
(balk mahkemeteıi) tarafından (isiismaıcılaı) sıfaiiyle iihaııı olundu,
laı ve suçlaıdırılülaı., (3).

Komünist Çin'de bütün dünyayı işgal ederek insanlarr zor,

la komünist yapmak gaye§ini gütmektedir. Ve liderlik pc.

şindedir. Egoizmin semizlendirdiği komiinizm, djinya bah-

tiyarlığını teh,Jit eden biri Sovyet Rusya, diğeri Komü,
nişt Çin olmak üzere iki baştı bir ejderha haünde ge,
-limiştir. Bu iki başlı canavar ya insanlığın saadetini mahvede-
cek veyahut da büyük bir ihtimalle ewelA kendi kellelerini ve
sonıa kendi bünyesini yiyecektir. Fakat manevl değerler vicdan,
iardan atılarak yerine materyalist felsefenin malzemesi doldu-
l,ulmağa devam edildikçe komünist olanların sonu gelıneyecek
ve komünizm gittikçe irileşen bir çığ gibi milletlerin ve ülkelerin
bağrına çökecektir.

(1) Bak : George W. Cronyn - Komünizm iıaj<kında tafsilAt S. 16
(2) tsak W: Gmrge . Cronyn - Komiinizm lıakkında tafsilöt S. 40
(3) Bak : W. George Cronyn - Komünizm hakkında tafsiht s, 48.
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İKİNCİ KISIM

Ko§IÜNizlu KARşISINDA isLAıü{IN KUvvETİ

Hiit dünya ,"tit,t,l,t1,1eri ve gu,ç1k demokrasi müdaiiieri,

realite ve istatistikı.* Jrvrnrrak, insanlık hak ve hürriYetlerini

ve insan haysiyetini;İ;ç bir saldırısia vutmakta olaır komi,i,

nizm ejderinin tlnUne ancak din duygusuvla dini ihtiyaçların tat-

min edilme.lvl, O",İlİnİİ""eİ,l ilmi nlr şetilde açıklamaktadır,

lar. (1).
Komünizm, kurbanlarını ilmi sahtekArlık ve akıl-mantık lAf

ebeliği mahiyetind;";';;taryalist diyalek_tik ile avlamakta_

dır. Kgmünlrtl", t..rİrİa* g*İ entellektüt,llere, Allahtn mev_

cut olmadığı ntttin ıİarİİ;; hareket halinde maddeden ibaret

bulunduğu. nun Oeve nİr ua,l,t bulunmadığı fikri telkin edil-

mekte, onlarr 
'O;l" 

İein "*n91 
ilimden misaller getiril-

mektedir. AiIe ","e,t ", .1,t"l1 çağında din kültürü

hakkında temeı nii- nıgi edinemeyen, Frtri Jl*idl}:-
tan) bir ihtiyaç ,lJn^ Oi" O"uygusu tatmin edilmeyen körpe vrc-

danlara, Marksist .ilıo"'*"iıila sindirilmektedir. şu halde bu

taze dimağla*a, eıil,tr,..* r.iırgrn, akıl ve mantrk kurallarıyie du_

vurabilir, miisbet ffi' ;ıffirıvıu . 
zihinlerjni doyurabilİrsek,

uicdanları dinin fa'z'itii liiaoıiurabilir ve nesilleri komünizm

salgrnından kurtarabiliriz,
Mevcut Ol,,l" "İ"ınaa 

uAüatı>> _mefhumtınu 
akıl ve malr-

tık yoluyle isbata i;ka;-;;,en tek din, isl6ın dinidir, Çünki :

Bugünkü ll,*i"t'i'İ"'o *l,*" .l"llan 
kavramr: trinite (Baba_

Oğul-RuhullruOUs.) aİ,lOesiyle açıklanrr, Baba (Rab Allahı), o-

ğul (Rab Mesih ıravrj,-nrttıikudtıs,ııazreti İsAda şahsiyet kaza_

nan illhİ kutsal ,,iıir,t"*rıl eder. Hıristiyan ilAhiyatçılarına gö,

re, bu üç uknum;İ;-V;gi, U, üçtür, Hz, isa, Allahın oğlu-

dur (hAşa) ," eillİ llz, isada cesetlenmiştlr, (yine haşa),

Bu tetılojik 
""i,," "** 

sistemi, hiÇ bir veÇhile akla hitaP

etmez. Zihnin *;;İ l,u,"ll",vlu l-tl,"İ eyleyemez, Bu ölçü-

süyle Hırisrrril urri 
,rirĞivrrir, 

felsefenin önüne akll silshı

ile ükilemez.
(1) Bak: Dr. I'red Schrvarz - Komünistlerin Söylediklerine İna-

nılabi}ir mi? S, 34-36, 
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Bugünkü İsrail clininde Allah mefhu_mu: «Yahova>> İs-rail ırkının kabile ilAhıdır. Diğer insanlarin, başka milletle-rin Allalı değildir. kendi kavmini koruyan. bütün milletleri kı-rıp yok eden kıskanç bir il6hciır. İsrail neslinin tahakküm ve
bakasını sağlayan harp ilAhıdır. Çalı arkasrndan, duman !,e.
ateş içinden yahudi büyükleri ile yüz yüze konuşmakta, bulut üs-
tüne ve çadır direğine konarak İsrail kabilelerine muhafızlık et-
mektedir.

«_ Tevrai - Çıkış _ Bab 5 _ Ayei l : İşıailin Altahı Eab şöy-le diyoı.,.
"- Tevıai - Çıkış - Bab 3 - Ayei l8: İbranileıin Altahı Yaho-va bİze ıasi geldi...,
"- Tevrai - Levileı 

- Bab 20 - Ayei 26 : Ve bana mu&addeşolacaksınız. Çünkü Ben Rab mukaddesim. ve benim olmanız ün sizikavİıılerden ayırd eiiim."
o_ fg7161 - Tesniye - Bab 4 - Ayei 7 ı Çiinttü kendisini her

çağııdığımız zaman Allahımız Rab bize yakın olduğu gibi kendisineböyle yakın Allahı olan hangi büvtlt miltrei vaıür?,
" Tevrat - Teıniye - Bab l - Ayei 30 Öniinülden giden Allahı-nız Bab. Sizin için keııdisi cenk edecekiiı.,

___ "Tevıü - Çı}ış - B.b 3{ - Ayei 24 : Çünltü aenin önünden,milleiler kovacağım ve senin huduitannı geniçleieceğin,
nTeıvıaİ 

- Tesniye - BEb ,t - Alrcİ zlİÇmı*-Altahın Rab Yi_yip biiiıcn biı ai€riir. KııLanç bL Alİabiıt.
o_ Tevıü - Çü§ _ Bab 13 - ayei 2t : Rab ontaıa yol gtbteı-ınek için giindiiıiiı bulur üıeğinde ve]geceleyin oıılara ş* ,ir-.tiçin ateş diıeğinde tinleriıde gidiyoıdu.
u_ Tevrai - ÇıLış _ BEb 19 - Ayei 18 : Ve §ina dag hep ffi-iüyoıdu. ÇilDkü Bab onun iiıeriıe inınişil,,t- Tevıai - Çüış - Bab Gl - Ayei ll : Rab Musa ile biı adaışar}adaş ile siiyleşiı gribi yüı ytıe stlıIeşiıdl.,t- Tevıai - Tesniye _ Bsp l - Ayei 12 : Ve Rab size aleçiııiçinden söyledl,

_ .- Tevıal - ÇıLş - Bab 3 - Ayet { : Allah ona çalının otiasın-dan çağnp dedi: Musa" Musa!,
Bu _nitelikler, kAinatın ve bütün yaratrkıarın yaradanı olan,yarattıklarını adalet ve rahmetle koruyan Auahın sıfatlarındaır

hiç birini ihtiva edemez. selim akıl, mantık ve vicdan ,"rsirı ıt*
de bağdaşamaz"

BRAHMA DİNİ : Bu dinde Allah kavramı trinite (Brahma,
Vişna, Siva) akidesine dayanır. Brahma, vacibülvücut'oıu| m-
inatı yaratmış ve işi bitmiştir. Vişna, kAinatın muhafızıdır._11ı_
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Siva mükevvenatın şekillerini tahrip eden şer ve fesat mabu-

.dudur. Bu üçü birdir. Bu inanç kompleksi selim aklı iknadaır uzak,

tır. Ayrrca ienasülr akidesi, insaıı öiünce .,ıtıhunun hayvanlara

ve eşyaya geçtiği faraziyesi de mantık kur"rilarıyle uyuşamaz,

Budda Dini : Budizmde Allah kavramrnıi yer verilmerniştir.

