


YAZAR HAKKINDA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan Ad nan
Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni,
bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra,
ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve
Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko -
yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır.
Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya
ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Allah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te -
mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem -
le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser -
mek tir. Ni te kim ya za rın, bu gü ne ka dar 73 ay rı di le çev ri len 300’den

fazla ese ri, dün ya ça pın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.
Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve
ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.

K omü nizm, geç ti ği miz 20. yüz yı lı ka na bu la mış bir ide olo ji dir. Le nin,
Sta lin, Mao ve ya Pol Pot gi bi ko mü nist dik ta tör ler, tam 120 mil yon
in sa nı göz kırp ma dan öl dür müş tür. Bun la rın ço ğu da ken di

halk la rı nın için den öl dür dük le ri si vil ler dir. On mil yon lar ca er -
kek, ka dın, yaş lı, kü çük ço cuk, be bek, bu so ğuk, ka tı, sert
ve vah şi ide olo ji ne de niy le ya şa mı nı yi tir miş tir. 
Bu ki tap, ko mü niz min bu bü yük vah şe ti ni göz ler önü ne
ser mek te ve bu vah şe tin ar ka sın da ki ma ter ya list fel se fe yi
ve Dar wi nist dog ma yı or ta ya çı kar mak ta dır. 
Da ha da önem li si, bü yük bir teh li ke ye dik kat çek mek te dir.
Ko mü nist teh li ke yer yü zün den si lin me miş tir: Pu su da dır!
120 mil yon in sa nın ca nı na ma lo lan bu "kan dök me ku -
yu su", ha len var lı ğı nı sür dür mek te dir. Fik ri te mel -
le ri olan ma ter ya lizm ve Dar wi nizm yı kıl madık ça,
"komünizm öl dü" görün tüsü al tın da giz li giz li
geliş meye devam edecek ve fır sat bul duğu an -
da yeni vah şet ler ve zulüm ler için tek rar or taya
çıkacak tır.
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Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ -
du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan
Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ -
re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha -
zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni
ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li
eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000 say fa lık bir
kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey gam be rin ha tı ra la -
rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur.
Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın
sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son
ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir.
Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh -
ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü -

rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy -
le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re -

su lul lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak
kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni
dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Yüce Al lah'ın var lı ğı,
bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye
sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın
uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

Yazar ve Eserleri Hakkında



Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez -
ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran -
sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun -
mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça,
Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca,
Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor),
Dhi vel hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler,
yurt  dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et -
me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in ce -
le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi
yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le -
mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim -
de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le -
rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da
an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız -
da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır.
Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti -
ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi
bir mad di ka zanç  he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni
sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de çok önem li bir
hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey -
da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si
ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola -
cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik
eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa Ha run
Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol -
duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel
kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri ezi-
yet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz -
liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san -
ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la
içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el -
den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalı-
nabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le, 21.
yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel -
lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.



• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın
ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve
do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı
kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat -
ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin
tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta -
bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö -
lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.
• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap -
la rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet -
le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar,
oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 
• Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi -
şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye -
sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det -
me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler -
den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir .
• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar -
şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir
grup oku yu cu nun ki tap la rı bi r a ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le -
ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.
• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun -
ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da
is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et -
ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.
• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se -
bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve
oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol -
du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki -
mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.
• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len; ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra
da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen üs lup la ra,
bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız.

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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K
o mü nizm, geç ti ği miz 20. yüz yı la dam ga sı nı vur muş

bir ide olo ji dir. Ama bu dam ga, sa de ce bas kı, zu lüm,

kan ve göz ya şı do lu dur. Ta rih çi le rin he sap la ma la rı -

na gö re, sa de ce bu ide olo ji ne de niy le 20. yüz yıl bo -

yun ca 120 mil yon in san öl dü rül müş tür. Bun lar, sa -

vaşlar sı ra sın da cep he de ölen as ker ler de ğil, ko mü nist dev let le rin ken di

halk la rı nın için den öl dür dük le ri si vil ler dir. 100 mil yon er kek, ka dın,

yaş lı, kü çük ço cuk, be bek, sa de ce "ko mü nizm" de nen bu so ğuk, ka tı,

sert ve vah şi ide olo ji ne de niy le ya şa mı nı yi tir miş tir. Da ha sı, ko mü nist

re jim ler ta ra fın dan te mel hak ve öz gür lük le rin den yok sun bı ra kı lan, gö -

çe zor la nan, sis tem li ola rak kıt lık la yüz yü ze ge ti ri len, hap se di len, ça lış -

ma kamp la rın da kö le ola rak kul la nı lan on  mil yon lar ca in san var dır.

Mil yon lar ca in san da ko mü nist ge ril la grup la rı nın, te rör ör güt le ri nin

kur şun la rı na he def ol muş ve ya he def ol ma kor ku su al tın da ya şa mış tır.

Pe ki bu ide olo ji nin kö ke ni ne dir? Na sıl ol muş tur da bu ka dar kan lı

ve acı ma sız bir dün ya gö rü şü, dün ya nın dört bir ya nın da ta raf tar bul -

muş, dev rim ler le ik ti da ra gel miş, mil yon la rı ar dın dan sü rük le miş tir?

Ko mü nizm ne re den doğ muş, na sıl bü yü müş ve na sıl so na er miş tir?

Ger çek ten so na er miş mi dir, yok sa ha la dün ya yı ve ül ke mi zi teh dit et -

mek te mi dir? 

Bu ki tap ta bu so ru la rın ce vap la rı nı or ta ya ko ya ca ğız. 

Daha da önemlisi, büyük bir tehlikeye dikkat çekeceğiz. Komünist

ideoloji geçtiğimiz yüzyılda acılara, felaketlere sebep olmuş, tüm dünya,
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komünist liderlerin katliamlarına, acımasızlıklarına şahit olmuştur. Peki

şu an bu tehlike yeryüzünden silinmiş midir? Ne yazık ki, silinmemiştir,

çünkü: KOMÜNİZM PUSUDADIR!

120 milyon insanın canına malolan bu "kan dökme makinesi" halen

üstü örtülü bir biçimde varlığını sürdürmekte, sinsice gizlenerek

faaliyetine devam etmektedir. Farklı görünümlerde, farklı isimler al-

tında varlığını sürdürmekte ve insanlığa yine geçmiştekilere benzer

acıları yaşatmak için fırsat bulacağı günü beklemektedir.

İş te bu ne den le, ko mü nist ide olo ji nin ger çek yü zü nü, geç miş te se -

bep ol du ğu acı ve be la la rı tüm in san la ra du yur mak ve giz le ne rek bü yü -

yen bu teh li ke nin mas ke si ni dü şür mek, son de re ce önem li bir gö rev dir.

Bu ki tap, bu amaç la ka le me alın mış tır. 
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BÖLÜM I

Charles Darwin Leon Trotsky

Friedrich Engels Karl Marx

Mater ya liz min "te sa düf" 
ta ri ka tı nın elemanları: 
Dar win, Trotsky, En gels ve Marx



K o mü niz min do ğu şu nu an la mak için, mut la ka 18. ve
19. yüz yıl Av ru pa sı'nın kül tü rü ne bir göz at mak ge -
re kir. Av ru pa kı ta sı, MS 2. yüz yıl dan iti ba ren aşa ma
aşa ma Hı ris ti yan lı ğı ka bul et miş ve bu Hı ris ti yan
kül tür "Ay dın lan ma Ça ğı" de nen dö ne me ka dar da

bu kı ta ya ha kim ol muş tur. 18. yüz yıl da yay gın lık ka za nan Ay dın lan ma
ha re ke ti, bir ta kım Av ru pa lı dü şü nür ve sa nat çı la rın Es ki Yu nan ve Ro -
ma'nın put pe rest kül tü rün den et ki le ne rek di ne kar şı çık ma la rıy la baş la -
mış tır. Ay dın lan ma ha re ke ti nin en bü yük si ya si so nu cu ise, ay nı za man -
da "din aleyh ta rı dev rim" olan Fran sız Dev ri mi'dir. 

Fransız Devrimi'nin altyapısı, Voltaire, Diderot, Montesquieu
gibi din aleyhtarı düşünürlerin telkinleri ile oluşmuştur. Devrim sıra-
sında ise Aydınlanma hareketinin din karşıtı ve pagan (putperest) eği-
limleri açıklık kazanmıştır. Devrime öncülük eden Jakobenlerin yoğun
propagandası sonucunda yaygın bir "dinden çıkma" hareketi gelişmiş,
dahası yeni bir pagan din oluşturulmaya çalışılmıştır. İlk belirtileri 14
Temmuz 1790'da, Federasyon Bayramı'nda görülen "devrimci ibadet"
hızla yayılmıştır. Devrimin eli kanlı liderlerinden Robespierre, "dev-
rimci ibadet"e yeni kurallar da getirmiş, bu ibadetin ilkelerini bir rapor
halinde belirleyerek adına da "Yüce Varlık İbadeti" demiştir. Paris'teki
ünlü Notre Dame Kilisesi kendi deyimleriyle "aklın tapınağı"na dönüş-
türülmüş, Kilise duvarlarındaki Hıristiyan figürleri sökülmüş ve orta
yere "akıl tanrıçası" olarak tanımlanan bir kadın heykeli yerleştirilmiş-
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tir. Fransız Devrimi boyunca pek çok din adamı öldürülmüş, dini ku-
rumlar yağmalanmış, tahrip edilmiştir. 

Fransız Devrimi'yle birlikte Avrupa'nın gündemine giren ve
sonra da giderek yayılan bir felsefe vardır: Materyalizm. Sadece mad-
denin varlığını kabul eden, canlıların ve insan bilincinin de sadece "ha-
reket halindeki madde"den ibaret olduğunu varsayan bu görüş, as-
lında ilk olarak Eski Yunan'da yaşamış bazı felsefeciler tarafından or-
taya atılmıştır. 18. yüzyılda materyalizmi benimseyen ve kitlelere
empoze eden iki önemli isim, Fransız Devrimi'nin hazırlayıcılarından
Denis Diderot ve onun yakın dostu Baron d'Holbach'tır. Ba ron d'Hol -
bach, 1770'de ya yın la nan Systè me de la Na tu re (Do ğa nın Sis te mi) ad lı ki -
ta bın da "bi lim sel" ol du ğu nu id dia et ti ği bir ta kım var sa yım la ra da ya -
na rak, var olan tek şe yin mad de ve ener ji ol du ğu nu öne sür müş tür. Fa -
na tik bir ate ist olan d'Hol bach, ah lak kav ra mı na da kar şı çık mış,
in sa nın el den gel di ğin ce çok zevk el de et me si ve bu nun için her yo lu
de ne me si ge rek ti ği ni sa vun muş tur. 

18. yüz yıl da bir kaç dü şü nür ta ra fın dan be nim se nip sa vu nu lan ma -
ter ya lizm, 19. yüz yıl da da ha da ya yıl mış ve Fran sa ile sı nır lı kal ma yıp

Av ru pa'nın di ğer ül ke le rin de de kök
sal ma ya baş la mış tır. 19. yüz yı lın
baş la rın da Al man ya'da or ta ya çı kan
iki önem li ma ter ya list dü şü nür var -
dır: Lud wig Büch ner ve Karl Vogt.
Vogt, in san zih ni nin kay na ğı nı açık -
la ma ya ça lı şır ken "ka ra ci ğer na sıl öd
sı vı sı sal gı lı yor sa, in san bey ni de dü -
şün ce sal gı lar" de miş ve bu saç ma
ben zet me siy le dö ne mi nin ma ter ya -
list le ri ta ra fın dan bi le onay gör me -
miş tir. Ma ter ya lizm, bu gi bi saç ma
id di alar la or ta ya çık ma sı na rağ men,
dö ne min din kar şı tı güç le ri ta ra fın -
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Komü niz min kö ken le ri, kan lı Fran sız Dev ri -
mi'ne ka dar uza nır. Fran sız Dev ri mi sı ra sın -
da "akıl tan rı ça sı" tas vi riy le ifa de edi len din
düş man lı ğı, da ha son ra yan da kine ben zer
ko mü nist pos ter ler de kul la nıl mış tır.



dan be nim sen miş ve Av ru pa top lum la rı na em po ze edil me ye baş lan mış -
tır. Ma ter ya lizm ak lın ve bi lim sel li ğin te me li gi bi su nul muş, bu al da tı cı
pro pa gan da ön ce Fran sa'da, son ra Al man ya'da ve gi de rek tüm Av ru -
pa'da ay dın lar ara sın da hız la ya yıl mış tır. Bun da, kuş ku suz ma ter ya liz -
mi ade ta bir din gi bi be nim se yen ve 19. yüz yıl Av ru pa lı ay dın la rı ara sın -
da çok yay gın olan ma son luk ör gü tü nün ro lü de bü yük tür. 

An tik bir dog ma olan ma ter ya lizm bu şe kil de ya yı lır ken, bir yan -
dan da ma ter ya liz mi çe şit li bi lim dal la rı na uyar la ma gi ri şim le ri ol muş -
tur. Ma ter ya lizm;
1. Do ğa bi lim le ri ne uyar lan mış tır ki, bu nu ya pan ki şi İn gi liz do ğa bi -

lim ci Char les Dar win'dir.
2. Sos yal bi lim le re uyar lan mış tır ki, bu nu ya pan ki şi ler de Al man fel -

se fe ci ler Karl Marx ve Fri ed rich En gels'tir.
Dar win'in uyar la ma sı "ev rim te ori si", Marx ve En gels'in uyar la ma -

sı ise "ko mü nizm" ola rak bi li nir. 

Marx ve Dar win

As lın da Dar win'in ev rim te ori si nin, Marx ve En gels'in te ori si ni de
kap sa dı ğı nı söy le mek müm kün dür. Çün kü ko mü nizm de bir "ev rim te -
ori si"dir; ev rim te ori si nin ta ri he ve top lum bi li mi ne uyar lan mış ha li dir.
Bu ger çek, 20. yüz yı lın baş la rın da, ön de ge len Dar wi nist ve Mar ksist dü -
şü nür ler den bi ri olan An ton Pan ne ko ek'in ka le me al dı ğı Mar xism and
Dar wi nism (Mar ksizm ve Dar wi nizm) ad lı ki tap ta şöy le özet le nir:

Mar ksiz m'in ve ay nı za man da Dar wi nizm'in bi lim sel öne mi, her iki si -
nin de ev rim te ori si ni ta kip et me si dir. Bi ri si bu nu or ga nik dün ya nın ala -
nı için de, can lı lar üze rin de yap mış, di ğe riy se top lum ala nı için de ger çek -
leş tir miş tir... Hem Dar win'in hem de Marks'ın öğ re ti le ri, ya ni do ğa bi lim le -
ri ala nın da ve in san top lum la rı ala nın da ge li şen bu iki öğ re ti, ev rim
te ori si ni po zi tif bir bi li me dö nüş tür müş tür. Bu nu yap mak la, ev rim te ori si -
ni, sos yal ve bi yo lo jik ge li şi min te mel kav ra nı şı ola rak kit le le re ka bul et tir -
miş ler dir.1

Dar wi nizm ile Mar ksizm ara sın da iki te mel ko nu da da tam bir
uyum var dır:
1. Dar wi nizm sözde, tüm var lık la rın "ha re ket ha lin de ki mad de"den

oluş tu ğu nu, bu mad de nin ya ra tıl ma dı ğı nı ve dü zen len me di ği ni,
do la yı sıy la tüm can lı la rın te sa düf ler le var ol du ğu nu, in sa nın da di -
ğer hay van lar dan ev rim leş miş bir hav yan tü rü ol du ğu nu ile ri sür -
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müş tür. Hiç bir bi lim sel de li le da yan ma yan ve yan lış lı ğı son ra ki yıl -
lar da bi lim sel bul gu lar la or ta ya ko nan bu id di alar, sa de ce mad de -
nin var lı ğı na ina nan ve tüm in san lık ta ri hi ni mad di fak tör ler le açık -
la ma ya ça lı şan Marx ve En gels'in gö rüş le riy le tam bir uyum için de -
dir.

2. Dar wi nizm, can lı lar dün ya sın da ge liş me yi sağ la yan iti ci gü cün "ça -
tış ma" ol du ğu nu ile ri sür müş tür. Dar win'in te ori si nin en te mel var -
sa yı mı, do ğal kay nak la rın can lı lar için ye ter siz ol du ğu, do la yı sıy la
da imi bir "ya şam mü ca de le si" ya şan dı ğı, bu mü ca de le nin de ev -
rim leş ti ri ci bir güç oluş tur du ğu şek lin de dir. Marx ve En gels'in be -
nim se dik le ri "di ya lek tik" yön tem ise bu nun ay nı sı dır. Di ya lek ti ğe
gö re ev ren de ki ge liş me nin tek iti ci gü cü zıt lar ara sın da ki ça tış ma -
dır. İn san lık ta ri hi de ça tış ma sa ye sin de ge liş miş, in san bu ça tış ma
sa ye sin de iler le miş tir. 
Marx-En gels iki li si ile Dar win'in te ori le ri in ce len di ğin de, san ki tek

bir mer kez den çık mış ça sı na bü yük bir uyum için de ol du kla rı gö rü lür.
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En gels (sağ da), Dar win ile Marx'ı (sol -
da) ko mü nist te ori açı sın dan eş de ğer
gör müş tür. En gels'e gö re Marx ma ter -
ya liz mi sos yal bi lim le re, Dar win ise bi -
yo lo ji ye uy gu la mış tır.



Dar win ma ter ya list fel se fe yi do ğa ya,
Marx-En gels ise ta ri he uyar la mış tır. 

Ni te kim Dar win'in ma ter ya liz me
yap tı ğı bu bü yük kat kı nın öne mi ni ilk
an la yan ki şi, Karl Marx'ın biz zat ken -
di si ol muş tur. Marx, Dar win'in 1859
yı lın da ya yın la nan Tür le rin Kö ke ni ad lı
ki ta bı nı in ce le miş ve bu ki ta bın ken di
te ori si için bü yük bir da ya nak oluş tur -
du ğu nu gör müş tür. En gels'e yaz dı ğı
19 Ara lık 1860 ta rih li mek tu bun da,
Dar win'in ki ta bı için "bi zim gö rüş le ri -
mi zin ta bii ta rih te me li ni içe ren ki -
tap bu dur iş te" der.2 16 Ocak 1861 yı-
lında Las sal le'a yaz dı ğı mek tup ta ise
şöy le ya zar: "Dar win'in ya pı tı bü yük
bir ya pıt tır. Ta rih te ki sı nıf mü ca de le -
si nin do ğa bi lim le ri açı sın dan te me li -
ni oluş tu ru yor."3

Marx, Darwin'e olan sempatisini en büyük eseri Das Kapital'i
Darwin'e ithaf ederek de göstermiştir. Kitabının Darwin'e yolladığı
Almanca baskısına el yazısıyla şöyle yazmıştır: 

"Charles Darwin'e, gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan".4 

Darwinizm, komünizm için o kadar büyük bir önem taşıyordu ki
Engels, Darwin'in kitabı yayınlanır yayınlanmaz Marx'a şöyle yazmıştı:
"Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin, tek kelimeyle muhte-
şem".5

Yine Engels Darwin'e olan hayranlığını bir başka sözünde şöyle
ifade etmiştir: "Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemek-
tedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anıl-
malıdır."6 Engels, Darwin'i, onu Marx'la eş tutacak biçimde övmüş ve
"Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da in-
sanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti" demiştir. 7

Engels, "Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfet-
tiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti" söz-
leriyle, Darwin'i Marx ile eş tutacak şekilde övmekteydi. 8

Lenin de diğer komünist liderler gibi Darwin'in teorisinin, savun-

Rus ko mü niz mi nin ön cü sü
Plek ha nov'a gö re "Mar ksizm,
Dar wi nizm'in sos yal bi lim le re
uy gu lan ma sı dır".
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duğu diyalektik materyalist felsefenin temel dayanağı olduğunu sık sık
vurgulamıştı. Bir sözünde Darwinizm'e bakış açısını şöyle ifade etmek-
teydi: 

"Darwin, hayvan ve bitki türlerinin birbirleriyle ilgisi olmadığı, onları 
Allah'ın yarattığı ve bu yüzden değişmez oldukları inancına son vermiş-
tir."9

Lenin, Darwin’in “canlıları Allah’ın yarattığı düşüncesine son ver-
diği”ni ifade ederken elbette yaşadığı çağın ilkel bilimsel koşulları
içinde, sadece ideolojik kaygıyla, bu cümleleri kuruyordu. Darwin’in
teorisi hem Lenin’in yaşadığı yıllarda hem de ilerleyen devirlerde bilim-
den her seferinde öldürücü darbeler yedi. Lenin tarafından "tüm ulus-
lararası Marksizm literatürüne en hakim kişi" olarak tanımlanan, Rus
komünizminin öncüsü Georgi Valentinovich Plekhanov ise "Marksizm,
Darwinizm'in sosyal bilimlere uygulanmasıdır" diyerek bu konuda en
özet yorumu yapmıştır.10

Stalin ise Darwin'in fikirlerine verdiği önemi şöyle açıklamaktaydı:

"Genç nesillere… üç şeyi öğretmeliyiz: Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini 
ve Darwin'in öğretilerini."11

Komünist Çin'in kurucusu Mao da o dönemdeki bir söylevinde,
"Çin sosyalizminin temeli, Darwin'e ve evrim teorisine dayanmakta-
dır" diyerek, kurduğu komünist sistemin temel dayanağını açıkça ifade
etmekteydi.12

Va ti kan Üni ver si te si pro fe sör le rin den ta rih çi Prof. Ma lac hi Mar tin,
Marx ile Dar win ara sın da ki iliş ki yi şöy le an la tır:

Char les Dar win te ori si ni ya yın la dı ğın da, Marx bu nu bir te ori den çok da ha
ile ri gör dü. Bu nu, bir "ma ne vi alem" ol ma dı ğı na, sa de ce "mad di alem"in
var ol du ğu na da ir ken di "bi lim sel" ka nı tı ola rak be nim se di. Dar win, He -
gel'in ide aliz mi ni red det me sin de Marx'a bir hak lı lık sağ lı yor du... Dar -
win'in te ori si nin sa de ce bir te ori ol du ğu nu... top lum sal ola rak ge çer li lik -
ten uzak ola bi le ce ği ni ta ma men göz ar dı eden Marx, Dar win'in fi kir le ri ni
ken di za ma nı nın sos yal sı nıf la rı na uyar la dı... Dar win'in ev rim te ori sin -
de ol du ğu gi bi, Marx, tüm mad de ler gi bi sos yal sı nıf la rın da da imi bir ya -
şam ve ege men lik mü ca de le si için de ol ma la rı ge rek ti ği ni dü şün dü.13

Dar wi nizm ile Mar ksizm ara sın da ki bu güç lü bağ, çağ daş ev rim ci -
ler ta ra fın dan da vur gu la nır. Ev rim te ori si nin ça ğı mız da ki sa vu nu cu la -
rı nın en ün lü le rin den bi ri olan bi yo log Do ug las Fu tuy ma, Ev rim Bi yo lo ji -
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si ad lı ki ta bı nın ön sö zün de "Marx'ın in san lık ta ri hi ni açık la yan ma ter ya -
list te ori si ile bir lik te Dar win'in ev rim te ori si ma ter ya lizm ze mi nin de
bü yük bir aşa may dı" di ye ya zar ken bu nu kas te der.14 Yi ne çok ün lü bir
ev rim ci olan pa le on to log Step hen J. Go uld ise, "Dar win do ğa yı yo rum -
lar ken çok tu tar lı bir ma ter ya list fel se fe yi uy gu la dı" de mek te dir.15 Rus
Ko mü nist Dev ri mi'nin Le nin ile bir lik te iki bü yük mi ma rın dan bi ri olan
Le on Trotsky de "Dar win'in bu lu şu, tüm or ga nik mad de ala nın da di ya -
lek ti ğin (di ya lek tik ma ter ya liz min) en bü yük za fe ri ol du" yo ru mu nu
yap mış tır.16

Tüm bun lar, Dar wi nizm ile Mar ksizm ara sın da çok önem li bir iliş -
ki ol du ğu nu açık ça gös ter mek te dir. Ko lay lık la de ne bi lir ki, eğer Dar wi -
nizm ol ma sa Mar ksizm de ol ma ya cak tır. Eğer bir in san Dar wi nizm'in
ge çer siz li ği ni an lar sa Mar ksizm'in de ge çer siz li ği ni an la ya cak tır. El bet te
bu nun ter si de doğ ru dur: Bir top lum da Dar wi nizm yay gın ka bul gö rür -
se, o top lum da Mar ksiz m'in de ge liş me si ka çı nıl maz dır. 

Bu yüzden, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği nin ge rek bi lim sel ge rek se
sos yo lo jik açı dan kav ran ma sı, in san lık için çok önem li bir ko nu dur. Bu
ger çe ğin or ta ya çık ma sı, Dar wi nizm'den kay nak la nan ve bu gün pu su da
bek le yen Mar ksizm'in tek rar güçlenmesini en gel le ye cek, in san la rın geç -
ti ği miz yüz yıl da ya şa dı ğı acı la rı tek rar ya şa ma sı na en gel ola cak tır.
Ni te kim ta rih de, Dar wi nizm ol ma dan Mar ksiz m'in ola ma ya ca ğı nı gös -
ter mek te dir. 
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Dar win, ya ra tı lı şı in kar ede -
rek ko mü niz me söz de bi lim -
sel bir te mel sağ la mış tır. Bu
ne den le, Bol şe vik dev ri mi -
nin eli kan lı li der le rin den
Trotsky, Dar win'i di ya lek tik
ma ter ya liz min do ğa bi lim le ri
ala nın da ki tem sil ci si sa yar.



Dar wi nizm'in Ya yılışı ve Ko mü nizm-Ka pi ta lizm İlişki si

Dar wi nizm'in si ya si et ki le ri ni in ce ler ken bir nok ta ya dik kat et mek
ge re kir: Bu te ori tek bir ide olo jiy le de ğil, bir bi rin den son de re ce fark lı gi -
bi gö zü ken çok sa yı da ide olo jiy le iliş ki li dir. Dar wi nizm'in des tek le di ği
ide olo ji le ri in ce le di ği miz de, ko mü niz min ya nın da, ırk çı lık, em per ya -
lizm, ka pi ta lizm, fa şizm gi bi ge niş bir yel pa ze ile kar şı la şı rız. İlk ba kış ta
bir bi rin den çok ba ğım sız hat ta bir bi ri ile çe liş ki li gi bi gö zü ken bu ide -
olo ji le rin or tak yö nü ise, İla hi din le re ve on la rın ge tir di ği ah la ki de ğer le -
re kar şı ol ma la rı dır. 

Bu ide olo ji le rin ön cü le ri, di ni inanç la rı ve de ğer le ri ken di le ri için
en gel ola rak gör müş ler ve Dar wi nizm'i bu inanç ve de ğer le ri or ta dan
kal dır mak için bir si lah ola rak kul lan mış lar dır. İşin il ginç ya nı, bir yan -
dan bu şe kil de ken di ide olo ji le ri ne ha yat sa ha sı açar ken, bir yan dan da
ken di le ri ne ra kip olan ide olo ji le ri güç len dir me le ri dir. Ör ne ğin, id di ala -
rı na gö re kı ya sı ya bir "ya şam mü ca de le si"nin ya şan dı ğı ser best pi ya sa
or ta mı nı meş ru laş tır mak için Dar wi nist ah la kı ge rek li gö rüp des tek le -
yen ka pi ta list ler, bu yol la bir yan dan da kar şı ol duk la rı ko mü niz mi des -
tek le miş ler dir.

Mar ksist dü şü nür An ton Pan ne ko ek Mar xism and Dar wi nism
(Marks izm ve Dar wi nizm) ad lı ki ta bın da, bu il ginç ger çek ten söz eder
ve bur ju va zi nin, ya ni Av ru pa lı zen gin ka pi ta list sı nı fın Dar wi nizm'i
des tek le yi şi ni şöy le an la tır:

Mar ksizm'in öne mi ni ve po zis yo nu nu sa de ce pro le ter sı nıf mü ca de le sin -
de ki ro lü ne borç lu ol du ğu her kes çe bi li nir... Dar wi nizm'in de Mar ksizm 'le
ay nı tec rü be le ri ya şa dı ğı nı gör mek zor de ğil dir. Dar wi nizm, bi lim dün ya -
sı ta ra fın dan ob jek tif bir yak la şım la tar tı şı la rak ve test edi le rek ka bul edil -
miş so yut bir te ori de ğil dir. Ha yır, Dar wi nizm ilk adı mı atar at maz, he ves -
li des tek çi le ri ve tut ku lu düş man la rı ol muş tur. Dar win'in is mi, te ori sin den
az bir şey an la yan in san lar ta ra fın dan yü cel til miş tir... Dar wi nizm de, sı nıf
mü ca de le sin de bir rol oy na mış tır ve bu rol sa ye sin de hız la ya yıl mış, tut -
ku lu ta raf tar lar ve çe tin düş man lar ka zan mış tır.
Dar wi nizm, ki li se hak la rı na ve aris tok ra si ye kar şı çı kan bur ju va zi için
bir araç ol muş tur... Bur ju va zi nin ama cı, ön le ri ne çı kan es ki ha kim yö ne ti -
ci güç le ri or ta dan kal dır mak tır... Din sa ye sin de ra hip ler bü yük kit le le ri
kont rol al tın da tut muş ve böy le ce bur ju va zi nin is tek le ri ne kar şı ko ya bil -
miş tir... Do ğa bi li mi inan ca kar şı bir si lah ha li ne ge ti ril miş, bi lim ve ye ni
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keş fe di len do ğal ya sa lar öne sü rül müş ve bur ju va zi bu si lah lar la bir lik te
sa vaş mış tır...
Dar wi nizm tam is te nen za man da gel miş tir; Dar win'in in sa nın aşa ğı hay -
van lar dan tü re miş ol du ğu nu öne sü ren te ori si, Hı ris ti yan inan cı nın bü-
tün te me li ni yok et miş tir. İş te bu ne den le dir ki, Dar wi nizm or ta ya çık -
tı ğı an da, bur ju va zi onu bü yük bir hırs la sa hip len miş tir... Bu şart lar
al tın da, bi lim sel tar tış ma lar bi le, sı nıf sa va şı nın fa na tiz mi ve tut ku su ile
yü rü tül müş tür. Dar win hak kın da ya zıl mış ya zı lar, bi lim sel ya zar la rın
isim le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, sos yal po le mik le rin ka rak te ri ni ser gi le -
mek te dir.17

Dar wi nizm'in ya yı lı şı ger çek ten de bu şe kil de ol du. Av ru pa'nın ha -
kim güç le ri, Dar wi nizm'i ge rek ken di ül ke le rin de kur duk la rı ka pi ta list
dü ze ni, ge rek se dün ya ça pın da kur duk la rı em per ya list sö mür ge sis te -
mi ni meş ru laş tır mak için bu lun maz bir fır sat ola rak gör dü ler ve des tek -
le di ler. (Ay rın tı lı bil gi için bkz. Dar win'in Türk Düş man lı ğı, Ha run Yah -
ya, 1999) Dar wi nizm'in bi lim sel tu tar sız lık la rı, ha ya li var sa yım la rı, saç -
ma id di ala rı ta ma men gör mez den ge lin di; di ni inanç la ra ve di nin
ge tir di ği ah la ki kıs tas la ra kar şı ge rek li bir si lah ola rak gö rü len Dar wi -
nizm, ide olo jik amaç lar la yay gın laş tı rıl dı.

An cak Dar wi nizm'i bu şe kil de yay gın laş tı ran "bur ju va zi", ya ni ka -
pi ta list sı nıf, bu te oriy le bir lik te ken di ra ki bi ni de des tek le miş olu yor du.
Çün kü Dar wi nizm'in yay gın laş ma sı ve bu yol la di ni inanç la rın yok edil -
me si, ka pi ta lizm ka dar Mar ksiz m'in de işi ne ya rı yor du. Din ahlakının
in san la ra öğ ret ti ği ka na at kar lık, iti dal, te va zu, kar deş lik, fe da kar lık, şef -
kat, mer ha met gi bi ah la ki özel lik ler or ta dan kalk tık tan son ra, top lum
vah şi bir are na ha li ne ge li yor du. Bu are na da, ka pi ta list ler ara sı "ya şam
mü ca de le si" ka dar, ka pi ta list ler le ko mü nist ler ara sı "sı nıf sal ya şam mü -
ca de le si" de ge li şi yor du. 

1871 son ba ha rın da Av ru pa lı do ğa bi lim ci le rin ka tıl dı ğı ulus la ra ra -
sı bir kong re de söz alan Al man dev let ada mı ve do ğa bi lim ci Virc how,
Dar wi nist le re "dik kat edin" di yor du, "çün kü bu te ori, kom şu ül ke de çok
bü yük acı la ra ne den olan bir te oriy le çok ya kın dan iliş ki li dir."18 Virc -
how'un sö zü nü et ti ği kom şu ül ke Fran sa'ydı ve be lirt ti ği te ori de, o yıl
için de kan lı Pa ris Ko mü nü'nü ger çek leş ti ren Fran sız ko mü niz miy di.
(Pa ris Ko mü nü, Al man ya'yla yap tı ğı sa vaş tan ye nik çı kan Fran sa'da,
dev let oto ri te si nin za yıf la dı ğı bir dö nem de, Pa ris'te ki ko mü nist le rin ön -



cü lü ğün de baş la tı lan bir şe hir is ya nıy dı. Ay lar bo yun ca şe hir ko mün yö -
ne ti ci le ri ta ra fın dan ida re edil di, di ni mer kez le re ve din adam la rı na kar -
şı ge niş çap lı sal dı rı lar dü zen len di.)

Sonuçta, komünistlerin ve kapitalistlerin, aralarındaki çatışmaya
rağmen, din düşmanlığı konusunda ortak bir zeminde buluştuklarını ve
bu konuda Darwinizm'den büyük bir destek aldıklarını söylemek müm-
kündür. Nitekim bu nedenle komünistler, bir toplumda komünist dev-
rim hazırlayabilmek için öncelikle onun kapitalistleşmesini gerekli gö-
rürler. Bu amaçla da o toplumda komünizmin bir ön aşaması olarak gör-
dükleri kapitalizmin yani burjuvazinin gelişmesine izin verirler. 

Kapitalist zihniyetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte –ki
bunda Darwinizm propagandası hayati öneme sahiptir– toplum önce
dinsizleştirilecek, tüm milli ve manevi değerlerini, ahlaki duygularını,
aralarındaki birlik, beraberlik, sevgi ve dayanışma ruhunu kaybedecek-
tir. Bunun sonucunda, birbirlerini rakipleri hatta düşmanları gibi gör-
meye başlayan, birlikte hareket etme özelliklerini kaybeden toplumlar,
kavgalar, çatışmalar ve terörün içine çekilerek komünizmin istediği
zemin tam anlamıyla oluşturulmuş olacaktır. 

Rus Devrimi'nin lideri Vladimir İ. Lenin, Marksizm'in bu presibini
şöyle açıklamaktadır:

Marksizm’in bize öğrettiğine göre ticari üretim yapan ve sivilleşmiş kapi-
talist milletler ile ticari ilişkiler içinde olan bir toplum gelişiminin bir aşa-

Din adam la rı nı kur şu na di zen Pa ris Ko mün cü le ri



masında kaçınılmaz olarak kapitalizmi benimseyecektir. Marksizm’in bu
prensipleri ispatlanmıştır, genel anlamda tüm detaylarıyla açıklanmıştır. 

Bu nedenle burjuvazi devrimi proletarya için bir avantajdır. Bir burjuvazi
devrimi, proletaryanın çıkarları için kesinlikle gereklidir.19

Lenin, 1909 yılında kaleme aldığı "Proletarya Partisinin Din
Konusundaki Tutumu" başlıklı makalesinde de burjuvazinin, yani kapi-
talist sınıfın dine karşı oynadığı bu rolü şöyle anlatır:

Bi rin ci si, din le sa vaş mak gö re vi, ta rih sel açı dan dev rim ci bur ju va zi nin
gö re vi dir ve Ba tı da bur ju va de mok ra si si, fe oda liz me ve or ta çağ dü ze ni ne
kar şı gi riş ti ği ken di dev rim le ri dö ne min de bu gö re vi bü yük öl çü de ye ri ne
ge tir miş tir... Ge rek Fran sa'da, ge rek Al man ya'da bur ju va zi nin din le sa -
vaş ma ge le ne ği var dır ve bu sos ya lizm den (An sik lo pe dist ler den ve Fe -
uer bach'tan) çok ön ce baş la mış tır. Rus ya'da ise, bur ju va de mok ra tik dev ri -
mi mi zin ken di ne öz gü ko şul la rı ne de niy le, bu gö rev de he men he men tü -
müy le iş çi sı nı fı nın omuz la rı na yük len miş tir.20

Gö rül dü ğü gi bi Le nin "din le sa vaş mak gö re vi"nin ka pi ta list le re ait
ol du ğu nu, Av ru pa'da bu gö re vi on la rın ye ri ne ge tir di ği ni, an cak Rus -

Lenin, ko mü nist ler ile bur ju va zi nin di ne kar şı ay nı saf ta ol du ğu nu yaz mış tır.
Le nin'in yo rum la rı, ko mü nizm ve ka pi ta lizm ara sın da ki ça tış ma nın ger çek te
sa de ce bir "iç ça tış ma" ol du ğu nu ve bu iki ma ter ya list ide olo ji nin or tak ve
asıl düş ma nı nın din ol du ğu nu gös ter mek te dir. 



ya'da bu sı nıf var ol ma dı ğı için din le ya pı la cak sa va şı ken di le ri nin üst -
len di ği ni an lat mak ta dır. Le nin'in bu söz le ri, ko mü nizm ve ka pi ta lizm
ara sın da ki ça tış ma nın ger çek te sa de ce bir "iç ça tış ma" ol du ğu nu ve bu
iki gü cün or tak ve asıl düş ma nı nın din ol du ğu nu açık ça gös ter mek te dir. 

Komünizmin en kanlı diktatörlerinden Joseph Stalin de “komüniz-
min gelişmesi için diğer ülkelere gönderilen paralar içinde yalnızca
Türkiye'ye gönderilen paralara yazık olduğunu” söyler. Bunun sebebi
sorulunca da: "Anadolu henüz dini geleneklerine bağlıdır; Avrupalı
kapitalistler onları geleneklerinden uzaklaştırsınlar, propagandamız
ondan sonra etkili olabilir" cevabını verir.21

Buraya kadar açıkça görüldüğü üzere gerek vahşi kapitalizm ge-
rekse komünizm gibi din ahlakından uzak düşünce, felsefe ve ideolojiler
toplumları yozlaştırmak, onları mutlak doğrulardan uzaklaştırmak, ah-
laki ve insani değerlerden soyutlamak, böylelikle kendi din-dışı sistem-
lerini kabul ettirmek çabasındadır. Ancak bu sistemlerin hiçbirinin, din
aleyhinde yaptıkları faaliyetlerin başarıya ulaşması mümkün değildir. 

Unutulmamalıdır ki, geçmişte de dine karşı mücadele eden,
Allah'ın elçilerine itaat etmeyen, Allah'ın hak kitaplarından yüz çeviren
kavimler yaşamıştır. Bu kavimler de kendilerine göre hak dini yok et-
meye çalışmışlardır. Fakat sonuçta, her defasında başarısız olmuşlar,
Allah onların batıl sistemlerini yerle bir etmiş ve gerçekten iman eden
samimi kullarını tüm bu batıl sistemler ve bunlara uyanlar karşısında
üstün kılmıştır.

Bu kavimlerin uğradıkları son birbirine benzerdir: Allah Kendi di-
nine karşı mücadele eden bu insanların kimine yeryüzünde bir bela ver-
miştir, kimini ise ahirette acı bir azabın beklediğini müjdelemiştir. Bu
gerçek Kuran'da şöyle bildirilir:

Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da in kar eden ler den baş ka sı mü ca de le et mez.
Öy ley se on la rın şe hir ler de dö nüp do laş ma sı se ni al dat ma sın. Ken di le -
rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la dı ve ken di le rin den son ra (sa yı sı çok)
fır ka lar da. Her üm met, ken di el çi le ri ni (sus tur mak için) ya ka la ma ya
yel ten di. Hak kı, onun la yü rür lük ten kal dır mak için, 'ba tı la-da ya na rak'
mü ca de le ye gi riş ti ler. Ben de on la rı ya ka la yı ver dim. Ar tık Be nim ce za -
lan dır mam na sıl mış? Se nin Rab bi nin ka fir ler üze rin de ki: "Ger çek ten
on lar ate şin hal kı dır" sö zü böy le ce hak ol du. (Mü min Su re si, 4-6)
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K omü niz min ku ru cu su Marx, ta ri hin ge liş me -

si nin tek yo lu nun ça tış ma ol du ğu nu id dia et -

mek tey di. Top lum la rın, dü şün ce le rin, fi kir le -

rin de an cak ça tış may la, sa vaş la, ih ti lal le iler le ye bi le -

cek le ri ni dü şü nü yor du. "Eğer çe liş me ve ça tış ma

ol ma say dı, var olan her şey, na sıl sa öy le ka lır dı" di yor -

du. Da ha sı Marx "Şid det ye ni bir top lu ma ge be her es -

ki top lu mun ebe si dir" di ye rek mil yon lar ca in sa nı sa va -

şa, kat li ama, kan dök me ye ça ğı rı yor du. 

Marx'ın bu dü şün ce le ri, za man için de çok sa yı da

ta raf tar ka zan dı. En za lim kat li am la ra im za atan ko -

mü nist li der Le nin bu nu, "Ge liş me zıt la rın mü ca de le -

si dir" söz le riy le ifa de edi yor du. (Le nin, Seç me Eser -

ler, cilt 11, s. 81) Bu mü ca de le nin de kan dö ke rek ya -

pıl ma sı ge rek ti ği ni sa vu nu yor du.

Ko mü nist li der ler gi bi fa şist li der ler de şid det, ih ti lal

ve sa va şın, iler le me nin tek yo lu ol du ğu na ina nı yor lar -

dı. Hit ler'in en önem li fik ri da ya na ğı, ırk çı Al man ta rih -

çi Hein rich von Tre itsch ke, "Ulus lar an cak Dar win'in

ya şam kav ga sı na ben zer şid det li bir re ka bet le ge -

li şe bi lir ler…" di yor du. (Burns, Çağ daş Si ya sal Dü -

şün ce ler 1850-1950, s.446) Şid de tin ta rih te iti ci güç

ol du ğu na ve sa va şın dev rim ge ti re ce ği ne ina nan bir

baş ka fa şist li der ise, Mus so li ni'ydi. İn gi liz İm pa ra tor lu -

ğu'nun za yıf la ma sı nı, "ev ri min en önem li iti ci gü cü

olan sa vaş tan kaç ma ya ça lış ma sı na" bağ lı yor du. 

Her iki ide olo ji nin te mel da ya na ğı da, Dar win'in do -

ğa da var ol du ğu nu ile ri sür dü ğü "ya şam mü ca de le si"

kav ra mıy dı. Marx'ın di ya lek tik ma ter ya liz mi nin te me li

olan ça tış ma id di ası da, fa şiz min sa va şın iti ci güç ol -

du ğu ile il gi li id di ası da, Dar win'in ev rim te ori si nin, sos -

yal bi lim le re uyar lan ma sı dan baş ka bir şey de ğil di. 

Bu ide olo ji le rin do ğur du ğu so nuç ise or ta da dır: Sü -

rek li ça tış ma nın ol ma sı ge rek ti ği ni sa vun mak, in san lı -

ğı ta ma men or ta dan kal dır ma ya doğ ru atı lan bir adım,

so nu gel mez bir "kan dök me ku yu su"dur. Bu ide olo ji le -

re uyan her kes ka çı nıl maz ola rak sü rek li bir bi riy le ça tı -

şır, bir bi ri ne zul me der, iler le me adı al tın da bir bi ri nin

ka nı nı dö ker. Al lah'ın in san la ra em ret ti ği sev gi, say gı,

fe da kar lık, pay laş ma gi bi in sa ni duy gu lar, ba rış ve hu -

zur or ta mı ta ma men or ta dan kal kar. Ni te kim geç ti ği -

miz 20. yüz yıl bu ide olo ji ler yü zün den ya şa nan acı ve

be la lar dö ne mi ol muş tur.

Oy sa çe liş ki ler, vah şet ve kat li am ya pıl ma sı nı

ge rek tir mez. Zıt lık lar her yer de mev cut tur. Ge ce ile

gün düz, ay dın lık ile ka ran lık, ne ga tif ile po zi tif, so ğuk

ile sı cak, iyi ile kö tü hep var dır. An cak bu zıt lık lar, gü -

zel lik le rin vur gu lan ma sı, hoş gö rü, ba rış ve ba ğış -

la ma gi bi gü zel ah lak özel lik le ri nin or ta ya çık ma sı

için ya ra tıl mış lar dır. 

Ay nı du rum fik ri alan da da ge çer li dir. İn san la rın

fark lı dü şü nü yor olmaları, bir bir le ri ni öl dü rüp, acı ma -

sız ca kat let me le rine gerekçe olamaz. Al lah, in san la ra

düş man la rı na kar şı da hi gü zel dav ra nış lar da bu lun -

ma yı, in san la ra gü zel söz söy le me yi em re der:

İyi lik le kö tü lük eşit ol maz. Sen, en gü zel olan

bir tarz da (kö tü lü ğü) uzak laş tır; o za man, (gö -

rür sün ki) se nin le onun ara sın da düş man lık bu -

lu nan kim se, san ki sı cak bir dost olu ver miş tir.

(Fus si let Su re si, 34)

Her çe liş ki, Ku ran'da bil di ril di ği gi bi akıl ve vic -

dan sa hi bi in san lar ta ra fın dan ba rış, hu zur ve hoş -

gö rü or ta mın da çö zü lür. Bu nu kav ra ya ma yan ve di -

ya lek tik ma ter ya liz min al dat ma ca sı na ina nan mil let le -

rin insanları, bir bir le ri ile yıl lar ca sa vaş mış lar, vah şi

hay van lar gibi kapışmışlar ve so nuç ta mil let çe güç ten

düş müş ler dir. Böy le ce Al lah'ın Ku ran'da aşa ğı da ki

aye tiy le bil dir di ği bir ger çek te cel li et miş tir:

Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at edin ve çe ki şip bir -

bi ri ni ze düş me yin, çö zü lüp yıl gın la şır sı nız, gü -

cü nüz gi der. Sab re din. Şüp he siz Al lah, sab re -

den ler le be ra ber dir. (En fal Su re si, 46)

Ayet te bil di ril di ği gi bi in san lar Al lah'ın ve O'nun yol

gös te ri ci ola rak gön der di ği pey gam ber le rin yo lun dan

ay rıl mış, yer yü zü nü ba rış yur du yap mak ye ri ne bir zu -

lüm yu va sı na çe vir miş ler dir. Bu yüz den de tüm güç le -

ri ni kay bet miş, ken di ken di le ri ni he la ke sü rük le miş ler -

dir. Unu tul ma ma lı dır ki Ku ran ah la kı nın em ret ti ği şef -

kat, mer ha met, fe da kar lık, hoş gö rü, ada let gi bi

me zi yet ler, in san la ra ve mil let le re güç ve ren özellik-

lerdir. Di ya lek tik ma ter ya lizm gi bi din siz li ğin he ze yan -

la rı ile üre til miş olan saf sa ta lar ise in san lı ğa sa de ce

yı kım ve acı ge ti rir. İn san la rın kur tu luş bul ma la rı nın,

yer yü zün de hu zur ve gü ven lik için de ya şa ma la rı nın

tek yo lu, Al lah'ın em ret ti ği Ku ran ah la kı na uy gun bir

ya şam sür mek tir.

FAŞİZM VE KOMÜNİZMİN ORTAK ALDANIŞI: 

DARWINİST ÇATIŞMA



BÖLÜM II

Josef Stalin: 40 milyon
insanın katili 



2
0. yüz yıl in san lık ta ri hi nin en kan lı dö ne mi dir. Bu yüz yıl da

dün ya sa va şı, soy kı rım, top la ma kam pı, kim ya sal si lah lar,

nük le er si lah, bom bar dı man, ge ril la sa va şı, te rör ey lem le ri

gi bi, da ha ön ce ki yüz yıl lar da du yul ma mış ve gö rül me miş

vah şet yön tem le ri or ta ya çık mış tır. Bu yüz yıl da say dı ğı mız

yön tem ler le öl dü rü len in san la rın sa yı sı, yüz mil yon lar la ifa de edil mek -

te dir. 

20. yüz yı lın bu ka dar kan lı ol ma sı nın iki önem li ne de ni var dır. Bi -

rin ci si, ge li şen tek no lo ji nin es ki de vir ler de ki si lah la ra gö re çok da ha öl -

dü rü cü si lah la rın ya pı mı na izin ver me si dir. İkin ci ne den ise -ki asıl

önem li olan bu dur- bu si lah la rın kul la nıl ma sı na, hem de kor kunç bir

acı ma sız lık la kul la nıl ma sı na ne den olan ide olo ji ler dir. Te mel le ri 19.

yüz yıl da atı lan çe şit li "izm"le rin kan lı ha sa dı 20. yüz yıl da ol muş tur. 

Ko mü nizm, bu "izm"le rin en kan lı sı, en acı ma sı zı ve en ge niş çap lı -

sı dır. 20. yüz yıl da ko mü nist re jim ler ve ya ör güt ler ta ra fın dan öl dü rü len

in san sa yı sı yak la şık 120 mil yon dur. 120 mil yon in san, sırf bu ide olo ji

uğ ru na idam edil miş, top la ma kamp la rın da öle si ye ça lış tı rı la rak kat le -

dil miş, "sür gün" adı al tın da ev le rin den top la nıp Si bir ya step le rin de yok

edil miş, kas ten oluş tu ru lan kıt lık lar la aç lık tan öl dü rül müş, en kor kunç

ha pis ha ne ler de en kor kunç iş ken ce le re uğ ra tıl mış, bey ni yı kan mış ko -

mü nist mi li tan lar ta ra fın dan kur şu na di zil miş, bo ğul muş, bo ğaz lan mış,

par ça lan mış tır. 1917'de Rus ya'da ger çek le şen kan lı Bol şe vik Dev ri mi ile

BOLŞEVİK VAHŞETİN TARİHİ



baş la yan vah şet, ön ce ye ni ku ru lan Sov yet ler Bir li ği'nin ge ne li ne, ar dın -

dan Do ğu Av ru pa'ya, Çin'e, Ko re'ye, Vi et nam'a, Kam boç ya'ya, La tin

Ame ri ka ül ke le ri ne, Kü ba'ya ve Af ri ka'ya ya yıl mış tır. 

Komünizmin katlettiği bu 120 milyon mazlum insanın bir kısmının

ülkelere göre dağılımı ise şöyledir:

SSCB : 20 milyon ölü

Çin : 65 milyon ölü

Vietnam : 1 milyon ölü

Kuzey Kore : 2 milyon ölü

Kamboçya : 2 milyon ölü

Doğu Avrupa : 1 milyon ölü

Latin Amerika : 150 bin ölü

Afrika : 1,7 milyon ölü

Afganistan : 1,5 milyon ölü

Şimdi bu kızıl vahşetin tarihini inceleyelim.

Le nin'in Kan lı Dev ri mi

Karl Marx, bir si ya si par ti nin li de ri de ğil di. Sa de ce bir te oris yen di.

İn san lık ta ri hi ni di ya lek tik ma ter ya liz me gö re ku ral la ra oturt ma ya uğ -

raş mış, bu na gö re geç mi şe yo rum lar ge tir miş ve ge le cek hak kın da ke ha -

net ler de bu lun muş tu. Marx'ın en bü yük ke ha ne ti ise dev rim di. Ka pi ta list

dü ze nin ayak la nan iş çi ler ta ra fın dan yı kı la ca ğı nı ve bu dev rim le bir lik te

"sı nıf sız top lum" do ğa ca ğı nı va at et miş ti.

Marx 1883 yı lın da öl dü. Ara dan yıl lar, hat ta on yıl lar geç me si ne rağ -

men, Marx'ın ha ber ver di ği dev rim bir tür lü ger çek leş me di. Av ru pa lı ka -

pi ta list ül ke ler de, dev rim ger çek leş me si bir ya na, iş çi le rin ça lış ma ve

ha yat ko şul la rın da kıs men de ol sa iyi leş me ya şan dı ve iş çi-bur ju va zi ge -

ri li mi azal dı. Dev rim ger çek leş mi yor du ve ger çek le şe ce ği de yok tu.

Bu ortam içinde, Marx'ın ölümünden yaklaşık 20 yıl sonra, bir başka

önemli isim Rusya'da ortaya çıktı:Vladimir İlyiç Lenin.

Mar ksist lerin kur du ğu Rus Sos yal De mok rat Par ti si için de gi de-

rek yük se len Le nin, Marksizm'e ye ni bir yo rum ge tir di. Le nin'e gö re,

dev ri min kendi kendine gerçekleşmesi müm kün de ğil di, çün kü Av ru -
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Marx'ın ölü mü nün ar dın dan, onun 
bı rak tı ğı ide olo ji Le nin ta ra fın dan yo -
rum lan dı. Le nin, bir yan dan Marx'ın
açık la rı nı ve çe liş ki le ri ni ka pat ma ya
ça lı şır ken, bir yan dan da ko mü niz mi
si lah zo ruy la ik ti da ra ge tir me nin for -
mül le ri ni ge liş tir di. Üst te, 1897'de St.
Pe ters burg'da çe ki len re sim de Le nin
(or ta da) ve di ğer ko mü nist mi li tan lar.
Aşa ğı da ise Marx'ın Das Ka pi tal'inin
Rus ça bas kısı.



Lenin 1919 yı lın da Kı zıl Mey dan'da ka la ba lı ğa konuşur ken

Kasım 1917'de
St. Pe ters burg'da

si lah la rıy la poz
ve ren Bol şe vik

dev rim ci ler



pa lı iş çi  sınıfı bur ju va zinin ken di le ri ne sağ la dığı im kan larla uyuştu -

rul muş tu, di ğer ül ke ler de ise za ten kay da de ğer bir iş çi sı nı fı yok tu.

Le nin bu soruna mi li tan bir çö züm öner di: Dev rim, Marx'ın ön gör-

dü ğü gi bi iş çi ler ta ra fın dan de ğil, iş çi ler (ya ni Mar ksist li te ra tü re gö -

re "proletarya") adı na ha re ket eden, pro fes yo nel dev rim ci ler den olu-

şan, as ke ri bir di sip li ne sa hip "Ko mü nist Par ti" ta ra fın dan ger çek leş -

ti ri le cek ti. Ko mü nist Par ti, si lah lı mü ca de le ve pro pa gan da yön tem le -

ri ni kul la na rak siyasi bir dev rim ger çek leş ti re cek, ik ti da rı ele ge çir di ği

an dan iti ba ren Le nin'in "proletarya dik ta tör lü ğü" adı nı ver di ği oto ri-

ter bir re jim ku ru la cak, re jim mu ha lif le ri ni tas fi ye ede cek, özel mül ki -

ye ti or ta dan kal dı ra cak ve top lu mun ko mü nist dü ze ne doğ ru iler le -

me si ni sağ la ya cak tı. 

Le nin'in or ta ya at tı ğı bu te oriy le bir lik te ko mü nizm, eli si lah lı te rör

grup la rı nın ide olo ji si ha li ne gel miş olu yor du. Le nin'den son ra da dün -

ya nın dört bir ya nın da ken di le ri ni kan dö ke rek dev rim yap ma ya ada -

mış yüz ler ce "ko mü nist par ti" ve ya "iş çi par ti si" or ta ya çık tı. 

Pe ki ko mü nist par ti dev rim için han gi yön tem le ri iz le me liy di? Le -

nin bu so ru yu hem ya zı la rıy la hem de ey lem le riy le ce vap la dı: Ko mü nist

par ti ola bil di ğin ce çok kan dö ke cek ti...

Lenin, henüz 1906 yılında, yani Bolşevik Devrimi'nden 11 yıl önce,

Proletari dergisinde yayınlanan  “Moskova Ayaklanmasından Dersler”

isimli makalesinde şu dehşet verici fikir ve yöntemleri savunmaktaydı:
"Eğer önümüzdeki devrim hareketinin acil olarak korkunç, kanlı bir imha

gerektirdiğini kitlelerden saklarsak hem kendimizi hem de halkı kandır-

mış oluruz."  

"Kitlelerin sloganı savunma değil saldırı, görevleri düşmanın acımasız ola-

rak ortadan kaldırılması olmalıdır. "

"Büyük bir kitle mücadelesi yaklaşmaktadır. Bu silahlı bir ayaklanma ola-

caktır, olabildiğince de eş zamanlı. Bu kitleler silahlı, kanlı ve korkunç bir

mücadeleye girdiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Yaygın olarak ölüme aşi-

nalık kazanılması zaferi kesinleştirecektir."

"... Sosyal demokrasi bu kitle terörünü tanımalı ve kendi yöntemlerine

dahil etmelidir. Kitle terörünü organize etmeli, kontrol altında tutmalı ve

terörü, işçi sınıfı hareketi ve genel devrim mücadelesinin çıkar ve koşulla-

rından daha önemli saymalıdır."
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Yine aynı dergide Lenin'in şu ifadeleri yayınlanmaktaydı:

Bi zim il gi len mek te ol du ğu muz ol gu, si lah lı mü ca de le dir; bu mü ca de le,

bi rey ler ve kü çük grup lar ta ra fın dan yü rü tül mek te dir. Bir ke si mi dev rim -

ci ör güt le re ait iken, öte ki ke sim ler (Rus ya'nın be lir li ke sim le rin de ço ğun -

lu ğu) her han gi bir dev rim ci ör gü te bağ lı de ğil dir ler. Si lah lı mü ca de le,

bir bir le rin den ke sin kes ola rak ay rıl ma sı ge re ken, fark lı iki ama ca yö ne lik -

tir; ön ce, bu mü ca de le ki şi le re, li der le re ve or du ve po lis te ki gö rev li le re
su ikast yap ma yı amaç lar, ikin ci ola rak, hem hü kü me te ait, hem de özel ki -

şi le re ait pa ra kay nak la rı na el  ko yar. El  ko nu lan pa ra lar kıs men par ti ka sa -

sı na, kıs men özel si lah lan ma ama cı na ve ayak lan ma ha zır lı ğı na, ve kıs men

de ta nım la mak ta ol du ğu muz mü ca de le ye ka tı lan ki şi le rin ge çi mi ne gi der.

Bü yük el  koy ma lar (Kaf kas ya'da ki 200.000 rub le lik, Mos ko va'da ki 875.000

rub le lik gi bi olan lar) ger çek ten de ön ce lik le dev rim ci par ti le re git miş tir -

kü çük el  koy ma lar ço ğun luk la, ba zen de tü müy le "el  ko yu cu la rın" ge çi mi -

ne gi der.22

Lenin, Rus ya'nın dört bir ya nı na ya yı lan Bol şe vik
mi li tan la ra çek ti ği telg raf lar da, sü rek li idam 
emir le ri ve ri yor ve bu idam la rın hal ka kor ku 
sa la cak şe kil de ger çek leş me si ni is ti yor du. Üst te
Le nin, bir grup Bol şe vik mi li tan la bir lik te, 1918. 



Le nin'in de yö ne ti min de bu lun du ğu Rus Sos yal De mok rat Par ti si

için de, 1900'lü yıl la rın ba şın da önem li bir fi kir ay rı lı ğı ya şan dı. Le nin'in

ön der li ğin de ki grup, şid det yo luy la dev rim yap ma yı sa vu nur ken, di ğer

bir grup da ha de mok ra tik yön tem ler le Mar ksizm'i Rus ya'ya ge tir me yi

sa vu nu yor du. Le ni nist ler, ger çek te sa yı la rı az ol ma sı na rağ men, çe şit li

bas kı yön tem le riy le "ço ğun luk" ha li ne gel di ler ve Rus ça "ço ğun luk" an -

la mı na ge len "Bol şe vik" sö züy le anıl ma ya baş la dı lar. Di ğer grup ise

"azın lık" an la mı na ge len "Men şe vik" sö züy le ad lan dı rıl dı.

Bol şe vik ler, Le nin'in üst te ki alın tı sın da ta rif edi len şe kil de ör güt -

len me ye baş la dı lar: Su ikast ler, hü kü me te ait pa ra la ra el kon ma sı, res -

mi ku rum la rın so yul ma sı vs. Ço ğu sür gün de ge çen yıl lar so nu cun da,

Bol şe vik le rin plan la dık la rı dev rim 1917 yı lın da ger çek leş ti. Bu yıl iki

ay rı dev rim ya şan dı. Şu bat ayın da ger çek le şen ilk dev rim de, Rus Ça -

rı II. Nic ho las tah tın dan in di ril di, ai le siy le bir lik te hap se dil di ve de -

mok ra tik bir hü kü met ku rul du. An cak Bol şe vik ler de mok ra si de ğil,

"proletarya dik ta tör lü ğü" kur ma ya ka rar lıy dı lar. Ekim 1917'de bek le -

dik le ri dev rim ger çek leş ti ve Le nin ile en bü yük yar dım cı sı Le on

Trotsky'nin (Troç ki) ön der li ğin de ki ko mü nist mi li tan lar ön ce hü kü-

met mer ke zi nin bu lun du ğu Pet rog rad'ı, ar dın dan Mos ko va'yı ele ge -

çir di ler. Her iki şe hir de ki ça tış ma la rın so nu cun da dün ya nın ilk ko mü -

nist re ji mi ku rul muş olu yor du.

Ekim Dev ri mi'nin ar dın dan Rus ya bü yük bir iç sa va şa sah ne ol du.

Çar yan lı sı ge ne ral le rin top la dı ğı "Be yaz Or du" ile, Trotsky'nin ön der li -

ğin de ki Kı zı lor du ara sın da ge çen sa vaş tam 3 yıl sür dü. Tem muz

1918'de Bol şe vik mi li tan lar ta ra fın dan, Le nin'in em ri üze ri ne, Çar II.

Nic ho las ve tüm ai le si (üç ço cu ğu ile bir lik te) kur şu na di zi le rek idam

edil di. İç sa vaş bo yun ca Bol şe vik ler, re jim mu ha lif le ri ne kar şı en kan lı

ci na yet, kat li am ve iş ken ce le ri uy gu la mak tan çe kin me di. 

Ge rek Kı zı lor du bir lik le ri, ge rek se Le nin'in kur durt tu ğu "Çe ka" ad -

lı giz li po lis ör gü tü, dev ri me kar şı gör dük le ri bü tün top lum ke sim le ri ne

kar şı bü yük bir te rör uy gu la dı lar. Dün ya ça pın da ki ko mü nist te rö rü an -

la tan Ko mü niz min Ka ra Ki ta bı ad lı eser de, Bol şe vik te rö rü şöy le an la tı lır:
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KOMÜ NİZ MİN CA HİL 
Mİ Lİ TAN LA RI
Bol şe vik ler, ca hil halk kit le le ri ne

ba sit slo gan lar la ses len di ler ve

yo ğun bir pro pa gan da ile pek

çok ki şi yi kı sa sü re de saf la rı na

kat tı lar. Eği tim siz ve yok sul in -

san lar, ken di le ri ne ek mek ve

hu zur va at eden ko mü nist le rin

ya lan la rı na ko lay ca ina na bi li -

yor lar dı. Dar wi nizm'in kö rük le -

di ği din siz lik ise, ko mü nist

pro pa gan da yı pe kiş ti ri yor du.

Re sim de, söz ko nu su pro pa gan -

da so nu cun da bir kaç gün için de

ko mü nist olup çık mış bir grup

Rus iş çi ve köy lü sü yer alı yor. 





Kan lı Bol şe vik dev ri mi nin as -

ke ri li de ri, Le on Trotsky idi.

Le nin'den son ra ki ikin ci adam

du ru mun da olan Trotsky, ba -

şın da ol du ğu Kı zı lor du ile

tüm Rus ya'yı ka na bo ğan bir

iç sa vaş yü rüt tü. Üst te iç sa -

vaş ta öl dü rü len on bin ler ce

suç suz in san dan bir gö rün tü. 

Trotsky'nin et ki siy le Pet rog rad ken tin de Çar kar şı tı ayak lan ma -

yı des tek le yen Rus as ker le ri, 1917

Trotsky'i sa vaş kah ra ma nı gi bi

gös te ren pro pa gan da pos te ri. 



Bol şe vik ler, mut lak ik ti dar la rı na
yö ne len edil gen de ol sa her tür lü
mu ha le fe ti ve ya di re ni şi; sa de ce si -
ya si mu ha lif grup lar dan kay nak -
lan ma yıp, soy lu lar, bur ju va lar,
ay dın lar, din adam la rı gi bi top lum -
sal ve su bay lar, jan dar ma lar gi bi
mes le ki grup lar dan da gel se, ge rek
hu ku ki ge rek se fi zi ki ola rak or ta dan
kal dır ma ya ka rar ver di ve ba zen işi soy kı rım bo yut la rı na var dı ra cak ka -
dar ile ri gö tür dü. Da ha 1920'de yü rü tü len "Ka zak lar dan arın dır ma" kam -
pan ya sı önem li öl çü de soy kı rım ta nı mı nın kap sa mı na gir mek te dir: Ye ri
yur du ta ma men bel li bir top lu luk olan Ka zak lar, tüm er kek le rin kur şu na
di zil me si, ka dın, ço cuk ve yaş lı la rın sür gün edil me si, köy le rin yer le bir
edil me si ya da Ka zak ol ma yan la ra dev re dil me si so nu cu bir grup ola rak
var lı ğı nı sür dü re mez du ru ma ge ti ril di. Le nin, Ka zak la rı Fran sız Dev ri mi
dö ne min de ki Ven dee'yle bir tu tu yor ve on la ra mo dern ko mü niz min "mu -
ci di" Gracc hus Bu be uf'ün da ha 1795'te po pu li ci de (soy kı rım) ola rak ta -
nım la dı ğı yön te mi uy gu la mak is ti yor du.23

Bol şe vik ler, gir dik le ri her şe hir de ken di ide olo ji le ri ne ılım lı bak -

ma yan ke sim le ri kat li am dan ge çi ri yor, hal ka kor ku sal mak ama cıy la

abar tı lı vah şet ler ger çek leş ti ri yor lar dı. Ay nı kay nak ta, Kı rım'da ger çek -

leş ti ri len Bol şe vik vah şet le ri şöy le an la tı lı yor:

Ben zer şid det uy gu la ma la rı Bol şe vik ler ta ra fın dan iş gal edi len Si vas to pol,
Yal ta, Aluş ta, Sim fe ro pol gi bi Kı rım il le rin de de ger çek leş ti ril di. Ay nı uy -
gu la ma la ra Ni san-Ma yıs 1918'den iti ba ren is yan ko mis yo nu nun ha zır la dı -
ğı dos ya lar da "el le ri kop muş, om zu par ça lan mış, ka fa sı da ğıl mış, çe ne si
kı rıl mış, cin sel or gan la rı ko pa rıl mış ce set ler" de yer al mak tay dı...24

S.P. Mel gu nov da, La Ter re ur ro uge en Rus sie, 1918-1924 (Rus ya'da

Kı zıl Te rör, 1918-1924) isim li ese rin de, Si vas to pol şeh ri nin "ha yat ta ka -

lan la rın ta nık lık la rı nı bas tır ma ha re ka tı" ne ti ce sin de bir "ası lan lar şeh -

ri"ne dö nüş tü ğü nü ifa de edi yor du:

Na hi movs ki Cad de si, so kak ta tu tuk la nan su bay la rın, er le rin, si vil le rin
asıl mış ce set le riy le do luy du. Şe hir ölüy dü, halk mah zen ve am bar lar da
giz le ni yor du. Tüm çit ka zık la rı, tüm ev du var la rı, telg raf di rek le ri, ma ğa -

Maxim Gorki



za vit rin le ri 'Ha in le re Ölüm' ya zı lı afiş ler le kap lıy dı. İn san la rı ib ret ol sun

di ye so kak ta ası yor lar dı.

Bol şe vik ler, yok et mek is te dik le ri her ke si, be lir li ka te go ri ler al tın da

dam ga lı yor lar dı. Ör ne ğin "bur ju va lar", ve ya Bol şe vik ler den fark lı bir

sos ya lizm an la yı şı nı sa vu nan "Men şe vik ler", ku ru lan ye ni re ji min ön de

ge len düş man la rıy dı. Sa yı sı en ge niş ve en çok he def alı nan ka te go ri ise,

"ku lak" ka te go ri siy di. Ku lak lar, Rus ça'da zen gin top rak sa hip le ri ne ve -

ri len isim di. Le nin, dev rim ve iç sa vaş bo yun ca, ku lak la ra kar şı acı ma sız

bir te rör uy gu lan ma sı na da ir yüz ler ce emir yağ dır dı. Ör ne ğin, Pen za

Sov ye ti Yü rüt me Ko mi te si'ne yol la dı ğı bir telg raf ta şöy le ya zı yor du:

Yol daş lar! Beş ka za nız da ce re yan eden ku lak ayak lan ma sı acı ma sız ca ezil -

me li dir. Dev ri min çı kar la rı bu nu ge rek ti ri yor, çün kü ar tık her yer de ku -

lak lar la bir "ölüm ka lım mü ca de le si" baş la mış tır. Bir ör nek oluş tur mak

ge rek li dir. Da ha az sa yı da ol ma mak üze re; 100 ku lak, pa ra ba ba sı, kan

içi ci nin asıl ma sı (in san la rın gö re bi le ce ği bir şe kil de asıl ma sı di yo rum),

isim le ri nin açık lan ma sı, bü tün ta hıl la rı na el kon ma sı... Bu nu in san la rın

yüz ler ce fer sah öte den gö rüp, tit re ye cek le ri, an la ya cak la rı... şe kil de ya -

pı nız. Bu ta li mat la rı al dı ğı nı zı ve ye ri ne ge tir di ği ni zi bil dir mek için telg raf

çe ki niz. Se lam lar. Le nin.25

Le nin'in ta li mat la rı Bol şe vik mi li tan lar ta ra fın dan bü yük bir zevk le

ye ri ne ge ti ri li yor du. Hat ta mi li tan lar, özel vah şet stil le ri ge liş tir miş ler di.

Ün lü Rus ya za rı Ma xim Gor ki, şa hit ol du ğu ba zı yön tem le ri şöy le an la -

tı yor du:

Tam bov'da ko mü nist ler, tut sak la rı nı sol el ve sol ayak la rın dan top ra ğın

bir met re yu ka rı sın da ağaç la ra de mir yo lu çi vi le ri ile mıh lı yor lar dı ve bu

in san la rın acı çek me si ni bi le rek iz li yor lar dı. Bir esi rin mi de si ni açıp kü çük

ba ğır sa ğı nı alı yor lar ve bir ağa ca çi vi li yor lar dı ve ba ğır sa ğın çö zül me si ni

iz li yor lar dı. Ya ka la dık la rı gö rev li le ri so yup omuz la rın dan iti ba ren de ri le -

ri ni yü zü yor lar dı.26

Bol şe vik ler, ko mü niz mi be nim se mek is te me yen her ke si tas fi ye et -

me ye gi riş ti ler. Le nin'in üst te ki em ri ne ben zer da ha pek çok emir ve uy -

gu la ması so nu cun da, on bin ler ce in san hiç bir yar gı la ma ol mak sı zın

kur şu na di zil di. Pek çok re jim mu ha li fi de "Gu lag" adı ve ri len ve tu tuk -
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lu la rın çok ağır şart lar da öle si ye ça lış tı rıl dık la rı top la ma kamp la rı na

gön de ril di. Ço ğu bu kamp lar dan sağ kur tu la ma ya cak tı. So nuç ta, 1918-

1922 yıl la rı ara sın da Bol şe vik re ji me kar şı ayak la nan yüz bin ler ce iş çi ve

köy lü kat le dil di.

14 Temmuz 1918, Novaia Zhizn gazetesinde, dönemin komünist li-

derlerinden Dzerzhinsky (Dizernski) terörün komünist devrimin bir ge-

reği olduğunu şöyle belirtmektedir:
“Bizler örgütlü terör savunucularıyız, bu açıkca kabul edilmelidir. Terör

devrim zamanlarında mutlak bir gerekliliktir." 

Lenin, ilk başlarda geçerli olan bireysel terörün devrim ilerledikçe

yerini kitlesel teröre, yani sistemli şiddete, silahlı katliamlara ve iç sa-

vaşa bırakması gerektiğini de şöyle savunur:
"İşler ilerliyor, nihayet! Hareket, anlatılması güç sayısız zorluklara rağ-

men ilerlemeler kaydediyor. Aydın zaafının ürünü olan bireysel terör

artık eskiler imparatorluğu içinde batıp gidiyor. Herhangi bir Sergey'in öl-

dürülmesi için, 'halk adına' işlenecek bir cinayet için on binlerce ruble ve

bir sürü devrimci güç harcanacak yerde, şimdi artık halkla birlikte müca-

dele eylemleri başlıyor. Bu artık silahlı mücadele gönüllülerinin sadece

lafta değil, eylemde kitlelerle kaynaştığı, işçi sınıfının mücadele bölük ve

gruplarının başına geçtiği ve iç savaşın ateşi ve kılıcıyla düzinelerle halk

önderini eğittiği andır. Bu halk önderleri yarın işçiler ayaklandığında, de-

neyimleri ve kahramanca cüretleri sayesinde binlerce, on binlerce işçiye

yardımcı olacaklardır. (...)
Derhal bu düşüncenin propagandasına geçilmeli, birlikler kurulmalı, bun-

lar –bıçaktan tabancaya ve bombaya kadar– her türlü silahla donatılma-

lıdır ve bu birlikler de askeri eğitimden geçirilmelidir.

Ne mutlu ki devrimci bir halkın yokluğu şartlarında tek tek devrimci terö-

ristlerin devrimi 'yaptığı' dönemler artık geride kalmıştır. Bomba, tek tek

bombacıların silahı olmaktan çıkmıştır artık. O artık halk silahlanması-

nın ayrılmaz bir parçası haline geliyor.27

Ta rih çi Ric hard Pi pes, giz li Sov yet ar şiv le ri ne da ya na rak yaz dı ğı
The Unk nown Le nin (Bi lin me yen Le nin) ad lı ki ta bın da, Le nin'in Bol şe vik -
le re ver di ği sa yı sız ci na yet, kat li am, iş ken ce emir le ri ni or ta ya çı kar mak -
ta ve so nuç ta şu yo ru mu yap mak ta dır: 

37
Adnan Oktar (Harun Yahya)



Mev cut de lil ler le Le nin'in ide alist de ğil, an cak ger çek ya da ha ya li ol sun
so run la rı çöz me nin en iyi yo lu nun, on la ra se bep olan in san la rı öl dür -
mek ol du ğu na ina nan bir top lu kat li am cı ol du ğu nu red det mek im kan sız
ha le gel mek te dir. 20. yüz yıl da on mil yon lar ca ha ya tın yok ol ma sı na sebep
olan po li tik ve sos yal im ha uy gu la ma sı nı ilk ola rak mey da na ge ti ren/baş -
la tan ken di si dir.28

1 Eylül 1918'de yayınlanan Bolşevik Krasnaya gazetesinde yer alan

şu satırlar yukarıda çeşitli örneklerini verdiğimiz Lenin önderliğindeki

komünist vahşet ve katliamların kana susamış, acımasız ve hastalıklı

zihniyetini, cani ruhunu çok açık bir dille ortaya koymaktadır:
Kalplerimizi... özgürlük için mücadele eden kana susamış savaşçılara

çevireceğiz. Kalplerimizi zalimleştireceğiz; sert ve yerinden oynamaz

hale gelecekler ki içine hiçbir şekilde merhamet girmeyecek, düşmanın

kan denizinde yüzdüğünü gördüğünde kılı kıpırdamayacak... Hiçbir

merhamet hissetmeden, hiç kaçınmadan, düşmanlarımızı yüzer yüzer öl-

düreceğiz. Bırakın kendi kanlarında boğulsunlar. Lenin ve Uritsky,

Zinovief ve Volodarski’nin kanı için burjuvanın kanları seller gibi aksın-

daha çok kan, mümkün olduğu kadar çok kan…”

Lenin'in sıkı takipçilerinden komünist gerilla Ernesto "Che"

Guevara'nın aşağıdaki sözleri de komünist vahşet ruhunun karanlığını

yansıtması bakımından anlamlıdır.
... Mücadelenin bir unsuru olarak nefret, düşmanın nefreti, bizi, insanın

doğal sınırlarını aşan ve onun ötesine geçecek; insanı etkin, şiddetli, se-

çici ve soğuk bir ölüm makinasına dönüştürmeye zorlayacaktır. Bizim

askerlerimiz böyle olmak zorundadır.29

Pav lov'un Kö pek le ri ve Le nin'in "İn san Ev ri mi" Plan la rı

Bu ra ya ka dar Le nin ör ne ğin de gör dü ğü müz ve iler le yen say fa lar -

da çok da ha fe ci ör nek le ri ni in ce le ye ce ği miz ko mü nist vah şet uy gu la -

ma la rı nın se be bi ni iyi an la mak ge re kir. Le nin'i ve son ra dan

in ce le ye ce ği miz Sta lin, Mao, Pol Pot gi bi ko mü nist li der le rin her bi ri ni

gö zü dön müş bi rer ka til ha li ne ge ti ren se bep ne dir? 
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Bu se bep, inan dık la rı ma ter ya list fel se fe ve bu fel se fe nin in sa na ba -

kı şı dır. Baş ta da be lirt ti ği miz gi bi, ko mü nizm, as lın da ma ter ya list fel se -

fe nin ta ri he uyar lan ma sın dan iba ret tir. Ve ma ter ya list fel se fe nin do ğa ya

uyar lan ma sıy la, ya ni Dar win'in ev rim te ori siy le tam bir uyum için de dir.

Bu sap kın dü şün ce le rin ba zı te mel ya pı taş la rı ise şöy le özet le ne bi lir:

1. İn san, sa de ce mad de den iba ret olan, ru hu bu lun ma yan bir var lık -

tır.

2. İn san, ge liş miş bir hay van tü rü dür. Di ğer hay van lar dan tek far kı,

için de bu lun du ğu şart la rın onu bi raz "eh li lleş tir miş" ol ma sı dır. Öz -

de, in san la hay van ara sın da bir fark yok tur.

3. Ge rek do ğa da ge rek se in san top lum la rın da de ğiş me yen tek ku ral

"ça tış ma"dır. Ça tış ma, bir bi riy le ça kı şan men fa at ler ne de niy le olur.

Ça tış ma so nu cun da bir ta ra fın kay bet me si, acı çek me si, öl me si son

de re ce do ğal ve hat ta ge rek li dir. 

4. Do la yı sıy la, bir ge liş me nin ger çek leş me si, ör ne ğin ko mü nist le re

gö re "ko mü nist dev rim"in ya şan ma sı için, çok sa yı da in sa nın öl me -

si, acı çek me si, iş ken ce gör me si ka çı nıl maz dır ve hat ta ge rek li dir. 

Ko mü niz min -ve ma ter ya liz mi be nim -

se miş tüm ide olo ji le rin- yu ka rı da say dı ğı -

mız mad de le ri meş ru gös ter mek için

baş vur duk la rı yön tem top lum lar da ki Al lah

inan cı nı or ta dan kal dır mak tır. As lın da ma -

ter ya liz min ama cı da Al lah inan cı nı, di ni ve

ah la ki de ğer le ri top lum lar dan uzak laş tır -

mak, böy le ce ken di le ri ni "ruh suz hay van

top lu luk la rı" ola rak al gı la yan kit le ler mey -

da na ge tir mek tir. Bu yol la söz ko nu su kit le -

le ri ko lay lık la yön len di re bi le cek le ri ni, ken di

ik ti dar la rı nı ko ru ya bi le cek le ri ni, is te dik le ri

her tür lü ah lak sız lı ğa ve zul me meş ru ze min

ha zır la ya bi le cek le ri ni dü şü nür ler. 
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Hay van lar üze -
rin de yap tı ğı
şart lı ref leks de -
ney le riy le ta nı -
nan Pav lov.





ŞART LI REF LEKS TEL KİN LE Rİ

Le nin ve Trotsky, in san la rın da hay -

van lar gi bi şart lı ref leks yön tem -

leriy le eği ti le bi le ce ği ni

dü şü nü yor lar dı. Sov yet ler Bir li -

ği'nde ki Ko mü nist Par ti ör güt -

lenme si, bu man tı ğa gö re

şe kil len di ril di. Re sim de, Trotsky Kı -

zıl Mey dan'da ken di si ni din le yen

kit le le re pro pa gan da ko nuş ma sı

ya pı yor. 1918. 



İş te in sa na bu şe kil de ba kan ko mü nist ide olo ji nin en bü yük ic ra atı,

in san la rı ola bil di ğin ce "hay van laş tır mak", vah şi hay van lar gi bi zin cir le -

re vur mak, acı ve kor ku yo luy la ken din ce "ter bi ye et mek" ve ge rek ti ğin -

de bo ğaz la mak ol muş tur.

Le nin'e bak tı ğı mız da, in san la rı bir hay van tü rü ola rak ka bul eden

söz ko nu su ma ter ya list-Dar wi nist fel se fe yi çok açık ola rak gö rü rüz. Öy -

le ki Le nin, hay van lar üze rin de ger çek leş tir di ği şart lı ref leks de ney le riy -

le ün le nen Rus bi lim ada mı Pav lov'la özel ola rak gö rüş müş ve

Pav lov'un yön tem le ri ni Rus top lu mu üze rin de uy gu la mak için gi ri şim -

de bu lun muş tur. Ta rih çi Or lan do Fi ges, A Pe op le's Tra gedy, A His tory Of

The Rus si an Re vo lu ti on (Bir Hal kın Tra je di si: Rus Dev ri mi nin Ta ri hi) ad lı

ki ta bın da, Le nin'in Rus hal kı nı bir hav yan ter bi ye ci si gi bi eğit me ama cı -

nı ve bu nun Dar wi nist kö ke ni ni şöy le an la tır:
Ekim 1919'da söy len ti ye gö re Le nin bü yük fiz yo lo jist I. P. Pav lov'un
la bo ra tuv arı na, onun şart lı ref leks ça lış ma la rı va sı ta sıy la in san bey ni nin
Bol şe vik le rin in san dav ra nı şı nı kont rol et me de yar dım cı olup ola ma ya ca -
ğı nı öğ ren mek için giz li bir zi ya ret te bu lun du. "Rus kit le le ri nin ko mü nizm
çiz gi si ni dü şün me le ri ni ve bu na gö re dav ran ma la rı nı is ti yo rum" di ye
açık la dı Le nin... Pav lov hay ret ler için de kal mış tı. Le nin on dan kö pek ler
için yap tı ğı şe yi in san lar için yap ma sı nı is ti yor du. "Rus kit le le ri ni bir
stan dart ha li ne ge tir mek is te di ği ni zi mi söy lü yor su nuz? Hep si nin ay nı şe -
kil de dav ran ma sı nı sağ la mak mı is ti yor su nuz?" di ye sor du... "Ay nen" di ye
ce vap ver di Le nin. "İn san lar doğ ru ol ma lı. İn san lar biz na sıl is ter sek o
şek le ge ti ril me li dir"...
Ko mü nist sis te min ni hai ama cı in san ta bi atı nın de ği şi miy di. Bu, di ğer
to ta li ter re jim ler ta ra fın dan da pay la şı lan bir amaç tı... Na zi Al man ya sı'nda
1920'de öje nik ha re ke tin ön cü le rin den bi ri nin söy le di ği gi bi "Ne re dey se
in san lık kav ra mın da bir de ği şi me şa hit ol duk.... Sa va şın kor kunç öje ni ği
sa ye sin de da ha ön ce ki ne gö re fark lı bir bi rey ol ma ya zor lan dık"...
Ay dın lan mış kit le ler va sı ta sıy la ye ni bir in san lık tü rü ya rat ma fik ri 19. yy
Rus ay dın la rı nın -ki Bol şe vik ler on lar dan çık mış tır- her za man kur ta rı cı
mis yo nu ol muş tur. Mar ksist fel se fe de ay nı şe kil de in san ta bi atı nın ta ri hi
bir ge li şi min so nu cu ol du ğu nu ve bu ne den le de ye ni le ne bi le ce ği ni öğ re -
tir. Le nin'in genç lik çağ la rın da Rus ay dın la rı ara sın da ne re dey se di ni
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bir kut sal lı ğa sa hip olan Dar win ve Hux ley'in bi lim sel ma ter ya liz mi, in -
sa nın için de ya şa dı ğı dün ya ya gö re be lir len di ği ni sa vu nu yor du. Bu ne -

den le Bol şe vik ler ken di dev rim le ri nin bi li min de yar dı mı ile ye ni bir in san

tü rü ya ra ta ca ğı na ina nı yor lar dı...

Pav lov'un her za man dev ri mi eleş tir miş ol ma sı na ve göç et ti ril mek le teh -

dit edil me si ne rağ men Bol şe vik ler her za man ona lü tuf gös ter miş ler dir. İki

yıl son ra Pav lov'a Mos ko va'da ge niş bir apart man ve ril di. Le nin, Pav -

lov'un ça lış ma la rı hak kın da "dev rim için çok bü yük öne me sa hip ler dir"

di yor du. Buk ha rin bu nu ma ter ya liz min de mir cep ha ne li ği ola rak ad lan dı -

rı yor du.30

Le nin'in en bü yük yar dım cı sı ve ko mü nist ide olo ji nin önem li te -

oris ye ni Trotsky de Le nin'in Dar wi nist kö ken li "in san ta bi atı nı de ğiş tir -

me" dü şün ce le ri ne ka tı lı yor du. Trotsky ay nen şöy le yaz mış tı:

İn san ne dir? He nüz bit miş bir can lı de ğil dir. Ha la be ce rik siz bir ya ra tık -

tır. Bir hay van ola rak in san plan lı bir şe kil de de ğil spon ta ne bir şe kil de
ev rim leş miş tir. Ve bir çok zıt lık ge liş miş tir. Na sıl eğit mek ve ida re et mek

so ru su, in sa nın fi zik sel ve ruh sal ya pı sı nın na sıl ge liş ti ği ve ta mam lan dı ğı

so ru su, yal nız ca sos ya lizm te me lin de ta sar la na bi le cek bü yük bir prob lem -

dir. Çö le bir tren yo lu in şa ede bi li riz, Ey fel Ku le si'ni in şa edip di rek ola rak

New York ile ko nu şa bi li riz, ama in sa nı ge liş ti re me yiz, öy le mi? Ha yır, ya -

pa bi li riz. İn sa nın ye ni ve de ğiş miş bir ver si yo nu nu üret mek—bu ko mü -

niz min bir son ra ki gö re vi dir... İn san ken di si ni ham ma ter yal ola rak
gör me li, ya da ya rı üre til miş bir mad de ola rak. Ve şöy le de me li: "Sev gi li

ho mo sa pi ens, se nin için ça lı şa ca ğım". 31

Le nin, Trotsky ve di ğer Bol şe vik ler, in sa nı bir hay van tü rü ola rak

gör dük le ri ve bir mad de yı ğı nı say dık la rı için, in san ha ya tı na her han gi

bir de ğer ver mi yor lar dı. On la ra gö re, dev ri min ba şa rı sı için, mil yon lar -

ca in san ko lay ca fe da edi le bi lir di. The Unk nown Le nin ki ta bı nın ya za rı ta -

rih çi Ric hard Pi pes'a gö re, "Le nin, in san lı ğın ge ne li için kü çüm se me

dı şın da his ler bes le mi yor du: Mek tup lar, Gor ki'nin öne sür dü ğü, in -

san la rın Le nin için 'ne re dey se hiç bir an la mı' ol ma dı ğı ve onun iş çi sı -

nı fı na bir me tal iş çi si nin de mir cev he ri ne dav ran dı ğı gi bi dav ran dı ğı

id di ası nı doğ ru lu yor." 32
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Le nin'in Ka sıt lı Kıt lık Po li ti ka sı

20. yüz yıl da ki ko mü nist re jim le rin ne re dey se or tak bir özel li ği,

halk la rı nı bü yük aç lık la ra mah kum et me le ri dir. Le nin za ma nın da tüm

Rus ya'da 5 mil yon in sa nın ölü mü ne ne den olan bir kıt lık ya şan mış tır.

Sta lin za ma nın da, 1932-33 yıl la rı ara sın da bu fe la ket da ha ge niş çap ta

tek rar lan mış ve sa de ce Uk ray na'da tam 6 mil yon in san kıt lık so nu cun da

aç lık tan can çe ki şe rek öl müş tür. İler le yen say fa lar da in ce le ye ce ği miz gi -

bi, Mao'nun Kı zıl Çi ni'nde ve Pol Pot'un Kam boç ya sı'nda da mil yon lar -

ca in san kıt lık so nu cun da öl müş tür.