Ayrıca hayatta Nirvana, öldükten sonra da Parinirvanaya ka-

ı,rş*, akiriesi yaşamaya karşı nefret ve meskenet telkin etınesi

bakımından da zihnin dinamizmi ile barışaniaz,
Hinciü dini : Kutsal var!ık ılkidesi, ak!.ı doyurrnadlğı gibi

(karma) ve tenasüh doktrini ile içtimai adaleti tesis edecek bir
sisteme yer vermemesi vicdaniarı da tatmirı etmemektedir. İn_

sanlarr: 1 _ Brahmanlar (rahip sırufı), 2 _ Vaishya (Tüccar sml_

fı), 3 _ Kshatriya (asker sınrfı),4 _ Sudra (işçiler) olarak kast_

lara ayrmaktadır. Baştaki sınifa hudutsuz bir imtiyaz tanır di_

ğer iki sınıfa srra ile hak ayıI[. Dördüncü sınıfı (parya köle)

kabui eder.
İıkseı dinıerin kalıntısı olan Totomizme ve fatişizme dayanan

..dini inançlar ise akıl ve ilimle hiç bir surctle bağdaşamaz.

Konfuçius Dini : Bu dinde de Allah mefhunıu yoktur. Iiayatın
:mebdei ve sonu hakkında da hiç bir prensip ortaya koymamıhr,

İslam Dinine gelince :

İsl6m, tek mukaddes ve öliimsüz varlık olan, görünen ve gö-

rifuımeyen mahlükları ve maddeyi yaratan, tabiat kanunlarr de-

nen cleğişmez nizamr kuran ve hudutsuz kudretiyle devam etti-

ıen, eşi, benzeri, ortağı olmayan, cinsiyetle ilgisi bulunmayan,
,bilgisi açığı ve gaybı kucaklayan, din gününün (hesap sorulma
zamanınrn) maliki olan, bütün varlrk ve hatliseleri irade ve ta-
:sarrufunda bulunduran, Rahman, Rahim ve kadir-i Mutlak olan,
,evveli ve sonu bulunmayan, Bizzatihi var olan Alemlerin Rabbi
«Allah» ın dinidir. Bu tarifin içinde Allah mefhumu matematik
'bir katiyetle belirlidir. Kelimei Tevhid: ,

«- L5 ilAhe illAllah - Allah'dan başka ilAh yoktur.>> Hairi-
katine yürekten inanmak islAm olrnanın temel prensibidir- «A]-

lah» birdiı,

.şeyden miiıiağni. her şeyin sığındığı. daim ve.baki olan zaitıı) Doğ-

-"-rş. doğurmamışiır, Hiç bir şey Onun dengi (ve benzeri) değitdiı.
:ihla§ suresi.
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Allah, şu veya bu kavmin değil, bütiin insanların ve bütün
variıkların Rabbidir.

"_ Hamd (övmek, övülmek) esiıgeyen bağışlayan, din gününün
sahibi olan, Alemieıin Rabbi Allaha mahsustur. Yalnız sana &ulluk
edeı, yalnız senden yardım dileriz. Bizleri doğıu yola hidayei ei (gö-
tür.) Gazabına uğrayanların, sapıkların yoluna değil, kendilerine ni.
ıııei verdiklerinin yoluıa ilet., İ,min (Yarab kabul et). - Fatiha Su-
tesi -._ Allah (O Allahdır ki) Ondan başka lanrı yokiur. Yalnız O
(öIümsüz bir hayat ile) diridir. Zaiıyle kemaliyle (mahlüklarını idaıe
ve korumada her an} kaiındir. Onu uyuklama ve uyku luimaz. (kikler-
ie ve yerde ne varsa helısi onundur. İzni olmaksrzın onun yanında
kim şeiaat edebilir? Allah (yaraitıklarının) olmus otacak, geçmiş ge_

çecek hallerini bilir. BüiilJı yaraiıklar onun bildiklerinden ancak di-
ledigi kadarını kavrayabilirleı. Onun kürsüsü gökleıi ve yeıi kucak-
'Jamıştır. Bunlaıın nigehbanlığı (koruyuculuğu, gözeiiciliği) kendisine
ağrr gelmez. (Her şeyden) yüce ve ulu olan ancak odur., Kürsi Ayeii.

.- O (Allah) göklerin, yerin ve aıalarında bulunanlaıın Rabbi-
.dir." (§6ff61 suresi _ Ayei l.).

.- yer yüzünde ne varsa hepsini sizin için yaraian, sonra göğe

. ieveceüh edip yedi gökü sapa sağlam yapan odur. O (Attah) heı şeyi
haakıyle bilir., - (Bakaıa suresi - Ayet 29.)

Bu ayeti kerimeler Allahın sıfatlarından en mühimlerini
bildirmektedir. Başka bir deyimle Allah kıvramı Allah sözüyle
bize açıklanmış bulunmaktadır. İslAmın Allah inancında akla ve
:mantığa aykırı hiçbir husus yoktur. Allah Vacibülvücuttur. Tek
yaratIn kudrettir.

Komünistlerin, materyalist nihilizmine veya maddeci pozi-
tivizm görüşüne göre : Yaratıcı kudret kaynağı bir hayaldir. Ha-
yat ve kAinat sadece maddedir ve maddeyi .zücuda getirĞn mole-
]<üllerle atomlardan ibarettir. Madde mekanik ve zaruri kanun-
larla kendiliğinden var olmuş ve aynr kanunlarla varlığını ida-
mĞ etmektedir. Ruh diye gayri maddi bir varlık yoktur. Ruhi
melekelerimiz fizik mevcudiyetimizi teşkil eden organizmanm"bir nevi fonksiyonudu.r. Nasıl ki karaciğer safra ifriz ediyorsa
beyin de fikir ve duygu ifraz etmektedir. İnsanlar yüzlerce mil..
yon senelik istihale (transformation), tekAmül (6volution), ve
tabii istifa (s6lection naturelle) sonuctı ilk h:iyvan nevilerinin
ffah§ulüdür. Bu hayatın ötesincle başka bir hayat beklemek boş

-_ 113 - Forma : 3



bir emeldir. Ölümün sonu hiçliktir.
Bu felsefi inanış, müsbet ilmin müşahedc. tecrübe, mukayese

ve tekrar metoduna dayanmayan bir tahmin ve faraziyeden öte
bir değer taşımamaktadır. Müsbet ilme dayandıklarını iddia
eden materyalistler müsbet ilmin ölçüsüyle bir çıkmaza ve tezat.