Kıt lı ğın ne ol du ğu nu iyi dü şün mek ge re kir. Sü per mar ket le rin, fı -

rın la rın, pas ta ne le rin, res to ran la rın dört bir ya nı mız da yer al dı ğı gü nü -

müz de, kıt lık biz ler için ya ban cı bir kav ram dır. Ve do la yı sıy la kıt lık

kav ra mı nı duy du ğu muz da, bu nu ço ğun luk la "bir sü re aç kal mak" ola -

rak an la rız. Oy sa Rus ya, Çin, Kam boç ya gi bi ör nek ler de ya şa nan kıt lık,

ay lar ve yıl lar bo yun ca de vam eden da imi bir aç kal ma ha li dir. Sa de ce

ken di ye tiş tir dik le ri ürün ler le (ta hıl ve ya pi rinç le) bes le nen köy lü le rin

elin den tüm mah sul le ri zor la top lan ır. Bun lar alın dık tan son ra ge ri ye yi -

ye cek hiç bir şey kal maz. İn san lar ön ce et raf tan top la dık la rı seb ze yi,

mey ve yi ve ke se bi le cek le ri hay van la rı bu lup yer ler. Bun lar he men tü ke -

nir. Son ra yap rak lar, ot lar, ağaç ka buk la rı kay na tıl ma ya baş la nır. Haf ta -

lar geç tik çe be den ler za yıf lar, in ce lir. İn san lar sü rek li aç tır. Ba zı in san lar

ke di, kö pek ya ka la yıp ye me ye baş lar lar. Bu, baş ka can lı la ra, bö cek le re

ka dar de vam eder. So nuç ta acı için de kıv ra nan in san lar bir bi ri ar dı nca

öl me ye baş lar. Ölü le ri gö me cek ta ka ti olan kim se yok tur. Ve en so nun da

kıt lı ğın en kor kunç bo yu tu or ta ya çı kar: Yam yam lık. İn san lar ön ce ölü -

le ri ye me ye baş lar lar. Son ra bir bir le ri ne sal dır ma ya, bir bir le ri nin ço cuk -

la rı nı ka çı rıp, ke sip ye me ye baş lar lar. İn san lık tan çı kar ve

hay van la şır lar. 

Za ten ko mü nist re ji min ama cı da bu dur. 

Bu an la tı lan lar, -ina nıl maz gö rün se de- 20. yüz yıl için de ilk ola rak

Le nin'in ön der li ğin de ki Bol şe vik Rus ya'da ya şan mış tır.

Bol şe vik ler ik ti da ra gel dik ten bir sü re son ra, 1918 yı lı için de, Le nin

ta ra fın dan alı nan bir ka rar la, özel mül ki ye tin or ta dan kal dı rıl ma sı na yö -
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ne lik bir po li ti ka baş la dı. Bu nun en önem li so nu cu ise, köy lü le rin tar la -

la rı nın dev let leş ti ril me si ve mah sul le ri nin el le rin den alın ma sıy dı. Bol şe -

vik mi li tan lar, Çe ka po lis le ri, Kı zı lor du bir lik le ri, Rus ya'nın dört bir

ya nın da ki köy le ri ba sa rak, za ten çok zor ko şul lar da ya şa yan köy lü le rin

ye ga ne be sin kay na ğı olan mah sul le ri si lah zo ruy la top la ma ya baş la dı -

lar. Her çift çi için Bol şe vik le re ver me si ge re ken bir ko ta be lir len miş ti,

an cak bu ko ta yı ta mam la ya bil mek için ço ğu nun elin de ki tüm mah su lü

ver me si ge re ki yor du. Di ren mek is te yen köy lü ler en vah şi ce yön tem ler le

sus tu rul du. Ba zı la rı el le rin de ki buğ da yın hep si ni kap tır ma mak için

mah su lün bir kıs mı nı giz li am bar la ra sak lı yor du. An cak bu gi bi dav ra -

Lenin, Dar wi nizm'e olan bağ lı lı ğı nın bir so nu cu ola rak, in san la rı bir hay van
sü rü sü gi bi gö rü yor du. Do la yı sıy la yö ne ti mi al tın da ki in san la ra kar şı en za lim
yön tem le ri kul lan mak tan çe kin me di. 



ÇO CUK KA ÇI RIP YER KEN YA KA LA NAN YAM YAM LAR
Le nin'in çok "ya rar lı" bul du ğu kıt lık sı ra sın da yam yam lık olay la rı or ta ya çık tı.

1921 yı lın da Vol ga böl ge sin de çe ki len üst te ki re sim, ka çır dık la rı ço cuk la rı par -

ça la yıp yer ken ya ka la nan iki yam yam Rus köy lü sü ne ait tir. Bu vah şet tab lo su,

ko mü niz min oluş tur mak is te di ği "in san mo de li"nin bel ge si dir.



nış lar, Bol şe vik ler ce "dev ri me iha net" sa yı lı yor ve akıl al maz vah şet ler le

ce za lan dı rı lı yor du. 14 Şu bat 1922'de in ce le me yap mak üze re böl ge ye gi -

den bir mü fet tiş, Omsk böl ge sin de ki uy gu la ma la rı şöy le an la tı yor du: 

Zo ra lım bir lik le ri nin hak sız uy gu la ma la rı akıl al maz bo yut la ra ulaş tı. Tu -
tuk la nan köy lü ler sis te ma tik bi çim de so ğuk han gar la ra ka pa tı lı yor, kır -
baç la dö vü lü yor ve ölüm le teh dit edi li yor. Tes lim et me le ri ge re ken
ko ta nın ta ma mı nı dol dur ma yan lar, el le ri kol la rı bağ la nıp, çıp lak bir şe kil -
de kö yün ana cad de si bo yun ca koş ma ya zor la nı yor ve son ra da so ğuk bir
han ga ra tı kı lı yor. Çok sa yı da ka dın ba yı la na ka dar dö vül dük ten son ra
çıp lak ola rak kar da açı lan çu kur la ra ko nu lu yor. 33

Le nin, köy lü ler için be lir le di ği ko ta nın dol du ru la ma dı ğı nı gör dük -

çe çıl gı na dö nü yor du. So nun da, zo ra lım la ra di re nen ba zı böl ge ler de ki

köy lü le re 1920 yı lın da kor kunç bir ce za ver di: Bu köy lü le rin sa de ce

mah sul le ri de ğil, ay nı za man da el le rin de ki to hum lar da top la na cak tı.

To hum la rın top lan ma sı, köy lü le rin ye ni mah sul üre te me me le ri ve mut -

1921 ve 22 yıl la rın da, Le nin'in oluş tur -
du ğu ka sıt lı kıt lık so nu cun da, Sov yet 
sı nır la rı için de tam 29 mil yon in san aç -
lık la pen çe leş ti. Bu insanların 5 mil yo nu
da aç lık ne de niy le ya şa mı nı yi tir di. 



KÖYLÜLER

KITLIKTAN ÖLÜRKEN...

1920'le rin ba şın da ki kıt lık, Bol şe vik le -
rin köy lü le rin mah su lü ne zor la el koy -

ma sı nın bir so nu cuy du. Yüz bin ler ce
ço cuk ve mil yon lar ca in san kıt lık tan öl -

dü. Le nin ise yol daş la rı na kıt lı ğın çok
ya rar lı ol du ğu nu söy lü yor ve "an cak

bu sa ye de in san la rın Tan rı'ya olan
inan cı nı yok ede bi li riz" di yor du. 



Bir de ri bir ke mik ka lan ço cuk lar aç lık tan kıv ra na rak ölü yor du. An cak Bol şe vik ler köy lü -
le rin ta hıl la rı na zor la el koy ma ya de vam edi yor lar dı. Köy lü le rin kor kuy la yer al tın da
giz le dik le ri çu val lar ko mü nist mi li tan lar ta ra fın dan bu lu nup çı ka rı lı yor, bun la rı giz le yen
köy lü ler ise iş ken ce edi lip öl dü rü lüyor du.

Yan da, 1918
yı lın da Kur gan
böl ge sin de Kı -
zı lor du'yu bes -
le mek için
halk tan zor la
top la nıp gö tü -
rü len buğ day
çu val la rı.

... KIZILORDU TAHILLARI

YAĞMALIYORDU
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lak kıt lık la öl me le ri an la mı na ge li yor du. Ni te kim öy le ol du. 1921 ve 22

yıl la rın da, Rus ya sı nır la rı için de tam 29 mil yon in san aç lık la pen çe leş ti.

5 mil yon kişi ise aç lık so nu cun da ya şa mı nı yi tir di. 

Kıt lık dün ya ka mu oyu ta ra fın dan du yul du ğun da, Ba tı lı ül ke ler bu

fe la ke ti ha fif le te bil mek için yar dım kam pan ya la rı dü zen le di ler ve bi raz

ol sun fe la ke ti ha fif let ti ler. Ama çok geç kal mış lar dı; çün kü Bol şe vik ler,

uy gu la dık la rı ta rım po li ti ka sı nın fe la ke ti ni giz le mek için kıt lık la il gi li

ha ber le rin ya yıl ma sı nı ya sak la mış, böy le bir ola yın var lı ğı nı da ıs rar la

in kar et miş ler di. Ric hard Pi pes, A Co n ci se His tory Of The Rus si an Re vo lu -

ti on (Rus Dev ri mi nin Kı sa Ta ri hi) ad lı ki ta bın da şöy le ya zar:

1921 ilk ba ha rın da köy lü ler aç lık ne de niy le ot, ağaç ka bu ğu ve ke mir gen -
le ri yi yor lar dı. Yam yam lık olay la rı var dı. Kı sa sü re de mil yon lar ca se fil
in san ye mek bu la bi le cek le ri bir ye re git mek umu duy la en ya kın tren is tas -
yo nu na ko şu yor du. Bu ki şi le rin nak li ka bul edil me di, çün kü Mos ko va
1921 Tem mu zu'na ka dar bir fe la ke tin var lı ğı nı in kar edi yor du. Hiç bir
za man gel me ye cek olan tre ni ya da on lar için ka çı nıl maz olan ölü mü bek -
le di ler. Şeh ri zi ya ret eden ler hiç bir ha yat be lir ti si gör me den gi di yor lar dı,
halk ya ora dan git miş ti ya da ev le rin de ha re ket ede me ye cek ka dar güç süz
bir şe kil de ya tı yor lar dı. Şe hir so kak la rı nı ce set ler kir le ti yor du. 34

Pe ki bu aç lık po li ti ka sı nın he de fi ney di?

El bet te Le nin, köy lü le rin mah sul le ri ni top la ya -

rak Bol şe vik re ji mi ni eko no mik yön den güç len -

dir mek ve özel mül ki ye ti kal dı ra rak ko mü nist

rü ya yı ger çek leş tir mek pe şin dey di. Ama in -

san la rı bi le bi le kıt lı ğa sü rük le me nin baş ka bir

ama cı da ha var dı. Le nin, kıt lı ğın in san psi ko lo -

ji si üze rin de tah ri bat oluş tu ra ca ğı nı bi li yor, bu

yol la in san la rın Al lah'a olan inanç la rı nı yok et -

me yi ve ki li se ye kar şı bir ha re ket baş lat ma yı

he def li yor du. Ko mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda Le -

nin'in bu za lim dü şün ce si şöy le an la tı lır:

Lenin'in ölü mün den kı sa sü re
ön ce çe ki len bir res mi.



LE NIN'İN İB RET VE Rİ Cİ SO NU
Le nin de li re rek öl dü. Ölü mün den bir sü re ön ce,

çe ki len bu re sim, Le nin'in ib ret lik so nunu göster-

mektedir. Bu, Al lah'ın in kar da ön de gi den le re

dün ya da ya şat tı ğı aza bın bir ör ne ği dir. Bu son,

bir ayet te şöy le ha ber ve ri lir: "Son ra kö tü lük ya -

pan la rın uğ ra dık la rı son, Al lah'ın ayet le ri ni ya -

lan lamaları ve alay konusu edin meleri dolayısıy la

çok kötü ol du." (Rum Suresi, 10)



1890 yı lın da, genç avu kat Vla di mir Ul ya nov-Le nin, 1891'de aç lık tan en çok
et ki le nen eya let ler den bi ri nin mer ke zi olan Sa ma ra'da ika met edi yor du.
Yö re ay dı nı nın, yal nız ca aç la ra top lum sal yar dım ça ba la rı na ka tıl ma mak -
la kal ma yıp, ke sin bi çim de böy le bir yar dı ma kar şı ol du ğu nu da açık la yan
tek tem sil ciy di. Ar ka daş la rın dan bi ri nin ha tır la dı ğı na gö re, "Vla di mir İl -
yiç Ul ya nov, aç lı ğın bir çok olum lu yan la rı ol du ğu nu açık ça ifa de et -
mek ten çe kin mi yor du. Dü şün ce si ne gö re or ta ya çı ka cak sa na yi
proletarya sı bur ju va dü ze ni nin kö kü nü ka zı ya cak tı. … Ge ri kal mış köy lü
eko no mi si yı kı lır ken, aç lık bi zi ama cı mı za yak laş tı ra cak ve ka pi ta lizm
son ra sı aşa ma olan sos ya liz me ula şı la cak tı. Aç lık, yal nız ca Ça r’a de ğil,
Tan rı'ya olan inan cı da yok ede cek ti..."35

30 yıl son ra, Bol şe vik hü kü me tin ba şı olan genç avu kat, yi ne ay nı dü şün -
ce dey di: Aç lık, 'düş ma nın ba şı na ölüm cül bir dar be in dir me ye' ya ra ya -
bi lir ve ya ra ma lıy dı. Bu düş man, Or to doks ki li se siy di.36

Le nin, aç lık yo luy la kit le le rin di ne olan bağ lı lı ğı nı kı ra ca ğı nı, on la rı

tep ki siz leş ti re ce ği ni, böy le ce di ni ku rum la ra kar şı plan la dı ğı sal dı rı yı

çok da ha ko lay ger çek leş ti re ce ği ni, 19 Mart 1922'de Po lit bü ro üye le ri ne

gön der di ği bir mek tup ta şöy le an la tı yor du:

Ger çek ten de, şu an ki du rum on la rın de ğil, is tis nai de re ce de bi zim le hi mi -
ze. Düş ma nı mı zın ba şı na ölüm cül bir dar be in dir mek ve ge le cek on yıl lar
ba kı mın dan bi zim için as li ni te lik te olan mev zi le ri ga ran ti al tı na al mak
için yüzde 99 ihtimal var. Tüm bu aç in sa nın in san etiy le bes len di ği, yol -
la rın yüz ler ce, bin ler ce ce set le do lu ol du ğu tam da şu an, an cak ki li se -
nin mal la rı na ya man, acı ma sız bir ener jiy le el ko ya bi li riz ve do la yı sıy la

Lenin'in ce se di Mı sır fi ra vun la rı gi bi
mum ya lan dı ve Yu nan ta pı nak la rı nı
an dı ran bir anıt me za ra kon du.



da koy ma lı yız. Şim di, yal nız ca şim di, bü yük köy lü kit le le ri bi zi des tek le -
ye bi lir ya da bir avuç Ka ra Yüz lü ruh ban ve ge ri ci kü çük bur ju va la rı des -
tek le ye me ye cek du rum da olur... Her şey gös ter mek te dir ki baş ka bir
za man ama cı mı za ula şa ma yız, çün kü sa de ce aç lık tan kay nak la nan ümit -
siz lik, kit le ler de bi ze kar şı hoş gö rü lü dav ra nış la ra yol aça bi lir ve ya en
azın dan bi ze kar şı yan sız ola bi lir ler.37

Le nin uy gu la dı ğı tüm bu zu lüm le bir lik te, ko mü nist vah şe tin ilk

bü yük ör ne ği ni ser gi le di. Onu iz le yen Sta lin ve ya Mao gi bi ko mü nist

dik ta tör ler, baş lat tı ğı vah şe ti da ha da bü yü te cek ler di. Le nin'in so nu ise

ol duk ça an lam lıy dı. 1922 yı lın dan iti ba ren gi de rek yo ğun la şan bir has -

ta lık Le nin'i ya vaş ya vaş felç et me ye baş la dı. 1923 yı lı nın ço ğu nu te ker -

lek li san dal ye de ve bü yük acı lar ve ren baş ağ rı la rıy la bo ğu şa rak ge çir di.

Mart 1923'de bir tür kriz ge çir di ve bu ta rih ten son ra düz gün ko nuş ma

ye te ne ği ni yi tir di. Ha ya tı nın son ay la rın da, Le nin'i gö ren ler deh şe te ka -

pı lı yor lar dı; çün kü yü zü kor kunç bir ifa de ye bü rün müş tü ve ya rı de li

du rum day dı. 21 Ocak 1924'te bir be yin ka na ma sı so nu cun da öl dü. 

Bol şe vik ler Le nin'i mum ya la dı lar ve çok de ğer li say dık la rı bey ni ni

özel bir ko ru ma al tı na al dı lar. Mos ko va'da ki Kı zıl Mey dan'da es ki Yu -

nan ta pı nak la rı nı an dı ran bir anıt me za ra ko nan ce se di, uzun kuy ruk lar

oluş tu ran ka la ba lık lar ta ra fın dan zi ya ret edil di. Zi ya ret çi ler, ce se de kor -

kuy la ba kı yor lar dı. 

Kor ku la rı iler le yen yıl lar da da ha da ar ta cak tı. Çün kü Le nin'in ar -

dın dan Sov yet ler Bir li ği ik ti da rı nı ele ge çi ren Jo sef Sta lin, Le nin'den bi le

da ha za lim ve da ha sa dist ti. Kı sa sü re de mo dern ta ri hin en bü yük "kor -

ku im pa ra tor lu ğu"nu kur du. 

Sta lin Na sıl Ko mü nist Ol du?

Sta lin, 1879'da Gür cis tan'da ki kü çük bir ka sa ba da fa kir bir ai le nin

ço cu ğu ola rak doğ du. İs mi, Io sif Vis sa ri ono vich Dju gash vi li idi. Rus -

ça'da "De mir Adam" an la mı na ge len "Sta lin" is mi ni, 1913'ten son ra

kul lan ma ya baş la ya cak tı.

Sta lin'in an ne si din dar bir ka dın dı. Bin bir güç lük le ye tiş tir di ği oğ -

lu nun bir din ada mı ol ma sı nı is ti yor du. Bu ne den le onu Go ri'de ki bir

ki li se oku lu na yaz dır dı. Bu ra da 5 yıl bo yun ca öğ re nim gö ren Sta lin,
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oku lu nu bi tir di ğin de, Tif lis'te ki

din ens ti tü sü ne gir di ve Gre gor -

yen Or to doks Ki li se si'nde bir ra -

hip ola bil mek için ça lış ma ya

baş la dı. An cak tam bu sı ra lar da,

oku du ğu ba zı ki tap lar Sta lin'in

tüm dün ya gö rü şü nü de ğiş tir di.

O za ma na ka dar din dar bir an ne -

nin din dar bir ço cu ğu olan Sta lin,

Al lah'a ve di ne olan tüm inan cı nı

yi tir di ve bir ate ist ol du.

Sta lin'e inan cı nı kay bet ti ren

ki tap, Dar win'in Tür le rin Kö ke ni

isim li ki ta bıy dı.

Ox ford Üni ver si te si'nde ta -

rih çi Alex de Jon ge, Sta lin and The

Sha ping of the So vi et Uni on (Sta lin ve Sov yet ler Bir li ği nin Şe kil len me si)

ad lı ki ta bın da, Sta lin'in genç lik yıl la rın da Dar win'in önem li bir yer tut -

tu ğu nu vur gu lar. Jon ge'a gö re, Sta lin'in di ni bir eği tim al mış ken,

Al lah'a olan inan cı nı yi tir me si, bu nun ye ri ne ate iz mi be nim se me si,

Dar win'i oku ma sıy la ol muş tur. Sta lin'in Mar ksizm'i be nim se me si ise

bu nun ar dın dan gel miş tir. Jon ge, bu nun Sta lin ta ra fın dan da özel soh -

bet le rin de sık sık vur gu la nan bir ger çek ol du ğu nu bil dir mek te dir.38

Sta lin ko mü nist kad ro la ra
ka tıl dık tan son ra Çar re ji mi
ta ra fın dan bir kaç kez tu tuk -
lan dı. Yanda bu tu tuk la ma -
lar dan bi ri sı ra sın da çe kil miş
re sim le ri yer alı yor. 

Sta lin bir din ada mı ola rak ye tiş ti ril -
miş ti. Ama genç yaş la rın da oku du ğu
ba zı ki tap lar, onu bir ate ist ve ko mü -
nist ol ma ya sü rük le di. Bun la rın ba -
şın da Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı
ki ta bı ge li yor du. 



İn gi liz ta rih çi Alan Bul lock

da Sta lin ve Hit ler'in ya şam la rı nı

kar şı laş tır ma lı ola rak in ce le yen

Hit ler and Sta lin: Pa ral lel Li ves ad lı

ki ta bın da, Sta lin'in genç lik yıl la -

rın da Dar win, Au gus te Com te ve

Karl Marx'ın Rus ça çe vi ri le ri ni

oku du ğu nu ve bun lar dan et ki len -

di ği ni be lir tir.39

As lın da bu al da nış, sa de ce

Sta lin'in de ğil, Rus ya'da ki genç ve

oku yan nes lin ço ğu nun ba şı na

gel miş ti. Dar win'in, Hux ley'in ve -

ya La marck'ın o za man lar bi lim -

sel sa nı lan hu ra fe le ri, pek çok Rus

gen ci nin ate ist ol ma sı na ne den

olu yor du. Ta rih çi Or lan do Fi ges, A Pe op le's Tra gedy, A His tory Of The

Rus si an Re vo lu ti on (Bir Hal kın Tra je di si: Rus Dev ri mi nin Ta ri hi) ad lı ki -

ta bın da, "Le nin'in genç lik çağ la rın da Rus ay dın la rı ara sın da Dar win

ve Hux ley ne re dey se di ni bir kut sal lı ğa sa hip ti" der ken bu nu kas te -

der.40 Fi ges ay nı ese rin de, son ra dan Bol şe vik le re ka tı la cak olan Se men

Ka natc hi kov ad lı genç bir iş çi nin ev rim ci pro pa gan da so nu cun da na sıl

din siz leş ti ği ni şöy le bir ör nek le an la tır:

Genç bir iş çi ken di si ne bir ku tu yu top rak la dol du rup sı cak tu tun ca so lu -
can ve bö cek le rin oluş tu ğu nu gös te re rek Tan rı'nın in san la rı ya rat ma dı ğı nı
söy le miş ti. (Al lah’ı ten zih ede riz) Za ma nın sol ka na dı nın ki tap çı la rın da
bu lu nan bu tip ka ba bi lim, Ka natc hi kov gi bi genç iş çi le rin üze rin de bü yük
et ki ya pı yor du. "Şim di es ki ön yar gı la rım dan kur tul mam be ni ar tan bir
tem po ya yö nelt ti" di ye da ha son ra yaz dı. "... Ki li se ye ar tık gitme dim ve
ha ram yi ye cek le ri ye me ye baş la dım".41

Oy sa, haşa "can lı la rı Al lah ya rat ma dı, te sa dü fen oluş tu lar" id di ası -

nın da ya na ğı gi bi gös te ri len üst te ki alın tı da ki gi bi ör nek ler, baş ta be lirt -

ti ği miz gi bi bi rer hu ra fey di. Top rak için de ki so lu can lar ve bö cek ler, o

Sta lin, Le nin'in son dö nem le rin de
ona ya kın la şa rak par ti için de yük -
sel me ye ça lış mış tı. Le nin'in ölü mü -
nün ar dın dan di ğer ra kip le ri ni alt
ede rek Sov yet ler Bir li ği'nin tek ha -
ki mi ol du.



za man lar sa nıl dı ğı gi bi, te sa dü fen ve hiç yok tan ora da oluş mu yor, da ha

ön ce den top rak ta yer alan yu mur ta lar dan çı kı yor lar dı. An cak bi lim

dün ya sı he nüz "can sız mad de den as la can lı lık çık maz" şek lin de ki ger çe -

ği fark ede me di ği için, bu gi bi hu ra fe ler çığ gi bi bü yü yor ve ya rı ca hil

Rus genç le ri ni ate iz me sü rük lü yor du. 

19. yüz yı lın so nun da Rus ya'da ye ti şen bu ate ist ne sil, 20. yüz yı lın

ba şın da ateş li bi rer ko mü nist ola rak sah ne ye çık tı . 

Bu ateş li ko mü nist le rden bi ri Sta lin'di. 1898 yı lın da giz li bir ko mü -

nist ör gü te ka tıl dı. 1901 yı lın da Brdzo la (Mü ca de le) ad lı bir ko mü nist

der gi de ya zı lar yaz ma ya baş la dı. Bu ta rih ten son ra, 1917 yı lı na ka dar,

Le nin'in ön der li ğin de ki ko mü nist ha re ke tin ak tif bir mi li ta nı ol du.

1917'de ki Ekim Dev ri mi'nden son ra, Ko mü nist Par ti'nin en üst ka de me -

si olan 5 ki şi lik Po lit bü ro'nun üye si se çil di. Le nin'in 1923 yı lın da ki has ta -

lı ğıy la bir lik te, Sta lin par ti için de ki gü cü nü gi de rek ar tır dı. Le nin'in

ölü mün den son ra da en bü yük güç ha li ne gel di. 1924'ten 1929'a ka dar

ge çen beş yıl için de, par ti için de ki tüm mu ha lif le ri ni su ikast, idam ve ya

sür gün gi bi yön tem ler le tas fi ye et ti. Ekim Dev ri mi'nin mi mar la rın dan

olan Trotsky bi le Sta lin'in hış mı na uğ ra dı ve Sov yet ler Bir li ği'nden sü -

rül dü. 

Sta lin, ik ti da rı nı bu şe kil de sağ lam laş tır dık tan son ra, eli ni top lu ma

at tı. Le nin, Rus ya'da ki tüm ta rım alan la rı nı dev let leş tir me ye kalk mış,

an cak 1920 ve 1921'de ki bü yük kıt lık ve tah ri bat üze ri ne bu uy gu la ma yı

er te le mek zo run da kal mış tı. An cak Sta lin bu işi ger çek leş tir me ye ka rar -

lıy dı. "Kol lek ti vi zas yon" adı ve ri len bir po li ti kayı uy gu la ma ya koy du.

Ama cı, köy lü le rin tüm mal la rı nı dev let leş tir mek, mah sul le ri ne el koy -

mak, bu mah sul le ri ih raç ede rek Sov yet sa na yi si ni ve or du su nu güç len -

dir mek için kay nak oluş tur mak tı. 

Sta lin kol lek ti vi zas yo nu, öl dü re rek, iş ken ce ede rek, aç bı ra ka rak

uy gu la ya cak ve 6 mil yon in san kıt lık so nu cun da kıv ra na rak ölür ken,

yurt dı şı na yüz bin ler ce ton ta hıl ih raç ede cek ti. Sta lin ik ti da rı, in san la rı,

acı çek ti re rek eği til me le ri ge re ken bi rer hay van tü rü ola rak gö ren ma ter -

ya list-Dar wi nist dü şün ce nin vah şe ti ni bir kez da ha bel ge le ye cek ti.
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Kol lek ti vi zas yon Vah şe ti

Sta lin kol lek ti vi zas yon po li ti ka sı nı 1929'da baş lat tı. Bu na gö re top -

rak lar üze rin de ki tüm özel mül ki yet kal dı rı la cak, her köy lü be lir li bir

ko ta yı dev le te ver mek zo run da ka la cak ve ken di mah su lü nü sa ta ma ya -

cak tı. Be lir le nen ko ta yi ne çok yük sek ti ve köy lü le rin bu nu kar şı la ma la -

rı için el le rin de ki her şe yi ver me le ri ge re ki yor du. 1920'de Le nin'in

baş lat tı ğı za lim lik, tek rar edi li yor du.

Sta lin kol lek ti vi zas yo nu uy gu la mak için en acı ma sız yön tem le rin

uy gu lan ma sı nı em ret ti. Di re nen ler öl dü rül dü, Si bir ya'ya sür gü ne gön -

de ril di (ya ni uzun va de de öl dü rül dü) ve ya kıt lı ğa ma ruz bı ra kıl dı (ya ni

ya vaş ya vaş öl dü rül dü). Kol lek ti vi zas yo na kar şı -ve ya ge nel ola rak ko-

mü niz me kar şı- di re nen  "ku lak lar"a (zen gin top rak sa hip le rine) kar şı

tüm ül ke de bir sü rek avı baş la tıl dı. Bu po li ti ka, Ko mü niz min Ka ra Ki ta -

bı'nda şöy le an la tı lı yor:

Kol lek tif leş tir me ye di re nen ku lak lar kur şu na di zil di, di ğer le ri ço cuk -
lar, ka dın lar ve yaş lı lar la bir lik te sür gü ne gön de ril di. Şüp he siz, hep si

doğ ru dan öl dü rül me di, ama Si bir ya'nın ya da Bü yük Ku zey'in ta rı ma el -

ve riş li ol ma yan böl ge le rin de yap ma ya zor lan dık la rı iş ler on la ra faz la ha -

yat ta kal ma ihtimali bı rak ma dı. Yüz bin ler ce si ora da son ne fes le ri ni ver di,

an cak ke sin ölü sa yı sı ha la bi lin me mek te dir. 1932-1933 yıl la rın da Uk ray -

na'da, kır sal nü fu sun zo run lu kol lek tif leş tir me ye di ren me si ne bağ lı ola rak

ya şa nan bü yük aç lı ğa ge lin ce, bir kaç ay için de 6 mil yon ki şi nin ölü müy le

so nuç lan mış tır.42

Ku lak la ra uy gu la nan şid det en fe ci iş ken ce le ri içe ri yor du. Ör ne ğin Na po -

lovs ki böl ge sin de, gö rev li ler "sor gu ya çe ki len kol hoz cu la rı ak kor ha li ne

gel miş bir so ba nın üze ri ne uzan ma ya zor lu yor, da ha son ra da on la rı bir

han ga ra çı rıl çıp lak ka pa ta rak 'so ğu tu yor du'."43

Sta lin re ji mi, ken din den ön ce ki Le nin yö ne ti mi gi bi "ku lak" di ye

ha ya li bir düş man oluş tur muş tu ve yok et mek is te di ği her ke si "ku lak"

ola rak dam ga la yıp he def alı yor du. Her şeh re emir ler gön de ri li yor, be lir -

li sa yı da ku lak ya ka lan ma sı ve idam edil me si em re di li yor ve ko mü nist -

le rin sev me di ği her kes ko lay ca "ku lak" ka te go ri si ne so ku lu yor du.

Ko mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda bu du rum şöy le açık la nı yor:
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Bu şart lar al tın da, ba zı böl ge -
ler de ku lak di ye tas fi ye edi len
köy lü le rin yüz de 80 ila yüz de
90 ara sın da ki bir bö lü mü nün
se redn ya k, ya ni or ta hal li köy -
lü ler ol ma sı na şaş ma mak ge re -
kir. Ye rel yet ki li le rin "tas fi ye
et ti ği" ku lak sa yı sı na ulaş mak
ve müm kün se bu sa yı yı aş -
mak ge re ki yor du! Ya zın pa -
zar da to hum sat mak, 1925 ya
da 1926'da iki ay bo yun ca ya -
nın da bir ta rım iş çi si ça lış tır -
mak, iki se ma ver sa hi bi ol mak,
Ey lül 1929'da "ye mek ve böy le -
ce sos ya list mü sa de re den mal
ka çır mak ama cıy la" bir do muz
öl dür mek ne de niy le köy lü ler
tu tuk lan mış ve sür gün edil -
miş ti. Bir köy lü, yal nız ca ken di
üret ti ği ürün le ri sa tan yok sul bir köy lü ol du ğu hal de, "ti ca re te baş la dı ğı"
ba ha ne siy le tu tuk la nı yor du; bir baş ka sı, am ca sı nın Çar lık or du su su ba yı
ol ma sı ba ha ne edi le rek sü rü lü yor, bir di ğe ri "ki li se ye sık sık git me si" ne -
de niy le ku lak ola rak dam ga la nı yor du. Fa kat da ha çok, kol lek tif leş tir me -
ye açık ça kar şı çı kan lar ku lak ola rak mim le ni yor du. Ku lak sı nı fı nı yok
et mek le gö rev li müf re ze ler içe ri sin de öy le bir ka rı şık lık ya şa nı yor du ki,
ki mi za man saç ma lı ğın do ruk la rı na ula şı yor du. Söz ge li şi, bir ör nek ver -
mek ge re kir se: Uk ray na'nın bir ka sa ba sın da, ku lak sı nı fı nı tas fi ye et mek le
gö rev li bir tu ga ya men sup bir se redn yak, ka sa ba nın di ğer ucun da ki bir
baş ka tu ga yın tem sil ci le ri ta ra fın dan ku lak di ye tu tuk lan mış tı.44

"Ku lak" ola rak dam ga la nıp kat le di len in san la rın ara sın da, din

adam la rı baş ta ge li yor du. Öy le ki, "1930'da 13.000'den faz la din ada mı

"ku lak" di ye tas fi ye edil di. Bir çok köy ve ka sa ba da kol lek tif leş tir me,

sem bo lik ola rak ki li se nin ka pa tıl ma sıy la, ku lak sı nı fı nın tas fi ye si de pa -

paz la baş la dı."45

Kol lek ti vi zas yo nun iki bü yük so nu cu ol du: Kıt lık ve sür gün.
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Uk ray na'da köy lü le re ya pı lan kol lek ti vi -
zas yon pro pa gan da sı, 1929. Bu pro pa -

gan da lar da kol lek ti vi zas yon ta rım sal
ve ri min ara cı ola rak gös te ri li yor du. Ama
ger çek te bu uy gu la ma kor kunç bir kıt lı -

ğın baş lan gı cıy dı.



Sta lin Ya pımı Kıt lık

Sta lin, ay nı Le nin gi bi, kol lek ti vi zas yo nu top lu ma kar şı bir si lah

ola rak kul lan mak ni ye tin dey di. İs te di ği böl ge den is te di ği ka dar ta hıl

top la ya bi lir ve böy le ce is te di ği böl ge de ki in san la rı aç lık tan öl dü re bi lir -

di. Ni te kim öy le yap tı. Ko mü nist re ji me kar şı di re nen Uk ray na, kol lek ti -

vi zas yon yo luy la he def alın dı. Ta ri hin en bü yük "in san ya pı mı kıt lı ğı"

bu böl ge de ya şan dı ve top lam 6 mil yon in san aç lık tan öl dü. 

Olay la rın ge li şi mi il ginç ti. Ön ce, 1931'de dev let ge nel kol lek ti vi zas -

yon po li ti ka sı ge re ği, yıl da top lam 18 mil yon ton mah sul alan Uk ray -

na'dan 7.7 mil yon ton ta hıl ta lep et ti. Bu, za ten çok zor ha yat ta ka lan

köy lü le ri ne re dey se aç lık tan öle cek oran la ra ge tir di. Bu nun üze ri ne Uk -

ray na köy lü le ri Sta lin'in bir lik le ri ne di ren me ye ça lış tı lar. Ama bu du -

rum, Sta lin'i da ha da acı ma sız laş tır dı. 1932 Tem mu zu'nda tüm Uk ray na

için ölüm em ri ver di. Da ha ön ce ki ko ta ya ila ve ola rak, 7.7 mil yon ton ta -

hıl da ha is te di. Mil yon lar ca ki şi aç lık tan ölü me mah kum ol muş tu. The

Rus si an Cen tury: A His tory of the Last Hund red Ye ars (Rus As rı: Son 100 Se -

ne nin Ta ri hi) ad lı ki tap ta, bu po li ti ka nın so nuç la rı şöy le an la tı lı yor:



Res mi ko mü nist bir lik ler si lah lı bir şe kil de Uk ray na'yı sar dı lar. Kur ban lar -

dan bi ri "ev le ri, ki ler le ri, ku lü be le ri araş tır dı lar" di yor du. "Son ra dı şa rı çı -

kıp am ba rı, kü mes le ri araş tır dı lar." Tar la lar da göz lem ev le ri ku rul du.

Bu ra da si lah lı gar di yan lar mı sır la rı di dik le yen le re ba kı yor lar dı; ya ka la -

nan lar en az on yıl ha pis ce za sı alı yor lar dı, ba zı la rı ise vu ru lu yor du. Bir

Khar kov mah ke me sin de bir ay da 150 ölüm ka ra rı ve ril di; bir ka dı na ko ca -

sı nın aç lık tan öl me sin den son ra ken di ar sa sın dan 100 mı sır ba şa ğı kes ti

di ye on yıl ha pis ce za sı ve ril di.

Ka lan ta vuk lar ve do muz lar da 1932 kı şı nın baş la rın da yen di. Son ra kö -

pek ler ve ke di ler bit ti. Va sily Gross man "On la rı ya ka la mak zor du. Hay -

van lar ar tık in san lar dan kor ku yor lar dı ve göz le ri ko ca man açıl mış tı.

İn san lar on la rı kay na tı yor lar dı" di ye ya zı yor du. 1932'nin so nu na ge lin di -

ğin de Mos ko va'ya yal nız ca 4.7 mil yon ton ta hıl ve ri le bil miş ti. Ye ni bir zor -

la top la ma kam pan ya sı ilan edil di. Me te oro lo ji uz man la rı ta hı lın za rar

gör me si ne ne den olan yan lış ha va ra por la rı ver dik le ri için tu tuk lan dı lar.

Ve te ri ner ler, çift lik hay van la rı nı sa bo te et tik le ri gerekçesiyle vu ru lu yor -

lar dı. Ta rım uz man la rı "ku lak" ol mak la suç la nı yor du ve Si bir ya'ya sü rü lü -

yor lar dı.

1933'de kar lar eri di ğin de top lu aç lık lar baş la dı. İn san lar fa re, ka rın ca ve

so lu can la rı yi yor lar dı. Ka ra hin di ba ğı ve ısır gan otun dan çor ba ya pı yor -

lar dı. The New York Eve ning Jo ur nal Ki ev'den 20 mil uzak ta ki bir kö yü zi ya -

ret et ti. "Ku lü be le rin bi rin de pis lik gi bi bir şey pi şi ri yor lar dı. Ten ce re de

ke mik ler, de ri ve çiz me ye ben zer bir şey var dı. İn san lar köy le ri ni terk edi -

yor lar dı. Tren yo lu nun ke na rın da diz üs tü çök müş, ara ba la rın pen ce re le -

rin den ek mek di le ni yor lar dı. Ki ev'de ara ba lar ge ce le yin ölen le rin

ce set le ri ni top la ya rak do la şı yor du. Ço cuk lar ölü ku şa ben ze yen in ce uzun

yüz le re sa hip ti ler."

Gö rev li ler ha la ta hıl araş tı rı yor lar dı; ka zan la rın da pa ta tes bul duk la rı

an ne le ri vu ru yor lar dı. Şiş miş bir vü cut la aç lık çek ti ği ni gös ter me yen ki şi -

le ri be sin kay nak la rı nı gös ter me le ri için vu ru yor lar dı. "Ta rih sel bir zo run -

lu lu ğu or ta ya çı ka rı yo ruz. Dev rim sel gö re vi mi zi ye ri ne ge ti ri yo ruz.

Sos ya list ül ke miz için ta hıl el de edi yo ruz" di yor lar dı. "Gö bek le ri şiş miş,

göz le ri ölü gi bi ma vi ye dö nüş müş ka dın lar, ço cuk lar gör düm. Ve ce set -

ler... Köy lü le rin ku lü be le rin de, es ki Vol ga'nın eri yen kar la rın da, Khar lov

köp rü sü nün al tın da ce set ler gör düm" di ye ya zı yor du gö rev li ler den Lev

Ko po lev...

Dip lo ma tik ra por lar ve ya ban cı il gi li ler le kıt lık ha be ri Ba tı'ya ulaş tı. Vi -
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Sta lin'in ka sıt lı

kıt lık po li ti ka sı

so nu cun da aç -

lıktan küçük be-

deni bir deri bir

kemik haline gel-

miş bir Rus   ço cu -

ğu
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yana baş pis ko pos lu ğu al tın da ulus la ra ra sı bir ko mi te ge liş ti ril di. An cak
Sov yet hü kü me ti her han gi bir kıt lık ol du ğu nu in kar edin ce hiç bir şey ya -
pa ma dı lar.46

Bu vah şet gö rün tü le ri, Rus ya zar Mi ha il Şo lo hov'u et ki le miş ve Şo -

lo hov Sta lin'e bir mek tup ya za rak bu zul mün so na er me si ni ta lep et miş -

ti. Oy sa Sta lin tüm bun la rı kas ten yap tı rı yor du:

1933 Ni sa nı'nda, ya zar Mi ha il Şo lo hov, Ku ban'ın bir ka sa ba sın dan ge çer -
ken, Sta lin'e iki mek tup yaz dı. Mek tup la rın da, ye rel yet ki li le rin, aç lı ğa
mah kum edi len kol hoz cu la rın tüm re zerv le ri ne iş ken cey le na sıl el koy -
du ğu nu ay rın tı lı bir bi çim de an la tı yor, bi rin ci sek re ter den (Sta lin'den)
bir yi ye cek yar dı mı gön der me si ni is ti yor du. Ya za ra ce va bın da Sta lin, tu -
tu mu nu hiç sak la ma dan di le ge ti ri yor du: Köy lü ler, "grev ve sa bo taj yap -
tık la rı" için, "Sov yet ik ti da rı nı çö kert me sa va şı na gir dik le ri, kı ya sı ya bir
sa vaş sür dür dük le ri" için, ce za lan dı rı lı yor du. 1933 yı lı içe ri sin de, mil yon -
lar ca köy lü aç lık tan ölür ken Sov yet hü kü me ti, "sa na yi leş me nin ih ti yaç la 47

6 mil yon er kek, ka dın, yaş lı, ço cuk ve be be ğin ölü mü ne ne den olan

kıt lık, Sov yet top rak la rın da ye te rin ce ta hıl ye tiş me di ği için de ğil, ko mü -

nist par ti nin emel le ri öy le ge rek tir di ği için ger çek le şen bir kıt lık tı. Ya ni

ta ma men "in san eliy le ya pıl mış bir kıt lık", bir kit le kat li amıy dı. Sta lin,

kıt lı ğın Ba tı lı ül ke ler ta ra fın dan du yul ma ma sı nı is ti yor du; çün kü dü -

İn san lar kıt lık -
tan ölü yor lar dı,
ama ko mü nist
par ti nin am bar -
la rı tı ka ba sa
do luy du. Yan -
da, 1930'lar da ki
kol lek ti vi zas -
yon uy gu la ma -
la rı sı ra sın da
ta hıl am ba rı
ola rak kul la nı -
lan bir ki li se.



Sta lin'in Uk ray na'da oluş tur du ğu kıt lık so nu cun da 6 mil yon in san öl dü. Üst te kıt lık sı ra sın -
da aç lık tan kıv ra nan bir an ne ve ço cu ğu. Alt ta ise kıt lık so nu cun da öl müş kü çük ço cuk lar.



STALIN'İN YALANI...



... VE STALIN'İN GERÇEĞİ
Komü niz min önem li bir özel li ği, res men üre ti len ve ya yı lan ya lan la -
ra da ya lı bir sis tem ol ma sı dır. Sov yet ler Bir li ği'nde Sta lin ya pı mı kıt -
lık ne de niy le 6 mil yon in san aç lık tan öl müş, yüz bin ler ce ço cuk bu
fe la ke tin he de fi ol muş tur. Bu fo toğ raf, Sta lin dö ne min de Rus ço -
cuk la rı na re va gö rü len "ya şam stan dar dı"nı bel ge le mek te dir. An -
cak pro pa gan da pos ter le rin de, Sta lin ken di si ni ba kım lı ve mut lu
ço cuk lar ta ra fın dan çi çek ler he di ye edi len müş fik bir yö ne ti ci ola rak
gös ter miş tir. 



zen le ne bi le cek yar dım kam pan ya la rı nın Uk ray na için be lir le di ği ce za yı

ha fif le te ce ği ni dü şü nü yor du. Ta rih çi Da na Dalrymp le, So vi et Stu di es ad -

lı sü re li ya yın da, bu ko nu da şu yo ru mu yap mak ta dır:

Sov yet ler Bir li ği res mi ola rak hiç bir za man kıt lı ğın ol du ğu nu ka bul et me -
miş tir. Sov yet ler Bir li ği üze rin de ki Ame ri kan ve İn gi liz ça lış ma la rı ara sı ra
Uk ray na'da bir kıt lık tan bah se der, ama ge nel lik le bir iki de tay dan baş ka
bir şey söy le mez. Oy sa Sov yet ler Bir li ği’n de da ha ön ce olan kıt lık lar hü kü -
met ta ra fın dan bi lin mek te dir ve her ta raf ta çok iyi ka yıt la ra sa hip tir. Fark
ne dir? Ce vap: 1932-34 kıt lı ğı, geç miş te ki ler den fark lı ola rak in san eliy le
ya pı lan bir fe la ket ola rak gö zü kü yor.48

Kol lek ti vi zas yon so nu cun da, Uk ray na köy lü le ri en az 4 mil yon

ölüy le en ağır kay bı ver di. Ka za kis tan'da yi ne ay nı uy gu la ma so nu cun -

da bir mil yon in san öl dü. Ku zey Kaf kas ya'da ve Ka ra Top rak lar'da da

ölü sa yı sı bir mil yon du. Sta lin, tek bir emir le 6 mil yon in sa nı ölü me gön -

der miş ti.