çtıkuruna düşmektedirler. Çünkü:
1 - Mademki insanlar, ilk hayvan nevilerinin istihale !,e rs-

tıfasrndan meydana gelmiştir. O halde insanın meydana geldiği
ilk hayvan nevileri nereden ve nasıl var olmuştur.? Müsbet il-
min temel prensibi olan müşahede metoduna göre; yüzlerce mil-
yon sene evvel vukua gelen bu tahavvülü ve o hayvan nevilerini
ıntisbet ilimci materyalistler hangi göz, hangi teieskop ve hangi
mikroskop ile müşahede eüp görebilmişlerdir?

2 - İlmin ve tekniğin harukulAde ileriediği modern ilim
çağımızda hangi müsbet llimci bir Alim, tecrübe ve mukayese,
metoduna dayanarak hayvandan bir insan ıneydana getirebi!-
m§tir? Ve böyle bir iddia sahibi her hangi üstün akıl bir mtisbet
ilimci mevcut mudur?

3 - Rtıhsuz ve şuursuz maddeden, canlıların temel vasfı. 
.!

olan can (ruh) nasıl peyda olmuştur? Bu cansu madde yığıtfı
can ve şuura nasrl istihale etmektedir. Bir canlı varlık ölünce
neden leş ve çöp olmaktadır? Madde ve enerjinin mahfuziyeti ka- ',
nununa ve binaenaleyh tabiatte hiç birşey kaybolmadığına göre
miisbet ilim çıkan cevheri bulup neye ölüvü canlı hale getire-
memektedir? Burada neden miisbet ilmin metodlan iflis et-
mektedir? Kapalı bir cam fanusun içinde ölen bir sineğin, veya
bir tecrübe hayvanının bütiin maddi varlığı fanusda kaldığı hal*
de müsbet ilim acaba neden hayat sırrınr (can'ı) müşahede tec-
rübe, mukayese ve tekrar metodlarıyle elde edememekte ve bu
muammayı çözememektedir? Bir sürfenin ö!ümü olayı karşısın-
da şaşkın ve aciz kalan müsbet iüm, yaratıeı kudret (Allah; ve.
KAinat hakkında acaba hangi kuvvetine güvenerek büyük laf
etmektedir?

Daha düne kadar Nevton fiziğinin değışmez, şüphe götür-
mez temelleri üzerine oturduğuna iman edilen ilmin, bugiin.
sonuç ve mutalarıyle tamamiyle izafi bir değer taşıdığı anlaşıl--
mştır. (Yer çekimi) kanunu ile formülleşen kAinattaki çekicilih_114-
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bir kuvvet sanılıyordu. Bugün ise bunun sadece bir hayyız ya,

hut bir mekAn hassası otduğu kabul edilmektedir. Dün atom

maddenin parçalanamayacak en küçük parçası diye tarif edili,
yordu. Bugün atomu parçalayan bir nükleer ilim doğmuştur,

Müsbet ilim bize (Noumöne) i yani eşyanın hakikat ve ma,

hiyetini değil, sadece (Phenomöne1 i yani şekil evsaf ve araz,

lanna ait belirtilerini bildirmektedir.
Materyalist komünistler, bir de akla dayanarak Allahı in-

kar ettiklerini ileri sürüyorlar. Biz, tarih boyunca olgun akıl ve

zekAyı temsil eden hukema ve filozoflarrn ciltler tutan Allahın
varlığını isbat eden delil ve fikirlerini burada sualamayı lüzum-

suz giirürüz. Aka kara,deyecek kadar inatçı bir inkAr psikozuna

saplQrıanlan hakikat yoluna iletmenin mümkün olmadığını mük,
tesebat ve tecrübelerimize dayanarali mütehassıs bir hekim sıfa-

tıyle biliriz. Sizleri de felsefi nazariyelerle yormamağa çalışa-
cağız. Yalnızca Vacibülvücud (Allahın) un mevcudiyetini ilmin
ve aklın kabul ettiği iki genel kanunla lusaca açıklayacağız. Ve
kAinattaki bu ahenk, intizam, süreklilik ve değ§mezlik kanun-

larının materyalistlerin iddia ettikleri gibi bir tesadüf eseri ola_

mayacağını ve hele şuursuz_kör bir kuwet olan maddenin, mu,

azzıım bir zekA eseri olan bu varlü Aleminin miman olamaya,

caSnı astronomi ve biolojiyi ele alarak isbata çalışacağız :

1 - İlliyet (causatitö) kanunu : Gereğince hiç bir şey hiç
ten (yoktan) var olmaz. Her varlığın mutlaka bir müessir illetl
(cause efficiente), müessir illetler serisinin de bir mebdeı, bir
ewelı illeti olması lAamdır. Hem de bu mebde üstün alııl, mut-

lak irade ve zekA mahsulü olmalıdır. Çünkü kiinattaki her zer,

rede bir üstün akıl, külli irade ve zekA kokusu sezmekteyiz- Hü-

lAsa meMeler ve illetler serisi gayri müteessir bir müessıre ve
gayri mahlük bir Halik'a dayanmaktadır. Bu son mebde (Bu İl-
leti Eweliye), (Bu gayri mahluk Halik) Allahdu.

! r-- (Mouvement) Hareket kanunu : Kiinatta canlı cansız
herşey hareket kanununa tabidir. Taşlar, ynadenler ve bütün
calı§ız maddeler bile bu kanunun hükmü aTtındadır. Hareketin
var obnası için ewelA bir muharrik (hareket ettiren) sonra da

miiteharrik (hareket eden) bulunması şarttır. Meselö yapraklann
kımıldaması için bir muharrik (rüzgar), rüzgarın vücut bulması
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için sıcak - soğuk bölge arasında hava akımı, bu olay için de gü-

neşin varlığr lAzımdır. Güneş de müteharrik olduğuna göre o-

nun da muiurriki vardır. Muharrikler serisi namütenahi sürüp
gidemez. Bunlar nihayet gayri müteharrik bir muharrike mün-
tehi olup dayanması zaruridir. İşte bu en son gayri müteharrik
Muharrik Vacibüvücud (Etre n6cessaire) Allahdır. Bu Vacibül
vücud zaruri olarak birdir. Birden çok olsaydı kAinattaki insicam
ittirad ve ahenk bozulurdu.

3 - Yer yüzün<ieki hayat için okadar çok riyazi ve kati
şartlara lüzum vardır ki bunların sırf tesailüfi olmasına irnkAn
yoktur. (1).

a - Dünya mihveri etrafında saatte biıı mil yaparak .dönü-
yor. Faraza saatte yüz mil yapsaydı gündüz ve geceler çok uzun
olacak, bu uzun günde nebatların hepsi yanıp kavrulacak, uzun
gecelerde de - eğer kalırsa - kalanr donrıp mahvolacaktı.

Güneşin dış tabakasındaki ısr onikibin Fahrenheit'tir. E-
ğer bu hararet yarı nisbette azalsa soğuktan donardık. Yarı nis-
bette çoğalsa sıcaktan kavrulurduk.

Dünyanın 23 derece meyilli durması mevsimleri me}dana
getiriyor. Bu meyil olmasaydı Okyanustan ,yükselen buharlar
Güneye ve kuzeye akın eder kıtalar buz parçasr kesilirdi.

Ay, dünyaya şimdiki mesafesinden elli bin mil ötede o}say-
dı med ve cezirlerden bütün kıtalar su altında kaLrdı.