Sür gün ler ve Ça lışma Kamp la rı

Sta lin, ko mü niz me di re nen Uk ray na lı la rı kıt lık yo luy la öl dü rür -

ken, di ğer pek çok hal kı da sür gü ne gön de re rek kat let ti. "Sür gün" adı al -

tın da ya pı lan bu uy gu la ma lar, mil yon lar ca in sa nın ha ya tı na mal ol du.

Baş ta Kı rım Türk le r'i ol mak üze re, Sov yet ler Bir li ği için de ki pek çok

azın lık, bir ge ce de ev le rin den si lah zo ruy la sö kül dü  ve bin ler ce ki lo met -

re uzak lar da ki ölüm tar la la rı na gön de ril di . Sa de ce yol da ölen le rin sa yı sı

yüz bin le ri bul mak ta dır. 

Bir ko mü nist par ti gö rev li si nin bu sür gün ler hak kın da ka le me al dı -

ğı aşa ğı da ki not lar, sür gü nün Sov yet di lin de "top lu ci na yet" an la mı na

gel di ği ni gös ter mek te dir:

29 ve 30 Ni san 1933'te, Mos ko va ve Le ning rad'dan tren le bi ze iki kon voy
sı nıf sız laş tı rıl mış un sur gön de ril di. Kon voy lar, Tomsk'a ge lin ce mav na la ra
yük le ne rek bi ri 18 Ma yıs' ta, di ğe ri 26 Ma yıs 'ta, Obi ve Na zi na ır mak la rı nın
koy la rın da ki Na zi no Ada sı'na gö tü rül dü. Bi rin ci kon voy da 5070, ikin ci sin -
de 1044 ki şi ol mak üze re, top lam 6114 sür gün var dı. Ta şı ma şart la rı kor -
kunç tu: Yi ye cek çok az ve çok kö tü; yer ka pa si te si ve so lu na cak ha va
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ye ter siz; en za yıf la ra mu sal lat olan has ta lık lar… So nuç: Gün de, or ta la ma

35-40 ki şi lik bir ölüm ora nı. Bu nun la bir lik te, bu ko şul lar, mah kum la rı

Na zi no Ada sı'da bek le yen ler le kar şı laş tı rıl dı ğın da ger çek ten lüks sa yı lır dı.

Na zi no Ada sı, üze rin de ki tek bir ev bi le bu lun ma yan ta ma men ba kir bir

yer… Yi ye cek, to hum, alet yok. Ye ni ya şam böy le ce baş la dı. İlk kon vo yun

ge li şi nin er te si gü nü, 19 Ma yıs' ta, kar yağ ma ya baş la dı, rüz gar sert leş ti.

Acık mış, za yıf la mış, baş la rın da dam, el le rin de alet… Bu lun ma yan mah -

kum lar, ken di le ri ni ça re siz bir du rum la kar şı kar şı ya bul du. So ğuk tan

ko ru na bil mek için, sa de ce ateş ya ka bi li yor lar dı. Ya vaş ya vaş öl me ye baş -

la dı lar… İlk gün, 295 ce set gö mül dü… Sür gün le rin ada ya gön de ril me si nin

an cak dör dün cü ya da be şin ci gü nü, yet ki li ler ge miy le ki şi ba şı na yal nız ca

bir kaç yüz gram dü şen un gön der di. Bu acı na cak ka dar az olan ta yın la rı nı

alan lar, kı yı ya ko şu yor ve şap ka la rın da, pan to lon la rın da ya da ce ket le rin -

de, bu unun bi ra zı nı su lan dır ma ya ça lı şı yor du. Fa kat, ço ğun lu ğu unu ol -

du ğu gi bi yut ma ya ça lı şı yor ve ço ğun luk la da bo ğu la rak ölü yor du.

Ada da ge çir dik le ri gün ler bo yun ca mah kum lar, azı cık bir un dan baş ka bir

şey ala ma dı. En be ce rik li le ri, pek si met pi şir me ye ça lış tı, an cak el le rin de

hiç kap yok tu… Kı sa za man da, yam yam lık olay la rı be lir di…49

Ro bert Con qu est The Har vest of Sor row (Hü zün Ha sa dı) ad lı ki ta bın -

da, Sta lin dö ne mi sür gün le ri ni şöy le an la tır:

15 ya şı na ka dar olan ço cuk la rın yüzde 20'si, ge nel lik le de kü çük ço cuk lar

sür gün sı ra sın da öl dü. Özel lik le de 1940'lar da azın lık mil li yet le rin top lu

sür gün le rin de bu du rum ya şan dı. Ta bii ki sü rü len ler içe ri sin de çok fark lı

fi zi ki du ru ma sa hip olan lar var dı, me se la ha mi le ler. Sür gün tre nin de do -

ğum ya pan bir an ne nin be be ği öl dü ğün de as ker ler onu ha re ket ha lin de ki

tren den aşa ğı atar dı. Bu sür gün ler va ra cak la rı ye re na di ren va ra bi lir ler di.

Ge nel lik le böl ge sel ka sa ba lar da ka lır lar dı…

Arc han gel'de tüm ki li se ler ka pa tıl mış ve sür gün ler için ha pis ha ne ola rak

kul la nı lı yor du. Köy lü ler yı ka na mı yor du ve vü cut la rı çe şit li ya ra lar ile do -

luy du. Ka sa ba da yar dım için yal va rı yor lar dı. An cak halk on la ra yar dım

edil me me si ko nu sun da ke sin emir al mış tı. Hat ta ölü le ri bi le top la na mı -

yor du. Ka sa ba sa kin le ri, kor ku için de ken di le ri ni hap se di yor lar dı. Vo log -

da şeh rin de de 47 ki li se ta ma men sür gün ler le do luy du.50 

Sür gün le rin ya nın da kul la nı lan bir di ğer kit le kat li am yön te mi ise

ça lış ma kamp la rıy dı. Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi Rus ça'da "gu lag"
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Sibir ya'da ki Ma ga dan böl ge sin de ki
bir gu lag ha pis ha ne si. Mil yon lar ca
in san bu ra da fe ci şart lar da ya şa dı
ve can ver di.



STA LIN'İN ÖLÜM KAMP LA RI
Ko mü nist par ti po li ti ka sı na kar şı

en ufak bir di re niş gös te ren ler,

"gu lag" ola rak ad lan dı rı lan ça lış -

ma kamp la rı na gön de ril di ler.

Kamp lar da  tut sak lar öle si ye ça lış -

tı rı lı yor du. Re sim ler, gu lag lar da

çe kil miş ba zı gö rün tü ler dir.



adı ve ri len top la ma kamp la rı, ge nel lik le Si bir ya gi bi öl dü rü cü şart la rın ha -

kim ol du ğu böl ge ler de ku rul du. Sov yet yö ne ti mi ne kar şı ol du ğu dü şü nü -

len mil yon lar ca in san tu tuk la na rak gu lag la ra gön de ril di. 1928 ve 1953

yıl la rı ara sın da (Sta lin dö ne min de) gu lag la ra top lam 30 mil yo nun üze rin de

in sa nın gön de ril di ği he sap lan mak ta dır. Bun la rın üç te iki sin den faz la sı, ya -

Üst te: Sta lin dö ne min de mil -
yon lar ca sı tren le re dol du ru la -

rak sü rü len in san lar dan bir
gö rün tü.

Sov yet ler Bir li ği'nde ki sa na yi
pro je le ri, tut sak iş çi le rin ça lış -

tı rıl ma sıy la yü rü tü lü yor du.
Yan da ki Öz bek ço cuk la rı, Fer -

ga na tü ne li nin in şa atın da
ağır şart lar da ça lış tı rı lan iş çi -

ler ara sın day dı.



ni en az 20 mil yon in san bu kamp lar da ha ya tı nı yi tir miş tir. Aç lık sı nı rın da

ya şa tı lan ve gün de 14-16 sa at ça lış tı rı lan tu tuk lu lar, kamp gar di yan la rı ta ra -

fın dan ba sit ba ha ne ler le idam edil miş tir. Ba zı tu tuk lu lar kas ten aç bı ra kı la -

rak aç lık tan öl müş, ba zı la rı ye ter siz bes len me ve kor kunç ya şam şart la rı

ne de niy le be den sel ola rak çö ke rek can ver miş tir. Pa ram par ça ve son de re ce

Sta lin'i bu ka dar acı ma sız bir ca ni ha li ne ge ti -
ren et ken, inan dı ğı ma ter ya list fel se fey di. Mil -
yon lar ca in sa nın ölüm ka ra rı nı im za la dı ğı
ça lış ma oda sı nı, Karl Marx'ın so ğuk port re si
süs lü yor du. 
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in ce kı ya fet ler le Si bir ya so ğu ğun da ça lış tı rı lan pek çok tu tuk lu da do na -

rak öl müş tür. Gu lag mah kum la rı nın don ma yü zün den, ön ce el ve ayak

par mak la rı nın düş tü ğü, ku lak ve ya bu run la rı nın "kı rı la rak" kop tu ğu,

bu şe kil de yüz bin ler ce in sa nın acı çe ke rek öl dü ğü, bi li nen ger çek ler dir.

Ün lü Rus Ya zar Alek sandr Solz he nitsyn The Gu lag Arc hi pe la go, 1918-

1956 (Gu lag Ta kı ma da la rı, 1918-1956) ad lı ki ta bın da bu nun ben ze ri deh -

şet ör nek le ri ni an lat mak ta dır. 

Doğu Blo ku'nda Kı zıl Te rör

Sta lin 1953 yı lın da öl dü. Le nin'in baş lat tı ğı ve Sta lin'in ge niş le te rek

sür dür dü ğü te rör, on mil yon lar ca in sa nı kat let miş, on lar ca fark lı hal kı

acı ve iş ken ce ye uğ rat mış tı. Ko mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda Le nin ve Sta lin

dö ne min de ki ko mü nist vah şet le rin ge nel bi lan ço su ana hat la rıy la şöy le

ve ri lir:

Yar gı la ma dan hap se di len on bin ler ce re hi ne ya da in sa nın kur şu na di zil -

me si ve 1918-1922 yıl la rı ara sın da ayak la nan yüz bin ler ce iş çi ve köy lü nün

kat le dil me si;

5 mil yon in sa nın ölü mü ne yol açan 1922 aç lı ğı;

1920'de Don Ka zak la rı'nın or ta dan kal dı rıl ma sı ve sür gü ne gön de ril me si;

1918-1930 yıl la rı ara sın da on bin ler ce in sa nın top la ma kamp la rın da öl dü -

rül me si;

1937-1938 yıl la rın da ki Bü yük Te miz lik sı ra sın da 690.000'e ya kın in sa nın

or ta dan kal dır ılma sı;

1930-1932 yıl la rı ara sın da 2 mil yon "ku lak"ın (ya da ku lak ol duk la rı id dia

edi len ki şi le rin) sür gü ne gön de ril me si;

1932-1933 yıl la rın da 6 mil yon Uk ray na lı nın ka sıt lı ola rak ya ra tı lan aç lık -

tan ölmesine se yir ci ka lın ma sı;

Ön ce 1939-1941 yıl la rı ara sın da, ar dın dan da 1944-1945 yıl la rın da yüz bin -

ler ce Po lon ya lı, Uk ray na lı, Bal tık lı, Mol dav ya lı ve Be sa rab ya lı nın sür gü ne

gön de ril me si;

1941'de Vol ga Al man la rı nın sür gü ne gön de ril me si;

1944'te Kı rım Ta tar la rı nın sür gü ne gön de ril me si ve ça re siz li ğe terk edil -

me le ri;

1944'te İn guş la rın sür gü ne gön de ril me si ve ça re siz li ğe terk edil me le ri.51



Sta lin'in ölü mün den son ra Sov yet re ji mi, kı sıt lı da ol sa bir yu mu şa -

ma sü re ci ne gir di. An cak Sta lin dö ne min de ku ru lan "kor ku im pa ra tor -

lu ğu", yi ne kor ku üze ri ne ku ru lu ola rak top lu mu yö net me ye de vam et ti.

Sov yet ler Bir li ği'ne ve ge nel ola rak tüm ko mü nist top lum la ra ha kim

olan bu kor ku dü ze ni ni bir son ra ki bö lüm de da ha de tay lı ola rak ele ala -

ca ğız.

Sov yet te rö rü, sa de ce ken di hal kıy la sı nır lı kal ma dı. Sov yet ler Bir li -

ği, II. Dün ya Sa va şı ile bir lik te Do ğu Av ru pa'ya da ya yıl dı. Sa vaş bit ti ğin -

de Do ğu Av ru pa ül ke le ri nin önem li bir bö lü mü Sov yet et ki ala nın da

kal mış tı. Mos ko va bir kaç yıl için de çe şit li si ya si komp lo lar ve ma nev ra -

lar la bu ül ke le rin hep si ni ken di ege men li ği al tı na al dı. Po lon ya, Ma ca ris -

tan, Çe kos lo vak ya, Ro man ya, Bul ga ris tan, Ar na vut luk, Do ğu Al man ya

gi bi Av ru pa ül ke le ri, Sta lin'in kan lı re ji mi nin pen çe si ne düş tü ler. 

Kı zıl vah şet, bu ül ke ler de ki in san la ra da ade ta ce hen nem ha ya tı ya -

şat ma ya baş la dı. Re jim mu ha lif le ri bir bir tu tuk lan ma ya, iş ken ce gör me -

ye, idam edil me ye baş lan dı lar. Kı sa sü re de tüm top lum da kor ku ve

deh şet ha kim ol du. Ko mü nist re ji min dü şü şün den son ra, 1990'lı yıl la rın

ba şın da çev ri len bir Bul gar bel ge se lin de, bir ka dın 1944 son ba ha rın da

ba şın dan ge çen bir ola yı şöy le an la tı yor du: 

Ba ba mın ilk tu tuk la nı şın dan son ra, er te si gün öğ le ne doğ ru eve bir po lis

gel di ve an ne me öğ le den son ra sa at 5'te 10 nu ma ra lı po lis ka ra ko lu na gel -

me si ni bil di ren bir celp ver di. Ne den son ra an nem gi yin di-gü zel bir ka dın -

dı ve çok iyi kalp li bir in san dı-ve çık tı. Biz üç ço cuk onu bek le dik,

bek le dik. Sa ba ha kar şı ya rım da dön dü, ren gi ki reç gi bi bem be yaz, giy si le ri

yır tık pır tık tı. Gi rer gir mez de so ba nın ya nı na git ti, so ba nın lev ha la rı nı

kal dır dı, so yun ma ya baş la dı ve üze rin den çı kan la rın hep si ni yak tı. Son ra

ban yo yap tı, an cak bun dan son ra dır ki bi zi kol la rı ara sı na al dı. Uyu duk.

Er te si gün ilk kez in ti har gi ri şi min de bu lun du, da ha son ra da iki ke re ken -

di ni ze hir le di. Ha la ya şı yor, onun la il gi le ni yo rum… Akıl has ta sı. Ona ya -

pı lan la rı hiç bir za man öğ re ne me dik.52

Tu tuk la nan la ra ya pı lan lar, kor kunç şey ler di. Ko mü niz min Ka ra Ki -

ta bı'nda, Ro man ya'da ki ko mü nist Ni ko lay Ça vu şes ku re ji mi ta ra fın dan

baş la tı lan iş ken ce uy gu la ma la rı hak kın da şu bil gi ler ve ri li yor:
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TOP LU MA KOR KU ME SA JI:
TOP LU İDAM LAR

Sta lin dö ne min de in faz lar ba zen

top lum önün de ger çek leş ti ri lir ve

böy le ce hal ka kor ku me sa jı ve ri -

lir di. Bu re sim de ki re jim mu ha lif -

le ri, 1946 yı lın da Sov yet giz li

ser vi si ta ra fın dan bu amaç la bir

mey dan da asıl mış lar dı.





KUR ŞUN LAN MIŞ 
KA FA TAS LA RI

Sta lin'in giz li po li si, idam la rın ço -

ğu nu giz li ger çek leş ti rir di. Chel ya -

binsk'te ki bir top lu me zar dan

çı ka rı lan bu ka fa tas la rı Sta lin dö -

ne min de Sov yet giz li ser vi si NKVD

ta ra fın dan ka fa la rı na kur şun sı kı la -

rak öl dü rül müş in san la ra ait tir.

(Sağ da ki ka fa ta sın da kur şun de li ği

gö zük mek te.)



Çe kos lo vak ya'yla bir lik te Ro man ya da, Or ta ve Gü ney do ğu Av ru pa da
bas kı sis te mi ne ye ni lik ler kat tı: As ya lı ko mü nist ler ta ra fın dan kul la nı lan,
"be yin yı ka ma" yo luy la "ye ni den eği tim" yön te mi ni bü yük bir ih ti mal le
Av ru pa kı ta sın da ilk uy gu la yan ül ke ol du; hat ta bu yön te mi da ha da mü -
kem mel leş tir di. Gi ri şi min şey ta ni ama cı mah kum la rın bir bi ri ne iş ken ce
yap ma sı nı sağ la mak tı. Bu icat, 1930'lu yıl lar da Bük reş'e yüz ki lo met re lik
bir me sa fe de ku rul muş olan gö re ce mo dern bir ce za evi olan Pi peş ti'de uy -
gu lan dı. Ko nu ya iliş kin de ney ler, Ara lık 1949'da baş la dı ve üç yıl ka dar
sür dü... Amaç, be den sel ve ma ne vi iş ken ce ile, ko mü nist öğ re ti nin öğ re -
til me si ni bir leş ti re rek, si ya si tu tuk lu la rı ye ni den eğit mek ti.53

Bu iş ken ce ler de özel lik le tu tuk lu la rın di ni inan cı nı yok et mek he -

def le ni yor du. Ya pı lan ca ni ce iş ken ce so nu cun da, tu tuk lu lar dan Al lah'ın

var lı ğı nı in kar et me le ri is te ni yor du:

Ru men si ya si po li si Se cu ri ta te sor gu la ma lar sı ra sın da da yak at ma, fa la ka
ve baş aşa ğı ayak la rın dan as ma gi bi 'kla sik' iş ken ce yön tem le ri ni kul lan dı.
Pi teş ti'de iş ken ce de ki acı ma sız lık, bu yön tem le rin çok da ha öte si ne geç ti:
'Müm kün olan ve ol ma yan her tür lü iş ken ce bi çi mi uy gu lan dı. Vü cut la rın

Sovyetler Birliği, işgal ettiği Doğu Bloku ülkelerine komünizm ve vahşet
götürdü. Moskova'ya karşı koymak isteyen her hareket, kanla bastırıldı.
1968 baharında Çekoslovakya'da başgösteren bağımsızlık hareketi üze-
rine, ülke Kızılordu tarafından işgal edildi. Üstte işgal sırasında
Prag'daki Sovyet tankları, Ağustos 1968.



de ği şik böl ge le rin de si ga ra ya nık la rı var dı; mah kum la rın kal ça la rın da ki

do ku lar öl müş tü, et le ri cüz zam lı la rın ki gi bi dö kü lü yor du; dış kı ye me ye

zor la nı yor, kus tuk la rı za man da kus muk la rı tek rar ağız la rı na so ku lu yor -

du.

Tur ca nu'nun şey ta ni ha yal gü cü, özel lik le Tan rı'yı in kar et me yi ka bul -

len me yen din oku lu öğ ren ci le ri ni he def alı yor du. Ba zı la rı, her sa bah şu

şe kil de 'vaf tiz' edi li yor du: Ka fa la rı id rar ve dış kı do lu bir otu ra ğa so ku lur -

ken, di ğer mah kum lar da et raf la rın da ila hi söy lü yor du. Kur ban bo ğul ma -

sın di ye ara da sı ra da ba şı dı şa rı çı ka rı lı yor ve kı sa ca ne fes al ma sı na izin

ve ril dik ten son ra tek rar otu ra ğa so ku lu yor du. 

Bi rin ci aşa ma nın adı "dış mas ke yi çı kar mak"tı: Mah kum so ruş tur ma da

sak la dı ğı bil gi yi, özel lik le öz gür lük gün le rin de ar ka daş la rıy la ara sın da ki

bağ la rı iti raf ede rek, dü rüst lü ğü nü is pat et me liy di. İkin ci aşa ma olan "iç

mas ke yi çı kar ma" ise, mah ku mun ha pis ha ne de ken di ne yar dım eden le ri

açık la ma sıy la sü rü yor du. Üçün cü aşa ma, "ah la ki mas ke yi çı kar ma" sı ra -

sın da, mah kum dan bu gü ne ka dar kut sal say dı ğı her şe ye küf ret me si is -

te ni yor du. Son ola rak dör dün cü aşa ma da, ODCC'ye ka tıl mak için, en iyi

ar ka da şı na ken di el le riy le iş ken ce ede rek onu "ye ni den eğit me si" ge re -

ki yor du.54

Bu gi bi iş ken ce ler Do ğu Blo ku'nda ki tüm ül ke ler de uy gu lan dı. Ko -

mü niz min gö zü dön müş ca ni li ği ve di ne olan az gın nef re ti, ta ri hin en

kor kunç iş ken ce re jim le ri ni or ta ya çı kar dı. İn san la rı bi rer hay van ola rak

gö ren, bu söz de "hay van la rın" yo la ge ti ril me si için da imi bir şid det, iş -

ken ce ve kor ku nun ge rek li ol du ğu nu ka bul eden Dar wi nist-ma ter ya list

fel se fe, ko mü nist re jim le rin zin dan la rın da fe ci iş ken ce le re dö nüş tü.

İş te bu se bep ler le Dar wi nizm'i bir teh li ke ola rak gör me yen ler ya da

za rar sız bir te ori gi bi dü şü nen ler bu ki tap ta ya zı lan la rı dikkatle oku ma -

lı dır. Çün kü Dar wi nist-ko mü nist ide olo ji nin ni hai he de fi bu dur: İn san -

la rı bir bi ri ne kır dır mak ve yok et mek, on la rı her tür lü ah la ki de ğer den

ve ma ne vi gü zel lik ler den uzak laş tı ra rak hay van laş tır mak ve bu yol la

in san top lu luk la rı nı ra hat ça yön len di ri le bi len "hay van sü rü le ri ne" çe vir -

mek... Bu nu han gi ide olo ji adı al tın da ya par lar sa yap sın lar he def tek tir.

Ta rih de bu na şa hit lik et mek te dir. 
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Kü ba'da ki Ka ran lık

So ğuk Sa vaş dö ne mi bo yun ca Sov yet ler Bir li ği'nin yar dı mıy la
ayak ta du ran ko mü nist re jim le rin bir di ğe ri, Kü ba'da ki Cast ro dik ta sı -
dır. Fi del Cast ro'nun ön der li ğin de ve Ar jan tin li ge ril la li de ri Che Gu eva -
ra'nın des te ğin de ge li şen ge ril la ha re ke ti, 1959 yı lın da
Kü ba'da ik ti da rı ele ge çir miş tir. Castro, Sov yet -
ler Bir li ği'nden ge len si ya si ve as ke ri des tek le
rejimini korumuş ve Sov yet ler Bir li ği yı kıl dık -
tan son ra bi le ayak ta kal ma yı ba şar mış tır.

Kü ba'da ki ve ge nel ola rak La tin Ame -
ri ka'da ki ko mü nist ha re ket, ço ğun luk la
ro man tik bir ha va da yan sı tı lır. Özel lik le
Che Gu eva ra'nın ge ril la mü ca de le si,
ade ta bir "kah ra man lık öy kü sü" gi bi
gös te ri lir. Ko mü niz me öze nen pek
çok gen cin elin de Che pos ter le ri ve
dil le rin de La tin Ame ri ka kö ken li
ko mü nist me lo di ler do la şır. Bu -

i

Fidel Cast ro-Che
Gu eva ra iki li si nin
Kü ba'da ger çek leş -
tir di ği ko mü nist
dev rim, ge nel de ro -
man tik bir at mos fer
için de su nu lur ve
san ki bir kah ra man -
lık öy kü sü gi bi an la -
tı lır. Oy sa
ko mü nizm Kü ba'ya
sa de ce se fa let ve
kor kunç iş ken ce ler
ge tir miş tir. 
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na ba kı lır sa, Kü ba'da ki ko mü nist dev rim, Kü ba hal kı nı zu lüm ve iş ken -
ce den kur tar mış bir "kur tu luş mü ca de le si"dir.

Oy sa ger çek hiç de öy le de ğil dir. Oluş tu ru lan "Che" ve "Fi del" ef sa -
ne le ri nin ro man tik per de si ara la nır sa, ar dın dan Kü ba'da ki ko mü nist
dik ta nın ka ran lık yü zü çı kar. Ko mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda, ko mü nist Kü -
ba'nın ça lış ma kamp la rı ve ha pis ha ne le ri şöy le an la tıl mak ta dır:

Ça lış ma ko şul la rı çok sert ti, mah kum lar ne re dey se çı rıl çıp lak do laş tı rı lı -
yor, yal nız ca bir don giy me le ri ne izin ve ri li yor du. Huy suz luk eden le re
diş le riy le ot top la ma ce za sı, çok ile ri gi den le re de sa at ler ce tu va let çu kur -
la rın da kal ma ce za sı ve ri li yor du. Şid det uy gu la ma la rı si ya sî mah kum la rı
he def al dı ğı gi bi, adi suç lu la rı da he def alı yor du. Şid det, so ruş tur may la
yü küm lü bö lüm De par ta men to Tec ni co de In ves ti ga ci ones'in (DTI) yü rüt -
tü ğü sor gu la ma lar la baş lı yor du. DTI mah kum la rı kor ku la rıy la baş ba şa
bı ra kı lı yor du: Bö cek ler den kor kan bir ka dın ha mam bö ce ği do lu bir
hüc re ye ka pa tı lır dı. DTI şid det uy gu la ma la rın da be den sel bas kı la ra da
baş vu rur du: Mah kum lar ayak la rın da ki kur şun ağır lık lar la mer di ven le ri
çık ma ya zor la nır, son ra da aşa ğı ya iti lir di. Be den sel iş ken ce le re, sık lık la
ilaç lar yar dı mıy la ya pı lan psi ko lo jik iş ken ce ler de ek le ni yor du; gar di yan -
lar mah kum la rı uya nık tut mak için pent ho tal ve ben ze ri uyuş tu ru cu lar
kul la nı yor du. Maz zo za Has ta ne si'nde bas kı uy gu la mak ama cıy la, hiç bir
sı nır la ma yap ma dan elekt ro şok uy gu la nı yor du. Gar di yan lar bek çi kö pek -
le riy le do la şır, sü rek li idam plan la rı ya par dı; mah kum la rın ka pa tıl dı ğı di -
sip lin hüc re le rin de ne su bu lu nur du ne de elekt rik; amaç, mah ku ma bir
tec rit oda sı için de ki şi li ği ni unut tur mak tı...
Ya kın la rın zi ya ret le ri, gar di yan la ra mah kum la rı kü çük dü şür me fır sa tı
ve ri yor du. Ca ba na'da mah kum lar ai le le ri nin önü ne çıp lak çık mak zo run -
da bı ra kı lı yor du. Er kek mah kum lar eş le ri nin mah rem yer le ri nin aran ma -
sı nı iz le mek zo run da bı ra kı lı yor du. Kü ba ce za ev le rin de ka dın la rın
du ru mu büs bü tün fe la ket ti, çün kü sa vun ma sız bir bi çim de gar di yan la rın
sa dist iş ken ce le ri ne he def olu yor lar dı. 1959'dan son ra 1100'den faz la ka -
dın, si ya sî ne den ler le tu tuk lan dı. Bun lar 1963'te Gu ana jay Ce za evi’ ne ka -
pa tıl dı. Bir çok ta nık da yak ve kü çük dü şür me yön tem le ri ne sık ça baş vu ru
ol du ğu nu söy lü yor. Bir ör nek ve re cek olur sak, ka dın mah kum lar yı kan -
mak üze re duş la ra git me den ön ce gar di yan la rın önün de so yun mak zo -
run da ka lı yor du, gar di yan lar da on la rı ne den siz ye re dö vü yor du. 55

Kü ba'da dev rim son ra sın da yak la şık 10 bin ki şi idam edil di. 30 bi ni
aş kın in san ise üst te an la tı lan ko şul lar da hap se dil di. Ko mü nist re jim,
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baş ka her ye re ol du ğu gi bi, Kü ba'ya da acı, iş ken ce ve kor ku ge tir di. Da -

ha sı Kü ba hal kı gi de rek da ha da fa kir leş ti. 

Af ga nis tan'da Sov yet Kat li am la rı

Mar xist-Le ni nist Bol şe vik ide olo ji si nin ve Sov yet Rus ya'nın vah şet

bi lan ço su nu in ce ler ken, Sov yet ler Bir li ği ta ra fın dan iş gal edi len ül ke le ri

de gö zö nün de bu lun dur mak ge re kir. Bu ül ke le rin için de en çok zul me

ma ruz ka lan ise Af ga nis tan'dır. 

Af ga nis tan'da 1978 yı lın da or du da ki ko mü nist ge ne ral le rin ve ba zı

ko mü nist si vil le rin or ga ni ze et ti ği bir dar be ger çek leş ti. Dar be ci ler ül ke -

yi ko mü nist bir re jim le yö ne te cek le ri ni ilan et ti ler. Da ha sı, di ne kar şı za -

lim bir sa vaş baş lat tı lar. Bu po li ti ka ko nuy la il gi li bir ki tap ta şöy le

an la tı lı yor:

Kı sa bir sü re son ra ko mü nist hü kü met din kar şı tı bir kam pan ya baş lat tı.
Ku ran hal ka açık mey dan lar da ya kıl dı. Di ni yet ki li ler (imam lar) tu tuk -
lan dı ve öl dü rül dü. Şii nü fus için de çok et ki li bir di nî grup olan Mü ced de -
dî ler Aşi re ti'nden bir ge ce de, 6 Ocak 1979'da, ay nı soy dan ge len 130 er kek
kat le dil di. Her din, her mez hep için di ni iba det ya sak lan mış tı.56

Af gan ko mü nist ler as lın da Sov yet ler Bir li ği'nin pa ra lı bi rer ma şa -

sın dan baş ka bir şey de ğil di ler. Mos ko va'dan ge len "da nış man"la rın di -

rek tif le riy le ha re ket edi yor, on la rın gös ter di ği şe kil de ken di halk la rı na

kar şı kit le kat li am la rı ger çek leş ti ri yor lar dı. İk ti dar da kal dık la rı kı sa za -

man zar fın da, bü yük bir te rör uy gu la dı lar:

1979 Mar tı'nda Ke ra la kö yü... 1700 ye tiş kin ve ço cuk, köy de ki er kek nü -
fu sun ta ma mı mey da na top lan dı ve ya kın dan ni şan alı na rak oto ma tik
si lah lar la ta ran dı; ölü ler ve ya ra lı lar bir bul do zer yar dı mıy la üç ay rı çu ku -
ra üst üs te gö mül dü. Ka dın lar kor ku do lu göz ler le, uzun da ki ka lar bo yun -
ca ka pa nan çu kur la rın oluş tur du ğu te pe cik le rin sar sıl dı ğı nı gör dü: Di ri
di ri gö mü len ler dı şa rı çık ma ya ça lı şı yor du. Son ra sar sın tı lar ke sil di. Ana -
la rın ve dul la rın hep si Pa kis tan'a git ti.57

Te rör Ka bil ken ti ni de sar mış tı. Ken tin do ğu sun da bu lu nan Po le Çar kı
Ce za evi, top la ma kam pı na dö nüş tü rül dü. Ce za evi Mü dü rü Se yid Ab -
dul lah mah kum la ra şöy le bir açık la ma yap tı:"Siz ler çöp ha li ne ge ti ril-



mek için bu ra da sı nız." İş ken ce en ge çer li yön tem di. Ce za evi nin en bü-
yük ce za sı, di ri di ri la ğım çu ku ru na atıl mak tı. Bir ge ce de on lar ca mah-
kum yüz ler ce ne den le idam edi lir di; ce set ler ve can çe ki şen be den ler bul -
do zer ler yar dı mıy la üst üs te gö mü lür dü. Sta lin'in ce za lı halk lar için uy -
gu la dı ğı yön tem ye ni den kul la nıl ma ya baş lan dı. 15 Ağus tos 1979'da He -
za re ler den 300 ki şi di re ni şe des tek ver dik le ri ge rek çe siy le tu tuk lan dı;
150'si bul do zer ler yar dı mıy la di ri di ri gö mül dü, öte ki 150'si ben zi ne
bu la na rak can lı can lı ya kıl dı. 1979 Ey lü lü'nde ce za evi yö ne ti mi 12.000
mah ku mun öl dü rül dü ğü nü ka bul et ti. Po le Çar kı Ce za evi'nin mü dü rü
duy mak is te yen le re şöy le di yor du: "Yal nız ca bir mil yon Af gan lı yı sağ
bı ra ka ca ğız, sos ya liz mi kur mak için bu ka dar adam ye ter."58

Tüm bun lar, Mos ko va'dan yö ne ti len uy gu la ma lar dı. Ger çek te Af -

ga nis tan'da ki tüm iç ka rı şık lık, Sov yet ler Bir li ği'nin ön ce den plan la dı ğı

bir ge liş mey di. Mos ko va, Af ga nis tan'da ki ko mü nist le re dar be yap tır -

ma yı, son ra da bu söz de "de mok ra tik" re ji mi ko ru mak ba ha ne siy le ül ke -

yi iş gal et me yi ön ce den ka rar laş tır mış tı. Mos ko va'yı bu pla na iten ne den

ise, bu gün pek çok si ya si ta rih çi nin ka bul et ti ği üze re, o dö nem de İs -

lam'ın ko mü nist ler ta ra fın dan bir teh li ke ola rak gö rül me si idi. 

Kızı lor du 1979 yı lın da iş gal et ti ği Af ga nis tan'da
ço cuk-ka dın ay rı mı yap mak sı zın vah şi bir soy kı rım
yü rüt tü. Üst te, 1984 yı lın da Mos ko va'da söz de
"za fer yü rü yü şü" ya pan Kı zı lor du bir lik leri.



So nun da ko mü nist Af gan re ji mi ne kar şı Müs lü man mü ca hit le rin

dü zen le di ği di re ni şi ba ha ne eden Kı zı lor du, 27 Ara lık 1979'da Af ga nis -

tan'ı iş gal et ti. Bu iş gal le bir lik te Af gan hal kı na kar şı uy gu la nan vah şe tin

de ça pı bü yü müş ol du. 

Kı zı lor du, Af ga nis tan'ı 1979 yı lın da iş gal et ti ve tam 10 yıl bu ül ke -

de iş gal ci bir güç ola rak kal dı. Mü ca hit grup la rın Kı zı lor du'ya kar şı

baş lat tı ğı hak lı di re ni şi ise, en za lim ve acı ma sız yön tem ler le bas tır ma -

ya ça lış tı. Bir Af gan di re niş çi, Kı zı lor du'nun yön tem le ri ni şöy le an la tı -

yor du:

Sov yet ler bir eve sal dır dı lar mı, o ev de ki ka dın la rı öl dü re si ye dö ver,

on la ra te ca vüz eder di. Ne ya zık kî bu bar bar lık iç gü dü sel ola rak de ğil,

prog ram lan mış ola rak ger çek le şi yor du; böy le ey lem ler ya pa rak top lu -

mu mu zun te mel le ri ni yı kı yor lar ve bu nu çok iyi bi li yor lar dı.59

Kızılordu Afgan Müslümanlara karşı en alçakça yöntemleri kul-

landı: Afgan çocuklarının oyuncak sanarak ellerine almalarını sağlamak

için "oyuncak şekilli mayınlar" yapılıyor, yakalanan mücahitlere kor-

kunç işkenceler yapılıyor, sivil halk tereddütsüz bombalanıyordu. 10 yıl

süren Kızılordu işgalinin sonunda, on binlerce ölü, bir o kadar da sakat

geride kaldı. O günden bu yana Afganistan, dünyanın en çok takma kol

ve bacak tüketilen ülkelerinden biri. Çünkü Kızılordu'nun mayınları on

binlerce Afgan gencinin kolsuz ve bacaksız kalmasına neden oldu.

Sovyetler'in geri çekilmesinden sonra ise, istikrarsızlığa sürüklenen

Afganistan, kanlı bir iç savaşa sahne oldu. 

Kı sa ca sı, 1970'ler de Mos ko va'nın kış kırt ma sıy la baş la yan vah şet,

çey rek asır bo yun ca Af ga nis tan'a bü yük acı ve zu lüm yaşattı. 

Bi raz ön ce de be lirt ti ği miz gi bi ko mü nist Rus ya İs lam Di ni 'nin gi -

de rek ya yıl ma sı nı ken di si için bir teh li ke ola rak gör müş tü. Yap tı ğı zu -

lüm uy gu la ma la rı da İs lam'ın ya yı lı şı nı ön le mek amaç lı idi. Bu nun için

hal kın iba det et me si ni ya sak lı yor, Ku ran'la rı ya kı yor, iman lı in san la rı

kat le di yor du. An cak bu ra da bu in kar cı sis te min ak le de me di ği önem li

bir nok ta var dır: Di ni in kar eden ler Al lah'a sa mi mi ima nı kav ra ya ma -
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dık la rı için, kut sal ki tap la rın or ta dan kal dı rıl ma sı ile inan cın da yok ola -

ca ğı nı zan ne der ler. Oy sa in sa nın ima nı kal bin de dir. Ve sa mi mi iman

eden in san lar, baş la rı na ge len her tür lü zor lu ğun Al lah'tan bir de ne me

ol du ğu nu bi lir ve her şart al tın da bun la ra sab re der ler. Al lah ayetlerde

ina nan la ra şöy le bil dir miş tir:
An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar dan, can -
lar dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede ce ğiz. Sa bır gös te -
ren le ri müj de le. On la ra bir mu si bet isa bet et ti ğin de, der ler ki:
"Biz Al lah'a ait (kul lar)ız ve şüp he siz O'na dö nü cü le riz." Rab le -
rin den ba ğış lan ma ve rah met bun la rın üze ri ne dir ve hi da ye te
eren ler de bun lar dır. (Ba ka ra Su re si, 155-157)

Yu ka rı da ki ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi, iman eden in san lar dün -

ya da çe şit li yol lar la de nen mek te ve kar şı laş tık la rı her sı kın tı da Al lah'a

yö ne lip, O'ndan yar dım is te mek te dir ler. İş te bu yüz den Müs lü man lar

için baş la rı na ge len zor luk lar bir sı kın tı ve ümit siz lik ko nu su de ğil, ak si -

ne Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği ve ahi ret te da ha üs tün bir de re ce yi ka -

zan dı ra bi le cek bir va at ol ma sı do la yı sıy la şevk ve si le si dir.

Ko mü nist Vahşe tin Fel se fe si: İn sa nın Hay van laş tı rıl ma sı

Bu bö lü mün ba şın dan bu ya na in ce le di ği miz bil gi ler gös ter mek -

te dir ki, Marx ve En gels gi bi ma ter ya list ide olog la rın or ta ya at tı ğı ko -

mü nizm ya nıl gı sı, 20. yüz yı lı ka na bo ğan bir ölüm ma ki ne si ol muş tur.

Ko mü nizm, in san lı ğa kor kunç ci na yet ler, iş ken ce ler, sür gün ler, ça-

lış ma kamp la rı, kıt lık lar, top lum sal bas kı lar ve kor ku lar dan baş ka bir

şey ge tir me miş tir.

An cak ay nı vah şet le rin ile ri de tek rar ya şan ma ma sı için, bu vah -

şe tin ger çek se be bi ni iyi analiz etmek ge re kir. So run, sa de ce Le nin ve -

ya Sta lin gi bi dik ta tör le rin ki şi sel hırs ve za lim lik le ri mi dir? Yok sa so -

run, Dar wi nizm kay nak lı ko mü nist ide olo ji nin uy gu lan ma sı mı dır?

Ko nu yu in ce le di ği miz de, ikin ci se çe ne ğin doğ ru ol du ğu nu gö rü -

rüz. Vah şet, ko mü niz min fel se fe si nin do ğal bir so nu cu ola rak or ta ya

çık mış tır. 
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Bu ol gu nun te me lin de, in san la rın bir "hav yan tü rü" ola rak gö rül -
me si yer alır. Ko mü nizm, Marx'ın ıs rar la be lirt ti ği gi bi, Dar win'in ev rim
te ori si ne da yan mak ta dır ve bu te ori in sa nı "ge liş miş bir hay van" ola rak
ta rif et mek te dir. Da ha sı, in san lar ara sın da ça tış ma nın, bas kı nın, zul -
mün, güç mü ca de le si nin do ğal ve meş ru ol du ğu nu tel kin et mek te dir.
Bu fel se fe yi be nim se yen bir in sa nın elin de ye ter li güç ve im kan bu lun -

KOMÜ NİZ MİN AMA CI:
İN SA NIN HAY VAN LAŞ TI RIL MA SI

Ko mü nizm, in san la rı gü dül me si ge re -

ken bir hay van sü rü sü ola rak gö rür.

Sü rü nün gü dül me si için, iş ken ce edil -

me si, aç bı ra kıl ma sı, kor ku tul ma sı ge -

rek ti ği ne ina nır. Dar wi nizm'in bir

uy gu la ma sı olan bu gad dar ide olo ji,

Rus ya'nın Çar lık dö ne min de ki bu fa kir

köy lü ve iş çi le re sa de ce da ha faz la acı

ve zu lüm ge tir miş tir. 
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du ğun da, her tür lü zu lüm ve
vah şe ti iş le me si çok ko lay dır.

Ni te kim geç mi şe bak tı -
ğı mız da, ko mü nist ler ta ra -
fın dan iş le nen vah şet ler de,
in san la rın "hay van tü rü"
ola rak gö rül me si nin bü yük
rol oy na dı ğı açık ça gö rü lür.
Ko mü nist ide olog lar, kar şıt -
la rı nı bi rer hay van ola rak ta -
nım la mış, da ha sı yö net tik le ri
in san la rı da psi ko lo jik ola rak
"hay van laş tır ma ya" yö ne lik
bir po li ti ka iz le miş ler dir. Ko -
mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda, söz
ko nu su po li ti ka şöy le açık -
lan mak ta:

Adam öl dür mek bir eği tim ge -
rek ti rir; her kes kom şu su nu öl -
dür mek te bir ka rar sız lık ya şar,
bu na kar şı uy gu la na bi le cek en
et ki li eği tim, kur ba nı nın in san -
lı ğı nı yad sı ma yı, ona ge çi ci ola -
rak "in san de ğil miş gi bi
gör me yi" öğ ret mek tir. Ala in
Bros sat hak lı ola rak şöy le ya zar:
"Bar bar te miz lik ayi ni, ölüm ma -
ki ne si nin tam ve rim le ça lış ma sı,
iş ken ce söy lem le ri ve uy gu la -

ma la rın da öte ki nin hay van laş tı rıl ma sın dan, düş sel ve ger çek düş man la rın
hay van lar dün ya sı na so kul ma sın dan baş ka bir şey de ğil dir...."60

Bros sat, bu kı zıl ca kı ya me tin ve şö len le rin ger çek bir öte ki ni hay van laş tır -
ma ge le ne ği oluş tur du ğu nu, ay nı ge le ne ğin XVI II. yüz yıl dan iti ba ren ya -
pı lan si ya sî eleş ti ri ler de de gö rü le bi le ce ği ni anım sa tır. Bu eğ re ti le me li
ayin, özel lik le hay van im ge le ri ara cı lı ğıy la giz li bu na lım ve ça tış ma la rın
dı şa vu rul ma sı na yol açı yor du. Mos ko va'da 1930'lu yıl lar da bu tür söy -



lem le rin hiç bir eğ re ti le me li ya nı kal ma mış tı: "Hay van laş tı rıl mış" düş ma -
na ön ce bir av hay va nıy mış gi bi dav ra nı lır, son ra da bı ra kı lır dı; ta biî bu -
ra da ön ce en se si ne bir kur şun sı kı lır dı. Sta lin bu yön tem le ri sis tem leş ti rip
ge nel leş tir dik ten son ra Çin li, Kam boç ya lı ve öte ki ta kip çi le ri bun dan ge -
niş öl çü de ya rar lan dı. Bu nun la bir lik te yön tem le ri ilk bu lan Sta lin de ğil -
dir. Le nin'i de bu suç la ma la rın dı şın da tu ta ma yız; ik ti da rı ele ge çir dik ten
son ra bü tün düş man la rı nı "za rar lı bö cek", "bit", "ak rep" ya da "vam pir"
ola rak gö rü yor du.61

İş te ko mü niz min in san la rı hay van ola rak gö ren bu ba kış açı sı nın
te me li, Dar wi nizm'dir. Bu, Marx, En gels ve Le nin ta ra fın dan de fa lar ca
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vur gu lan mış bir ger çek tir. Do la yı sıy la, ko mü nist vah -
şet, Dar wi nizm'in bir uy gu la ma sın dan baş ka bir şey de -
ğil dir. 

Fran sız Ulu sal Bi lim sel Araş tır ma Mer ke zi (GÉ -
ODE-Pa ris X) araş tır ma mü dü rü ve ko mü nizm ta ri hi
uz ma nı Stép ha ne Co ur to is, bu ko nu da şu yo ru mu ya -
par:

Ko mü nizm de top lum sal-si ya sî bir öje niz min, top lum sal
bir Dar win ci li ğin var lı ğın dan söz edi le bi lir. Do mi ni que Co -
las'ın yaz dı ğı gi bi, "Le nin, top lum sal tür le rin ev ri mi ko nu -
sun da ki bil gi le rin efen di si ola rak, ta rih mah kum et ti ği için
yok ol ma sı ge re ken le re ka rar ve rir. Bi lim yo luy la -Mar -
ksizm-Le ni nizm gi bi ide olo jik ve si ya sî ta rih- bur ju va zi nin
in san lık ev ri min de aşıl mış bir ev re yi tem sil et ti ği ne ka rar ve -
ril dik ten son ra, bu sı nı fın or ta dan kal dı rıl ma sı na, hat ta bu sı -
nı fı oluş tu ran ya da bu sı nı fa şu ya da bu şe kil de ait olan
bi rey le rin öl dü rül me si ne hak lı ge rek çe ler bu lu na bi lir.62

Co ur to is, bu yo ru mu nun ar dın dan da şu so ru yu
sor mak ta dır: 

Mar ksizm-Le ni nizm'in kök le ri Marx'tan çok, top lum sal me -
se le ye uy gu la nan ve ırk me se le siy le ya nıl gı la ra dü şen sap kın
bir Dar win ci li ğe bağ la na maz mı?63

Elbette ki bağlanır. Dahası, komünizmin kökeni
zaten mutlak olarak Darwinizm'dir. Hem de bu

Darwinizm, "sapkın bir Darwincilik" değil, Darwinizm'in bizzat kendi-
sidir. İnsanların bir hayvan türü olduklarını, aralarında kaçınılmaz ve
doğal bir çatışma olduğunu, tarihin bu şekilde işlediğini, insanın yaptık-
ları nedeniyle kimseye hesap vermeyeceğini ve diyalektik materyaliz-
min tüm diğer safsatalarını ileri süren ve bunu da "bilimsellik" kisvesi
altında yapan kaynak Darwinizm'dir. Darwin bunun teorisini kurmuş,
komünistler ise hayata geçirmiştir. 

20. yüz yı lın kan lı ko mü nizm bi lan ço su, as lın da "uy gu la ma lı Dar -
wi nizm"dir. 



BÖLÜM III



K
o mü nist ide olo ji nin önem li bir özel li ği de son de re ce
tu tu cu, do nuk, ka tı ve renk siz bir in san ve top lum mo -
de li oluş tur ma sı dır. Bu nu an la mak için, ön ce lik le ko -
mü niz min in sa na ba kı şı nı ha tır la mak ge re kir.
Ko mü niz min te me li olan ma ter ya list fel se fe, bir ön ce -

ki bö lüm de de vur gu la dı ğı mız gi bi, in sa nı sa de ce mad de den iba ret bir
var lık ola rak gör mek te dir. İn san ru hu nun var lı ğı red de dil mek te, in san
bi lin ci nin sa de ce "ha re ket ha lin de ki mad de"nin bir ürü nü ol du ğu ile ri
sü rül mek te dir. Do la yı sıy la, ma ter ya liz me gö re in san sa de ce organik bir
ma ki ne dir. İn sa nın sa hip ol du ğu bü tün dü şün ce ve duy gu lar, bu ma ki -
ne nin için de ki kim ya sal re ak si yon la rın bir so nu cu ola rak ka bul edil -
mek te dir. 

Bir başka deyişle, materyalistler, hüc re le rin ve hüc re le rin or ga nel -
le ri ni oluş tu ran şu ur suz atom la rın şu ur sa hi bi ol du ğu nu, dü şün me, gör -
me, duy ma ye te ne ği ne sa hip ol du ğu nu, gü zel lik ler kar şı sın da
hay ran lık, kö tü olay lar kar şı sın da üzün tü duyduğunu id dia et mek te dir -
ler. "Dü şün ce ve duy gu lar ha re ket ha lin de ki mad de nin ürü nü dür" de -
mek, tam ola rak bu an la ma gel mek te dir. Bu insanlara, "bir atom
düşünebilir mi?" diye sorsanız, elbette size "hayır" derler. Ama, 'atomla-
rın biraraya gelip beyni oluşturduklarında, düşünme yeteneği kazan-
dıkları' gibi akıl dışı bir iddiayı savunurlar.

KO MÜ NİZ MİN DO NUK DÜN YA SI



Da ha sı Mar ksist ide olo ji de, in san la rın sa hip ol duk la rı tüm kül tür
ve bi lin cin de, mad di et ken le re da yan dı ğı var sa yıl mak ta dır. Ko mü niz -
me gö re in sa nın et ra fın da ki mad di dün ya dan ay rı, ba ğım sız bir bi lin -
ci yok tur. Ak si ne, in san bi lin ci ni ta ma men için de ya şa dı ğı mad di dün ya
be lir ler. Marx, "in san la rın var lı ğı nı be lir le yen bi linç le ri de ğil, ter si ne,
bi linç le ri ni be lir le yen sos yal var lık la rı dır" di ye id dia et miş tir.64

Marx'ın fik ri ön cü le rin den Lud wig Fe uer bach ise "in san, ne yi yor sa
odur" sözüyle ay nı ma ter ya list man tık sız lı ğı özet le miş tir. 

Marxistler bu maddeci önyargıları nedeniyle, insan toplumlarını
da maddi kıstaslarla değerlendirirler. Maddi bir anlam içeren "sınıf"
kavramı üzerinde çok dururlar. Sınıf, bir toplumdaki farklı ekonomik
tabakalardır ve Marxistler'e göre tek önemli kıstas budur. Örneğin,
Marxizm'e göre, işçiler tek bir sınıfı, yani "proletarya"yı oluşturur.
Kapitalistler ise "burjuvazi" sınıfını meydana getirir. Marxist iddiaya
göre, her işçi aynı elverişsiz ekonomik şartlarda yaşadığına göre aynı
"proletarya bilincini" paylaşmalı, her kapitalist aynı zenginlik içinde
yaşadığı için aynı "burjuva" bilincine sahip olmalıdır. Bir işçinin veya
bir fabrika sahibinin, kendi bağımsız karakteri veya dünya görüşü ne-
deniyle diğerlerinden bambaşka bir bilince sahip olabileceği kabul edil-
mez.65

Her ko mü nist 
re jim de baş kö -
şe le ri süs le yen
so ğuk yüz ler:
Le nin, En gels,
Marx.



93
Adnan Oktar (Harun Yahya)

Bu ba kış açı sı nın do ğal bir so nu cu, in san la rın be lir li mad di ka te go -

ri le re ay rıl ma sı ve bu mad di ka te go ri ler için de de ğer len di ril me si dir. Bir

Mar ksist için sa de ce "bur ju va zi", "kü çük bur ju va zi", "proletarya", "em -

per ya list", "komp ra dor" gi bi ka te go ri ler var dır. Ve en önem li si, bu ka te -

go ri ler ta ma men mad di fak tör le re da yan mak ta dır. Bir in san iş çiy se, bir

fab ri ka da kol gü cüy le ça lı şı yor sa, o in sa nın var lı ğı nın tek be lir le yi ci si

yap tı ğı bu iş tir. Eğer bir tar la da ça lı şan köy lü ise, bu kez de sa hip ol du ğu

tek bi linç, "köy lü bi lin ci"dir.

Bu ba kış açı sı ne de niy le Mar ksist ler, ta ri hin akı şı nı be lir le yen tek

et ke nin "üre tim bi çim le ri" ol du ğu nu id dia eder ler. Karl Marx'ın ün lü

ese ri Das Ka pi tal, tüm ta ri hi, üre tim bi çim le ri ne gö re yo rum la yan bir ça -

lış ma dır. Marx'a gö re ilk baş ta av cı lık ve top la yı cı lık la ya şa yan "il kel ko -

mü nal top lum" var ken, ta rı ma ge çil me siy le bir lik te "kö le ci top lum"

doğ muş, ar dın dan üre tim bi çi min de ki ye ni de ği şik lik ler le bir lik te "fe -

odal top lum" ge liş miş, ma ki ne le rin icat edil me siy le bir lik te ye ni bir üre -

tim bi çi mi olan sa na yi do ğun ca da, "ka pi ta list top lum" or ta ya çık mış tır.

Marx'ın id di ası na gö re, din, dev let, hu kuk, ai le, ah lak gi bi kav ram la rın

hep si, üre tim bi çi min de ki fark lı lık lar la doğ muş ve de ği şik lik ya şa mış tır. 

Mar ksizm'in bu dar gö rüş lü ta rih te ori si nin yan lış lı ğı, şim di ye ka -

dar pek çok dü şü nür ta ra fın dan de tay lı şe kil de izah edil miş ve ni te kim

ya şa nan so mut ör nek ler le de is pat lan mış tır. Bu ne den le bu ra da Mark -

sist ta rih gö rü şü nün ge çer siz li ği ni izah et me ye ge rek gör mü yo ruz. An -

cak üze rin de dur mak is te di ği miz önem li bir nok ta, söz ko nu su

mad de ci yak la şı mın or ta ya çı kar dı ğı tu tu cu, do nuk, ka tı ve renk siz in -

san mo de li dir. 

Ger çek te in san ru hu, Mar ksist ler'in san dı ğı gi bi, mad de nin bir ürü -

nü de ğil dir. Ak si ne, mad de de di ği miz var lık lar ruh ta ra fın dan gö rü lür,

du yu lur ve his se di lir. Do la yı sıy la in san ru hu nun için de bu lun du ğu du -

ru mun mad di şart lar ta ra fın dan be lir len me si müm kün de ğil dir. İn sa nın

ru hu, onu ya rat mış olan Al lah ta ra fın dan ve ril miş çe şit li özel lik le re (ak -

la, kav ra ma ye te ne ği ne, duy gu la ra, is tek le re, eği lim le re) sa hip tir. Bu

özel lik ler, in sa nın için de bu lun du ğu şart lar her ne olur sa ol sun de ğiş -



mez, sa de ce fark lı şe kil ler de ifa de edi lir. Ta rih te ki ilk in sa nın is tek, duy -
gu, dü şün ce ve man tı ğı na sıl sa, gü nü müz in sa nı nın ki de öy le dir. Tek
de ği şen, kul la nı lan araç lar dır. 

İlk in sa nı ya ra tan Al lah, ona da gü nü müz de ki in san lar la ay nı özel -
lik le ri ve ye te nek le ri ver miş tir. Bu yüz den in san lar bu lun duk la rı dö ne -
me, yüz yı la, me ka na gö re fark lı bi linç se vi ye le ri ne sa hip ol maz lar.
İn san la rın bi linç se vi ye si, ken di le ri ne ve ri len dü şün me ye te ne ği ni kul -
lan ma la rı na, vic dan la rı nı ha re ke te ge çir me le ri ne gö re de ği şir. Bu ger çe -
ğin bi lin cin de olan Müs lü man lar, ken di le ri ni za man la, me kan la,
or tam la ve ya be lir li ide olo jik fi kir ler le sı nır lan dır maz lar. Al lah'ın Ku -
ran'da em ret ti ği gi bi kar şı laş tık la rı her şey üze rin de dü şü nür, in ce lik le ri
kav ra ma ya, gü zel lik le ri gör me ye ça lı şır lar. Al lah iman eden in san la rın
bu bi lin ci ni Ku ran'da şöy le ta rif et miş tir:

Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün art ar da
ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen ge mi ler de, Al lah'ın
yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün den son ra di rilt ti ği su da,
her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da, rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer
ara sın da bo yun eğ di ril miş bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir
top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (Ba ka ra Su re si, 164)

İş te bu se bep le Al lah'a iman eden in san la rın uf ku çok ge niş olur.
Da ima öz gür dü şü nür ler. Bu se bep le sa nat ta ve es te tik te uç suz bu cak sız
bir çe şit li lik oluş tu ra bi lir ler. 

Marx ve onu iz le yen ler ise, bu ger çek le ri kav ra ya ma dık la rı için, in -
san bi lin ci ni "sı nıf bi lin ci" gi bi son de re ce dar ve ha ya li bir ka lı ba sok ma -
ya ça lış mış lar dır. Ula şa bil dik le ri her ke si bu ha ya li ka lıp la ra gö re
dü şün me ye ve ya şa ma ya zor la mış lar dır. Bu ne den le de Mar ksizm, her
yer leş ti ği ül ke de in san ru hu nun ifa de bi çi mi olan sa nat ve es te tik kav -
ram la rı nı don dur muş tur. Ko mü nist ler, on mil yon lar ca in sa nı acı ma sız -
ca kat let tik le ri gi bi, in san lı ğın sa nat, es te tik, bi lim, dü şün ce gi bi
va sıf la rı nı da bir an lam da öl dür müş ler dir. 

94
KOMÜNİZM PUSUDA



95
Adnan Oktar (Harun Yahya)

"Ko mü nist Sa nat"ın Do nuk lu ğu

Dün ya üze rin de ki ilk Mar ksist re jim, Ekim 1917'de ger çek le şen
Bol şe vik Dev ri mi ile Rus ya'da ku rul du. Ön ce Le nin'in ar dın dan da Sta -
lin'in de mir yum ru ğu ile yö ne ti len ül ke de, bü tün top lum ko mü nist ide -
olo ji ye gö re ye ni den şe kil len di ril me ye baş lan dı. Ko mü nist le rin el at tı ğı
alan la rın bi ri, kül tü rün en önem li un sur la rı ara sın da yer alan sa nat, es te -
tik ve mi ma riy di. 

Dev ri min he men ar dın dan, "proletarya sa na tı" kav ra mı or ta ya atıl -
dı. Ko mü niz mi be nim se yen sa nat çı lar Is kusst vo Kom muny (Ko mün Sa na -
tı) ad lı bir der gi et ra fın da top lan dı lar ve "proletarya kül tü rü ne hiz met
ede cek sa nat eser le ri üre te cek le ri ni" ilan et ti ler. Ben zer bir dü şün ce, Pro -
let kult (Pro le ter Kül tü rü) ad lı der nek te de ser gi le ni yor du. 

"Proletarya sa na tı"nın ne an la ma gel di ği, çe şit li tar tış ma lar la şe kil -
len me ye baş la dı. 1920'le rin ba şın dan iti ba ren, Tat lin ve Rodc hen ko gi bi
ön de ge len Rus sa nat çı la rı, "sa nat çı, proletarya nın so run la rı na pra tik
çö züm ler üre ten bir tek nis yen ol ma lı dır" te zi ni sa vun ma ya baş la dı lar.
Le nin'in de ona yı nı gö ren bu tez, sa na tın bi li nen pek çok da lı nı "prole-
tarya açı sın dan ya rar sız" gö rü yor ve dış lı yor du. Ör ne ğin Tat lin ve Rodc -
hen ko, çi zi len sa nat sal bir res min bir iş çi nin gün lük ya şa mı na hiç bir
şe kil de kat kı sağ la ya ma ya ca ğı nı
be lirt miş ve bu na da ya na rak da
res min ge çer siz bir sa nat tü rü ol -
du ğu na ka rar ver miş ler di!

"Sos ya list re -
alizm"in 

ön cü le rin den
Ale xan der

Rodc hen ko. 
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1921 yı lın da bu ye ni sa nat an la yı şı "const ruc ti vism" (in şa acı lık) ola -
rak ta nım lan dı ve Sov yet ler Bir li ği'nin res mi sa nat po li ti ka sı gi bi gö rül -
me ye baş lan dı. Bu an la yı şın ön cü sü Tat lin, re sim gi bi "ya rar sız" sa nat lar
liye ri ne, ev ve mo bil ya ta sa rı mı gi bi "ya rar lı" ça lış ma la rın gerekliliğini
sa vu nu yor du. Pro le ter le rin, ya ni Rus iş çi le ri nin ça lış ma sa at le ri sı ra sın -
da "en az ağır lık ve ham mad de ile, en çok ısın ma ve ha re ket ye te ne ği"
sağ la yan kı ya fet ler gi ye bil me le ri için ta sa rım lar yap mış tı. Yi ne ay nı an -
la yış la, "en az ya kıt la en çok ısı ve re cek fı rın ti pi" ta sa rı mı yap mış tı. Böy -
le lik le "proletarya"nın ya şa mı na ye ni kat kı lar sağ la ya cak tı. 

Sa nat çı la rın hep si Tat lin gi bi "mü hen dis leş miş" de ğil ler di. An cak
on lar da "proletarya sa na tı"nı be nim se di ler ve ko mü nist ide olo ji ye hiz -
met ede cek iş le re el at tı lar. Dö ne min Sov yet sa nat çı la rı nın he men hep -
si, iş çi ku lüp le rin de ve "sov yet" adı ve ri len kü çük mec lis ler de
kul la nıl ma sı için iş çi pos ter le ri, afiş ler ve slo gan lar üret me ya rı şı na
gir di ler. Tüm bu ta sa rım lar da or tak te ma la ra yer ve ri li yor du: Kas lı
kol la rıy la el le rin de orak ve ya çe kiç tu tan gür büz Sov yet köy lü ve iş çi -
le ri, ken di le ri ni sa ran zin cir le ri par ça la ya rak aya ğa kal kan öf ke li pro-
letarya fi gür le ri, kı zıl bay rak la rın göl ge sin de ve Le nin'in ön der li ğin de
koş tu ran si lah lı as ker ler...

Rus sa nat çı 
Ale xandr Dey ne -
ka ta ra fın dan
ya pı lan "Pet rog -
rad sa vun ma sı"
tab lo su, 1927.
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Bu ye ni sa nat an la yı şı nın özel li ği, "es te tik" kav ra mı nın ta ma men
gün dem den çı ka rıl ma sı, hat ta za rar lı bir "bur ju va" alış kan lı ğı ola rak
gö rül me siy di. Ya pı lan tüm re sim ler, hey kel ler, pos ter ler, de kor ve mi -
ma ri ta sa rım lar, özel lik le es te tik ten uzak, so ğuk, do nuk ve ka ba hat lar la
do luy du. Encyc lopædia Bri tan ni ca'da ki ta nım la, ko mü nist sa na ta tam bir
"an ti-es te tizm" ha kim di. 

Sta lin dö ne min de bu sa nat an la yı şı da ha da tu tu cu bir ha le gel di.
Sta lin re ji mi "Sos ya list Re alizm" adı nı ver di ği bu do nuk sa nat an la yı şı -
nı res mi bir po li ti ka ha li ne ge tir di. Sos ya list re alizm, "Soy vet dev ri mi nin
pren sip le ri ni (ya ni ko mü nist ide olo ji yi) proletarya nın gün lük ya şa mı
için de ger çek çi ola rak yan sı tan" bir sa nat an la yı şı ola rak ta rif edi li yor du.
Sos ya list re aliz me gö re ya zı lan ro man lar da ko mü nist mi li tan lar, ka rar lı,
ce sur, fe da kar ola rak gös te ri li yor ve bu mi li tan la rın söz de ör nek mü ca -
de le si an la tı lı yor, Sov yet iş çi ve köy lü le ri nin dev rim sa ye sin de söz de ne
ka dar "mut lu" ol duk la rı ta rif edi li yor du. Ger çek te dev rim hal ka mut lu -

Komü nizm le bir lik te, sa nat bü tün
es te tik an la mı nı yi tir di ve so ğuk

bir pro pa gan da yön te mi ne dö nüş -
tü. Çi zi len re sim ler de, he def le nen
in san mo de li de tas vir edi li yor du:
Ka ba, güç lü, do nuk, sis te me ita at

eden ve baş ka bir şey dü şün me yen
iş çi ve ya köy lü ler.



luk de ğil aç lık, bas kı ve ölüm ge tir miş ti, ama "Sos ya list Re alizm" sa nat -
çı la rı, bu nun tam ak si ni tas vir et mek te hiç bir sa kın ca gör mü yor lar dı.
Sos ya list Re alizm, as lın da re aliz min (ger çek çi li ğin) de ğil, ha yal ci li ğin ve
ro man tiz min ifa de siy di. Encyc lopædia Bri tan ni ca'da ki ta nım la, "Sos ya list
Re alizm, kit le le rin bi lin ci ni et ki le mek için ki şi le ri ve olay la rı ide ali ze
et mek ve on la ra be lir li bir kut sal lık ka zan dır mak la, ro man tiz me da -
ya nı yor du." 

Sos ya list Re alizm 1932 yı lın da, Sta lin re ji mi nin kan lı gün le rin de ta -
nım lan dı ve 1980'li yıl la ra ka dar da Sov yet ler Bir li ği'nin res mi sa nat po -
li ti ka sı ola rak kal dı. Tüm bu dö nem bo yun ca, Sov yet sa na tı na
ko mü niz min do nuk, so ğuk ve du ra ğan at mos fe ri ha kim ol du. Sov yet re -
ji mi, ulus la ra ra sı alan da iti bar ka zan mak için sa nat çı la rı nı teş vik edi yor,
ye ni sa nat eser le ri oluş tu rul ma sı na bü yük önem ve ri yor du, ama oluş tu -
ru lan tüm bu eser ler, "Sos ya list Re alizm" de nen dog ma tik yak la şım ne -
de niy le hep son de re ce dar, zevk siz ve çir kin ka lıp lar için de ka lı yor du.
Sos ya list Re alizm, Sov yet ler Bir li ği'nin ya nın da, 1949'dan iti ba ren ko -
mü nist bir re ji me ge çen Çin'de de uy gu lan dı ve ay nı do nuk ve ka ba sa -
nat an la yı şı nı mey da na ge tir di.

1920'li yıl la ra ait Sov yet pro pa gan da pos -
ter le ri: "Proletarya nın 10 Em ri" ve
"Ulusla ra ra sı Em per ya lizm Yı la nı".



Komü nizm de, in san la -
rın so ğuk, ka tı, acı ma sız
gö zük me si mak bul dur.

Li der ler za ten bu ka rak -
ter de dir ve tas vir le ri de

böy le ya pı lır.
Sov yet sa nat çı la rı nın
çiz di ği bu fark lı Le nin

port re le ri, ko mü niz min
ka ran lık ruh ha li nin de

bir ifa de si dir. 
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Komü nist sa na tın
"an ti-es te tizm"

an la yı şı nın bir ör -
ne ği: Sov yet sa -

nat çı Vla di mir
Tat lin'in 1920 yı -
lın da yap tı ğı bir

çalışma.

Komü nist "an ti-
es te tizm"in bir

di ğer ör ne ği: Dö -
ne min Sov yet sa -

nat çı la rın dan
bi ri nin pro le ter

tas vi ri. 



Oy sa ger çek te Rus top lu mu, çok bü yük sa nat çı lar ye tiş tir miş, muh -
te şem sa nat eser le ri ne, mi ma ri ha ri ka la ra im za at mış bir top lum du.
Dev rim ön ce si dö nem de St. Pe ters burg ken tin de ku ru lan dün ya ca ün lü
Her mi ta ge Mü ze si, muh te şem bir sa nat kol lek si yo nu içe ri yor du. Ama
ko mü nizm Rus sa na tı nı 1917'de don dur du, hat ta çok da ha ge ri le re gö -
tür dü. 

Ko mü nist sa na tın söz ko nu su do nuk lu ğu, baş ta da be lirt ti ği miz gi -
bi ko mü nist le rin dün ya gö rü şü nü oluş tu ran ma ter ya list fel se fe nin bir
so nu cu dur. Ma ter ya list fel se fe, da ha ön ce de izah et ti ği miz gi bi, in sa nı
sa de ce bir mad de yı ğı nı ola rak gö ren ve her şe yi de mad de ye in dir ge me -
ye ça lı şan yü zey sel bir dü şün ce dir. Ma ter ya list fel se fe nin sa na ta uy gu -
lan ma sı ise, di ğer her alan da ol du ğu gi bi, bu alan da da tam bir
fi yas ko ya ne den ol muş tur. Çün kü ger çek te sa nat, Al lah'ın in sa noğ lu na
ver di ği es te tik zev ki, gü zel li ğe olan hay ran lık gi bi duy gu la rın ifa de bi çi -
mi dir. Gü zel sa nat eser le ri nin or ta ya çık ma sı için, in san la rın ru hun da ki
bu fıt ri (ya ra tı lış tan ge len) eği lim le rin ala bil di ğin ce öz gür ve ra hat bir
or tam da ifa de edil me si ge re kir. Sov yet ler Bir li ği'nde oluş tu ru lan ve ar -
dın dan Çin'de, Do ğu Blo ku ül ke le rin de, Hin di çi ni'nde ki ve ya Kü ba'da -
ki ko mü nist re jim ler de tak lit edi len ko mü nist dik ta tör lük ler, bu öz gür

Sov yet ler Bir li ği'nin ön cü lü ğün de dü zen le nen Üçün cü Ko mü nist En ter nas yo nal'in
pro pa gan da pos te ri. Bay ra ğı ta şı yan mi li ta nın yü zün de ko mü niz min so ğuk  dün ya -
sı nın tam bir tas vi ri yer alı yor. 



ve ra hat or ta mı ta ma men or ta dan kal dır mış, in san la rı da imi bir bas kı al -
tı na ala rak sa na tı da öl dür müş tür.

Hepsinden önemlisi, komünizm, insanları din ahlakından uzaklaş-
tırarak, sanata en büyük darbeyi vurmuştur. Çün kü sa na ta il ham ve ren
duy gu la rın ba şın da in san la rın din den al dık la rı ma ne vi şevk ve he ye can
ge lir. Ta rih te ki en bü yük res sam lar, hey kel tı raş lar, mi mar lar, hep di ni
ko nu lar da eser ler ver miş ler, di ni inanç la rın dan güç ve il ham al mış lar -
dır. İn san la rı, ölüm le bir lik te yok ola cak bi rer mad de ve ya bir hay van
tü rü ola rak de ğil, Al lah'ın ruh ver di ği var lık lar ola rak gör dük le ri için,
on la ra gü zel lik sun ma, Al lah'ın sa na tı nın te cel li le ri ni gös ter me aş kı için -
de ol muş lar dır. Di nin or ta dan kal dı rıl dı ğı bir top lum da in san la rın bu
şev ki ve he ye ca nı yi tir me le ri, ma ne vi buh ran la ra ka pı la rak amaç sız laş -
ma la rı ka çı nıl maz dır. Ko mü nist re jim le rin hep sin de bu ol gu ya şan mış
ve din siz li ğin bir so nu cu ola rak, in sa nı bir tür hay van ola rak gö rüp
de ğer ver me me, ölüm le bir lik te yok ola ca ğı nı zan net me nin ge tir di ği
ka ram sar lık, kas vet, do nuk luk ve amaç sız lık top lum la ra ha kim ol -
muş tur. Mao'nun Kı zıl Çini’n de tüm top lu ma tek tip el bi se giy di ril me si,
Kül tür Dev ri mi sı ra sın da ev cil hav yan bes le me nin bi le ya sak lan ma sı,
ko mü nist tu tu cu lu ğun ve dar ka fa lı lı ğın di ğer ba zı çar pı cı ör nek le ri dir.
(Ma oizm'i ve Kül tür Dev ri mi'ni bir son ra ki bö lüm de in ce le ye ce ğiz.)

"Ko mü nist Bi lim"in Saf sa ta la rı

Ko mü nist re jim le rin dar be vur duk la rı bir di ğer önem li alan ise bi -
lim ol muş tur. 

Sta lin re ji mi, "proletarya sa na tı" di ye bir kav ram uy du rur ken, bir
yan dan da bi li me el at mış ve "proletarya bi li mi" di ye bir kav ram ile ri
sür müş tür. Bu ko mü nist te ori ye gö re, bir "bur ju va bi li mi" bir de "prole-
tarya bi li mi" var dır ve bu iki si bir bi rin den fark lı so nuç lar ve re cek tir. 

Proletarya bi li mi, as lın da bi li mi ma ter ya list fel se fe nin ge rek le ri -
ne gö re tah rif et mek ten baş ka bir şey de ğil dir. Bu nun en açık gös ter ge -
si ise, Sta lin dö ne mi Sov yet bi li mi ne dam ga sı nı vu ran 'Lysen ko
ola yı'dır. 

Tro fim De ni so vich Lysen ko, Sov yet ler Bir li ği'nde ki çe şit li ta rım
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okul la rın da eği tim gör müş ve 1940'lı yıl lar da Sta lin'in gö zü ne gi re rek
Sov yet ta rım ve bi yo lo ji po li ti ka la rı na tam bir ha ki mi yet sağ la mış tır.
Lysen ko'nun en önem li yö nü ise, 19. yüz yı lın son la rın da Avus tur ya lı
bo ta nik çi ra hip Gre gor Men del ta ra fın dan de ney ler le keş fe di len ve 20.
yüz yıl da ki ile ri ça lış ma lar la des tek le nen ka lı tım ya sa la rı nı red det me si -
dir. Lysen ko, Men del'in ya sa la rı nın "bur ju va bi li mi" ol du ğu nu ile ri sür -
müş, bu na kar şı lık 18. yüz yıl da Fran sız ev rim ci bi yo log La marck'ın
or ta ya at tı ğı "ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı" te zi ni
sa vun muş tur. 

Lysen ko'nun hiç bir bi lim sel ka nı ta da yan ma yan bu dü şün ce si,
1930'lu yıl lar da bü yük bir ta rım sal kriz ya şa yan Sov yet ler Bir li ği'nde il -
gi çek me ye baş la mış tır. Lysen ko, or ta ya at tı ğı tez le ri uy gu la ya rak di ğer
bi yo log la rın dü şün dük le rin den çok da ha bü yük, güç lü ve ve rim li bir ta -
hıl üre ti mi sağ la ya ca ğı nı va at et miş tir. Ör ne ğin, uy gun çev re
ko şul la rın da ye tiş ti ri len buğ day bit ki le ri -
nin çav dar to hum la rı ver me ye baş la ya ca -
ğı nı öne sür müş ve bu na da ya lı ta rım sal
gi ri şim ler ya pıl mış tır. (Bu id dia, vah şi do -
ğa da ya şa yan kö pek le rin bir za man son ra
til ki ha li ne ge le cek le ri ni id dia et me ye
ben zer ve ger çek te bi li me ta ma men ay kı rı
ve bu gü ne ka dar hiç bir ör ne ği göz lem len -
me miş olan ba tıl bir inanç tır.) Sta lin 1940
yı lın da Lysen ko'yu Sov yet Bi lim ler Aka -
de mi si Ge ne tik Ens ti tü sü'nün ba şı na ge -
tir miş ve Lysen ko bu kol tu ğu tam 25 yıl
ko ru muş tur. Lysen ko ay nı za man da Sov -
yet ler Bir li ği'nin güç lü ku rum la rın dan bi -
ri olan Vla di mir I. Le nin Ta rım Bi li mi
Aka de mi si'nin baş ka nı ol muş tur. 

1948 yı lın da kla sik ge ne tik ala nın da
eği tim ve araş tır ma yap mak ya sak lan mış,
Lysen ko'nun ev rim ci te zi ni ka bul et me -

103
Adnan Oktar (Harun Yahya)

Lysen ko ev rim
te ori si uğ ru na

ge ne tik ka nun la -
rı nı red de de rek
Sov yet ta rı mı nı
on lar ca yıl ge ri -

ye gö tür dü.



ye rek Men del ge ne ti ği ni sa vun ma yı sür dü ren ba zı ge ne tik çi ler giz li ce
tu tuk la na rak idam edil miş tir. 

Lysen ko'nun ta rım po li ti ka sı bü yük ve rim siz lik le re yol aç mış tır.
Ör ne ğin Lysen ko, eki le cek to hum la rın eğer uzun sü re so ğuk su da bek le -
ti lir ler se so ğuk ha va şart la rı na uy gun bir ya pı ka za na cak la rı nı ile ri sür -
müş ve bu nu de ne mek için ton lar ca to hum so ğuk su da bek le til dik ten
son ra Si bir ya step le ri ne ekil miş tir. El bet te to hum la rın hep si za yi ol muş -
tur. Ben ze ri de ne me le rin hep si fi yak so ile so nuç lan mış tır. Fa kat bu ger -
çek an cak 1960'lı yıl lar da açık dil le ifa de edi le bil me ye baş lan mış tır.
So nuç ta, 1964 yı lın da, Lysen ko'nun te zi nin bi lim sel ola rak yan lış ol du ğu
res men ka bul edil miş ve bu nun ar dın dan Men del ge ne ti ği nin Rus ya'da
ye ni den öğ re til me si ve uy gu la na bil me si için bü yük ça ba har can mış, ta -
rım ürün le rin de Ame ri kan ti pi me lez le me ve güb re le me yön tem le ri ne
ge çil miş tir. İle ri sür dü ğü te zin bir saf sa ta ol du ğu nun ve bu yol la Sov yet
bi li mi ne ve ta rı mı na bü yük dar be vur du ğu nun an la şıl ma sı na rağ men,
Lysen ko ve ta raf tar la rı fi kir le rin den vaz geç me miş ler ve da ha sı Sov yet
bi lim ku rum la rın da ki ün van ve po zis yon la rı nı da bü yük öl çü de ko ru -
muş lar dır. 

Lysen ko ola yı, ma ter ya liz me ve ev rim te ori si ne olan kö rü kö rü ne
bağ lı lı ğın bi li me ve top lu ma ne ka dar bü yük bir za rar ver di ği ni gös te -
ren ta rih sel bir bel ge dir. Günümüz evrimcileri Lysenko olayını genel-
likle konu edinmezler, edindiklerinde ise bunu sadece Lamarckizm'le
ilgili bir dogmatik hareket gibi gösterirler. Oysa Lysenko ve onu izleyen-
ler yalnızca Lamarckist değil, aynı zamanda Darwinist'tir. Lamarck'la
Darwin'i birbirini tamamlayan iki önemli evrimci teorisyen olarak gör-

Lysen ko (sağ
baş ta), Sov yet
uz man la ra
"proletarya bi -
li mi"ne da ya lı
Sov yet ta rım
pro je le ri hak -
kın da bil gi ve -
ri yor. 



müşler, Lamarck'ın "kazanılmış özelliklerin sonraki nesle aktarılması"
şeklindeki bilim-dışı tezi reddedildiği takdirde Darwin'in teorisinin de
geçersizliğinin ortaya çıkacağını fark etmişler, bu nedenle körü körüne
Lamarck'ı savunma yoluna gitmişlerdir.

Mar ksist ve Dar wi nist dü şü nür Ro bert M. Yo ung, "Dar wi ni an Evo -
lu ti on And Hu man His tory" (Dar wi nis tik Ev rim ve İn san lık Ta ri hi) ad lı
ma ka le sin de bu ko nu da şu yo ru mu ya par:

Ya kın bir za man ön ce, top lu mun ve do ğa nın ay nı ev rim sel ve ko mü nist ya -
sa la rı iz le di ği dü şün ce si, 1930'lu ve 40'lı yıl lar da ki Sta lin re ji mi nin en va -
him olay la rın dan bi ri olan Lysen ko izm'e yol aç mış tır. Do ğa nın ya sa la rı nın
di ya lek tik iş le di ği ka bul edil miş, ve bu ka bul edil miş gö rü şü be nim se me -
yen ay kı rı bi yo log lar mes lek le rin den ol muş lar, ço ğu za man öz gür lük le ri ni
ve hat ta ba zen ha yat la rı nı da hi kay bet miş ler dir. Lysen ko izm dün ya nın
ka lan kıs mın da ki önem li ge ne tik ge liş me le ri yad sı yan ve on la ra kar şı çı -
kan bir ev rim ci lik tir. Ama bu Dar wi nizm adı na ya pıl mış tır...66

Lysen ko dö ne min de ki Sov yet yö ne ti ci le ri nin ge ne tik ka nun la rı na
gös ter dik le ri di re niş, ma ter ya list fa na tiz min ör nek le rin den sa de ce bi ri -
si dir. Bu gün de ha la pek çok ma ter ya list, ay nı ge ne tik ka nun la rı nı ka -
bul len me mek için di re nen Lysen ko ve yan daş la rı gi bi, bi li min
can lı lar da or ta ya çı kar dı ğı "ta sa rım" ger çe ği ne, ya ni ya ra tı lış de lil le ri ne
kar şı gö zü ka pa lı bir di re niş için de dir. Ve bu ne den le ak si yön de bir ka -

Lysen ko'nun
hu ra fe le ri Rus
köy lü le ri ne de -
tay lı ola rak ta rif
edil di ve uy gu -
la tıl dı. So nuç
tam bir fi yas ko
ola cak tı.
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nıt el de et mek için, yıl lar dır mil yar lar ca do lar har ca mak ta ve in san lık
adı na bü yük bir kay ba se bep ol mak ta dır lar. Yal nız ca ken di ide olo jik ön -
yar gı la rı ne de niy le, tüm dün ya da hiç bir so nuç ge tir me ye cek araş tır ma -
lar yap tır mak ta, emek ve pa ra is ra fı na ne den ol mak ta dır lar. (De tay lı
bil gi için bkz. Ku ran Bi li me Yol Gös te rir, Ha run Yah ya)

Ko mü nist İde olo ji nin Top lum sal Yaşa ma Et ki le ri

Ko mü nist ide olo ji nin bu bö lü mün ba şın dan bu ya na be lirt ti ği miz
bağ naz ya pı sı, 20. yüz yıl da ki ko mü nist re jim le rin top lum sal ya şa mın da
son de re ce olum suz et ki ler mey da na ge tir miş tir. Al lah'ın var lı ğı nı in kar
eden, Al lah'ın di nin den uzak la şa rak her tür lü ma ne vi ve ah la ki de ğe ri
hi çe sa yan acı ma sız, ade ta ce hen nem gi bi bir ya şam sun muş tur. Al lah
kor ku su ol ma yan, in san la rı öl dük ten son ra yok ola cak mad de ler ola rak
al gı la yan bir an la yış top lum la ra tel kin edil miş ve bu nun so nu cun da da
ta ri hin en in san lık dı şı ya pı la rın dan bi ri mey da na ge ti ril mek is ten miş tir.
Sov yet ler Bir li ği'nde, Do ğu Blo ku ül ke le rin de ve Kı zıl Çin'de göz lem le -
nen bu et ki ler, ko mü nist sis te min oluş tur mak is te di ği top lum mo de li -
nin, ay nen ma ter ya list-Dar wi nist te ori de ön gö rül dü ğü gi bi, "gelişmiş
bir hayvan sürüsü" modeli olduğunu ortaya koymaktadır.

Komü nizm, bir kor ku re ji mi dir. Halk, so ğuk gö rü nüm lü, yük sek ten ba kan üni for ma lı
yö ne ti ci ler ta ra fın dan sü rek li kor ku tu lur ve sis tem bu kor kuy la ayak ta du rur. 
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Ko mü nist top lum la rın ba zı te mel özel lik le ri ni şöy le sı ra la ya bi li riz:
� Ko mü nist top lum lar da in san lar, Dar win'in ev rim te ori si ve En -

gels'in "do ğa nın di ya lek ti ği" ma sa lı uya rın ca, ge liş miş bir hav yan
tü rü ola rak ka bul edi lir. Do la yı sıy la top lum da bir "hav yan sü rü sü"
sa yı lır. Top lu mu hay van sü rü sü sa yan bu an la yış, ko mü nist re jim -
le rin her aşa ma sın da or ta ya çı kar. Sistemin geliştirdiği insan, "hay-
van ve makine" arasında kalan cansız, ruhsuz, donuk bir varlıktır.

� Komünist sistemde, insana değer verilmez. "Zaten sürüde çok var,
bir tane eksilse bir şey olmaz" mantığı geçerlidir. Çalışamayan ya
da sakat olanlar sürüden atılır, ölüme terk edilir. Hastalıklı ve za-
rarlı olarak kabul edilir. Af, merhamet, vefa duygusu yoktur. Bu
nedenle herkes yaşlılıktan ve yok edilmekten korkar. Yaşlılara şef-
kat ve saygı gösterilmez, aksine  yalnız ve yardımsız olarak kendi
başlarına bırakılmaları şeklinde acımasız bir düşünce aşılanır.

� Toplum tıpkı sürüdeki hayvanlar gibi, tek tip görünüme sahip in-
sanlardan oluşur. Aynı kıyafetler, aynı tipte arabalar, aynı tipte
evler vardır. Tüm topluma büyük bir monotonluk hakimdir.
Sporcu, sanatçı, akademisyen, işçi hep birbirinin aynı, tek tip bir
yaşam modeline sahiptirler. Evler hayvansal birer barınak, kıyafet-
ler ise "soğuktan koruyacak post" mantığıyla yapılır. Estetik tama-
men terk edilmiştir.

� İn san la rın bi rey sel özel lik le ri de ğil, top lu lu ğa ver dik le ri güç ve kat -
kı la rı ön pla na çı kar. İyi ça lı şan iş çi, iyi ça lı şan köy lü ide al in san dır.

Sov yet ler
Bir li ği'nde
halk gös te ri -
le ri ni dur -
dur mak için
kul la nı lan
özel
Djzhernsky
bir li ği.



Sis tem sa de ce mad di bir kav ram olan "ça lış ma ve üret me" kav ram -
la rı üze ri ne ku ru lu dur. "Üret mek sü rü yü güç len dir mek tir" man tı ğı
ge çer li dir. İn san la rın ah la kı, ni ye ti, ruh ha li hiç bir za man dik ka te
alın maz. 

� Ha ya tı ya şam mü ca de le si ola rak gö ren bu zih ni yet te, za yıf la rın
yok ol ma sın da bir sa kın ca yok tur, bi la kis bu ge rek li dir. Hay van lar -
da bi le var olan fe da kar lık ol ma dı ğı için, her kes ön ce ken di ni dü şü -
nür, bu ne den le top lum iler le mez. İn san lar mer ha met ten uzak
ol du ğu için top lu mun hu zur ve ba rış için de ol ma sı müm kün de ğil -
dir. Şef kat yok sun lu ğu ve mer ha met siz lik, ge le cek kor ku suy la bir -
le şin ce top lum da umut suz luk ve ka ram sar lık ha kim olur. 

� İnsanlar, sürü psikolojisi içinde daimi bir korku yaşarlar. Çok
çabuk, her olaydan korkarlar. Kapı önündeki pardesülü adamdan,
müdürün karşısına çağrılmaktan korkarlar. Korkunun kaynağı be-
lirsizdir, kimse onu tanımlayamaz, ama en alttan en üste kadar her-
kes korkuyu yaşar.

� Da ha sı top lum da Al lah kor ku su nun ye ri ne kon muş çe şit li "kor ku
mer kez le ri" var dır. Ör ne ğin Sov yet ler Bir li ği'nde ku ru lan KGB (ve
onun ön cü sü olan Çe ka, NKVD gi bi giz li ser vis ler), tüm top lu ma
ölüm cül bir kor ku sa lan ku rum lar ola rak ça lış mış tır. Bu ku rum la -

Yıkıl ma dan
ön ce Ber lin
Du va rı'nın

do ğu ta ra fı:
Di ken li tel ler -
le, ma yın lar la

ve tank en -
gel le riy le ko -
ru nan du var,

ko mü nist
des po tiz min
sem bo lü ol -

muş tur.
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rın "her şe yi gör dü ğü ve bil di ği" dü şün ce si top lu ma ha kim olur. Bu

ku rum lar ta ma men "or man ka nun la rı"na da ya lı bir ayık la ma sis te -

mi ge liş ti rir, hiç bir yar gı lan ma ve sa vun ma hak kı ta nı ma dan mil -

yon lar ca ki şi yi ölü me gön de re bi lir.

� Allah korkusu olmadığı için, insanlar ancak sistemden korktukları

kadar tutkularını engellerler. Sistem görmeyecekse ya da cezalan-

dırmayacaksa her türlü gayrı meşru işi yaparlar. Hırsızlık, yolsuz-

luk, rüşvet, zimmete geçirme had safhadadır.  

� Ya şa dık la rı or tam dan kay nak la nan kay gı, kor ku ve pa nik, hal kı

stres içi ne so kar. Ge ce le ri uyu ya maz lar, gün düz le ri her şey den te -

dir gin olur lar. Be den ler he men çö ker. Yo ğun bas kı ve ağır ya şam

şart la rı ka dın ve er ke ği genç yaş ta çö ker tir ve ki mi za man da er ken

yaş ta ölüm le re se bep olur. Umut suz luk tan do la yı, sa hip ol duk la rı

ni met ler den bi le zevk ala maz lar. An cak iç kiy le ka fa la rı nı uyuş tu -

rur ve ya rı sar hoş bir hal de ce hen nem ben ze ri bir ya şam sü rer ler.