Arzın kabuğu daha'on kadem kalın olsaydı oksijenlö k6r-
bon dioksit'i masseder ve nebatlardan eser kalmazdı.

Dünya etrafındaki atmosfer tabakası daha ince olsaydı me-
teorlar ateş parçası halinde arza çarpar he,c yeri tutuştururdu.

Böyle muhteşem bir plAn ve çok hassıs bir hesapla yara-
tılmış olan bu Alem bir kör tesadüfün mahsulü olamaz. Bu çok
üstiin zekAlı yaratıcı kudret, şuursuz kör biı, kuvvet olan madde
hiç oiamaz.

b - Can (ruh) denen şey nedir? Eni boyu ağırlığı hakkın-
da müsbet ilmin haberi yok. Fakat bir kudrct olduğtı muhakkak
Bir canlı ağacın kökü dağlar gibi kayaları parçalayıp ortaya çı_

(1} Bak : A. Gressy Morris,on, Newyork İtinı Akademisi eski Bşk.
(İnsan tek L;aşına değildir) adlı eser.
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kıyor. GözIe görülemeyecek kadar küçüçük bir hücre olan pro-
toplazma hayat denen şeyin tohumunu ihtiva ediyor. Bu pelte
gibi şeffaf damlaeık canlı her varlığa geçiyor. Ve bir kuvvet
meydana getiriyor. Ve bütün canlıların kuwet toplamından üs-

tiin bir kudret ihtiva ediyor. Çünkü hayat bundan fışkırryor. Bu-
ııu tabiat yaratamaz çünkü ateş püsküren dağlar ve ruhsuz macl-

deler böyle bir varlık yaratmaktan çok uzaktır.
c - Gen harikası : Gen denen şeyleı o kadar küçük ki

yer ytizündeki bütün canlıları meydana gL,tiren genleri topla-
sak bir yüksüğü bile_ doldurmaz. Mikroskopla görülmeyen bu
genler ve arkadaşlarr kromozomlar her can!;. hücreye yerleşerek
bütiin insan hayvan ve nebatları hususiyetlendiriyor. Bu en kü-

çük zerreden de küçük gen nasıl oluyor da bir sürü ecdadııı
özelliklerini içinde gizliyor? Tohumda bulunan bu küçücük gen
nesilden nesile nevinin karekterlerini geçi,:iyor. Minnacık gen

de saklanan bir kaç milyon atomun yer yüzündeki hayatı kati
olarak idare edebilmesi Yüce Yaratıcı bir zekinın eseri olduğu-
na şaşmaz bir delildir, Bu iş şuursuz ve akılsız maddenin işi ola-
maz. Hele tesadüf hiç değildir.

ç - Hayvanlardaki sevki tabii de yaratıcı muazzam bir ze-

kAııın eseridir. Yawu salamon balığı, yıllarca denizde kaldık-
tan sonra doğduğu yer olan nelrrin kıyısına Cöner. Hem de lıaıı-
gi ırmağın nehre döküldüği.i yerde doğmuşsa aynl yere döııer.
Bu balığı alıp nehre dökülen başka bir ırmı:ğa koysanız, ııehre
döner gerisin geri gicier dolaşarak doğduğu vatanr olan yere gc-
]ir. Bu balığı noktası nol<tasına eski yerine getiren kudret ne-
cliı: ?

Yılan balığıtlrn sırrlnr çözmek daha güçtür. Bunlar nesli ü-
retecek hale geliırce düııyanın her tarafındaki gö1 ve nehirler-
den alun cderek binlerce mil kat eder. Bernıuda yakınlarıııdaki
sonsuz derinliklere gelip orada yavrular ve öliirier. Yavrular
uçsuz bucaksız sular içiırde yola çıkarlar anne ve babalarıııın
yaşadıkları aynı ırehre, göle ve sahillere gelirler. Bu kadar kuv-
vetli bir istikamet hissinin menşei nedir? Tesadüf mü? şuursuz,
zekAsu maddeden gelen bir dürtü mü?

Eşek arısı çekirgeyi yakalar. Toprakta çukur açar. Çekir-
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geyi öyie bir yerinden sokar ki böcek ölmez kendini kaybeder,

Sonra arl aynr yere yumurtlar. Yavrular yumurtadan_gkınca

bu hazrr canlr konserveyi koparıp parça par,ça yerler, Eğer et

ölü eti olsa yavruları zehirler ve öldürür. sonra ana uzaklara u_

çar ve ölür. yavrular aynı hareketi tekrarlar. Bu esrarlı teknik

işin ve bu nesillere intikal eden sezginin ilham kaynağı nedir?

Kakitos denen ağaçları devieşecek kadar büyiitmeyen kii,

çiicük bir böcektir. Vaktiyle çit yapmak için Avustralyaya geti-

rilen kakitoslar, orada kakitos düşmanı böcek olmadığmdan

deı, huıyle büyüyüp her tarafı kapladılar. Çiftlikleri mahvetti_

ler. Böcek Alimleri dünyayı taradılar. Nihayet kakitos üzerinde

yaşa}an kakitostan başka bir şey yemeyen bir böcek buldular.

Ve l<atltos salgınını önlecliler. Tabiatteki brı muvazene unsurla_

rrnr yaratan nedir? Bunlar materyalist ve komünistlerin nıüslıet

ilinıciyiz diye öviindükleri aynı ilimin bulduğu gerçeklerdir. Bü_

tün bunlar ve esrar doltı bütün bu varlık §lemi tabiat iistü ha_

rukulAde bir zekA ve irade sahibi Allahın eseridir.
İşte, İslAm, ilmin kendi ,ölçüleriyle kabul ve isbat ettiği

böyle muazzam zekd|r Yaratıcr kudretin, Tek vacibülvücud'un
(Allahın) emirlerini tebtiğ iie akla hitap etmektedir. İslAm,

akıl ve ilim dinidir. Cenabr Hak buyuruyor:
x- §g ki, bilenlerie bilmeyenler hiç bir olur mu? Bunu ancak

iam akıllı olanlar aıılar;, - Zümer suresi - ayei 9 -
İslAmın Yüce peygamberi Hz. Mrıhammed (S.A.) buyuruyor:
.ınsanın dayandığı şey aklıdır. Aklı olmayanın dini de yokiur.,
Bugün İslAm dini, materyalist komüniz.ınin karşısında mlı-

azzalT| bir kuwet olduğunu isbat etmiştir. Antikomünist deviet-
ler içinrle halkları Müsiüman olanlar iktisaden yoksul ve peri-

tsoı] dıırumda olclukları halde bu fakir gerçek müslümanlar ko-
münizme hiç iltifat etmemektedir. Sovyet Rusyanrn hatırı sayı-
lır miktarda ekonomik yardımlarıle siyasi propagandalarrna
Iağmen komünizme karşı duyulan nefret izale edilememiştir.
Çünkü islAm diıri komünizmin prensipleriyle taban tabana zıC
hükümler ihtiva etmektedir :

1 - İsl6m, Müsiümanlara göre Allalun dinidir. Allaha ve
onun dinine saldıranlara her nıüslüman düşmandır.

j
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-- Atlah, inöinde islöından başka din yoktur. -Al,i İmran sure,
si - ayei l9 -İslAm dini, insanlık dini olduğundan din ve vicdan hürriye-
tini temel prensip kabul eder. Müs.lümanlar da başka dini inanç-
]ara ve mütecaviz olmayan görüşlere hürmet eder. Hudutsuz
to]erans gösterir.

.- Dinite zorlama yokiur. "- Bakaıa 5glg5i - ayei 256 _
İslAmın temel yaprsı, Allahın Birliği ve bütün yaratr}mışla-

aın ve hadiselerin yaratrc§r ancak Allah oiduğu mutlak inancı
,i:zerine kurulmuştur.

-- Sen yüzünü bir muvahhid (Allahı biı lanıyıcı) olaıak dine,
Allahın fıiıaiına (hilkaiine) çevirki o, insanlarr bunun üzerine yarai-
ınşiır. Allahın yaraiiığına (hiç bir şey) bedel olamaz. Bu dim dik
ayaLia duran bir dindir. tikin insanların bir çoğu bunu bilmezler.

"i- Rum 5ulg5i - ayet 30 -._ Onlar kendi kendi'"r'rr" 4lışünmüyorlaımıki Allah gökleri,
yeri ve aıalarındakileri ancak hak (ve hikmeie) göre ve muayyen

ı ,olan bir müddeiie yaraimıştır. İnsanların çoğu Rablarına kavuşmağı
ianımıyoılar, Rum suresi - ayei 8 -, İslAm «Allahın iradesine teslimiyet» ve (Allah !,olunda lrir

,? hayat) benimsemek a.nlamınt{a bir dünya görüşüdiir. :\llahın
nuradlıla yöneliştir.

._ İlalıl ahlAk ile ahlöklaşınız. - Hadis _,
Bir miislüma.n davranrşlarının her kesiminde dünyaya :it

olanla (dini) olan arasında bir tefrik yapmadan Allah yolunda
ve Aliahın buyruk ve iradesine itaatte tam Jıir teslimiyet haliıı"
dedir.

"- De ki, şüphesiz benim namazım da ibadeilerim de sağlığım ve
ötümüm de hiç blt oriağı olmayan Alemlerin Rabbi Allahındır. Ben
}öylece emrolundum. Ben (bu ümmeide) müslüman olanlaıın ilkiyim,

- En'am S. 162 - t63.
Hakiki müslümanlar Allahı ve Onun peygamlıerierini kendi

nefislerinden daha çok severler. Allah ve peygamberine küfre-
deniere nefret beslerler. komüııistleri aslıı sevmezler. Allahsız
lçornünizmden tiksinirler. O komünizm ki Allıhı inkAr eder. Din-
lere karşr harp il6n eder. İlAhi emir ve ahlaki çiğner. Ruhu, ceıı-
riet, cehennemi red eder. Manevi değerleri tepeler. Komünizm
bütün dinlerin, hele ilim ve akla dayandığı için İslAm dininin
baş riüşmanıdır. Bu iki zıt doktrin asla bağdaşamaz ve hiç bir
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zamin barışamaz. Bu bakımdan islAm dini kıyamete kadar ko,
miiıizmin karşısındadır. Ve ona amansrz hasımdu. Çünkü ko-
miinizm dinlerin kökünü kazımayı_ gaye edinmiştir. Lenin :

.Din ile nücadele eimeni, gcrckiiı. Bu bütiin m*ieryaliıınin bi:
naeıaleyh naıksizmin aliabesidit. Diale ıaücadele metdgsiıü diıin
içrinai Lökleıini çürüimeğe matui sınıi mücadelosinin amıti sahadaki
iaaliyetine bağlamak lözımdıı., (l). diyor.

Bu maksatla komünist Rusyada (Allahsular), (çarpşan Al-
lahşular Birliği) adlı dernğk ve cemiyetler kurul,ınuş, saysız, di-
ni kötüleyen dergi ve gazeteler çıkarılmlştır. Devlotçe (Dinsiz-
Jik ve Allahsızlık kursları) açılm§tır. Bu kurslarda. ve bütün
ınatbuatta Bolşeviklerce «diyalektik materyalizm» ve Yunan
mareryalist filozoflarının (dünyada her şey akryor, her şey deği-
şiyor) vecizesine dayanan devrim edebiyatı ele alrnmıştır. Din,
(sınıf şuurunu uyutmağa matuf bir halti afyonu) dur,. din (bur-
juvazinin emekçi sınıfları üzerindeki hakimiyetine yardrmcı)
dır, din (sosyal bir belA1 dır, (örümcekli lçafaların irtica yuva;
sr) dır. Suçlarıyle itham edilmiştir. Şiddetli bir baskı ve sindir-
me kampanyası açılmış, din müesseselerini ve dih adamlarrnı
imha, rejimin esas politikası olmuştur. (2).

On binlerce papaz, mii{tü, imam, vaiz öldürülmüş milyonlar_
ca dindar Sibirya ve buzlu bataklıklarda açlık ve ölüm kampla.
rına sürülmüştür. Kafkasya, Azerbeycan, }.rıfıı11, İdil - Üraı ve
Türkistan gibi haiis"Türk ve Müslüman ülkeierde otuzbeşbin ca-
mi kapatılmış, binlerce mescit yrkılmıştrr. camiler kolhoz an-
barı, Allahsızlar kulübü, tiyatro, sinema ve depo haliıie getiril-
miştir. 1938 yılında Kırımda bir tek cami bile bırakılmamıştır-
(3).

Komünist Rusyada bütün gençliğe din ve islAm. düşmanlığı
telkin edilmektedir. (Çarpışan Allahsızlar Birüği) nih Merkez
Şurasr Reisi Y. Yaroslavski:

"Dine karşı s'avaş mücadele eden Leninizm şeRiltbrihd'eır biridiı.*
(4). Demişiir

Komünistler bütün kin ve buğzunu islAm ciini üzeriıe

:

Bak
Bak
Bak
Eak

Dergi - Münih 1959, Sayı 16, S. ?.
Dergi - Mündh 1959, Sayı 1, S. 55-56.
Dergi - Mi.iılih 1955 Sayı 2, S. C2.
Dergi - Münih 1959 Sayı 2, S. 8.
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a

neltmiştir. Çtinkü korkunc baskr, imha, sürgün ve işkenceye
rağmen Sovyet Rusya, Müslüman Türkleri komünistleştireme-
m§ vicdanlardan islAm inancını silememiştir. Ve 40 milyon
miisltiman - Ti,irk'ü milli bir varlık halinde tutan kudretin isln-
miyet olduğunu görmüştür.

II 
-'Komünizm 

kanlı ihtilal, islAm ise hak ve itidal pren-
sibini savunur.

Koınünizm, Proleterya Diktatörlüğünü kurmak için sınıflar-
arı§ına kin ve intikam hisleri koymayı, mal ve mülk sahiplerine
karşı işileri ayaklandırmayı, kargaşalıklar kanlı ihtililler E-
kararak devleti zorla yıkmayı gaye edinmiştir. Bunun için de
milletleri parçalamağa, halkı birbirine düşman gluplara ayır-
mağa, kardeşi kardeşe düşman yapacak bir tahrik makinası kur-
rcağa, bozguncu, yıkıcı yalan, iftira ve tezvirlerle fesat çıkarma-
ğa uğraşır.

İsl6m dini ise insan haklarına tecavüzü, başkalarının malrnı
gasbetmeyi, yalanı, iftirayı, fesat çıkarmayı, adam öldiirmcyi,
ırza saldırmayı, kanlı ihtilil çıkarmayı şiddetle men eder. İn-
sanlara iyilik yapmayı, kötülüklerden sakrnmayr, insanları ba-
rıştırmayı emreder.