� İn san lar öl dük ten son ra yok ola cak la rı na inan dık la rı için, ya şa ma

dört el le vah şi ce sa rı lır lar. Her ke si düş man ve ken di ya şam mü ca -

de le sin de ra kip gör dük le ri için, her ha re ke ti ken di aleyh le rin de yo -

rum lar ve kin tu tar lar. Sos ya liz min te me li gi bi gös te ri len

"yar dım laş ma" ve "da ya nış ma" kav ram la rı sa de ce slo gan lar da ya -

şar. Ger çek te her kes bir bi ri ne kuş kuy la ba kar ve her kes tek ba şı na

bir ya şa ma mah kum olur.

� Al lah inan cı ol ma dı ğı için bi re yin ken di si ne ma nen bağ la nıp gü ve -

ne bi le ce ği kim se yok tur. Dar wi nist-ko mü nist dev let bi re yi sü rek li

ezer. Top lu mun di ğer bi rey le ri ise sa hip ol duk la rı nı her an elinden

ala bi le cek po tan si yel birer düş man dır. Do la yı sıy la ko mü nist top -

lum da bi re yin gü ve ne bi le ce ği tek ki şi ken di si dir, ama ken di si nin

de za yıf ol du ğu nu bil di ği için ken di si ne de gü ve ne mez, böy le ce yo -

ğun bir ümit siz lik ha kim olur. Bu yüz den ko mü nist top lum la rın bi -

rey le ri nin bık kın ve sü rek li ha yat la rın dan şi ka yet eden bir ya pı la rı

var dır, ama hiç bir şe yi de ğiş tir mek için uğ raş maz lar. 

� Ko mü nist top lum da in san la rın ak lı ka pa lı ol du ğu için ya şa mın her

ye rin de iş te, okul da, ev de, eğ len ce de ak sak lık lar var dır. Sa de ce



ken di le ri ne öğ re til di ği ka dar ha re ket ede bi lir ler (hay van lar gi bi) ve
bu ne den le hiç bir olay ve so run kar şı sın da ori ji nal ve ye ni bir çö -
züm ge ti re mez ler. Za ten ak si tak dir de de şid det le kar şı lık gö rür ler.

� Dü şün me yen in san lar yü zün den or ga ni zas yon yok tur, kay nak lar
ve rim li kul la nıl maz. Kay nak lar, -Lysen ko ör ne ğin de çok çar pı cı
ola rak gö rül dü ğü gi bi- üto pik ha yal ler ve he def ler uğ ru na is raf edi -
lir.

� Ko mü nist top lum da, top lu mun en te mel bi ri mi olan ai le de tah rip
edil miş du rum da dır. Ger çek an lam da ev li lik yok tur. Sadece ço-
ğalma ve neslin devamı vardır. Ev li lik, gü zel ah la kın ya şan ma sı de -
ğil, nes lin de va mı dır. Ço cu ğa ai le si de ğil, dev let ya da ken di
ni te len dir me le riy le "sü rü" ba kar. Ço cuk; sa va şa cak, sü rü yü ko ru -
ya cak ye ni kuv vet ola rak gö rül dü ğü için, bu şe kil de eği ti lir. An ne
ya şa dı ğı or tam dan, evin den nef ret et ti ği için vah şi le şir, bu da ço cu -
ğa yan sır. Ço cuk lar ai le sev gi sin den mah rum bü yü dü ğü için sal -
dır gan ve ka ram sar dır. Ev de de sev gi-say gı ye ri ne, kav ga
ha kim dir. Ço cu ğun gü ve ne ce ği kim se yok tur.

� Ni kah, sa da kat, if fet gi bi kav ram la rın ol ma dı ğı, sa de ce çift leş me
man tı ğı nın hü küm sür dü ğü top lum da fa hi şe lik çok yay gın dır.

� Ko mü nist top lu mu yö ne ten po lis dev le ti nin bas kı sı, vic da nın ve
Al lah kor ku su nun ye ri ni tu ta maz. Bu yüz den suç oran la rı yük sek -
tir, top lum da hır sız lık va ka la rı yay gın dır. Fab ri ka lar, tar la lar, ko -
ope ra tif ler top lu ca yağ ma edi lir. Suç or tak lı ğı olu şa ca ğı için de
kim se kim se yi şi ka yet ede mez.

� Her ne kadar komünist ideolojinin ırkçılıktan uzak olduğu iddia
edilse de, komünist rejimlerde ırkçılık yaygındır. Örneğin Sovyetler
Birliği'nde Rus olmayan halklara, özellikle Müslümanlara ve
Türkler'e karşı ırkçı bir antipati gelişmiştir. Darwinist ırkçı teori her
yönüyle benimsenmiş, Türkler ve diğer Müslüman halklar "evri-
mini tamamlayamamış etnik gruplar" olarak görülmüş ve sürgün
adı altında kitle katliamlarına tabi tutulmuştur. Katliam, komünist
ideolojiye göre "doğanın diyalektiğinin", yani evrimin doğal bir par-
çasıdır. 
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D ar wi nist-ko mü nist dev let, in san la rı hay van sü rü sü ola rak gör dü ğü için mil le ti ne hem de -
ğer ver mez, hem de gü ven mez. Bu ne den le kor ku, bas kı, su ni teh li ke ler ve deh şet or -

tam la rı oluş tu ra rak, on lar üze rin de de ne tim sağ la ma ya ça lı şır. Her ke si po tan si yel şüp he li,
suç lu ve ya ha in ola rak gö rür. Böy le bir dev let an la yı şın da in san la rı ce za lan dır mak ve ya öl dür -
mek için on la rın suç iş le me le ri ge rek mez.
Sa de ce şüp he len mek on la ra zul met mek
için ye ter li dir. Ko mü nist Rus ya bu nun en
açık ör ne ği dir. 
Ün lü ta rih çi ya zar Tzve tan To do rov bu tür
an la yı şa sa hip dev let le rin halk la rı na kar şı
tu tum la rı nı şöy le ta nım lar:

"Düş man, te rö rü hak lı çı kar mak ta kul la -
nı lan en bü yük araç tır; düş man sız to ta li -
ter dev let ol maz. Or ta da düş man yok sa dev let düş man ya ra tır. Düş man lar
be lir len dik ten son ra ar tık on la ra acı nıl maz... Düş man ol mak dü zel mez ve ka lı tım sal bir ku -
sur dur. ... Ko mü nist ik ti dar için de du rum ay nı dır; bur ju va sı nı fı na bas kı uy gu la mak ya
da bu na lım an la rın da bur ju va yı yok et mek is ter. Onun bu is te ği ne he def ol mak için
her han gi bir şey yap mış ol mak ge rek li de ğil dir; yal nız ca bur ju va sı nı fın dan ol mak
ye ter li dir.” (Tzve tan To do rov, L'hom me dé pay sé, Pa ris, Le Se uil, 1995, s.33)

Le nin'in şu söz le ri de Dar wi nist-ko mü nist dev le tin hal kı na ba kış açı sı nı gös ter me si açı sın dan
önem li dir:

Dev let ege men sı nı fın elin de kar şıt sı nıf la rın di re ni şi ni ez mek için kul la nı lan bir ma ki ne dir.
Bu ba kış açı sıy la, proletarya dik ta tör lü ğü de öte ki sı nıf la rın dik ta tör lü ğün den fark lı de ğil dir.
Çün kü proletarya ege men li ğin de ki dev let, bur ju va zi yi ez mek için kul la nı lan bir ma ki ne dir.
Dik ta tör lük doğ ru dan şid de te da ya nan ve hiç bir ya say la kı sıt lan ma mış ik ti dar dır.
Proletarya nın dev rim ci dik ta tör lü ğü, proletarya nın bur ju va sı nı fı na uy gu la dı ğı şid -
det sa ye sin de ayak ta du ran bir ik ti dar dır, hiç bir ya say la da kı sıt la na maz. (Le nin,
Proletarya Dev ri mi ve Dö nek Ka utsky, s. 53)

Yu ka rı da Le nin'in ken di söz le riy le de ifa de edil di ği gi bi, Dar wi nist-ko mü nist Sov yet re ji mi nin
hal kı na gü ven me me si, on la rı de ğer siz hay van lar ola rak gör me si, on  mil yon lar ca in sa nın iş -
ken ce ve ya aç lık so nu cun da öl me si ne, ve bir mil le tin on  yıl lar ca deh şet ve ka ran lık için de ya -
şa ma sı na ne den ol du. 
Rus hal kı bu gün de ha la ay nı ne den ler den do la yı acı çek mek te dir. Çün kü Rus dev let me ka -
niz ma sı için de ko mü nist zih ni ye ti ha la sür dü ren ba zı kad ro lar var dır ve bun lar ha la halk la rı nı
de ğer siz bir eş ya, ade ta bi rer hay van ola rak gör mek te dir. 2000 yı lı için de Rus ya'da ger çek le -

şen bir olay bu nun açık bir de li li ol muş tur. Bu olay da Sov yet -
ler dö ne min den ka lan Dar wi nist-ko mü nist zih ni yet ka ran lık
yü zü nü bir kez da ha gös ter miş tir. Mos ko va, ba tan bir Rus de -
ni zal tı sın da ki as ker le ri ni kur tar mak için uzun sü re gi ri şim de
bu lun ma mış, söz de "dev let gü ven li ği" ge rek çe siy le, bu fe la -
ke ti yar dı ma ge le bi le cek olan Ba tı lı ül ke le re uzun sü re du yur -
ma mış ve böy le ce ken di as ker le ri ni bi le bi le ölü me terk
et miş tir. Bu vah şe te tep ki gös te ren bir an ne nin Rus gü ven lik
güç leri tarafın dan iğ ne yapılarak sus turul ması, Rus dev let
kad roların da hala Stalinist zih niyetin et kilerinin sür düğünü
gös teren çar pıcı bir ör nek tir.

DARWINİST-KOMÜNİST KADROLAR 
RUS HALKINI EZMEYİ SÜRDÜYOR
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� Ko mü nist dü zen de in san lar sa de ce ürün ve ren hay van lar ola rak

ka bul edi lir. Özel lik le köy lü le re kar şı nef ret ve kü çüm se me ha kim -

dir. Marx, köy lü le ri "pa ta tes çu val la rı" ola rak ta nım la mış, Le nin ve

Sta lin de –ön ce ki bö lüm de de tay lı ola rak in ce le di ği miz gi bi- mil -

yon lar ca sı nı kas ten aç lı ğa mah kum ede rek öl dür müş tür. On la ra

gö re köy lü ler sa de ce ta hıl, pa muk vs. üre ten hay van sü rü le ri dir.

Üret tik le ri nin el le rin den alın ma sı (kol lek ti vi zas yon) ise, ba la rı la rı -

nın üret ti ği ba lın top lan ma sı ka dar meş ru ve ma kul gö rü lür. 

Yu ka rı da an la tı lan lar as lın da din siz top lum la rın bir öze ti dir. Al lah

inan cı ol ma yan top lum lar da, -han gi isim al tın da olur sa ol sun- yu ka rı da -

ki ne ben zer bir ya şam ka çı nıl maz dır. Çün kü bu tür top lum lar da in sa na

Al lah'ın ya rat tı ğı, ruh sa hi bi bir var lık ola rak de ğer ve ril mez. İn san lar

bir bir le ri ni -baş tan be ri be lirt ti ği miz gi bi- ölüm le bir lik te yok ola cak

mad de ler, bi raz ge liş miş hay van lar gö züy le de ğer len di rir ler. Bu yüz den

de top lum da hu zur, ba rış, gü ven lik, da ya nış ma, kar deş lik ya şan maz.

Her kes müm kün ol du ğun ca ken di çı ka rı nı ko ru ma ya, ken di ya şa mı için

ka zanç sağ la ma ya ça lı şır. Kim se kim se nin sağ lı ğı nı, hu zu ru nu, ra ha tı nı

dü şün mez. İn san la ra bir za rar do kun ma sın dan en di şe len mez, bu na en -

gel ol ma ya ça lış maz. Ay nı şe kil de din siz top lum lar da adil yö ne ti ci ler,

top lu mun fay da sı için ça lı şan in san lar bul mak da müm kün de ğil dir.

Her bi rey bu lun du ğu mev ki de ken di si için ula şa bi le ce ği en bü yük çı ka rı

el de et me ye ça lı şır.

Oy sa Ku ran ah la kın da in san lar bir bir le ri ne Al lah'ın bi rer ku lu ola -

rak de ğer ve rir ler. İyi lik yap mak için bir çı kar gö zet mez, ak si ne sü rek li

iyi iş ler ya pıp ha yır lar da ya rı şa rak Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma ya ça lı şır lar.

Ahi ret te gü zel bir ya şam umut et tik le ri ve Al lah'ın "... bir sa da ka ver me -

yi ve ya iyi lik te bu lun ma yı ya da in san la rın ara sı nı dü zelt me yi em re -

den ler..." (Ni sa Su re si, 114) "... Kim Al lah'ın rı za sı nı is te ye rek böy le

ya par sa, ar tık ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz." (Ni sa Su re si, 114) aye ti ni

bil dik le ri için, da ima iyi dav ra nış lar da bu lu nur lar. Ve bun la rı da in san -

lar dan bir çı kar bek len ti siy le de ğil, kar şı lı ğı nı yal nız ca Al lah'tan bek le ye -

rek ya par lar. Al lah, bu ör nek ah la kı, ayetlerde şöy le ta rif et mek te dir:
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Ken di le ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la, ye ti me ve

esi re ye di rir ler. "Biz si ze, an cak Al lah'ın yü zü (rı za sı) için ye di ri yo ruz;

siz den ne bir kar şı lık is ti yo ruz, ne bir te şek kür. Çün kü biz, asık su rat lı,

zor lu bir gün ne de niy le Rab bi miz’ den kor ku yo ruz." (İn san Su re si, 8-10)

So nuç

Bir toplumda sanatın ve bilimin gelişmesinin karşısındaki en

önemli engel, komünizmin de en büyük dayatması olan tutuculuktur.

Sürekli belirli dar kalıplar, yasak ve kısıtlamalar içinde, düşünmeye ve

yaşamaya şartlandırılan bir toplumda bilim ve sanat da felç olur. Bilim

ve sanatın gelişmesi için, insanların geniş düşünmesi, açık bir ufukla

dünyaya bakmaları gerekir. 

Bazı insanlar, bilimi ve sanatı donduran bu tutuculuğu çok yanlış

bir yorum yaparak dine atfetmeye kalkarlar. Oysa Kuran'da öğretilen

gerçek din, tutuculuğa, taassuba, yasakçılığa tamamen karşıdır, insan-

lara olabildiğince özgür ve geniş bir düşünce ufku kazandırır. İnsanları

Allah korkusu dışındaki tüm korkulardan, tedirginliklerden özgürleşti-

rir. Bu özgürlük içinde de bilim, sanat ve düşünce alabildiğine gelişir.

İnsanlar Allah'ın Kuran'da öğrettiği gibi derin düşünür, evreni, doğayı

ve karşılaştıkları olayları hep akıllarını kullanarak değerlendirirler.

Ayrıca din ahlakı, Allah'a ve dine hizmet anlayışını yerleştirerek, insan-

lara sanat, bilim ve fikir üretmek için çok büyük bir şevk, heyecan ve

istek kazandırır. Nitekim İslam dünyasının ilk yüzyıllarında bu sayede

büyük bir "altınçağ" yaşanmıştır.

Komünizm ise, hem bir yandan tamamen tutucu bir siyasi ve sos-

yal sistem kurmuş, hem de bir yandan insanların Allah'a olan inançla-

rını yok ederek onların yaşama sevinçlerini, hayatlarına anlam veren

gerçeği tahrip etmiştir. Sanatı, bilimi ve düşünceyi Marxizm gibi zor-

lama bir teorinin boyunduruğu altına sokmuş ve baltalamıştır.

Bize bu gerçeği daha da çarpıcı bir şekilde gösterecek olan komü-

nizm örnekleri ise, çeşitli uzak doğu ülkelerinde yaşanmıştır. 



BÖLÜM IV

Mao'nun ge ril la sa va şı nın

mil yon lar ca kur ba nın dan biri.



K
o mü nizm Av ru pa'da doğ muş tu. İlk dev ri mi ni da ha
do ğu da, Rus ya'da ger çek leş tir di. 20. yüz yı lın ikin ci
ya rı sın da ise, da ha da do ğu ya iler le di. 1949 yı lın da
dün ya nın en ka la ba lık ül ke si olan Çin, Mao Tse-
tung'un ön der li ğin de ki ko mü nist ge ril la lar ta ra fın dan

ele ge çi ril di. On yıl lar dır Çin'in çe şit li böl ge le rin de hü kü met kuv vet le ri -
ne kar şı ge ril la sa va şı yü rü ten Mao'nun mi li tan la rı, böy le ce dün ya nın
ikin ci bü yük ko mü nist dev ri mi ni ger çek leş tir di ler. Bu ikin ci bü yük dev -
ri min so nuç la rı ise ay nı bi rin ci si, ya ni Bol şe vik dev ri mi gi bi ol du: Ci na -
yet ler, kit le kat li am la rı, iş ken ce ler, kıt lık lar, yok sul laş ma, yoz laş ma ve
ken di içi ne ka pa lı, do nuk bir kor ku top lu mu...

Mao, ko mü niz me Le nin'den son ra ikin ci önem li de ği şi mi ge ti ren
te oris yen ol du. Mao'nun Mar ksizm'e üç önem li ko nu da ye ni lik ge tir di ği
ka bul edi lir:
1) Marx ve onu iz le yen di ğer ko mü nist ide olog la rın "iş çi sı nı fı" (prole-

tarya) kav ra mı na at fet tik le ri öne min ak si ne, Mao "köy lü sı nı fı nı"
dev ri min ön cü sü ola rak ka bul et miş ve "köy lü sos ya liz mi" kav ra -
mı nı or ta ya at mış tır. 

AS YA'DA KI ZIL TE RÖR
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2) Le nin'in şe hir mer kez le rin de ey lem ya pa rak dev rim ha zır lı ğı ya -
pan ko mü nist par ti an la yı şı ye ri ne, Mao "ge ril la sa va şı" yön te mi ni
ge liş tir miş ve şe hir mer kez le rin de de ğil kır lar da ve dağ lar da ör güt -
le nen bir ko mü nist par ti oluş tur muş tur.

3) Mar ksiz m'in te me lin de yer alan ve Le nin ta ra fın dan da be nim se nen
en ter nas yo na list (ulus la ra ra sı cı) yak la şım ye ri ne, Mao mil li yet çi li ğe
önem ver miş ve "mil li yet çi sos ya lizm" kav ra mı nı ge liş tir miş tir. 
Ger çek te Mao'nun üst te ki üç fark lı yak la şı mı nın asıl ne de ni, için de

bu lun du ğu şart lar dır. Çin gi bi ne re dey se ta ma men köy lü nü fus tan olu -
şan ve tu tu cu bir mil li yet çi an la yı şa sa hip bir ül ke de, Mao için "mil li yet -
çi köy lü sos ya liz mi"ni or ta ya at mak tan baş ka bir se çe nek kal ma mış tır.
Köy lü lü ğe önem ve ren Mao, ka çı nıl maz ola rak köy lü ler ara sın da ör güt -
len miş ve yi ne ka çı nıl maz ola rak "kır ge ril la sı" mo de li ni uy gu la mış tır.

Bu nedenler, Maoizm'in veya diğer bir ifadeyle Maoculuğun neden
yöntem olarak Leninizm'den farklı olduğunu açıklar. Aynı zamanda,
neden Leninizm'den bile daha vahşi, barbar ve katı bir ideoloji oldu-
ğunu da açıklar. Çünkü zaten acımasız, vahşi ve kan dökücü bir ideoloji
olan komünizme, Maoculukla birlikte, cehalet, fanatik milliyetçilik ve
kültür-medeniyet düşmanlığı da eklenmiştir ki, ortaya tam bir facia çık-
mıştır. Maoculuk komünizmin en kötü versiyonudur, deyim yerindeyse
"beterin beteri"dir. 

Bununla birlikte, sonuç olarak hem Leninizm hem de Maoizm'de
nihai hedef komünizmi hakim etmektir. Sadece, bu hedefe ulaşılmak is-
tenen bölgelerin ve ülkelerin sosyo-kültürel ve coğrafi şartlarına göre

kullanılan yöntemlerde
bazı farklılıklar vardır.

Çin ko mü niz mi, Sta lin Rus ya sı'nın
des te ğiy le ge liş ti ve ik ti da ra gel di.
An cak Kı zıl Çin'in vah şe ti, Sta lin'i
bi le göl ge de bı ra ka cak tı.



117
Adnan Oktar (Harun Yahya)

Ma ocu luk, sa de ce Çin'de de ğil, Çin'in ar dın dan Kam boç ya (Kı zıl
Khmer ler dö ne min de), Ku zey Ko re ve hat ta Ar na vut luk'ta bi le et ki li ol -
muş tur. Mao'nun Sta lin'in yar dım la rıy la ik ti da ra gel me si ne ve Sta lin
dö ne min de Sov yet-Çin iliş ki le ri nin çok iyi ol ma sı na rağ men, 1960'lar da
bu iliş ki bo zul muş ve so nuç ta iki ül ke düş man ha li ne gel miş tir. Çin-Sov -
yet re ka be ti ko mü nist dün ya da da et ki li ol muş, Sov yet müt te fik le ri ile
Çin müt te fik le ri bir bi rin den ay rıl mış tır. 

Ma ocu lu ğun Çin'e ve Çin'in yo lu nu iz le yen ko mü nist ül ke le re ge -
tir di ği so nuç lar ise, Le ni nizm ka dar kan lı ve ka ran lık tır. An cak Ma ocu -
luk, baş ta da be lirt ti ği miz gi bi "be te rin be te ri" ola rak, Le nin'in ve
Sta lin'in Rus ya sı'ndan bi le da ha kor kunç re jim ler üret miş tir. 

As ya'yı sa ran bu kı zıl vah şe tin hi ka ye si, iler le yen say fa lar da or ta ya
kon mak ta dır.

Dar wi nizm'in Çin Se fe ri 

Komünizm gerçekte sapkın bir Avrupa ideolojisidir. Avrupalı filo-
zoflar tarafından ortaya atılmış, ilk kez Avrupalı eylemciler tarafından
uygulamaya konmuştur. Ve gerçekte Avrupa'da kök salan materyalist
din düşmanlığının bir sonucundan başka bir şey değildir. Çin gibi
Avrupa'dan her anlamda uzak, içine kapalı bir ülkeye kadar bu ideoloji-
nin nasıl ulaştığı ve orada nasıl kök saldığı merak edilebilir. Yakın Çin
tarihine baktığımızda ise, karşımıza tanıdık bir tablo çıkar: Komünizm
Çin'e, ülkede ateizmin yayılmasının hemen ardından gelmiştir. Ateizm
ise, Darwinizmle eş anlamlıdır. 

Çin, 18. yüz yı lın son la rı na dek Ba tı kül tü rün den son de re ce uzak,
ken di içi ne ka pa lı bir top lum ol muş tur. 19. yüz yıl da ise ül ke ye gel me ye
baş la yan İn gi liz tüc car lar, pek çok de ği şi mi de be ra be rin de ge tir miş tir.
Bu tüc car lar ta ra fın dan Çin'e ilk kez o za ma na ka dar ta nın ma mış bir
mad de olan af yon ge ti ril miş, Çin top lu mun da bir sal gın gi bi ya yı lan af -
yon tü ke ti mi yü zün den Çin ve İn gil te re ara sın da iki kez sa vaş çık mış tır.
So nun da İn gil te re üs tün gel miş ve Hong Kong baş ta ol mak üze re Çin'in
önem li kent le ri İn gi liz et ki si al tı na gir miş tir. 

İn gi liz em per ya liz mi nin bu şe kil de Çin'e gir me si, bu em per ya list
ya pı nın bi lim sel da ya na ğı ha li ne gel miş olan (bkz. Ha run Yah ya, Dar -



win'in Türk Düş man lı ğı) Dar wi nizm'i de bu ül ke ye sok muş tur. 19. yüz yıl
Av ru pa sı'na ha kim olan ma ter ya list ve Dar wi nist fi kir ler, Çin li ay dın lar
ara sın da hız la ya yıl ma ya baş la mış tır. Ev rim ci ya zar Richard Mil ler,
Encyc lo pe dia of Evo lu ti on (Ev rim An sik lo pe di si) ad lı ki ta bın da bu ko nu da
şun la rı ya zar:

19. yüz yıl da Ba tı, Çin'i izo le olmuş ve es ki ge le nek le ri sür dü ren bir uyu -
yan dev ola rak gö rü yor du. Çok az Av ru pa lı, Çin li en te lek tü el le rin Dar -
win'in ev rim te ori si ni he ves le be nim se dik le ri ni ve de ği şim için ümit
va at et ti ği ni kav ra dık la rı nı an la dı. Çin li ya zar Hu Shih'e gö re 1898'de Tho -
mas Hux ley'in Ev rim ve Etik ki ta bı ya yım lan dı ğın da Çin li en te lek tü el -
ler ta ra fın dan hız la onay lan dı. Zen gin ki şi ler ucuz Çin ya yım la rı na
spon sor luk et ti ler, böy le ce kit le le re ge niş bir şe kil de ya yı la bil di.67

Os man lı'nın son dö nem le rin de Ba tı et ki siy le ma ter ya list fi kir le re
ka pı lan ba zı Jön Türk ler gi bi, Çin'in son dö nem le rin de de ma ter ya liz mi
ve Dar wi nizm'i be nim se yen ide olog lar or ta ya çık mış tır. Bu ge liş me nin
de et ki siy le, 1911 yı lın da bin ler ce yıl lık Çin İm pa ra tor lu ğu lağv edil miş
ve ye ri ne Çin Cum hu ri ye ti ku rul muş tur. Cum hu ri ye ti ku ran kad ro, her
ne ka dar Ba tı aleyh ta rı bir söy lem ve po li ti kay la or ta ya çık sa da, ger çek -
te Ba tı em per ya liz mi nin te mel le ri ni oluş tu ran ırk çı ve Sos yal Dar wi nist
an la yı şı ay nen benimsemiştir. Ame ri kan The New Re pub lic der gi sin de Ja -
cob He ilb runn im za sıy la ya yın la nan bir ma ka le de bu ko nu da şun lar ya-
zılmıştır:

O gün ler de Ba tı'ya kar şı Ba tı lı fi kir le ri ve icat la rı kul lan ma dü şün ce si zir -
ve dey di. 4 Ma yıs 1919'da Pe kin'de ger çek leş ti ri len ün lü pro tes to gös te ri le -
ri nin ön ce sin de, mo der nizm, de mok ra si, yurt se ver lik ve bi lim çağ rı la rı
ya pı lı yor du... Ama Tu Wei-ming'in son ra dan yaz dı ğı na gö re, "as lın da
bun lar ne bi lim ne de de mok ra siy di, sa de ce po zi ti vizm ve po pü lizm di. 4
Ma yıs dö ne min de, Ja ko ben va ri kol lek ti vizm Çin'de ki en te lek tü el dün ya yı
sar mış du rum day dı." Giz li bir der gi nin ya yın cı lı ğı nı yü rü ten Li ang Qic -
hao gi bi re for mist ler, Dar win ve Spen cer'ın ba sit leş ti ril miş ama po pü ler
bir ver si yo nun dan son de re ce et ki len miş du rum day dı. Irk lar ara sın da ki
sa va şı, iler le me nin bir ge re ği ola rak gö rü yor lar dı.68

Alın tı da adı ge çen Her bert Spen cer, Dar win'le ay nı dö nem de ya şa -
mış ve Dar win'in te ori si ni top lum bi lim le ri ne uyar la mış ırk çı bir dü şü -
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nür dür. Av ru pa lı ırk la rın üs tün lü ğü nü, ırk lar ve mil let ler ara sın da da -
imi bir ça tış ma ol ma sı ge rek ti ği ni, top lum da fa kir le re ve düş kün le re
yar dım edil me me si ni ve da ha pek çok şid det, ada let siz lik ve zu lüm yan -
lı sı fik ri or ta ya at mış tır. 

Dar win'den ve Spen cer'dan et ki le nen Çin li en te lek tü el ler ara sın da,
Yen Fu (ve ya Yan Fu) ile Ding Wen ji ang gi bi, mo dern Çin'in ku ru lu -
şun da fi kir le riy le bü yük et ki oluş tu ran isim ler de var dı. Ame ri ka lı ta rih -
çi Ben ja min Schwartz Chi ne se Com mu nism and the Ri se of Mao (Çin
Ko mü niz mi ve Mao'nun Yük se li şi) ad lı ki ta bın da, Yen Fu'yu ve onun
Dar wi nist fi kir le ri ni önem le vur gu lar. Schwartz'a gö re, Yen Fu, "Spen -
cer'ın te ori si gi bi Ba tı lı ide olo ji ve te ori le ri ay nen al mış ve bun la rı top lu -
mu dö nüş tür mek ve güç ve zen gin li ğe ulaş tır mak için meş ru yön tem ler
ola rak gör müş tür.69 Schwartz'ın ifa de siy le, Yen Fu için "Dar win'in te -
ori le ri sa de ce ger çek li ği ta rif et mek le kal ma mış, ay nı za man da de ğer -
le ri ve iz le ne cek yön tem le ri de be lir le miş tir." 70

Ding Wen ji ang (Ting Wen-chi ang di ye de ya zı lır) ise ko mü niz me
ön cü lük et miş bir di ğer önem li Çin li ide olog dur. Onun gö rüş le ri nin te -
mel da ya na ğı da yi ne Dar wi nizm'den baş ka bir şey de ğil dir. Ding,
1910'lu ve 20'li yıl lar da Çin'i et ki le yen "Ye ni Kül tür" ha re ke ti nin en
önem li tem sil ci si dir. Bu ha re ke tin en önem li özel li ği, Çin top lu mu nun
di ni inan cı olan Kon füç ya nizm'e kar şı çık ma sı, bu nun ye ri ne ma ter ya -

Dar win, Hux ley ve Gal ton: Bazı Çin li en te lek tü el le ri fa şiz me ve ko mü niz me yö nel -
ten üç önem li ev rim ci.



list bir dün ya gö rü şü nü sa vun ma sı dır. (Ye ni Kül -
tür ha re ke ti, hem Mao'nun ko mü niz mi nin hem de
ona ra kip olan Chi ang Kai-shek fa şiz mi nin fik ri
ön cü sü dür.)

Ame ri ka lı ta rih çi Char lot te Furth Ting Wen-
chi ang: Sci en ce and Chi na's New Cul tu re (Ding Wen -
ji ang: Bi lim ve Çin'in Ye ni Kül tü rü) ad lı ki ta bın da,
Ye ni Kül tür ha re ke ti nin du aye ni olan Ding Wen ji -
ang'ı çok de tay lı ola rak in ce ler. Furth'a gö re,
Ding'in yap tı ğı şey, Dar win, Hux ley ve Spen cer
gi bi ev rim ci ide olog la rın fi kir le ri ni Çin ce'ye çe -
vir mek ten baş ka bir şey de ğil dir. Hat ta Furth bu
ne den le Ding'i "Çin'in Hux ley'i" ola rak ta nım lar.71

(Hux ley, Dar win'in en bü yük des tek çi si dir ve hat ta
bu ne den le ya şa dı ğı dö nem de "Dar win'in ço ban

kö pe ği" ola rak anıl mış tır.) İn gil te re'de ki Glas gow Üni ver si te si'nde zo olo -
ji ve je olo ji üze ri ne ça lı şan Ding, 1911 yı lın da Çin'e dön müş ve ye ni ku ru -
lan Çin Cum hu ri ye ti'nde Dar wi nist ve ma ter ya list fi kir le ri yay mak için
ça ba har ca mış tır. Ding, Char les Dar win'in ku ze ni olan Fran cis Gal ton
ta ra fın dan or ta ya atı lan öje ni te ori si ni da hi sa vun muş tur.72 (Öje ni, bir
in san ır kı nın için de ki has ta ve sa kat in san la rın yok edil me si ve sağ lık lı la -
rın "çift leş ti ril me si" yo luy la söz de ev rim sel bir iler le me sağ la ma yı amaç -
la yan te ori dir ve en yo ğun ola rak Na zi Al man ya sı'nda uy gu lan mış tır.)

Ye ni Kül tür ha re ke ti hak kın da ki önem li bir yo ru mu da, Har vard
Üni ver si te si ta rih pro fe sö rü Ja mes Re eve Pu sey yap mak ta dır:

Ye ni Kül tür ha re ke ti nin slo gan la rı nın hep si, Dar win'in da ha ön ce den
dayanak teşkil ettiği slo gan lar dı ve şim di yi ne bu slo gan la rı des tek le me ye
de vam edi yor du. O (Dar win), Ye ni Kül tür ha re ke ti nin en önem li ru ha ni
li de riy di... Çün kü onun te ori si, Ye ni Kül tür ha re ke ti li der le ri nin ıs rar la be -
lirt ti ği gi bi... "bu gü nün geç miş ten da ha iyi ol du ğu nu, ve ge le ce ğin de bu -
gün den da ha iyi ola ca ğı nı is pat lı yor du". Bu, anar şist le rin or ta ya at tı ğı
"şim di yi dü şün ve geç mi şi boş ver" ve ya son ra dan ko mü nist le rin or ta ya
ata ca ğı "şim di ye önem ver ve geç mi şi unut" sol gan la rı nın ar dın da ki
inan cı oluş tu ru yor du.73

Dar wi nizm Çin'de
hem ko mü niz mi hem
de fa şiz mi kö rük le -
miş ti. Chi ang Kai-
shek, Dar wi nizm'den
et ki le nen fa şist le rin
li de riy di.
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İş te, 20. yüz yıl baş la rın da Dar wi nizm'in Çin'e ya yıl ma sı so nu cun da
or ta ya çı kan bu gi bi Çin li ide olog lar, ön ce "Ku omin tang" par ti si al tın da
ör güt le nen fa şist eği lim li Çin mil li yet çi li ği ni, ar dın dan da Çin ko mü niz -
mi ni do ğur muş lar dır. Ka na da lı Dar wi nist fi lo zof Mic ha el Ru se New Sci -
en tist der gi sin de ya yın la nan bir ma ka le sin de, bu ko nu da şu
de ğer len dir me yi ya par:

Ba tı da ev rim te ori si di ni ve en te lek tü el bir en gel ile kar şı laş mış tı. An cak
Çin'de böy le ol ma dı ve Dar wi nizm bir ke re de kök saldı. As lın da, ba zı
açı lar dan Dar win ne re dey se bir Çin li gi bi ka bul edi li yor du! Ta oist ve
Neo-Kon füç yüs çü dü şün ce her za man in san la rın "eş ya lı ğı nı" vur gu la mış -
tır. Var lı ğı mı zın hay van la rın kiy le ay nı ol ma sı fik ri on lar için bü yük bir
şok ol ma dı... Bu gün res mi fel se fe (bir çe şit) Mar ksizm-Le ni nizm' dir. Fa kat,
Dar wi nizm'in se kü ler (din dı şı) ma ter ya list yak la şı mı (şim di yay gın
olan fel se fe an la mın da) ol ma dan, ta ban Mao'ya ve onun dev rim ci le ri ne
bağ la na maz dı.74

"Çin ve Char les Dar win"

Dar wi nizm'in 20. yüz yıl Çin ta ri hi üze rin de ki et ki si o ka dar bü yük -
tür ki, ün lü Har vard Üni ver si te si'nden ta rih çi Ja mes Re eve Pu sey, sırf
bu ko nu yu ele alan Chi na and Char les Dar win (Çin ve Char les Dar win)
ad lı bir ki tap ka le me al mış tır. Ki tap ta, Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ki ta bı -
nın, İn gil te re'de ya yın lan dık tan 36 yıl
son ra, 1895'te Çin ce'ye çev ril di ği ve bu
ta rih ten son ra Çin'de ki ay dın lar ara sın -
da gö rül me miş bir hız la ya yı la rak çok
bü yük sos yal ve si ya si et ki ler oluş tur du -
ğu an la tıl mak ta dır. 

Pu sey'in ki ta bı nın ön sö zün de şöy le
ya zar:

Har vard Üni ver si te si ta rih çi si Ja mes Re eve Pu -
sey, Chi na and Char les Dar win (Çin ve Char les

Dar win) ad lı ki ta bın da, Dar wi nizm'in Çin'de
çok bü yük bir et ki oluş tur du ğu nu, hem fa şiz -

min hem de ko mü niz min fik ri ze mi ni ni ha zır la -
dı ğı nı an lat mak ta dır. 



1895'ten son ra Spen cer'ın ün lü "uy gun olan la rın ha yat ta kal ma sı" kav ra -
mı nın Çin ce kar şı lı ğı, ya ni yu sheng li eh pai (güç lü ler ka za nır, za yıf lar kay -
be der)... bin ler ce ma ka le nin ko nu su ol muş ve Çin'de ki eği tim li zi hin ler
için her han gi bir fik ri ak si yon için ye ga ne da ya nak ha li ne gel miş tir.75

Ja mes Re eve Pu sey, Çin ve Char les Dar win ad lı bu ki ta bın da Çin'de
20. yüz yı lın ilk ya rı sın da ge li şen fi kir akım la rı nı in ce le mek te ve bun la rın
Ma oizm'e na sıl ze min ha zır la dı ğı nı an lat mak ta dır. Üze rin de dur du ğu
isim ler den bi ri, Li ang Chi-chao'dur. Dö ne min ün lü ya zar la rın dan bi ri
olan Li ang Chi-chao, ken di si ni Dar wi nizm'e ve ma ter ya list fel se fe ye
kap tır mış bir fa na tik tir:

Li ang Chi-chao... 16 Ekim 1902 ta rih li bir der gi de ki ya zı sın da ma ter ya liz -
min ide aliz me gö re doğ ru bir fel se fe ol du ğu nu ve Dar win'in sa ye sin de
ide aliz me kar şı ga lip gel me ye baş la dı ğı nı yaz mış tır. "Son yir mi dört yıl -
da dün ya ne ka dar da muh te şem," di ye yaz mış tır, "ev rim te ori si ne ait
olan bir dün ya, ma ter ya lizm yük sel miş ve ide alizm kö şe ye sı kış mış du -
rum da"... Ay nı der gi nin 31 Ekim 1902 ta rih li bir son ra ki sa yı sın da ise, Çin
ko mü nist le ri için son ra dan ade ta bir kut sal ki tap ha li ne ge le cek olan şu
cüm le yi kul lan mak ta dır: "Fel se fe... yal nız ca iki bü yük ekol den olu şur, ma -
ter ya list ekol ve ide alist ekol."76

Chi na and Char les Dar win ad lı ki tap ta, Dar wi nizm'in Çin'de ma ter -
ya list, ça tış ma cı ve dev rim ci bir kül tür mey da na ge tir di ği ni ve bu nun
Ma oizm'in ik ti da ra gel me sin de ki en bü yük et ken ol du ğu nu şöy le an lat -
mak ta dır:

Dar win, Çin dü şün ce sin de ger çek bir ye ni den do ğu şun ger çek leş me si ne
il ham ver miş ve bu nu özel lik le ge le nek sel ba zı dü şün ce le ri ve es ki oto ri te -
le rin iti ba rı nı yok ede rek yap mış tır.... Ama bu dö nem kı sa sür müş ve ye ni
bir or to dok si nin (tu tu cu lu ğun), ya ni Mao Tse-tung'un dü şün ce si nin em -
po ze edil me siy le ke sil miş tir. El bet te bu em po ze edi len fi kir de, Dar wi -
nizm'e çok şey borç lu dur. Çün kü Dar win şid det yo luy la de ği şim ve
dev rim kav ram la rı nı meş ru laş tır mış tır. Kuş ku suz bu, Dar win'in Çin'e
yap tı ğı en ta ri hi et ki ler den bi ri dir... 3000 yıl dır Çin'de is yan kav ra mı bü -
yük bir gü nah ola rak al gı lan mış tır. Bu güç lü gü nah duy gu su na kar şı Mao
Tse-tung.... bü yük bir ener jiy le ve Dar wi nist kar şı çı kış lar la mü ca de le et -
miş tir. So nun da Mao Tse-tung, Mar ksizm-Le ni nizm'in tek bir slo ga na in -
di ri le bi le ce ği ni öne sür müş tür: "İs yan et mek hak lı dır".... Bu, is ya nın bir
do ğa ya sa sı ol du ğu an la mı na gel mek te dir ve bu ders Mao Tse-tung'a
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Marx ta ra fın dan de ğil, Sun Yat-sen ve Li ang Chi-chao ta ra fın dan öğ re til -
miş tir, on lar ise bu nu Dar win'den öğ ren miş ler dir.
Dar win dev rim kav ra mı na hak lı lık ka zan dır mış ve do la yı sıy la Li ang
Chi-chao'nun... ve Mao Tse-tung'un kül tü rel dev rim le ri ne, yi ne Sun Yat-
sen'in, Chi ang Kai-shek'in ve Mao Tse-tung'un po li tik dev rim le ri ne yar -
dım cı ol muş tur. 
... Mar ksist ler en te lek tü el le ri dö nüş tür müş ler dir, ama bun lar za ten da -
ha ön ce den Dar wi nizm ta ra fın dan dö nüş tü rül müş ki şi ler dir. Eğer Mar -
ksist ler Çin'de ki kit le le ri uyan dır mış "ön gö rü sa hi bi" ki şi ler se, Çin'in da ha
ön ce ki dö nem de ki Sos yal Dar wi nist le ri de Mar ksist leri uyan dı ran "ön gö -
rü sa hi bi" ki şi ler dir... So ru ha la gün dem de dir: Çin'i Mar ksizm'e ve Mao
Tse-tung'un dü şün ce si ne uy gun ha le ge tir mek le, Dar win Çin'e ne yap -
mış tır?77

Yu ka rı da ki ana liz bi ze Dar wi nizm'in Çin ko mü niz mi nin te me li ol -
du ğu nu açık ça gös ter mek te dir. Bin ler ce yıl dır ken di içi ne ka pa lı bir im -
pa ra tor luk olan Çin'i, bir kaç on yıl için de Kı zıl Çin ha li ne ge ti ren fik ri
de ği şi min mo to ru, Dar wi nizm ol muş tur.

Darwin'in Çin'i Maoizm'e nasıl hazırladığı sorusunun cevabını ise
birazdan inceleyeceğiz.

Mao Na sıl Ko mü nist Ol du?

Bu ra ya ka dar Çin'i Ma oizm'e ha zır la yan fik ri dö nü şüm den söz et -
tik. An cak bir de ki şi sel bo yut ta in ce len me si ge re ken bir ör nek var dır:
Mao'nun ken di si.

Mao, 1893 yı lın da Gü ney Çin'de köy lü bir ai le nin oğ lu ola rak dün -
ya ya gel di. Ço cuk lu ğun dan iti ba ren hep Pe kin'i gör me yi, ora da ya şa -
ma yı ha yal et ti. 15'ini dol dur duk tan son ra baş kent te ya yın la nan genç lik
der gi le ri ni ta kip et me ye baş la dı. Özel lik le, ön ce ki say fa lar da de ğin di ği -
miz Ye ni Kül tür ha re ke ti nin ya yın la rın dan bi ri olan Ye ni Genç lik der gi si -
ni se ve rek oku yor du. Bu der gi, Yan Fu ve Ding Wen ji ang gi bi Dar wi nist
ide olog la rın ma ka le le riy le do luy du.

Genç Mao hep gör mek is te di ği Pe kin'e 1918 yı lın da git ti. Bu ra da,
Pe kin Üni ver si te si'nde öğ re tim üye si olan Yang Changz hi ile ya kın lık
kur du. Mao'yu ye te nek li bir genç ola rak gö ren Yang Changz hi, onun
üni ver si te kü tüp ha ne sin de işe alın ma sı nı sağ la dı. Mao, kü tüp ha ne de



raf la rı der le me, ki tap la rın to zu nu al ma, oda la rı te miz le me gi bi iş ler yap -
ma ya baş la dı. Bu sı ra da, da ha ön ce den Ye ni Genç lik der gi sin de ki ma ka -
le le ri ni be ğe ne rek oku du ğu kü tüp ha ne mü dü rü Li Daz hao ile
sa mi mi yet kur du. Li Daz hao, ko mü nist fi kir le re sa hip bi ri siy di ve bu
yüz den üni ver si te kü tüp ha ne si de "kı zıl sa lon" ola rak anı lır ol muş tu.
Çin'in ko mü nist te oris yen le ri sık sık bu ra da top la nır lar dı. Mao; Marx,
En gels, Le nin gi bi isim le ri ilk kez bu ra da duy du.

An cak Mao'nun ko mü niz mi be nim se me si ni sağ la yan en önem li ki şi,
Pe kin'de de ğil Şang hay'da ki ko mü nist le rin li de ri olan Chen Du xiu ola -
cak tı. Genç Mao, Pe kin'de ge çir di ği bir kaç ayın ar dın dan Şang hay'a git ti
ve Chen Du xiu ile ta nış tı. Bu ki şi nin en önem li özel li ği ise, ko yu bir Dar -
wi nist ol ma sıy dı. Hat ta sırf Dar win hak kın da bir üni ver si te te zi ha zır -
la mış tı.78 Dar wi nizm'in Çin'de ki en önem li tem sil ci si sa yı la bi le cek olan
bu ki şi, Mao'nun tüm ya şa mın da ki en bü yük akıl ho ca sı ol du. Mao, yıl lar
son ra, "hiç kim se be ni Chen Du xiu ka dar et ki le me miş tir" di ye cek ti.79

Hong Kong Üni ver si te si ta rih çi si Cla re Hol ling worth, Mao ad lı ki -
ta bın da, Mao'nun Chen Du xiu'nun Dar wi nist gö rüş le rin den çok et ki -
len di ği ni, 1970'ler de bi le ha la genç lik yıl la rın da ki Dar win
araş tır ma la rı nı nos tal jiy le ha tır la dı ğı nı an lat mak ta dır.80

Mao, Chen Du xiu'dan bi lim sel dü zey de Dar wi nist bir eği tim alır -
ken, bir yan dan da po li tik dü zey de dö ne min Çin li de ri Sun Yat Sen'den
et ki le ni yor du. İşin il ginç ya nı, mo dern Çin'in ve Ku omin tang'ın (Mil li -
yet çi Çin Par ti si'nin) ku ru cu su sa yı lan Sun Yat Sen'in de bir Dar wi nist

Çin ko mü -
nist le ri ne
ait bir pro -
pa gan da
pos te ri.



ol ma sıy dı. Ame ri ka lı araş tır ma cı Ja cob He ilb runn The New Re pub lic'te ki
ma ka le sin de, şöy le yaz mak ta dır:

Mao'yu be lir gin bir bi çim de et ki le yen ki şi, bü yük Çin dev rim ci si ve
mil li yet çi si Sun Yat-Sen idi. Sun, Çin'in Ba tı lı güç le ri al te de bil me si için
mil li yet çi li ği be nim se me si ge rek ti ği ne ina nı yor du ve bir po li tik Dar wi -
nizm dokt ri ni sa vu nu yor du. Sun'a gö re "do ğa güç le ri her ne ka dar ya vaş
ça lış sa lar da, bü yük ırk la rı bi le yok ede bi lir ler di"... 1920'le rin baş la rın da
Mao, Ku omin tang'ın li de ri olan Sun'u des tek le di. Sun, ken di mil li yet çi
par ti si (Ku omin tang) ile ko mü nist ler ara sın da bir it ti fak oluş tur du ve hat -
ta Mao bir sü re Ku omin tang'ın pro pa gan da da ire si ni yö net ti.81

Dar win'in ve Marx'ın fi kir le riy le bey ni yı ka nan Mao, 1920 yı lın dan
iti ba ren ateş li bir ko mü nist ola rak sah ne ye çık tı. Ken di si gi bi dü şü nen
11 ar ka da şıy la, 1921 yı lın da Şang hay'da Çin Ko mü nist Par ti si'ni kur du.
Bu ta rih ten son ra, çe şit li it ti fak lar, ça tış ma lar, ge ril la sa vaş la rı ve pro pa -
gan da yön tem le ri kul la na rak ko mü nist par ti yi güç len di re cek ti.
Mao'nun ön der li ğin de ki ko mü nist ler, bir sü re Mil li yet çi Par ti ile iş bir li ği
yap tı lar. 1920'le rin ikin ci ya rı sın da ise iki ta raf bir bi ri ne düş man ol du.
Mao'nun mi li tan la rı, Çin'in gü ne yin de ki Ji ang xi eya le ti ne yer leş ti ler ve
bu ra da "kur ta rıl mış böl ge" adı nı ver dik le ri ve mer ke zi oto ri te nin yö ne ti -
mi dı şın da ka lan bir dü zen kur du lar. İki ta raf ara sın da ki ça tış ma lar yıl -
lar bo yu sür dü. II. Dün ya Sa va şı'nın ar dın dan ko mü nist le rin
"kur ta rıl mış böl ge le ri" gi de rek bü yü dü ve ne re dey se tüm Çin'i kap la ma -
ya baş la dı. 1949 yı lın da ise Mao'nun ko mü nist le ri baş kent Pe kin'i ele ge -
çir di ler ve "Çin Halk Cum hu ri ye ti"ni ilan et ti ler.

Mao'ya Dar wi nist ide olo ji yi mi ras bı -
ra kan lar dan bi ri; Sun Yat-Sen (sol da)

Mao, Dar win'i oku du ğu ve ar dın dan
ateş li bir ko mü nist ol du ğu yıl lar da.



1917'de ki Bol şe vik Dev ri mi'nden son ra, dün ya ikin ci kez bir ko mü -
nist dev ri me şa hit olu yor du. Bu ikin ci dev ri min so nuç la rı ise, en az bi -
rin ci si ka dar kan lı ol du. 

"Bü yük Atı lım" ve Bü yük Kıt lık

Mao, 1949 yı lı na ka dar uzun bir ge ril la sa va şı yü rüt müş ve bü yük
şe hir ler de ha kim olan mer ke zi yö ne ti me kar şı kır lar da ve dağ lar da ör -
güt len miş ti. Bu nu ba şar mak için köy lü ler le iyi iliş ki ler kur mak zo run -
day dı ve ni te kim öy le yap tı. Mao, köy lü le re top rak ve öz gür lük va at et ti,
ko mü nist Çin ku rul du ğun da bü yük bir re fah ve mut lu luk bu la cak la rı na
söz ver di. Bu va ade ina nan köy lü ler de onu ve ge ril la la rı nı des tek le di. 

Ama Mao ik ti da ra gel dik ten son ra her şey çok de ğiş ti. Dev rim den
son ra ki ilk yıl lar da Mao tüm Çin'e ha kim ol ma ve ko mü nist oto ri te yi her
böl ge de kur mak la uğ raş tı. Bu ara da bin ler ce ki şi "sı nıf düş ma nı" ol mak
su çuy la tu tuk lan dı ve hal ka açık idam gös te ri le riy le asıl dı. Mao, 1950'le -
rin or ta la rın da ise Sta lin'in Sov yet ler Bir li ği'nde uy gu la dı ğı kol lek ti vi -
zas yo na ben zer bir gi ri şim ta sar la ma ya baş la dı. 1958 yı lın da bu gi ri şim
uy gu la ma ya kon du. Mao, pro je si ne "Bü yük Atı lım" adı nı ver miş ti.
Ama pro je Çin hal kı na sa de ce bü yük bir kıt lık ve iş ken ce ge tir di.

Mao, kan lı dev ri min ar dın dan
Çin Halk Cum hu ri ye ti'nin ku ru -
lu şu nu ilan eder ken.



Bü yük Atı lım, tüm Çin'in ta rım sal ve en düst ri yel üre ti mi ni kat la -
mak slo ga nıy la baş la tıl mış tı. İş çi le rin ça lış ma sa at le ri ar tı rıl dı ve ma ki -
ne ler hiç dur ma ya cak şe kil de ça lış tı rıl ma ya baş lan dı. Ama ta mir ve
ba kım için bi le dur du rul ma sı na izin ve ril me yen ma ki ne ler kı sa sü re
son ra bo zul ma ya ve dev re dı şı kal ma ya baş la dı lar.

Asıl akıl sız lık ve fa cia ise ta rım da ya şan dı. "Özel mül ki ye ti kal dı ra -
rak üre ti mi ar tır ma" adı al tın da, tüm köy lü ler tar la la rı nı ko ope ra tif leş -
tir me ye zor lan dı lar. Sta lin Rus ya sı'n da ya şa nan si lah lı zo ra lım lar tek rar
edil di. Da ha sı, Çin'in ba zı böl ge le rin de ki köy lü ler, kol lek ti vi zas yo na gö -
nül lü dav ran ma dık la rı için Mao ta ra fın dan ce za lan dı rıl dı lar. Ce za, bu
in san la rın aç bı ra kı la rak ölü me mah kum edil me siy di.

Bü yük Atı lım, kı sa za man için de bü yük bir kıt lı ğa dö nüş tü. Bu, Sta -
lin'in Uk ray na'da ki ya pay kıt lı ğı gi bi, in san ya pı mı bir kıt lık tı. Ko mü niz -
min Ka ra Ki ta bı'nda Bü yük Atı lım dö ne mi Çin man za ra la rı şöy le
an la tı lı yor:

Aç lı ğın si ya si kay nak lı olu şu, yük sek ölüm oran la rı nın kök ten ci Ma ocu lar
ta ra fın dan yö ne ti len taş ra böl ge le rin de yo ğun laş ma sıy la ka nıt lan mış tır,
oy sa bu ra la rı ola ğan za man lar da ta hıl ih ra cat çı sı böl ge ler di... He nan'da ki
ey lem ci ler, tıp kı Mao gi bi, tüm zor luk la rın köy lü le rin ta hı lı sak la ma sın -
dan kay nak lan dı ğı na inan mış tı: Ül ke nin ilk halk ko mü nü nün ku rul du ğu
Xin yang'ın (10 mil yon nü fus lu) vi la yet sek re te ri ne gö re "Se bep gı da ek sik -
li ği de ğil di. Bol mik tar da ta hıl var dı, ama bu ra da ya şa yan la rın yüz de
90'ın da ide olo jik so run lar bu lu nu yor du. Köy lü le rin tü mü ne kar şı 1959

Kızıl Çin'in pro pa gan da pos te ri: Marx ve En gels ta ra fın dan
baş la tı lan, Le nin ve Sta lin ta ra fın dan sür dü rü len ko mü nist
ide olo ji, en son Mao ta ra fın dan dev ra lın mış... Ger çek te Marx-
En gels iki li sin den Le nin'e ve Sta lin'e, on lar dan da Mao'ya ak -
ta rı lan şey, ko mü niz min "kan dök me ku yu su"dur. Le nin ve
Sta lin 50 mil yon, Mao ise 60 mil yon in sa nın ka ti li dir. 



Son ba ha rı'n da as ke ri tür de şid det li bir
sal dı rı baş la tıl dı; bu nun so rum lu la rı, Ja -
pon kar şı tı ge ril la ha re ke ti nin yön tem le ri -
ni kul la nı yor du. En azın dan 10.000 köy lü
hap se dil di; bun la rın bir ço ğu o sı ra da aç -
lık tan öle cek ti. Bü tün özel şa hıs mut fak la -
rın da ki araç ge reç le rin (kul la nıl mış çe lik
ha li ne dö nüş tü rül me miş le rin), tüm öz tü -
ke ti mi ve ko ope ra tif ürün le ri ni yü rüt me
ar zu su nu ya sak la ya cak bi çim de, par ça -
lan ma sı için emir ve ril di. Sert kış yak la -
şır ken, her tür lü ateş yak ma da
ya sak lan dı! Bas kı ey lem le ri deh şet ve ri -
ciy di: Bin ler ce tu tuk lu ya sis tem li iş ken -
ce ler ve öl dü rü len ço cuk la rın
haş lan dık tan son ra tar la lar da güb re ola -
rak kul la nıl ma sı. Oy sa bu sı ra da, ulu sal
bir kam pan ya "He nan'dan ders alın ma sı"
için pro pa gan da ya pı yor du. "Kı zıl bay ra -
ğın ölüm ora nı yüzde 99 ol sa bi le gön der -
de tu tu la ca ğı nın" ilan edil di ği An hui'de ki
kad ro lar, can lı can lı top ra ğa göm me ve
kız gın de mir le iş ken ce gi bi es ki iyi ge le -
nek le re dön dü ler.82

Mao, "köy lü sos ya liz mi" slo ga -
nıy la or ta ya çık mış, ik ti da ra ge le ne

ka dar Çin li köy lü le re hep top rak, aş ve ko run ma va at et miş ti. Ama
Mao'nun ik ti da rı, köy lü le re mo dern ta rih te eşi ne rast lan ma ya cak acı lar
ve iş ken ce ler çek tir di:

Olay lar, ger çek bir köy lü kar şı tı sa va şa dö nüş tü... Ba zı köy ler de aç lık tan
kay nak la nan ölüm le rin ora nı yüz de 50'yi ge çi yor du; ba zen sa de ce yö ne -
tim kad ro la rı güç le ri ni kö tü ye kul la na rak ya şa ma fır sa tı el de edi yor du. Ve
ay nı He nan'da ki gi bi, özel lik le de ço cuk la rın ye nil mek üze re de ğiş to kuş
edil di ği "or tak me zar lar"da yam yam lık olay la rı çok sa yı day dı (63'ü res -
men doğ ru lan mış tır)... 

Ül ke nin tü mün de ölüm ora nı 1957'de yüz de 1.1'den, 1959 ve 1961'de yüz -
de 1.5'e, özel lik le de 1960'ta yüz de 2.9'a sıç ra dı. 1957'de yüz de 3.3 olan do -
ğum ora nı, 1961'de yüz de 1.8'e düş tü. Do ğum açık la rı nı (muh te me len 33

Mao'nun "Bü yük Atı lım" adı nı ver -
di ği gi ri şim o den li akıl sız ca ve za -
lim ce bir pro jey di ki, ül ke nin hem
ta rı mı hem de eko no mi si fel ce uğ -
ra dı. 30 mil yo nun üze rin de in san
da kıt lık so nu cun da öl dü. So uth
Chi na Mor ning Post ga ze te si nin Pe -
kin bü ro şe fi Jas per Bec ker, Hungry
Ghosts: Mao's Sec ret Fa mi ne (Aç
Ha ya let ler: Mao'nun Giz li Kıt lı ğı)
ad lı ki ta bın da bu kıt lı ğın iç  yü zü nü
de tay la rıy la an lat mak ta dır.



mil yon, ba zı la rı ba sit çe ge cik miş do ğum lar dı) he sa ba kat maz sak, kıt lı ğın
so nu cu yük sek ölüm ora nı na bağ lı ka yıp lar 1959'dan 1961'e dek 20 ile 43
mil yon ki şi ara sın da dır. Bu ra da, öy le gö rü nü yor ki Çin'in ta ri hin de ki –
kuş ku suz dün ya ta ri hi nin de- en cid di aç lı ğı söz ko nu su dur.83

Bü yük Atı lım sı ra sın da bir Çin kö yü nün ya kı nın dan ge çen bir Ba tı lı
göz lem ci nin not la rı, Ma ocu lu ğun za lim ve al çak yü zü nü ta rif et mek te dir:

Kö yün tam ya nın dan ge çi yor duk. Gü ne şin göz ka maş tı rı cı ışın la rı, ker piç
du var la rın ara sın da bi ten züm rüt ye şi li ya ban ot la rı nı ay dın la tı yor, böy le -
ce çev re de ki ba kım lı pi rinç tar la la rıy la kont rast oluş tu ra rak man za ra nın
pe ri şan lı ğı nı pe kiş ti ri yor du. Ya ba ni ot la rın ara sın dan, ba na bir zi ya fet sı -
ra sın da an la tıl mış olan olay bir den göz le ri min önün de can lan dı (ay nen
böy le): Ai le le rin ço cuk la rı nı ye mek üze re bir bir le riy le de ğiş to kuş ediş
sah ne si. Ken di ço cuk la rı kar şı lı ğın da al dık la rı ço cuk la rın eti ni çiğ ne -
yen an ne ba ba la rın ke der li yüz le ri ni açık ça gör düm. Kö yün ya kı nın da
bu lu nan tar la lar da ke le bek av la yan yu mur cak lar, ba na san ki ebe veyn le ri
ta ra fın dan mi de ye in di ri len ço cuk la rın dün ya ya ye ni den do ğu şu gi bi ge li -
yor du. İçim on la ra kar şı mer ha met le do lu yor du. Ama an ne ba ba la rı na çok
da ha faz la acı yor dum. Baş ka ebe veyn le rin göz yaş la rı ve acı la rı ara sın da,
ka ra ba san la rın da bi le tat mak zo run da ka la cak la rı nı ha yal le rin den ge çir -
me dik le ri bu in san eti ni yut ma ya on la rı kim zor la mış tı? Bu sı ra da, 'in san -
lı ğın bir kaç yüz yıl dır, Çin'in ise bin yıl lar dır sa de ce bir ta ne üret ti ği' bu
cel la dın kim ol du ğu nu an la dım: Mao Tse-Tung. Mao Tse-Tung ve mü -
rit le ri, yön tem le ri ve ca ni ya ne si ya set le riy le, aç lık tan çıl gı na dö nen an -
ne ba ba la rı; aç lık la rı nı gi der mek için ken di can la rın dan ko pan et le ri
baş ka ebe veyn le re, aç lık la rı nı gi der me le ri için on la rın can la rın dan ko -
pan et ler kar şı lı ğın da ver me ye zor la mış la dı. Mao Tse-Tung, de mok ra si yi
kat le de rek iş le di ği ci na ye ti te mi ze çı kar mak için 'Bü yük Sıç ra ma'yı or ta ya
at mış ve aç lık tan şaş kı na dön müş bin ler ce, yüz bin ler ce köy lü yü ve es ki

Büyük Atı lım yıl la rın da
Mao'nun vah şet le ri ne

kar şı di ren me ye ça lı şan
pek çok Çin li vah şi ce

idam edil miş tir. Bu dö -
nüm de, en se le ri ne bi rer

kur şun sı kı la rak idam
edil miş on bin ler ce in san

var dır.



yol daş la rı nı ça pa lar la te pe le me ye; böy le ce ken di can la rı nı, ço cuk luk ar ka -
daş la rı nın eti ve ka nıy la kur tar ma ya mec bur et miş ti. Ha yır, cel lat olan on -
lar de ğil di; cel lat lar bas ba ya ğı Mao Tse-Tung ve or tak la rıy dı.84

Mao'nun Kıt lığın da "Ev rim ci Bi lim" Et ki si

Mao'nun Bü yük Atı lım po li ti ka sı so nu cun da 1958-61 yıl la rı ara sın -
da Çin ge ne lin de ya şa nan kıt lık, ta ri hin en bü yük ve en ölüm cül kıt lı ğı
ola rak ka bul edi lir. Kıt lık so nu cun da ölen in san sa yı sı nın 40 mil yon ka -
dar ol du ğu tah min edil mek te dir. Bu, o dö nem de ki nü fu sa gö re, tüm
Tür ki ye nü fu su nun öl me si ka dar kor kunç bir fe la ket tir. 

Pe ki fe la ke tin ne de ni ne dir? Üst te de ğin di ği miz gi bi Mao'nun mi li -
tan la rı köy lü le ri kol lek ti vi zas yo na zor la mış lar, 100 ila 300 köy lü ai le den
olu şan ka la ba lık "ko mün ler" kur muş lar, bu da ta rım sal ve ri mi çok dü -
şür müş tür. Ba zı böl ge ler de ki köy lü ler ise Ma ocu yö ne tim ta ra fın dan ce -
za lan dı rıl mış, kas ten aç bı ra kıl mış tır.

An cak bü tün bun lar, 40 mil yon in sa nın na sıl öl dü ğü nü açık la ma ya
yet mez. Ni te kim bu bü yük fe la ke tin bir baş ka önem li ne de ni da ha var -
dır: Mao, 1930'lu ve 40'lı yıl lar da Sov yet ler Bir li ği'nde uy gu la nan
"Lysen ko mo de li ni" Çin ta rı mı na adap te et me ye kalk mış, Lysen ko'nun
de ne me le ri ni zor la köy lü le re uy gu lat mış ve bu nun so nu cun da ta rım sal
ürün le rin de bü yük za yi at lar ol muş tur.

Lysen ko ko nu su nu bir ön ce ki bö lüm de in ce le miş tik. Sta lin dö ne -
min de ki "proletarya bi li mi" saf sa ta sı nın bir so nu cu ola rak, Sov yet bi yo -
lo ji si ko yu bir ev rim ci olan Tro fim Lysen ko'ya ema net edil miş ti.

Büyük Atı lım yıl -
la rın da Çin li le re
ko mü nizm pro pa -
gan da sı ya pan bir
Ko mü nist Par ti
mi li tanı
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Lysen ko, ge ne tik bi li mi ni red de di yor ve bu nun ye ri ne Dar win'in ön cü -
sü La marck ta ra fın dan or ta ya atı lan "ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne -
sil le re ak ta rıl ma sı" te ori si ne ina nı yor du. Lysen ko'nun hu ra fe si nin
Sov yet ta rı mı na uy gu lan ma sı, bü yük ka yıp la ra yol aç mış tı. 

An cak Mao, Sta lin dö ne min de ki bu fa ci adan ders al ma dı. Ak si ne,
genç li ğin den iti ba ren ko yu bir Dar wi nizm fikriyle ye ti şen Mao ve kur -
may la rı, "proletarya bi li mi"ne inan ma ya de vam et ti ler ve ev rim te ori si -
nin ge rek le ri ne uydurmak için bi li mi çar pıt ma yı sür dür dü ler. Bü yük
Atı lım sı ra sın da Lysen ko mo de li ay nen tak lit edil di ve Çin köy lü le ri "ev -
rim ci bi lim"e gö re ta rım yap ma ya zor lan dı. 

So uth Chi na Mor ning Post ga ze te si nin Pe kin bü ro şe fi Jas per Bec ker,
Hungry Ghosts: Mao's Sec ret Fa mi ne (Aç Ha ya let ler: Mao'nun Giz li Kıt lı -
ğı) ad lı ki ta bın da, Bü yük Atı lım sı ra sın da uy gu la ma ya ko nan Lysen ko -
cu ta rım gi ri şim le ri ni de tay lı ola rak an la tır. Bec ker'in bil dir di ği ne gö re,
her bi ri ay rı bir fe la ket le so nuç la nan bu uy gu la ma lar şöy le dir:

Ya kın Ekim: Lysen ko, bit ki to hum la rı nın et raf la rın da ki do ğal şart -
la ra uyum sağ la ya rak ev rim leş tik le ri ni öne sür müş ve to hum la rı bir bi ri -
ne çok ya kın ola rak top ra ğa ek mek su re tiy le, ara la rın da "sos ya list
da ya nış ma" sağ la na ca ğı nı id dia et miş ti. Ma ocu lar bu hu ra fe yi uy gu la -
ma ya ge çir di ler. O za ma na dek Gü ney Çin'de ki tar la lar da bir dö nüm
ara zi ye or ta la ma 1.5 mil yon to hum eki lir di. Ko mü nist ler 1958 yı lın da bu
ra ka mın 6-7 mil yon to hu ma çık ma sı nı em ret ti ler. 1959'da ra ka mı da ha
da ar tır dı lar ve 12-15 mil yon to hum ekil me si em ri ni ver di ler. Bu nun so -
nu cun da eki len to hum la rın çok bü yük bir bö lü mü zi yan ol du ve ta rım -
sal üre tim de çok bü yük bir dü şüş ya şan dı.85

De rin Ça pa la ma: Lysen ko'nun yar dım cı la rın dan bi ri olan Te venty
Malt sev, tar la lar da ha de rin ça pa lan dı ğın da, bit ki le rin kök le ri nin de da -
ha de rin de ge li şe ce ği ni id dia et miş ti. Bu La marck çı id dia da Çin li ko mü -
nist ler ta ra fın dan be nim sen di ve uy gu lan dı. Bü yük Atı lım sı ra sın da
Çin li köy lü le re tar la la rı nı 1.5 met re de rin li ğe ka dar ça pa la ma la rı em re -
dil di. Zor la yap tı rı lan bu uy gu la ma ne ti ce sin de on  mil yon lar ca köy lü
ay lar ca ça pa la ma yap mak zo run da kal dı. So nuç yi ne bü yük bir üre tim
kay bı ve kıt lık tı.86



Ser çe Kat li amı: Mao, ta rım sal
ürün le re za rar ve ren hay van la rın so -
yu nun tü ke til me si için bir kam pan ya
baş lat tı. Bu kam pan ya nın en bü yük
he de fi ser çe ler di. Tüm Çin'de ser çe le -
ri av la mak ve öl dür mek için özel yön -
tem ler kul la nıl ma ya baş lan dı. An cak
bu nun so nu cun da ser çe le rin ye di ği
bö cek le rin sa yı sın da pat la ma ya şan dı
ve bun lar ta rım sal ürün le re ser çe ler -
den çok da ha faz la za rar ver di ler.87

Güb re siz Ta rım: Lysen ko'nun
öne ri le ri ne uya rak, Çin ko mü nist le ri
kim ya sal güb re le rin kul la nı mı na
son ver di ler. (To hum la rın güb re siz
kal dık la rın da, bu ye ni du ru ma
uyum gös te re cek şe kil de "ev rim le şe -
cek le ri" ve böy le ce güb re kul lan ma -
dan da ay nı ve ri min sağ la na ca ğı dü şü nü lü yor du.) Bu de ne me de
ta rım sal ve ri mi bü yük öl çü de dü şür dü.88

Lysen ko'nun ev rim ci hu ra fe le ri ne da ya nan tüm bu uy gu la ma lar,
ta ri hin en bü yük kıt lı ğı na se bep ol du. Ama mil yon lar ca in san aç lık tan
can çe ki şe rek ölür ken, hiç kim se re ji mi ve oluş tur du ğu fe la ke ti eleş tir -
me ye ce sa ret ede mi yor du. Bir tek Sa vun ma Ba ka nı Ge ne ral Peng De hu -
ai, Mao'ya bir mek tup ya za rak kıt lı ğın fe la ke ti ni an lat ma ya kalk mış,
ama bu nun so nu cun da "sağ cı" ol mak la suç la na rak tas fi ye edil miş ti. Kıt -
lık sı ra sın da res mi ra por la rın hep sin de "ta rım sal üre tim de çok par lak
so nuç lar el de edil di ği" ya la nı ya zı lı yor du. Da ha sı, Çin bu ya la na dün -
ya yı inan dı ra bil mek için bü yük mik tar lar da ta hıl ih raç edi yor du. Ba zı
böl ge ler de halk aç lık tan ölür ken, ta hıl ve pi rinç ler bü yük am bar lar da
sak la nı yor, son ra da ih raç için mer kez le re gön de ri li yor du.89

Ay nı ta rım po li ti ka sı da ha son ra Kam boç ya ve Ku zey Ko re gi bi ko -
mü nist ül ke ler de de uy gu lan dı ve yi ne ay nı so nu cu ver di: Bü yük bir ve -
rim siz lik, kıt lık ve top lu ölüm ler. Ko mü nist ler, ola ğa nüs tü bir akıl sız lık,

Büyük Atı lım'ın pro pa gan da pos ter -
le rin de Mao bü yük bir ta rım da hi si

ola rak gös te ri li yor ve ve rim li tar la la -
rın için de tas vir edi li yor du. Oy sa

Mao'nun Lysen ko'nun ev rim ci hu ra -
fe le ri ne da ya na rak uy gu lat tı ğı yön -

tem ler ta rım sal bir fa cia ile
so nuç la nı yor du.
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kör lük ve şu ur suz luk için de Lysen ko'nun ve Sta lin'in uy dur du ğu "ko -

mü nist ta rım atı lı mı"nı kö rü kö rü ne uy gu la dı lar. 

Çün kü inan dık la rı ma ter ya list fel se fe nin te me li olan ev rim te ori si,

bu nu ge rek ti ri yor du. 

Mao'nun Dar wi nist Zul mü

Ev rim te ori si, Mao'nun Çin'in ba şı na ge tir di ği fe la ket le rin tü müy le

ya kın dan il gi li dir. İn ce le di ği miz gi bi, 1958-61 yıl la rın da ki bü yük kıt lık,

Lysen ko mo de li "ev rim ci bi lim"in uy gu lan ma sı so nu cun da ol muş tur.

Bu nun ya nın da, bir de Mao'nun ve Çin'e ha kim olan ko mü nist kad ro -

nun şa şır tı cı za lim li ği ve acı ma sız lı ğı var dır. İn san la rı kas ten aç bı rak -

ma, yam yam lık gi bi akıl al maz bir vah şe te zor la ma gi bi po li ti ka lar, na sıl

bir ka fa ya pı sı na da yan mak ta dır?

Bu, kuş ku suz Mao'nun ve onun la bir lik te ha re ket eden tüm ko mü -

nist kad ro la rın in sa na ba kış açı sıy la ya kın dan il gi li dir. Da ha ön ce ki bö -

lüm ler de Sov yet te rö rü nün ar dın da, in san la rın hay van ola rak

gö rül me si nin yat tı ğı nı in ce le miş tik. Ay nı du rum Çin ör ne ğin de de ge -

çer li dir. Mao ve Ma ocu ko mü nist ler, bir hay van sü rü sü ola rak gör dük -

le ri hal kın çek ti ği acı lar dan hiç bir şe kil de et ki len me miş, bu nu do ğa nın

ma kul ve nor mal bir iş le yi şi ola rak gör müş ler dir. Ko mü niz min Ka ra Ki ta -

bı'nda Mao'nun bu ba kış açı sı şöy le ifa de edi lir:

Mao, Çin'de ki hü küm ran la rın ge le ne ği ne uy gun ola rak, ama ken di çev re -
sin de özen le do ku nan ef sa ne nin ak si ne, köy lü de nen bu ka ba ve il kel ya -
ra tık la rın ba sit ha yat ta kal ma uğ raş la rı ko nu sun da pek az en di şe
gös te ri yor du.90

Mao'nun, ko mü niz me mu ha lif ola rak gör dü ğü kim se le ri Dar wi nist

ön yar gıy la "hay van" ola rak ka bul edi şi, Har vard Üni ver si te si'nden ta -

rih çi Ja mes Re eve Pu sey'in Chi na and Char les Dar win (Çin ve Char les

Dar win) ad lı ki ta bın da da vur gu la nır. Pu sey "Mao'nun fi kir le ri nin,

Dar wi nist iro ni ve çe liş ki le rin güç lü bir kar ma sı ol du ğu nu"91 be lirt -

mek te ve şöy le yaz mak ta dır:

Mao Tse-tung, 1964 yı lın da "bü tün aşa ğı lık hay van lar yok edi le cek tir" di ye
teh dit sa vur muş tu. Bu nun la, düş man la rı nı in san lık tan çı ka rı yor du, bu



kıs men Çin ge le ne ğin de ki abar tı ya, kıs men de Sos yal Dar wi nist "re -
alizm"e da ya nı yor du. Ay nen anar şist ler gi bi, dev ri me tep ki du yan la rı
ev rim sel ba şa rı sız lık lar ola rak gö rü yor ve soy la rı nın tü ken me si ni hak
et tik le ri ni dü şü nü yor du. Hal kın düş man la rı in san de ğil di ve in san ola rak
mu ame le gör me yi hak et mi yor lar dı.92

İn sa nı bir hay van tü rü ola rak gö ren an la yış, in san lar üze rin de "de -

ney" yap ma yı da son de re ce ma kul kar şı lı yor du. Bü yük Atı lım sı ra sın -

da, ye ni "bes len me" yön tem le ri dü şü nül müş ve bun lar aç lık tan kıv ra nan

in san lar üze rin de acı ma sız ca de nen miş ti:

Ha yat ta ka lan lar ise at la rın dış kı la rın da sin di ril me den ka lan mı sır ta ne le -
ri ni ve inek te zek le rin den kurt top lu yor du. Bu ki şi ler ay nı za man da, ek -
mek ya pı mın da una yüz de 30 ka ğıt ha mu ru ya da haş lan mış pi rin ce
ba tak lık plank to nu ka rış tı rıl ma sı gi bi aç lık gi de ri ci de ne me ler de ko bay
ola rak kul la nı lı yor du. Bi rin ci ka rı şım, tüm kam pı so nu ölüm le bi ten da -
ya nıl maz san cı lı ka bız lık la ra sü rük lü yor du; ikin ci si de ay nı bi çim de has ta -
lı ğa se bep olu yor, en za yıf olan lar ölü yor du. So nun da tüm ül ke ye
ya yı la cak olan öğü tül müş mı sır sap la rın da ka rar kı lın dı.93

Mao'nun Bü yük Atı lım pro je si, as lın da bir tür do ğal se lek si yon de -

ne me siy di. Mao, Çin top lu mu nu ola bi le cek en ağır şart la ra zor lu yor, bu

yol la za yıf la rı ve ko mü niz me kar şı olan la rı eli yor du. Bir yan dan da aç lık

yo luy la köy lü le rin be yin le ri ni yı ka ma ya, on la rı ken di si ne ve ko mü nist

dü ze ne ba ğım lı ha le ge tir me ye ça lı şı yor du. Bu ha re ke tin fik ri te me li ise

Dar wi nizm'di. Ni te kim Mao, "Bü yük Atı lım" sı ra sın da ay nı za man da

bir "eği tim atı lı mı" baş lat mış tı ve bu eği tim kam pan ya sın da baş ro lü di -

ya lek tik ma ter ya lizm le bir lik te Dar wi nizm oy nu yor du. Mao, o dö nem -

de ki bir söy le vin de, "Çin sos ya liz mi nin te me li, Dar win'e ve Ev rim

Te ori si'ne da yan mak ta dır" di ye rek, uy gu la dı ğı vah şe tin da ya na ğı nı

açık ça ifa de edi yor du.94

Mao, Bü yük Atı lım'ın he men ar dın dan, 30 Ocak 1962'de Ko mü nist

Par ti üye le ri ne yap tı ğı bir ko nuş ma da ise, Çin Ko mü nist Par ti si ile Dar -

win ara sın da şöy le pa ra lel lik ku ru yor du: 

... Dar win gi bi do ğa bi lim ci le ri nin dokt rin le ri uzun sü re in san la rın ço ğun -
lu ğu ta ra fın dan ka bul edil me miş ti, yan lış ola rak de ğer len di ril miş ti. On lar
dö nem le rin de azın lık tı lar. Bi zim par ti miz de 1921'de ku rul du ğu za man

134
KOMÜNİZM PUSUDA



135
Adnan Oktar (Harun Yahya)

yal nız ca bir kaç dü zi ne üye ye sa hip ti; biz de azın lık tık. Fa kat bu ka dar az
in san ger çek li ği ve Çin'in ka de ri ni tem sil et mek tey di.95

Kı sa ca sı Mao, ken di par ti si ni n ça ba la rı nı Dar win'in ça ba la rı ile eş

tu tu yor, ona ver di ği de ğe ri ve duy du ğu hay ran lı ğı bu söz ler le ifa de edi -

yor du. Ken di ko mü nist par ti si nin fi kir le ri gi bi Dar win'in fi kir le ri nin de

ilk baş ta çok az in san ta ra fın dan ka bul gör dü ğü nü, ama bu du ru mun fi -

kir le ri nin doğ ru lu ğu nu de ğiş tir me di ği ni id dia edi yor du.

Ama tıp kı Dar win'in fi kir le ri gi bi, Mao'nun fi kir le ri de bi rer hu ra -

fey di.

Ni te kim Bü yük Atı lım so nu cun da 30 ila 45 mil yon Çin li kıt lık ne -

de niy le ya şa mı nı yi tir di. Pek çok köy lü kol lek ti vi zas yo na di ren di ği için

iş ken ce gör dü ve öl dü rül dü. Ko mü nizm hak kın da en ufak bir olum suz

tav rı gö rü len on bin ler ce in san "sı nıf düş ma nı" ilan edi lip tu tuk lan dı, iş -

ken ce ye uğ ra dı, Çin'in kor kunç ce za ev le rin de hay van mu ame le si gör dü

ve so nun da idam edil di. 

Söz  ko nu su ce za ev le ri, Çin ko mü niz mi nin vah şe ti nin ser gi len di ği

özel me kan lar dı.

Mao'nun Ce za ev le ri

Mao dö ne min de, Çin tam an la mıy la bir kor ku top lu mu ha li ne gel -

miş tir. Bu nun ne den le rin den bi ri, sa yı la rı mil yon lar la ifa de edi len in sa -

nın ço ğu nun her han gi bir so mut su çu ol ma dı ğı hal de, ko mü niz me

mu ha lif sa yı la rak tu tuk lan ma sı, hap se dil me si ve bir sü re son ra bü yük

kent le rin mey dan la rın da dü zen le nen idam tö ren le ri ile öl dü rül me si dir.

Mao'nun di rek tif le riy le 6 ila 10 mil yon ara sın da ki şi nin doğ ru dan öl dü -

rül dü ğü he sap lan mak ta dır. Yak la şık 20 mil yon "kar şı dev rim ci" de,

ömür le ri nin önem li bir bö lü mü nü ce za ev le rin de ge çir di. Ama bu ce za -

ev le rin de ya şa mak, öl mek ten be ter di. Ko mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda bu ce -

za ev le rin den şöy le söz edi li yor:

100 met re ka re lik bir hüc re 300 tu tuk lu ve Şang hay'da ki Mer kez Tu tu ke -
vi'nde 18 bin ki şi; aç lık ta yın la rı, if lah ke sen iş ler; sü rek li fi zik sel şid det le
be ra ber (ör ne ğin, tüm yü rü yüş ler de ba şın eğik dur ma sı zo run lu ol du ğun -
dan, ba şı nı kal dı ra na dip çik dar be si) in san lık dı şı bir di sip lin. Ölüm ora nı,



1952'ye ka dar kuş ku suz yüz de 5'in çok üze rin dey di, al tı ay için de Gu ang -
xi'de ki bir kamp ta yüz de 50'le rin üze rin de ya da Shan xi'de ki ba zı ma den
ocak la rın da gün de 300 ölü ye ka dar çı kı yor du. En de ği şik ve en sa dist iş -
ken ce ler sı ra dan uy gu la ma lar dı; bun la rın ara sın da en yay gın ola nı bi lek -
ler den ya da işa ret par mak la rın dan as kı ya alın mak tır; bir Çin li ra hip 102
sa at sü rek li sor gu la ma dan son ra öl müş tü. En kö tü gad dar lık lar de ne tim -
siz bir bi çim de or ta lı ğı ka sıp ka vu ra bi li yor du: Bir kamp ko mu ta nı, bir çok
te ca vüz ola yı nın ya nı sı ra, bir yıl için de 1320 tu tuk lu yu ya kat let tir miş ya
da can lı can lı top ra ğa göm dür müş tü. O sıralarda oldukça sık görülen baş-
kaldıranlar da (birçoğu eski asker olan mahkumların moralman çökmesi
için yeterli zaman geçmemiştir henüz) gerçek katliamlara yol açar:
Yanchang petrol bölgesinde 20.000 mahkumdan birkaç bini idam edilir;
1949'da bir orman işletmesindeki 5.000 asinin 1.000 kadarı canlı canlı top-
rağa gömülür...96

Özel ke lep çe ler tak mak ve bun la rı mah kum la rın bi lek le rin de iyi ce sık mak,
Mao'nun ce za ev le rin de yay gın lık la uy gu la nan bir iş ken ce bi çi miy di.
Mahkumların ayak bileklerine aynı zamanda zincirler de geçiriliyordu.
Hatta bazen kelepçeler, mahkumun ne yemesine ne içmesine ne de tu-
valete gitmesine imkan vermeyecek şekilde, penceredeki parmaklıklar-
dan birine tutturuluyordu. Amaç, bi re yi kü çük dü şü re rek ma ne vi ya tı nı
ke mir mek ti… Halk hükümeti, her türlü işkenceyi yasakladığını iddia
ettiğinden, buna resmen 'cezalandırma' ya da 'ikna' adı veriliyordu.97

Tüm bu vah şe tin ön ce lik li ama cı, re jim mu ha lif le ri baş ta ol mak
üze re tüm top lu ma kor ku sal mak tı. Bir di ğer he def, iş ken ce ve kor ku yo -
luy la in san la rın ki şi li ği ni çö kert mek, on la rı in san lık tan çı kar mak ve
"hay van laş tır mak"tı. Mao, bu şe kil de bü tün Çin nü fu su nu bir hay van
sü rü sü ha li ne ge tir mek ve bu yol la yö net mek ama cın day dı. 

Mao'nun Çin üze rin de ki bu to ta li ter ve za lim pro je si nin ha ya ta ge -
çi ril di ği önem li bir dö nüm nok ta sı, "Kül tür Dev ri mi" ol du. 

Kül tür Dev ri mi: Çin'in Top lu Cin ne ti

Mao, Bü yük Atı lım fi yas ko sun dan son ra ken di si nin "gün lük si ya -
se tin üs tün de" ol du ğu nu be lir te rek eli ni dev let iş le rin den çek miş, söz de
"da ha bü yük ve önem li so run lar" üze ri ne dü şün me ye baş la mış tı.
Mao'nun bu ses siz dö ne mi, 1966 yı lın da so na er di. Ken di si ne "Bü yük
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Ser dü men" la ka bı ta kıl mış olan Mao, Çin dev ri mi nin he nüz ba şa rı ya
ula şa ma dı ğı nı, çün kü ko mü niz min in san la rın zih ni ne tam ola rak yer le -
şe me di ği ni, dev le tin en üst ka de me le rin de bi le ko mü niz mi an la ma mış
kad ro lar bu lun du ğu nu ve tüm bun la rı sö küp ata cak bir "kül tür dev ri -
mi" ge rek ti ği ni ilan et ti. 

Kül tür Dev ri mi, bü tün Çin dev le ti ni ve top lu mu nu yer le bir ede cek
bir sar sın tıy dı. Mao'nun tel kin le ri, ko mü nist par ti saf la rın da ki ca hil
genç ler üze rin de bü yük et ki oluş tur du ve "Kı zıl Mu ha fız lar" adı ve ri len
bu genç ler, ül ke nin dört bir ya nın da te rör es tir me ye baş la dı lar. "Do ğu
Kı zıl dır" mar şı nı söy le ye rek top lu ca so kak lar da ge zi yor, "ko mü niz me
ay kı rı" bul duk la rı her ke si tu tuk la ya bi li yor ve ya her şe ye sal dı ra bi li yor -
lar dı. Bu şe kil de bin ler ce üst dü zey bü rok rat, üni ver si te ho ca sı, bi lim
ada mı ve ay dın tu tuk lan dı, kor kunç iş ken ce ler den ge çi ril dik ten son ra
aşa ğı la na rak idam edil di. 

Mao'nun en ya kın dost la rın dan bi ri ve es ki dev let baş ka nı olan Liu
Sha oqi bi le -Mao'nun em riy le- tu tuk lan dı, hal ka açık bir mey dan da dö -
vül dü, uzun sü re iş ken ce gör dük ten son ra hiç bir tıb bi yar dım ya pıl ma -
dan bir hüc re ye atıl dı ve bu ra da kıv ra na rak öl dü. Son ra sın da Çin'in
yö ne ti mi ni ele ala cak olan, Mao'nun en es ki "yol daş"la rın dan Deng Xi -
ao ping'in oğ lu ve Pe kin Üni ver si te si fi zik öğ ret me ni Pu fong, Kı zıl Mu -
ha fız lar ta ra fın dan sor gu lan dı, sor gu sı ra sın da sa pık ça te ca vü ze uğ ra dı,
ka lın tah ta so pa lar la dö vül dü ve son ra da sor gu
oda sı nın pen ce re sin den aşa ğı atıl dı. Ha ya tı nın
ge ri ka lan kıs mı nı, kı rıl mış par mak lar ve kay -
bol muş duy ma ye te ne ği ile bir te ker lek li san dal -
ye de ge çi re cek ti.98

Ko mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda, Kül tür Dev ri -
mi sı ra sın da tu tuk la nan üni ver si te pro fe sör le ri -
ne ya pı lan in san lık dı şı iş ken ce ler bir
göz lem ci nin söz le riy le şöy le an la tı lı yor:

Kül tür Dev ri mi, ko mü nist ide olo ji ye ay kı rı bu lu nan her
kav ra mı ve her in sa nı yok et mek için baş la tıl mış bir ci -
na yet fur ya sıy dı. Yan da ki pro pa gan da pos te ri, bu kan

dök me bay ra mı nın bir tas vi ri dir: Kı zıl ko mü nist le rin
yum ruk la rı ta ra fın dan ezi len an ti-ko mü nist ler. 



KÜL TÜR DEV Rİ Mİ: ÇİN'İ KA SIP 
KA VU RAN CİN NET

Mao'nun Kı zıl Ki ta bı'nı tek yol gös te ri ci
edi nen Kı zıl Mu ha fız lar, Kül tür Dev ri mi

al tın da tüm ül ke yi ka na ve kor ku ya boğ -
du lar. Pro pa gan da pos te rin de bi le, Kı zıl
Mu ha fız la rın bar bar lı ğı an la şıl mak ta dır.
Üst te ki pos ter de, Kı zıl Mu ha fız lar ta ra -

fın dan tu tuk la nan ve iş ken ce gö ren üni -
ver si te ho ca la rı, top lu mu de je ne re eden

pa ra zit ler ola rak gös te ril mek te dir. 