.- İnsanlarıı haklaıından hiç birşey eksilimeyin. Yeı yiuündo
fesai g^kaıarak fesai ile uğraşmayın. - Şuaıa süıesi - ayei l83 _ 

"

"- İçiıizde insanlaıı hayra çağuır, iyiliği emir, köiülükien rıen
eder biı iopluluk bulunsun. İşle telalı bulanlar onlaıdır., - A1-1 İm
ıan gıııesi 

- ayei lOa -
"_ Müminleı hakikaıte birbiıinin kaıdeşleridir. kardeşIerinizin

aıalaıını bulunuz." Hücuıal Suıesi - l0 -.Eiırı biı mümini kasdan öldiiıüıse cezası içinde ebedi kalrıak
üzere cehenneındir. Allah ona gadap eiınişiir. Ona lanei etnişiiı, Ve
ona çok büyük bir azab haıırlamışiır., - Nisa suresi - ayei 93 -

"- O yol (İLap ve iiab) ancak halka zulüı,. edenleıe ve ııeı yü-
zünde halısız y1ıe yolsuılukia bulunaılaıaür. İşie onlaı için acıklı bir
azab vaıdu." _ Şüıa suıesi {2 -ı.- }leı müslüınanın diğeı ınüslim üzerine kanı, ıtzı, malı haıam_
ğ13.ş _ Hadis _

III - Komünizmin metodu zulüm ve öldürmektir. İslAmıır
prensibi, insan haklarrna hürmet, hilm, şeftıat ve merhamettir.
Komünistler, komünist rejimini gerçekleştirmek için her tiirlü
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zulüm ve işkenceyi, milyarlarca insanı burjuva kalıntısı damga-

sı altmda imah etmeyi gaye edinmişlerdir. Komünistler, şimdiye
kadar Sovyet Rusya - Komünist Çin işgali altında yaşayan en az

eili milyon insanı gaddarca öldürmüşler, bunun beş katını aç-

]ık ve ölüm kamplarına sürmüşlerdir.
İslAm dini zulmü işkenceyi şiddetle yıısaklar. İnsan haya-

tına kast etmeyi cezasr ebedi cehennem olan en büyük suç sa,
yar. İnsanlarr sevmeyi, iyilik etmeyi, merhamet ve şefkat gös,

termeyi emreder.
,_ Haberiniz olsun Allahın lineti zalimler üzerinedir., (Hud sure,

şi: .1yei r8).

"- Ey kullarım ben zulmü kendime haıam kıldım. onu siıin ara,
ııiıda da haram kıldım. Binaenaleyh birbirinize zulüm etıneyiniz."

- Kudsi hadis --- Günah işlemek (köiülük yapmak) ve zu!üm eimek hususunda
yaıdımlaşmayın.» _ Maide suıesi _ 2 _

.- Kendi nefs!,n için sevdiğin şeyi insanlar için sev, iste, - Ha-
.dis 

-, "- Rıik ve mülayemeiden mahrum olan kiıııse bütün hayırlardan
{iyilikleıden) mahrum olur. - Hadis --ınsantara meıhamei eimeyen kimseye Allah meıhamei eiınez.,
_ Hadis -

"- İnsanlaıı baıışiırmakian onlara sadaka (yardım) ve şefkaiien
daha hayırlı bir şey yokiuı, _ Nisa S. Il4 _

IV - Komünizme göre : Miras lıırsızlık, şahsi mülkiyet
gaspt[. İslAm ise : Miras ile şahsi mülkiyeti meşru hak tanu:

Komünistler, başta toprak olmak üzere bütün istihsal vası-
talarrnın, mal ve mülkün topluma ait olduğunu ve bu müşterek
malı burjuvalarrn gasb etmiş olduğunu iddia ederek şah:sların
elindelri sermaye ve emlAki zorla alarak devletin inhisarına
geçiriırektedirler. Bir insanın evlAt ve yaliırnlarrna miras bırak-
Tnasrnr red ederler. Daha ileri giderek mirasın toplumdan kaçı-
rıimış bir hırsızlık olduğunu söylerler.

İslAm ise, miras ile şahsi mülkiyeti hak tanır. Ve bu hakkı
l,erdin ya kendisinin veya atalarrnrn alın teri karşılığı meşru ka-
zancı kabul eder.

"_ Ana baba ile yakın hısımların bırakiıklaıı mallaıdan eıkeLle-
ıe ve dişileı,e aaından da çoğundan da iaız kılınmış birer nasib ola-
ıafo hisseleı vardır., Nişa suresi : Ayel 7 -
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.- Kendi aıaruzda haksızlık ile biıbiıinizin mallarını yeme7in
(zorla elterinden almayın), - Bakara suıesi l89 -V - Komünistler, bütün insanları zorl3 komünist yapmak.

dünyayı kana bulayıp beşeriyeti esaret altında tutmak gayesini
güder. İsl6m ise vicdan ve din hürriyetine saygı göstermeyi, te-

cavüz etmeyen milletlerle sulh içinde yaşamayı, sözleşnrelere
bağtı kalmayr, insanlara adalet ve iyiiik yapmayı emreder.

"- Allah diniaizden dolayr sizinle haıp eimeyen ve sizi yuriları,
nızdan çıkarmayanlara karşı iyilik ve ihsan eimekien ve onlara ada,
leİ yapmakİan sizleri men eİmez., _ Mümİehine suıesi - ayet 8 -

"- Ahdiniıi yeıine geiiriniz. zira veıdiğiniz sözden sorumlusu,
nuz.D - isra suresi - ayeİ 34 -.Biı kavme karşı düşmanlığınız onlaıa karsı (sizi) adaleisizlğo
sevk eimesin. Adalet ediniz, - Maide suresi ayet 56 -Ve Cenabı Hak Bakara suresinin 256 ncı ayeti ile, vicdani
kanaat ve inançlarr zorlama ve baskl ile değiştirmeye kalkışnra-

. 
"ı,ı şiddetle yasaklamaktadır.

r vI - komünistlere göre, komünizmin muvaffakiyeti içiır
- irer türlü yalan, iftira, hile, işkence, söz ve muahedeleri çiğne-
i,} ıi,}e meşrLı bir vasıtadır. İslAma göre ise, bı-ınların hepsi büyük

- ._ günalıtır. Hatta islAmiyetten uzaklaşmaktır.
: *- Artık emıolunduğun gibi istikameiie bu]un. Senlnle beraber

levbe edenler de (istikameiie) bulünsunlaı. Taşlunlık ei,meyin. Çünkü
O (Allah) §lediklerinizi görür., }iud suresi - Ayei |L2 -

" Ey iman edenler, Allahdan korkun. Bir de doğıularla beraber
6tg11 - Tevbe suresi ayet ll9 -

"kahrolsun o koyu 1ralancılar ki, onlar koyu bir cehalei içinde
kalmıs gaiil kimselerdir, - Ezzariyat suresi ayei 10,1l _

.- Yeminlerinizi aranızda hiyle ve fesai (mevzuu) edinmeyin.,
_ Nahl suresi ayet 94 -

"Fiine kaiilden beierdiı., - Bakaıa suresi ayet 19r -.Münafıklara müjdele (haber veı) ki onlaıa pek acıklı bir azab
vardıı., - Nisa suıesi ayei t38 -.Kaışılıklı muahede yaplığınız vakii Allahın ahdini yerine geiirin.
Sapasağlam eiiiğiniz yeminleri bozmayın, _ Nahl suresi ayel 9l _

"- Aldaİan bizden değildir." - Hadis _
.Mekı, hud'a, hiyanet narda (aİeşde) diı, - Hadis _
.Müslümanlaıın en fazileilisi elinden ve dilinden müslümanlaıın

salim kaldığı kimsedir, _ Hadis -VII - Komünizm, anababanrn çocuğuna velilik ve sahip ol-
ma, tahsil terbiye verme, dini telkin ve öğretme hakkını taııı-
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maz.
İslAm dini ana babanın çocuğuna veiAyet ve tesahübü hah

evlfldına tahsi} ve terbiye vermeyi borç, dini telkin ve eğitimi
ilAhi ve vicdani vazife tanır.

Komünizme göre çocuh toplumun mahCır. Reşit oluncaya.
kadar burjuva müessesesi olan ailenin telkin ve tesirinden uzak
k:almalrdır. Bu prensibe dayanılarak çocukla.r ana babaların her-
türlü telkin ve terbiyesinden uzak tutularak komünizm umdele-
rine göre yetiştirilmektedir. Ebeveyn çocukların yanında ibadet
dahi yapamazlar. Onları ibadethanelere götüremezler. Din eği-
timi vereınezler. Komünist rejimlerin maarif programlannda din
konusu yoktur. Çocuklar materyalist Allahsız, ve dinsiz yetiş-
tirilnıektedir.

İslAm dini çocukların dini telkin ve eğitimden, bakım ve,

beslenmesinden, ahlAksızlıklardaıı korunmasından, iyi bir tah^
sil ve terbiye verilmesinden, onlafrn cemiyel,e faydalı bir unsur,
olarak yetiştirilmesinden ebeveyııi sorumlu iutar. Değil yalnız
çocuklara bütün akrabaya sahip olmayı, yardım ve iyilik etme-
yi Ceııabı Hak Kur'an-ı Kerimde bir çok ayeti kerime ile emret-
mekteür.

"Şüphesiz ki Allah adaleil iyiliği, akrabayı göıüp gözeimeyi (muh-
taç olduklaıı şeyı) vermeyi emreder., - Nahı sı...resi ayet 90 _

._ Çocuklaıınıza iyi bakınız, onları güzel teıbiye ediniz., - Ha-
dis _

"EvlAdın babadan alacağı en kıymeili miras iyi bir iahsildir.*
- Hadis -

"oğluna yazıyı, yüzmeyi, ok aimayı iğreimek, onu temiz gıdalar-
la besleyip yei§iirmek babanın boynuna boıçiur., - Hadis -ıslAnrııı yüce peygamberi bir hadisi şerifintie 7 yaşındaır
itibaren çocuklara .ibadetlerin öğretilmesinl on yaşına geliııce
tatbikatını kontrol etmeleı,ini ebeveynlere cmir buyur*rıtrdrr.

VİII - Komünizm, her fertden takat ve iktidarına göre
almak( yaııi herkesin ırgat, gelir ve mülki.in sahibi devlettir)

. prensibini savunur. ve işçilerin çıkardıkları randıman ne olur-
sa olsun her işçiye ancak şahsını geçindirecek kadar bir ücret
verir. Buna mukabil idarecilere, komünist 1iartisi gözdelerine.
koınünist yazar ve sanatkArlaı,a emekçi olmaılıkları halcie işçiler-
cerı eıı az elli misli fazla bir ücret verir. MeselA günde asgarı
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8 - 10 saat baskl altında çalışan bir işçiye senede ortalama 7000

ruble bir ücret ödenir. Halbuki komünizmin ve idarecilerin met-

hiyesini yapan bir yazar senede ortalama üç yiiz bin ruble üc-

.ret alrr. İşte yerli komünist entellektüeller bu imtiyaz hülyası
ile komünizmi savunup, propagandasınr yapmaktadırlar. Komü,
ıist rejimlerde halk boğazı tokluğuna çahştırılmakta olduğun,
,tian çoluğuna çocuğuna, ana - babasına hiç bir yardım yapamaz.

Çocuğunu okutamaz. Ailede kadın da çalışııiak, hem de ağır iş,
lerde maden, demir yolu amelesi, kanalizasyon, temizlik amele,

si olarak çalışmak zorundadır. Bir insan hasta anasrna ve kötii.
ı,iim babasına maddi yardım yapamadığından ve bu malul kişi,
1er, çaiışamadıklarından devletten pay alamadıklarından dilen
mek zorunda kalmaktadırlar.

İslAm ciini ise şahsın rizası olmadıkça kimsenin elindeıı
mülk ve malrnrn alınamayacağını, şahısların emlAkine tasarruf
ihaklarınr korumanrn insanlarrn asli vazifesi olduğu prensibini sı_
,vunur. Ana babaya, yakın akrabaya ve hrsımlara yardım ve iyi-
iik yapılmasmı, sevgi ve saygı gösterilmesini emreder. Ana ba-

banrn geçim zorluklarında ve düşkiinlük hallerinde evlAdr, gü,

cü yettiği kadar nafaka vermeye maişetlerini temin etmeye tic_
,danen sorumlu tutar.---' 

;- Ana babaya, akrabaya, yoksullara, yaLın komşulaıa, uıak
komşulaıa,yanınızdakİaıkadaşlaıa,yoldakalmışlaıa,elinizinalİında.
kilere iyitik (ve yaıdım) edin. Şüphe yok ki Allah kendini bğenen-
leri, öğüıienleri scvmez., _ Nisa suıesi ayet 36 -

".. R"bbır, kaii olarak şunları hükmet,ti: Kendlnden (Allahdan)

başkasına kulluk eımeyin. Ana ve babaya iyi ınuamele edin. Eğeı on_

laidan biri veya her ikisi senin nezdinde ihiiyaılığa_ eıe1se (öf) bıı,e

deme. Onları azarlama. Onlara güzel söz söyle" - İgra suresi ayet

23_
, "_ Onlaıa acıyarak levazu kanadını (yerlere) kadar indir, Ve Ya,

ıab onlaı ,beni çocuk ikcn nasrl İerbiye eııileıse sen de kendi}eıini
'(öytece) esiıga, - İsra suresi ayei 24 _

İslAm dini renk dil rrk farkı tanrmaz. Bütün insanları hu,.

kuken eşit kabul eder. şahrslara imtiyazr ,"ed eder. İltimas ve

rüşveti teliıı eder. İslAmda sınıf farkı yoktur. Bütün müminle,

:rin kardeş olduğuntı il6n eder.
. 

.. 
,,- İnsanlar larak dişteri gibi - hukuken - müsavidir". - 

'Hadis 
-
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.- Erkek ve kadın bülün müminler biıbirinin dosiu ve yarCıın-
cısıdıı. Onlar iyiliği emiı köiülüğü nehy edetler, - Hadis --

IX - Komünizm yalnız şahıslar değil, mal ve eşya da Ceı,
letindir prensibine dayanarak şahısların ellı:rindeki mal ve ıTrül_

lrü zorla alır. Muhalefet edenleri imha edeı:. Mucip sebep ola-

rak da servetin muayyen şahısların ellerinde toplanamayacağr
gerekçesini ileri sürer. Mülk ve servet toplıımuır müşterek ma-

hdır der. Hakikatte halkın elinden zorla altüan emlak ve serl,et
toplumun tasarrufuna değil devletin (yani komünist partisinin)
inhisarına geçmektedir. Baştaki liderler sol,Lımsuz bir tasarrufa
sahip olmakta halkı köle gibi kullanmaktadı.rlar. Emekçiler kır-
baç altında yarr aç yarı çıplak bir ömür çiirütürken efendiler
saraylarda villAlarda aristokrat, lüks bir hıyat yaşamaktadrrlar.
Komünizm hiç kimseye arzusuna ve kabiliyetine göre bir iş tut-
ma, çocuğunu istediği yerde okutma, veya sanatkAr yapma hak-
kını tanımaz. Herkes devletin giistereceği is yerinde çalışmak
veyahut da çalışma kamplarında kubaç altında sefil bir köle ha-
yatı yaşamak zorundadır.

Meslek seçme hürriyetinin yokluğu kişide istidat ve manevi
yükseliş hevesini yok etmektedir. Çalışma aşkınr, insanlık sev-
gi§ini, yardım hissini körletmektedir. Bu sistem maddeci, egoist
çıkarcı bir nesil yetiştirmektedir. Emekçileri sosyal adalet slo-
ganına diş biletmektedir.

İsiim dini ise, başta din ve inanşlar olrnak üzere her türiü
zorlamayı men eder. Şahısların mülkiyet ve müktesep haktarını
garanti eder. Fertlerin gerek veraset ve gerek kendi mesaileri
ile elde ettikleri mal ve servetin zorbalıkla ellerinden al"ınma-

t

sınamüsaadeetmez.İktisadirefaİu,sosyalada1eti,ikna,gönül
ruası ve ahlAk ölçüleri içinde karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan
immenin mi§terek gayeşi halinde mütalAa eder. Ferdi gayfet
ve teşebbüsü destekler. İyi niyet ve gönül huzurunu artırİn Oir
inanç metodu ile her gücü yetenin ve bilhassa zenginlerin Am-
me hizmetierine ve fakirlere ihtiyari yardııılarını sağlar. İslAm
dini mutlak kapitalizmi hoş görmez. Servetin çoğunluğun zara-
nna mahdut şatusların inhisannda yığılıp kalmasına ZEI(AT
ve §ADAKA müessesesiyle, faiz ve mi,irabıhayı haram ilin et-
mekle öİler. Mülk ve servetin gerçek sahibinin Allah'olduğu
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inancınr telkin eder:
n- (Rikleıin ve yeıin ve içleıinde ne varsa (hepsinin) mülk (ve,

tasarıufu) Allahındır. O, her şeye hakkıyle kadirdiı.,, - Maide suresi
ı20 _

Dünyadaki bütün nimetlerin, bütün ins:anların faydalaırma-
sı için yaratıldığmı bildirir.

6- fg1 yüzünde ne vaısa Allah onu hepiniz için yaıaimtşilr.,,
_ Bakara suresi ayet 29 -İnsanların servet hırsına kapılmamalarinı, hemcinslerine,
mali yardım yapmalarını, bu bağışları hiç bir menfaat gözet-

meksizin Allah rizası için yapmalarınr öğütler :

.- Allah yolunda malınııı haıcayın. kendinizi iehlikeye ainıayın_
Baştralarına iyilik edin. Allah iyilik edenleri 99veı.ı - Bakara sure-
si ayei l95 -.- Mallaıını Ailah yolunda saıf eden, sonıa bu infak ettikleti
şeyleri aıdından başa kahmayan ve inciimeyenleı için (Allah katınaa}
mii*öiaüan yaıör.u 

- Balcara suıesi ayet 282 -İslam, servet düşmanlığı ve kıskançlıkları ilAhi emirlerie,
önler,

"- onlaıdan baıılaırna verdiğimiz ,seıveie göıünü dikme. on-
dan mahıun da olma. Müıııinleıe kanadını alçak iui., - }licı suresi,
ayei 88 _

İs}Am hiç kimsenin malrnın elinden zorbalıkla alınmasına ce-
vaz vermez,

.* Et, inan edenler biıbiıinizin ınallarını gayri meşıu yollııla.
yemeyin., - Nisa suıe*i ayei 29 -İslAm dini, ticaret ve sanatı teşvik eder fakat servetin mah-
dut ellerde toplanıp tedavülden kaldrrıImasınr, hallnn istifade
sinden uzaklaştırılmasını, para ve altın sal,^lanmasrnı takbih e-
der :

o_ Allun. giinü §ıiLtiıip salılayan ye onu Allah yolunda. (im-
me ııcniaaiine) haıcamayanlaıı acıklı aıab ile müidele., Tevbe suıe-
ti ayet 35 -«zaliııler de onlaıa yaıdım edenler de aieşie (cehenneınde) diı.-
- Hadrs -Zeıginleri daima yardlma teşvik eder :

.- Sadaka (ıtıaddi yardıın} laımııı aşiköı voıseniz ne güıel. Oou,
giıteı de faldıleıe (ütiyacı olanlaıı) veıiıseniı halıkııııda daha hayu_
Iı oluı. AUah günablaıınııdan biı bgınııı öıteı. Allah yapiıklarınıı-
dın haberdardıt., - Bakara suıesi ayei 2ll _
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ıshm dini israfi men eder, zenginlerin de vaşat bir hayat
geçirmedni ister :

"- Her şeyde ikiisai yolunu ihiiyar ediniz. İ{raı ve iefriilen ka.qıJııı." _ Hadis _
islAm ciininde mal ve servetten toplunıun faydalanmasınr

temin etmek, fakir.halkın sefaletini önlemek, içtimıi adaleti te_
sis etmek için zEkAT Allah tarafindan emredilen bir ibadettir.yani farzdır. İslAmın temel prensibi olan beç şarttan biri de ze-
kAttır. Buna inanmayanlar kAfir, uymayanlar günahkAr oluı..
zek|t müminlerin devlete verdiği vergiler rlışında kırkda bir ya-
ni vo 2,5 nisbetinde bir islAhat vergisidir. oiorite zoruyla cleğil,
iman aşkıyle, vicdan huzuru içinde ödenen iktisadi bir mükelle-
fiyettir. Mal ve servet sahibi olanların sırf Allahın rizasını ka-
zanmak üzere mal ve servetinden her hangi bir miktar gizleme-
ye lüzum görmeden başka bir deyimle vergi kaçakçılığı yolları-
ııa tevessül etmeden o yıiki kazanç hanesi zarai gostJrse bile
mevcut mal ve servetinden kişinin ihtiyar ve isteğiyle muhtaç-
]ara ve Amme hizmetlerine yapılan mali bir yardım-ür.

Bu sistem, az gelirli vatandaşların aleyhine kapitalin mah_dut kişilerde yığılıp kabarmasını halkda zenginlere 
-karşı 

ütirasıe kinlerin doğmasınr, servet düşmanlığı prikorrnro ,yt.".rr,,önlemektedir. Hakiki müslümanlr. r"katrn, vermektedir.
İslAm herkesi çalışmaya, hayatını güler yüzle, kavgasız meş-ru yolda kazanmaya teşvik eder.

, "- Namaz biİİikİen sonra yĞr yüziiıe dağüın. Ve Atlahıa }üİfun.,dan (nasibinizi) aıaFnız.ı _ Çrını. su. l0 -,- GüIer yüıle hayaiını kazanan Allahın sevgüi kutudur. * Ha..dis _
x - komünizm., kadını toplumun kollektif bir malı acl eder,ve aileyi red eder. İslAm ise nikAhsız yaşalnayı men eder. Evli-liğn mahsulü olan yavrunun yaşama, veraset haysiyet ve insan-lık haklarını himaye eder. Gayrİ meşru çoc.ıkların boğulup he-1A çukurlarına atılmasını, kiirtajla caniarına kıyılmasinı ö'nıer.İnsan saadetini aile müessesesiyL garanti eder.
İslAm dini, en güzel ahlAk ve İsanlık Cini olduğunu, temelprensipleriyle vicdanları sapık icteolojilerden toru"ma kuwetibulunduğunu, sağ cluyu sahiplerinin idraki öniine toy.uştur.soN
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