Beyin le ri Ma ocu ko mü nizm le yı kan mış 
genç Kı zıl Muhafız lar 



İDAM EDİ LEN
ÜNİ VER Sİ TE
PRO FE SÖR LE Rİ
Kül tür Dev ri mi bo -
yun ca Kı zıl Mu ha -
fız lar on bin ler ce
in sa na iş ken ce et ti -
ler. Üni ver si te pro -
fe sör le ri ni, dev let
adam la rı nı, sa nat çı
ve ya zar la rı tu tuk -
la ya rak, halk önün -
de aşa ğı la ya rak,
bo yun la rı na ha ka -
ret do lu yaf ta lar
asa rak idam et tiler. 



Çin'de ger çek le şen bir baş ka po li tik idam:
Wang Sho uxin ad lı bir ka dın, re jim mu ha li fi
ol mak su çun dan tu tuk lan mış, as ker ler ta ra -

fın dan bağ lan mış, diz çök tü rül müş ve tek
kur şun la öl dü rül müş tür. Bu gi bi idam la rın

bir ku ra lı, har ca nan kur şu nun pa ra sı nın öl -
dü rü len ki şi nin ai le sin den alın masıdır. 
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Spor ala nın da ve da ha uzak ta üç kat lı yep ye ni okul bi na sı nın önün de, ger -
çek ten bir 'ka ra hay dut çe te si' oluş tu ra cak bi çim de baş la rı ve yüz le ri si -
yah mü rek ke be bu lan mış, ta ma mı 40 ile 50 ka dar, sı ra ha lin de du ran
pro fe sör le ri gör düm. Bun lar, bo yun la rı na ası lı, 'ge ri ci aka de mik oto ri te
bil mem kim', 'sı nıf düş ma nı bil mem kim', 'ka pi ta list yo lu tu tan bil mem
kim', 'çü rü müş çe te nin ba şı bil mem kim' gi bi –tü mü ga ze te ler den alın mış
ni te lik ler de- ya zı lı lev ha lar ta şı yor du. Her lev ha, pro fe sör le re in fa zı bek le -
yen idam mah kum la rı nın gö rün tü sü nü ve ren bi rer kır mı zı haç la işa ret len -
miş ti. Tü mü ne, üze rin de ben zer ni te le me sı fat la rı ya zı lı eşek tak ke le ri
giy di ril miş ti; sırt la rın da da pis sü pür ge ler, toz bez le ri ve ayak ka bı lar ta şı -
yor lar dı.
Pro fe sör le rin bo yun la rı na da içi taş la do lu ko va lar asıl mış tı. Mü dü rü fark
et tim: Ko va o ka dar ağır dı ki, ma de ni tel de ri ye iyi ce gö mül müş tü; adam
sal la nı yor du. Hep si ya lı na yak, gong la ra ya da ten ce re le re vu ra rak ala nı
do la şır ken ba ğı rı yor du: 'Ben hay dut bil mem ki mim'.
En so nun da tü mü diz le ri nin üze ri ne çök tü; tüt sü ler yak tı ve Mao Tse-
tung'a 'suç la rı nı af fet tir mek' için yal var dı. Bu sah ne kar şı sın da ap tal laş -
tım, ben zi min sol du ğu nu his set tim. Bir kaç kız ba yı la cak gi bi ol du. Da yak
ve iş ken ce ler bu nu iz le di. Da ha ön ce hiç böy le iş ken ce gör me miş tim: On la -
ra ar tık su mad de le ri ve bö cek le ri ye di ri li yor ve elekt rik akı mı ve ri li yor -
du. Cam kı rık la rı üze ri ne diz çök me le ri için zor la nı yor lar, kol la rın dan
ba cak la rın dan as kı ya alı na rak 'uçak' du ru mu na so ku lu yor lar dı.99

Kül tür Dev ri mi sı ra sın da, da ha ön ce Le nin ve Sta lin re jim le ri ta ra -
fın dan uy gu lan mış olan "in san la rı hay van laş tır ma" po li ti ka sı da uy gu -
la ma ya kon du. "Halk
düş ma nı" ola rak tes pit edi -
len mu ha lif ler, halk önün de
hay van tak li di yap ma ya
zor la nı yor du. Tu tuk la nan
ba zı pro fe sör ler, el le ri ar ka -
dan bağ lı ola rak çim le re atı -
lı yor ve "ot lan ma la rı", ya ni
ağız la rıy la yer de ki çi mi yol -
ma la rı için zor la nı yor du. Pe -
kin ba sı nı şöy le ya zı yor du: Poli tik idam lar, Kı zıl Çin re ji mi nin ola ğan ey -

lem le rin den bi ri dir. Pek çok in san, "Mao'nun
yo lun dan git me mek" suç la ma sın dan so kak

or ta sın da in faz edil miş tir.



"Mao kar şıt la rı, so kak la rı ko şan fa re ler -
dir, öl dü rün on la rı, öl dü rün".100

Kül tür Dev ri mi, dün ya ta ri hin de
eşi ben ze ri gö rül me dik bir top lu de li lik
kam pan ya sıy dı. Kı zıl Mu ha fız lar ta ra -
fın dan sa de ce mü zik din le di ği, ev cil
hay van bes le di ği ve ya iba det yap tı ğı
için tu tuk la nan on bin ler ce in san iş ken -
ce gör dü ve idam edil di. Ade ta top lu bir

hip no zun et ki si al tı na gi ren halk ise, her tür lü vah şe ti des tek li yor, kat li -
am la rı sey re der ken des tek ver dik le ri ni gös te ren na ra lar atı yor lar dı. Ko -
mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda bu vah şi uy gu la ma lar şu şe kil de ta rif edi li yor: 

Hep si ölü me mah kum edi len dev rim kar şıt la rı, bü tün hal kın da vet edil di -
ği açık du ruş ma lar da, Kı zıl Mu ha fız lar ta ra fın dan par ça la nı yor lar dı. Halk
ise bu es na da "öl dür öl dür!" di ye ba ğı rı yor du. Kı zıl Mu ha fız lar ba zen
par ça la rı kı zar tıp yi yor ya da ha la can lı olan mah ku mun göz le ri önün de
ai le si ne ye di ri yor du; her kes "es ki mülk sa hi bi"nin ka ra ci ğe ri nin ve kal bi -
nin yen di ği zi ya fet le re ve ko nuş ma cı nın ye ni ke sil miş ka fa lar dan ya pıl mış
bir ka zık di zi si önün de ko nuş tu ğu top lan tı la ra da vet liy di. Çin'de yam -
yam lı ğa va ra cak ka dar şid det le nen nef ret ve vah şet ha kim di.101

Kı zıl Mu ha fız la rın tek kay na ğı, Mao'nun söz le ri ni içe ren "Kı zıl Ki -
tap"tı. Hep si Kı zıl Ki ta bı ez be re bi li yor, da ha sı bil me yen le ri de "sı nıf
düş ma nı" ilan edip ora cık ta dö ve bi li yor, hat ta idam bi le ede bi li yor lar -
dı. En nor mal ve meş ru dav ra nış lar bi le "ko mü niz me ay kı rı" bu lu nup
ce za lan dı rı la bi li yor du: 

Kı zıl Mu ha fız lar, bu acı na cak de re ce de cid di ço cuk lar, "dev rim ci ener ji yi
azalt ma" di ye ad lan dı rı lan ke di, kuş bes le me yi ve çi çek ye tiş tir me yi
(bah çe ye çi çek ek mek, böy le ce kar şı-dev rim ci lik olu yor du) ya sak la ma -
yı uy gun gör dü ler... Bü yük kent ler de özel lik le Şang hay'da dev ri ye ler
uzun ya da bri yan tin li saç la rı sor gu suz su al siz kır pı yor, dar pan to lon la rı
par ça lı yor, yük sek ök çe le ri sö kü yor, siv ri uç lu ayak ka bı la rı de li yor ve
dük kan la rı uy gun ad lar al ma ya zor lu yor du. Kı zıl Mu ha fız lar, yol dan ge -
çen le ri, ken di seç tik le ri Mao'nun de yiş le rin den bi ri ni ez be re okut tur -
mak için dur du ru yor du. İn san la rın ço ğu ev le rin den dı şa rı çık ma yı gö ze
ala mı yor du.102

Kül tür Dev ri mi sı ra sın da suç suz ye re
idam edi len bir baş ka Çin li.



Kül tür Dev ri mi o ka dar bü yük bir cin net ha li ne gel miş ti ki, en so -
nun da or du mü da ha le et mek ve ül ke yi ye ni den dü ze ne oturt mak du ru -
mun da kal dı. 1970'li yıl lar bo yun ca Çin, Kül tür Dev ri mi'nin ya ra la rı nı
sar ma ya, tah ri ba tı nı ta mir et me ye uğ raş tı. Mao, 1976'da öl dü. Ar dın da
60 mil yo nu aş kın ölü, on mil yon lar ca iş ken ce gör müş in san ve ka ran lık
bir ide olo ji bı rak tı. 

Çin'in İşgal Al tın da Tut tuğu Ül ke ler de ki Vah şet

Ma oizm'in vah şe ti, sa de ce Çin hal kı na yö ne lik de ğil di. Çin ta ra fın -
dan iş gal edi len ve ya da imi bir iş gal al tın da ya şa tı lan halk lar da kı zıl
vah şe tin he de fi ol du lar. Bun lar dan bi ri, Çin'in ba tı sın da ki "Uy gur Özerk
Böl ge si’n de", bir di ğer ifa dey le Do ğu Tür kis tan'da ya şa yan Uy gur
Türk le ri'ydi. Hem Müs lü man ol duk la rı hem de et nik bir azın lık oluş -
tur duk la rı için Pe kin re ji mi nin he de fi ha li ne ge len Uy gur Türk le ri,
Mao'nun ik ti da ra gel di ği 1949 yı lın dan iti ba ren sis tem li bir soy kı rım la
kar şı laş tı lar.

Uy gur Türk le rinin di ni ve ci be le ri ni ye ri ne ge tir me le ri ne izin ve ril -
me di, iba det yer le ri ve okul la rı ka pa tıl dı, böl ge nin bir çok ye rin de din
adam la rı tu tuk lan dı, bü yük bir kıs mı ise şehit edildi. Çin, Uy gur Özerk
Böl ge si’n de hiç bir ön lem al ma dan nük le er de ne me ler yap tı. 1964 yı lın -
dan bu ya na 46 nük le er de ne me ger çek leş ti ril di. Bu nük le er de ne me le -
rin so nu cun da Uy gur Türk le ri ara sın da kan ser ora nı ola ğa nüs tü
de re ce de art tı, pek çok ço cuk sa kat ve ya ölü ola rak doğ du. 

Pro pa gan da pos ter le ri Mao'yu Çin'e do ğan
kı zıl gü neş ola rak ta nım lı yor du. Oy sa Ma -
oizm, Çin'e kıt lık, iş ken ce ve "en za yıf la rın

öl dü ğü" Dar wi nist bir are na ge tir miş ti. Yan -
da: 60 mil yon in sa nın ka ti li olan Mao, öl me -

den ön ce ki son yıl la rın da.
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1949-1952 yıl la rı ara sın da 2.800.000, 1952-1957 yıl la rı ara sın da
3.509.000, 1958-1960 yıl la rı ara sın da 6.700.000, 1961-1965 yıl la rı ara sın da
13.300.000 Müs lü man Uy gur Tür kü Çin li ler ta ra fın dan çe şit li yön tem -
ler le öl dü rül dü. Müs lü man Uy gur la rın 1 ta ne den faz la ço cuk sa hi bi ol -
ma la rı nın ya sak lan dı ğı Do ğu Tür kis tan'da, bu ya sa ğa uy ma yan la rın
ço cuk la rı an ne rah min de kür taj la kat le dil di. 

Mao dö ne min de baş la yan bu uy gu la ma lar ha len de vam et mek te -
dir. Zo run lu göç, zo run lu nü fus plan la ma sı ve kat li am lar ne ti ce sin de
Uy gur lu Türk ler, Do ğu Tür kis tan top rak la rın da azın lık ko nu mu na dü -
şü rül müş tür. 1949 yı lın dan bu ya na sür dü rü len asi mi las yon po li ti ka sı
so nu cun da Uy gur Özerk Böl ge si'nde yüzde 75 olan Müs lü man nü fus
ora nı gü nü müz de yüzde 35'le re ka dar düş müş tür. Bu gün 25 mil yo nu
aş kın Do ğu Tür kis tan lı Müs lü man, Çin bas kı sı al tın da dır. Bin ler ce Müs -
lü man si ya si tu tuk lu nun bu lun du ğu böl ge de gö zal tı na alı nan in san lar -
dan bir da ha ha ber alı na ma mak ta dır. 

Ko mü nist Çin re ji mi nin vah şet eli nin uzan dı ğı bir di ğer ül ke ise Ti -
bet'tir. Ti bet, Çin'de ki ko mü nist dev ri min he men er te si yı lı, ya ni 1950'de
Çin or du su ta ra fın dan iş gal edil miş tir. Çin, bu ra yı ken di si ne bağ lı özerk
bir böl ge ha li ne ge tir miş, Ti bet li ler de bu nu ka bul et miş ler dir. An cak
Çin'in Ti bet hal kı üze rin de ki bas kı sı gi de rek art mış tır. Çin yö ne ti mi, Ti -
bet köy lü le ri ni mah sul le ri ni çok dü şük fi ya ta sat mak zo run da bı rak mış,
ül ke de ki bü tün önem li ku rum la ra Çin li yer le şim ci le ri ata mış, en ufak
bir di re nişi çok kan lı ve za lim yön tem ler le bas tır mış tır. Ti bet'in Çin'e

Çin'in Do ğu Tür kis tan'da ki
vah şet le ri, ulus la ra ra sı kay -
nak lar ta ra fın dan ay rın tı lı
ola rak ra por edil miş tir. Ulus -
la ra ra sı Af Ör gü tü'nün bu
ko nu da ki özel ya yı nın da be -
lir til di ği gi bi, Uy gur Müs lü -
man la rı iş ken ce ve in faz lar la
yok edil mek is ten mek te dir. 
Çin, Do ğu Tür kis tan'da ki
Müs lü man Uy gur Türk le ri 'ne
on  yıl lar dır soy kı rım uy gu la -
mak ta dır. Bu böl ge de kasten
yapılan nük le er de ne me ler
so nu cun da çok sa yı da ço cuk
sa kat doğ muş tur. 



K
i tap bo yun ca pek çok ör ne ği -
ni gör dü ğü müz gi bi, Dar wi -
nist-ko mü nist an la yı şa sa hip

olan bir dev let, ken di çı kar la rı için hal -
kı na, va tan da şı na, soy da şı na ezi yet
eder, kat li am ya par, on la rı aç bı ra kır,
se fa le te sü rük ler. Dar wi nist-ko mü nist
dev let te önem li olan hal kın re fa hı,
mut lu lu ğu, hu zu ru ve gü ven li ği de ğil,
ken di ha ki mi ye ti nin güç len me si dir.
Rus ya ve Çin, bu za lim dev let an la yı -
şı nın gü nü müz de ki iki ör ne ği dir. 
2000 yı lı son la rın da, ye ni doğ muş bir

be be ğin, Çin li dev let me mur la rı ta ra -
fın dan, ai le si nin gö zü önün de, hiç
acı ma dan bo ğu la rak öl dü rül me si, söz
ko nu su za lim Dar wi nist-ko mü nist an -
la yı şın çar pı cı bir ör ne ği dir. Ben zer
vah şet ler Çin iş ga li al tın da ki Müs lü -
man Do ğu Tür kis tan'da sü rek li uy gu -
lan mak ta dır. Dar wi nizm'in in san la rı
de ğer siz hay van lar ola rak gös te ren,
ya şa mı çı kar lar için mü ca de le ala nı
ola rak ta nı tan tel kin le ri ise bu za lim -
lik le rin çı kış nok ta sı dır. Tüm bu vah -
şet le rin or ta dan kalk ma sı ve
in san la rın ba rış ve hu zu ra ka vuş ma sı
ise, söz ko nu su Dar wi nist ide olo ji nin
si lin me siy le müm kün olacak tır. 

KI ZIL ÇİN'İN DAR WI NİST VAH ŞE Tİ SÜ RÜ YOR 



kar şı di re ni şi ni yıl lar bo yu yö ne ten Da lai La ma, Çin ko mü niz mi nin hal -
kı na uy gu la dı ğı vah şe ti şöy le an la tır:

(Ti bet li ler) yal nız kur şun lan mak la kal ma dı; öl dü re si ye dö vül dü ler, çar mı -
ha ge ril di ler, can lı can lı ya kıl dı lar, bo ğul du lar, par ça lan dı lar, aç lık tan öl -
dü rül dü ler, bo ğaz lan dı lar, asıl dı lar, haş lan dı lar, can lı ola rak top ra ğa
gö mül dü ler, kol la rın dan ba cak la rın dan ge ri le rek par ça lan dı lar ya da ka fa -
la rı ko pa rıl dı.103

Kam boç ya: Komünist Cin ne tin Do ruk Nok ta sı

Zaten acımasız, çatışmacı, zalim ve kan dökücü bir ideoloji olan ko-
münizm, Maoculukla birlikte daha da ileri insanlık dışı boyutlara var-
mıştır. Bunun bir nedeni, Maoculuğun "geleneksel" Uzakdoğu Asya
vahşetini de komünizme katmış olmasıdır. 

Bu ol gu yu da ha da iyi an la ya bil mek için, As ya'da ki bir baş ka ko -
mü nizm ör ne ği ne da ha bak mak ge re kir. Söz ko nu su ör nek, Çin'in des te -
ğiy le ik ti da ra gel miş ve Ma ocu lu ğu yön tem ola rak be nim se miş bir
re jim dir: Kam boç ya'da ki Kı zıl Khmer re ji mi.

Kam boç ya, As ya'nın Hin dis tan'la Çin ara sın da ka lan ve bu yüz den
"Hin di çi ni" ola rak anı lan böl ge sin de yer alır. Kü çük ve fa kir bir ül ke dir.
Hal kı nın ço ğun lu ğu yüz yıl lar dır ta rım la ge çi nir. Ta rı mın baş lı ca un su ru
ise ül ke bo yun ca uza nan pi rinç tar la la rı dır. An -
cak bu pi rinç tar la la rı, 1975-79 yıl la rı ara sın da
"ölüm tar la la rı na" dö nüş müş tür. Nü fu su 9 mil -
yon olan ül ke de, yak la şık 3 mil yon ki şi, ka fa sı na
kur şun sı kı la rak, ka fa ta sı bal tay la par ça la na rak,
ba şın dan tor ba ge çi rip bo ğu la rak ve ya aç lı ğa
mah kum edi le rek öl dü rül müş tür. Ta rih te eşi gö -
rül me dik bu vah şe tin fa il le ri ise, Kam boç ya'nın
Ma ocu la rı dır: "Kızıl Khmerler". 

Kızıl Khmer örgütü, Pol Pot adlı bir Maocu
tarafından kurulmuş ve yönetilmiş bir komünist
partidir. Uzun yıllar Kamboçya ormanlarında
örgütlenen ve iktidar hayalleri kuran Kızıl
Khmerler, 1975'te bu rüyalarına kavuşurlar.
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Kızıl Khmer li de ri,
3 mil yon Kam boç ya -

lı'nın ka ti li Pol Pot
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İktidara geldikten sonra da, Stalin Rusyası'nda veya Mao'nun Çini'nde
bile görülmeyen boyutlarda totaliter ve zalim bir rejim kurarlar. Kızıl
Khmer rejimi, komünist cinnetin doruk noktasıdır. Parti, ülke için yapıl-
ması gereken tek komünist görevin, pirinç tarlalarında ölesiye çalışmak
olduğuna karar vermiş ve tüm Kamboçya nüfusunu tarlalarda çalış-
maya zorlamıştır. Şe hir ler de ya şa yan on bin ler ce in san -dev let adam la rı,
bü rok rat lar, öğ ret men ler, ay dın lar- köy le re sü rül müş ve oluş tu ru lan ko -
llek tif çift lik ler de çok ağır şart lar da ça lış tı rıl ma ya baş lan mış tır. Ça lış ma
sı ra sın da kay tar mak, top la nan ürün ler den bir par ça bi le ol sun izin siz
ola rak ye mek ve ya her han gi bir di ni iba det "dev ri me is yan" sa yıl mış ve
bu ba ha ne ler le her da ki ka in san öl dü rül me ye baş lan mış tır. 

Kı zıl Khmer ler, par ti le ri ne "Ang kar" adı nı ver miş ler ve tar la lar da
öle si ye ça lış tır dık la rı mil yon lar ca in sa na "Ang kar sü rek li ola rak si zi gö -
rü yor" tel ki nin de bu lun muş lar dır. Kı zıl Khmer vah şe tin den kur tul ma yı
ba şa ran bir Kam boç ya lı, söz de "de mok ra tik" Kam boç ya'da ya şa nan la rı
şöy le an la tır:

De mok ra tik Kam boç ya'da ce za evi, mah ke me, üni ver si te, li se, pa ra, pos -
ta, ki tap, spor, eğ len ce yok tu… Yir mi dört sa at lik iş gü nün de, ölüm bir an
bi le ek sik de ğil di. Gün lük ya şam şu şe kil de bö lü nü yor du: On iki sa at be -
den sel ça lış ma, ye mek için iki sa at, din len me ve eği tim için üç sa at, ye di
sa at uy ku. De va sa bir top la ma kam pın da bu lu nu yor duk. Ar tık ada let de
mev cut de ğil di. Ya şa mı mı zın tüm ey lem le ri ni ka rar laş tı ran Ang kar'dı.
Kı zıl Khmer ler çe liş ki li ey lem le ri ni ve emir le ri ni hak lı gös ter mek için sık -
ça ör nek le re baş vu ru yor du. Bi re yi bir öküz le kı yas lı yor lar dı: 'Şu sa ban
çe ken ökü zü gö rü yor su nuz. Ye me si buy ru lur sa yer. Ye ter li otun bu lun -
ma dı ğı bir tar la ya gö tü rü lür se yi ne de ot lar. Yer de ğiş ti re mez. Göz lem al -
tın da dır. Ona sa ba nı çek me si söy le nin ce, sa ban çe ker. As la ka rı sı nı ve
ço cuk la rı nı dü şün mez.104

Kı zıl Khmer re ji mi, ko mü niz min te me lin de yer alan "in sa nın hay -
van laş tı rıl ma sı" pro je si ni en be lir gin bi çim de ha ya ta ge çir miş tir. İn san -
lar, üst te ki ör nek te be lir til di ği gi bi, "tar la sü ren öküz ler gi bi" ol ma ya
zor lan mış tır. Bu ara da din, ah lak ve ai le gi bi in sa ni kav ram la rın yok
edil me si ne bü yük önem ve ril miş tir. Ko mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda, Kı zıl
Khmer re ji mi nin ai le ku ru mu nu ve ai le fert le ri ara sın da ki sev gi yi yok
et mek için yap tı ğı uy gu la ma lar şöy le an la tı lır:



Re jim, her bi re yin Ang kar kar şı sın da ta ma men ba ğım lı ol ma sı şek lin -
de ki to ta li ter ta sa rı sı na kar şı ken di li ğin den bir di re niş se ti oluş tu ra ca ğı nı
dü şün dü ğü ai le bağ la rı nı gev şet mek ya da ko par mak için her şe yi yap -
tı; ça lış ma bi rim le ri nin kö ye çok ya kın yer le rin de bi le ço ğu za man ken di
"lo kal le ri" (ba zen ba sit ha sır lar ya da ha mak lar) var dı. Bu ra yı terk et me
iz ni al mak çok zor du: Ko ca lar haf ta lar bo yun ca eş le rin den ay rı ka lı yor
ya da da ha sı ço cuk la rı yaş lı ebe veyn le rin den uzak laş tı rı lı yor lar dı. Ye -
tiş kin ler ise ai le le ri ni gör mek için izin al ma dan, ki mi za man da dön dük -
le rin de on la rın öl dük le ri ni gör müş ol mak pa ha sı na ve ya kın la rın dan
hiç bir ha ber al mak sı zın al tı ayı ge çi re bi li yor lar dı. Bu ra da mo del yu ka rı -
dan ge li yor du: Yö ne ti ci çift le rin ken di le ri de pek sık ça ay rı ya şı yor du.
Bir an ne nin, kü çük ol sa bi le ço cu ğuy la faz la ca il gi len me si ne pek iyi
göz le ba kıl mı yor du.105

As lın da bu ra da kar şı laş tı ğı mız uy gu la ma lar, Karl Marx'ın ve Fri -
ed rich En gels'in ai le nin kö ke ni hak kın da ki yo rum la rı nın ey le me dö nüş -
müş ha lin den baş ka bir şey de ğil dir. Marx ve En gels, may mun dan
ev rim leş miş bir hay van tü rü ola rak gör dük le ri in sa nın din, ah lak ve ai le
gi bi kav ram la ra sa hip ol ma ma sı ge rek ti ği ni, bun la rın eko no mik iliş ki ler
so nu cun da or ta ya çı kan "üst ya pı ku rum la rı" ol du ğu nu ile ri sür müş tür.
Ko mü nist bir top lum da da bu kav ram la rın yok ola ca ğı nı va at et miş ler -
dir. İş te Kı zıl Khmer le rin pro je si, Marx ve En gels'in bu ba tıl inan cı nı ha -
ya ta ge çir mek ten baş ka bir şey de ğil dir.

Di ni ve ai le yi yok et mek, in san la rı da hay van laş tı ra rak "tar la sü ren
öküz ler" ha li ne ge tir mek is te yen Kı zıl Khmer ler, da ha ön ce den Le nin,
Sta lin ve Mao ta ra fın dan kul la nı lan ka sıt lı kıt lık yön te mi ni de ye ni den
uy gu la ma ya ge çir di ler. Halk ka sıt lı ola rak aç bı ra kı lı yor, bu yol la ira de
ve ki şi lik le ri yok edi li yor, son ra da "Ang kar" ta ra fın dan bes le ne rek Kı zıl
Khmer re ji mi ne ade ta bir ilah gi bi tap ma sı is te ni yor du:

Kızıl Khmer ler ik ti da -
ra kan lı bir iç  sa vaş tan
son ra gel di ler. İç  sa -
vaş sı ra sın da baş kent
Phnom Penh'e yö ne lik
Kı zıl Khmer sal dı rı la rı
sı ra sın da ya şa nan bu
man za ra lar, yak la şan
kor kunç vah şe tin ha -
ber ci siy di. 



Mil yon lar ca Kam boç -
ya lı'yı yıl lar bo yun ca
ezen aç lık, bi linç li ola -
rak da ha iyi kö le leş tir -
mek için kul la nıl dı.
Böy le ce za yıf dü şü rül -
müş, be sin re zer vi
oluş tur mak tan aciz bi -
rey ler, da ha az kaç ma
gi ri şi min de bu lu nur -
du. Sü rek li bes len me
tut ku su na ka pı lan ki -
şi ler de, özerk dü şün -
ce, iti raz, hat ta
cin sel lik gü cü yı kı lır.
... Hat ta ebe veyn ler ile
ço cuk lar ara sın da ki da -
ya nış ma yı kır ma yı sağ -
lar. Ken di si ni bes le yen
eli, kan lı bi le ol sa kim -
se öp mek ten çe kin mi -
yor du.106

Bu aç lık kas ten oluş -
tu rul muş tu, öy le ki ül ke de
aç lık tan ölen ler var ken
ekil me ye el ve riş li top rak -
la rın yal nız ca beş te bi ri
kul la nı lı yor du!107 Aç lık -
tan in san la rın öl me si re -
jim için bir so run de ğil,
bir he def ti za ten. Kı zıl
Khmer li der le ri sık sık şöy le di yor lar dı: "Kur du ğu muz ül ke için bir
mil yon iyi dev rim ci ye ter li dir; ge ri ka la nı na ge rek si ni mi miz yok. Bir
düş ma nı mı zı ha yat ta bı rak mak tan sa, on dos tu mu zu öl dür me yi yeğ le -
riz."108

Mao'nun Kül tür Dev ri mi sı ra sın da baş gös te ren "sev gi ye, gü zel li -
ğe, es te ti ğe ve kül tü re düş man lık" eği li mi, Kı zıl Khmer ler'de cin net
nok ta sı na var mış tı. İn san la rın saç la rı nı ta ra ma la rı, ken di le ri ne bi raz

Kızıl Khmer ler ik ti da rı ele ge çir dik ten son ra, baş kent
Phnom Penh'te ki hal kın ta ma mı na ya kı nı nı ken ti

ter k et me ye zor la dı lar. 

Tar la lar da ça lış mak üze re kır la ra sü rü len halk,
ken ti akın akın terk et ti.

Baş kent, bir kaç gün için de ölü bir ken te dö nüş tü. 



KIZIL KHMER 
VAH ŞE Tİ NİN 

KUR BAN LA RI
Kı zıl Khmer ler, idam ede -

cek le ri in san la rın ba zı la rı nı
nu ma ra la ya rak re sim le ri ni
çek miş ler dir. Fo toğ raf lar,
idam edil me den ön ce bu

şe kil de gö rün tü len miş
Kam boç ya lı la ra ait tir. 

Kı zıl Khmer le rin ölüm tar -
lala rın da, bin ler ce top lu

me zar bu lun muş tur. Yan -
da ki ke mik ler, baş la rı na
plas tik tor ba ge çi ri le rek

bo ğu lan Kam boç ya lı la ra
ait tir.
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özen gös ter me le ri, hat ta göz lük tak ma la rı bi le "halk düş man lı ğı" sa yı la -
bi li yor du!… Aşa ğı da ki alın tı, bir Kı zıl Khmer kam pın da, kamp yö ne ti ci -
si nin tut sak la ra yap tı ğı bir ko nuş ma dan alın mış tır:

De mok ra tik Kam boç ya'da, Ang kar'ın şan lı re ji mi ni de ğil, ge le ce ği dü şün -
mek zo run da yız. Geç miş top ra ğa gö mül dü, 'Ye ni ler' kon ya ğı, pa ha lı giy si -
le ri ve mo da ya uy gun saç ke sim le ri ni unut ma lı. Ka pi ta list le rin
tek no lo ji si ne ge rek si ni mi miz yok, hem de hiç! Ye ni sis tem de ço cuk la rın
oku la gön de ril me le ri de ge rek mi yor. Kır lar bi zim oku lu muz, top rak ka -
ğı dı mız, sa ban dol ma ka le mi miz: Ya zı la rı mı zı çift sü re rek ya za ca ğız! Kar -
ne ler ve sı nav lar ya rar sız dır; çift sür me yi öğ re nin: İş te ye ni
dip lo ma la rı nız! Ve dok tor lar; ar tık on la ra da ge rek si ni mi miz bu lun mu -
yor! Eğer ba ğır sak la rı nın çı kar tıl ma sı nı is te yen bir ki şi var sa, onun la ben
ken dim il gi le ne ce ğim!...
Gö rü yor su nuz ne ka dar ba sit, bu nun için oku la git me ye ge rek yok! Üs te -
lik biz mü hen dis lik ya da pro fe sör lük gi bi ka pi ta list mes lek le ri ne de
ge rek si nim duy mu yo ruz! Ne yap ma mız ge rek ti ği ni söy le ye cek öğ ret -
men le re de ge rek si ni mi miz yok; bun la rın hep si ko kuş muş tur. Tar la lar da
sı kı ça lış mak is te yen ki şi ler den baş ka la rı na ge rek si nim duy mu yo ruz!
Yol daş lar, bu nun la be ra ber… ça lış ma yı ve öz ve ri yi red de den ler var…
Doğ ru dev rim ci an la yı şa sa hip ol ma yan aji ta tör ler var… Yol daş la rım,
bun lar bi zim düş man la rı mız dır! Hat ta bun la rın ba zı la rı bu ak şam bu ra da!
Bu ki şi ler es ki dün ya nın ka pi ta list dü şün ce si ne ya pı şı yor! On lar he men ta -
nı na bi lir: Ara nız dan ba zı ki şi le rin ha la göz lük tak tık la rı nı gö rü yo rum!
Ne den göz lük ta kı yor lar? On la ra bir to kat atar sam, gö re me ye cek ler mi?
Ha! Baş la rı nı ge ri ye çe ki yor lar; de mek ki be ni gö re bi li yor lar. Şu hal de göz -
lü ğe ge rek si ni mi yok on la rın! Ka pi ta list mo da sı nı iz le mek için göz lük ta -
kı yor lar; bu nun ken di le ri ni gü zel leş tir di ği ni sa nı yor lar! Bu na
ge rek si ni mi miz yok bi zim: Gü zel ol mak is te yen ki şi ler tem bel ve hal kın
ener ji si ni sö mü ren sü lük ler dir!109

Kam boç ya'yı Çin'in des te ğiy le ele ge çi ren bu Ma ocu psi ko pat lar,
baş ta be lirt ti ği miz gi bi 3 mil yo na ya kın suç suz in sa nı öl dür dü ler. Öl dü -
rü le cek in san lar ön ce ka fa la rı na kur şun sı kı la rak in faz edi li yor du. Ama
son ra bu nun "mer mi is ra fı" ol du ğu na ka rar ve ril di ve da ha vah şi yön -
tem le re ge çil di. Ko nu yu in ce le yen Fran sız araş tır ma cı Ma rek Sli wins ki,
bu yön tem le rin "mer mi ta sar ru fu" ya nın da Kı zıl Khmer mi li tan la rı nın
sa diz mi ni tat min et mek ba kı mın dan da ter cih edil di ği ni ya zar. Bu na gö -
re kur ban la rın yüz de 53'ünün ka fa sı ezil miş (de mir çu buk la, kaz ma sa -



pıy la, ba zen de ça pa sa pıy la), yüz de 5'i ka fa sı na ge çi ri len plas tik tor bay -

la bo ğul muş ve yüz de 5'i de bo ğaz lan mış tır.

Kı zıl Khmer re ji mi, Vi et nam'ın 1979'da Kam boç ya'yı iş gal et me siy -

le so na er di. Vi et nam lı lar, bir ön ce ki re ji min vah şe ti ni dün ya ya ser gi le -

mek için "ölüm tar la la rı" ola rak anı lan pi rinç tar la la rı nı ka za rak ce set le ri

çı kar dı lar ve bun la rı ser gi le di ler. Bu gün Kı zıl Khmer ler ta ra fın dan öl dü -

rü len on bin ler ce in sa nın ke mik ve ka fa tas la rı, baş kent Phnom Penh'te ki

bir mü ze de ser gi len mek te dir. 

Char les Dar win'in yaz dı ğı bir ki tap la ken di si ne "bi lim sel te mel"

bu lan Marx ve En gels'in saf sa ta la rıy la şe kil le nen, Le nin ve Sta lin'in vah -

şe tiy le bir dün ya gü cü ha li ne ge len ve Mao'yla bir lik te cin net bo yu tu na

va ran ko mü nizm, Kam boç ya'da ki vah şet le bir lik te ger çek yü zü nü dün -

ya ya gös ter miş tir. 

Ku zey Ko re ve Vi et namı

As ya'da ki kı zıl vah şet sa de ce Çin ve Kam boç ya ile de sı nır lı kal ma -

mış, Ku zey Ko re ve Vi et nam'da ki ko mü nist re jim ler de ken di halk la rı na

kar şı acı ma sız bir te rör uy gu la mış lar dır. On yıl lar ca Kim İl-sung'un dik -

ta sı al tın da yö ne ti len Ku zey Ko re re ji mi nin kat let ti ği in san sa yı sı nın 1.5

mil yon ol du ğu he sap lan mak ta dır. Yüz bin ler ce in san ise Ku zey Ko -

re'nin fe ci ha pis ha ne le rin de iş ken ce gör müş tür. Ko mü niz min Ka ra Ki ta -

bı'nda, in san la rın hay van mu ame le si gör dü ğü Ku zey Ko re

ha pis ha ne le rin den şöy le söz edi lir:

... Te rim res men kul la nıl ma sa da söz ko nu su olan ger çek ce za eviy di. 2000'i
ka dın 6000 in san bu ce za komp lek sin de, sa ba hın 05.30'un dan ge ce ya rı sı na
ka dar ter lik, ta ban ca kı lı fı, çan ta, ke mer, pat la yı cı ateş le yi ci le ri, ya pay çi -
çek ler üret mek üze re hay van lar gi bi ça lı şı yor du. Ha mi le mah kum lar kor -
kunç bir bi çim de ço cuk dü şür me ye zor la nı yor du. Ce za evin de do ğan her
ço cuk ka çı nıl maz ola rak bo ğu lu yor ya da bo ğaz la nı yor du.110

Ku zey Ko re ha pis ha ne le rin de ya şa mış bir mah kum, bu kamp lar da

ya şa nan in faz la rı ve iş ken ce le ri şöy le an lat mak ta dır:

İn faz la rı kim yü rü tür? Se çim, el le ri ni kir let mek is te me dik le ri za man kur -
şu na di zen ya da can çe kiş me yi iz le mek is te dik le rin de ağır ağır öl dü ren
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gü ven lik gö rev li le ri nin in sa fı na bı ra kı lır. Ben böy le so pa dar be le riy le, ta şa
tut may la ya da kü rek le adam öl dü rü le bil di ği ni de öğ ren dim. Mah kum la -
rın oyun oy na ya rak, si lah la ni şan al ma ya rış ma sı ya pa rak, gö ze ni şan ala -
rak öl dü rül dü ğü ol du. İş ken ce ye uğ ra yan la rın, ara la rın da dö vüş me ye ve
kar şı lık lı ola rak ken di le ri ni par ça la ma ya zor lan dık la rı da ol du… Gad -
dar ca kat le dil miş ki şi le rin ce set le ri ni bir çok kez ken di göz le rim le gör düm:
Ka dın lar çok en der ra hat ölür dü. Bı çak dar be le riy le doğ ran mış gö ğüs ler,
kü rek sa pıy la de şil miş cin sel or gan lar, çe kiç le kı rıl mış bo yun lar gör -
düm. Kamp ta ölüm çok sı ra dan bir şey dir. 'Si ya si suç lu lar', ha yat ta kal -
mak için el den gel di ğin ce çır pı nır. Bun lar, bi raz da ha mı sır ve do muz ya ğı
el de et mek için ne olur sa ya par. Yi ne de bu mü ca de le ye rağ men, her gün
or ta la ma dört ya da beş ki şi aç lık tan, ka za dan ya da… idam in fa zın dan do -
la yı ölür...111

Ku zey Ko re'de ki ko mü nist re ji min bir di ğer za li ma ne özel li ği, Dar -
wi nizm'in bir ürü nü olan "öje ni" te ori si ni be nim se me si ve uy gu la ma -
sı dır. Öje ni, -da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi- Dar win'in ku ze ni Fran cis
Gal ton ta ra fın dan or ta ya atıl mış ve 20. yüz yı lın baş la rın da bi lim sel bir
yak la şım ola rak gö rül müş bir ku ram dır. Öje ni nin ama cı, bir in san ır kın -
da ki has ta ve sa kat in san la rın "ste ri li ze edil me si" (ya ni top lum dan dış -
lan ma la rı), bu nun ye ri ne sağ lık lı in san la rın iliş ki ye gi re rek üre me si nin
teş vik edil me si dir. Bu sü re cin so nun da, da ha üs tün sağ lık lı top lum lar
or ta ya çı ka ca ğı ha yal edil miş tir. Bir te ori olan öje ni yi res mi po li ti ka ola -
rak uy gu la yan ilk ül ke ise Na zi Al man ya sı'dır. Hit ler, Al man top lu mun -
da ki ka lıt sal has ta ve sa kat la rı özel "ste ri li zas yon mer kez le rin de"
top la mış ve son ra da öl dür me ye baş la mış tır. 

"Ev ri mi hız lan dır mak" adı na ya pı lan bu zul mün bir ör ne ği de Ku -
zey Ko re'nin Dar wi nist-ko mü nist re ji mi ta ra fın dan uy gu lan mak ta dır.
Ko mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda Ku zey Ko re tar zı öje ni şöy le an la tı lır:

Ku zey Ko re li sa kat lar cid di bir sür gü nün kur ban la rı dır. Ya ni bun la rın
baş kent Pyong yang'da otur ma la rı söz ko nu su ola maz. Son yıl la ra ka dar
sa kat lar ai le le ri nin on la rı zi ya ret ede bil me le ri için va roş lar da ki yer le şim
yer le ri ne sü rü lür dü. Bu gün ise bun lar dağ lık, üc ra böl ge le re ya da Sa rı De -
niz'de ki ada la ra gön de ri li yor. İki sür gün ye ri ke sin lik le be lir len miş du -
rum da: Ül ke nin ku ze yin de, Çin sı nır la rın dan faz la uzak ol ma yan Bo ucun
ve Eu icio. Sa kat lar ko nu sun da ki bir ay rım, bu dış la ma si ya se ti nin Pyong -
yang'dan baş ka, Nam po, Ka esong, Çong cin gi bi kent le re de uy gu lan ma -



sıy la ya kın za man lar da da ha da şid det ka zan dı. Özür lü le re ko şut ola rak,
cü ce ler de sis tem li ola rak ta kip edi lir, tu tuk la nır, yal nız ca top lum dan
uzak laş tır mak için de ğil ço cuk sa hi bi ol mak tan yok sun bı ra kıl dık la rı
kamp la ra gön de ri lir. Kim Cong Il "Cü ce so yu or ta dan kal dı rıl ma lı" di ye
biz zat emir ver miş tir.112

Vi et nam ise, As ya'nın bir di ğer kan lı ko mü nist dik ta sı ol muş tur.
Ön ce Fran sız lar la son ra da Ame ri ka lı lar la uzun bir sa vaş ya pan Ku zey
Vi et nam, 1975 yı lın da Gü ney Vi et nam'ı ele ge çir miş ve tek bir bir le şik
ko mü nist Vi et nam or ta ya çık mış tır. Ku zey Vi et nam'ın ku ru cu su Ho Chi
Minh ve onu iz le yen Vi et nam yö ne ti ci le ri, ken di halk la rı na kar şı ağır
bas kı ve iş ken ce ler uy gu la mak tan çe kin me miş tir. 1975-77 yıl la rı ara sın -
da bir dö nem de re jim mu ha li fi bir Vi et nam lı nın yaz dı ğı bir mek tup ta
ül ke şöy le ta rif edi lir:

Sa de ce Say gon'un res mi ce za evi olan Chi Hoa Ce za evi'nde,
es ki re jim za ma nın da 8 bin ki şi bu lun du ru lu yor du; bu gün ise
ay nı ce za evi ne 40 bin ki şi tı ka ba sa dol du rul muş bu lu nu yor.
Mah kum lar sık ça aç lık tan, ha va sız lık tan, iş ken ce al tın da ve -
ya in ti har ede rek ölü yor... Vi et nam'da iki tür ce za evi var dır;
res mi ce za ev le ri ve top la ma kamp la rı. Bu so nun cu lar sık or -
man la rın ara sın da kay bol muş tur; mah kum lar mü eb bet zo -
run lu ça lış ma ya hü küm lü dür, hiç bir za man yar gı lan maz ve
hiç bir avu kat on la rın sa vun ma sı nı üst len mez.113

Ben zer zu lüm ler, 1975'te Vi et nam ta ra fın dan iş gal
edi len ve ar dın dan ko mü nist bir re jim le yö ne til me ye
baş la yan La os'ta da ya şan mış tır. Hin di çi ni'nin or ta sın -

Komü nist yö -
ne tim al tın da ki
Ku zey Vi et -
nam, 1968.

Kuzey Vi et nam
dik ta tö rü 
Ho Chi Minh.
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da yer alan bu fa kir ül ke de ge li şen "Pat het Lao" ko mü nist le ri, ik ti da ra
gel dik ten son ra pek çok "re jim mu ha li fi"ni bas kı al tı na al mış lar, on bin -
ler ce La os lu ise re ji min bas kı sı ne de niy le mül te ci du ru mu na düş müş tür.

Ma ocu luk Teh li ke si Sü rü yor

As ya lı la rın ta ri hi ge le ne ğin de sert lik var dır. Özel lik le Uzak do ğu
As ya, ta rih bo yun ca şid det li ça tış ma la rın, kan da va la rı nın, vah şi in ti -
kam la rın yur du ol muş tur. Bu ge le ne ğin üze ri ne ko mü nizm gi bi şid de ti
ve vah şe ti meş ru gö ren, hat ta ge rek li sa yan bir ide olo ji ek le nin ce, so nuç
tam bir fe la ket ol muş tur. Dar wi nizm'i te mel alan, do la yı sıy la in sa nı ça tı -
şa rak kan dök me ye mah kum bir hay van tü rü ola rak gö ren ko mü nizm,
Uzak do ğu As ya'nın pi rinç tar la la rı nı bi rer ölüm tar la sı ha li ne ge tir miş -
tir. Da ha sı, Uzak do ğu As ya'da ko mü niz min me de ni yet ve kül tür düş -
man lı ğı da ha ile ri bo yut la ra var mış, ce ha le ti, çir kin li ği, tek dü ze li ği ve
dü şün me me yi mak bul gö ren, me de ni yet ye ri ne hay van ca ya şa ma yı ter -
cih eden kor kunç bir ide olo ji or ta ya çık mış tır. 

İşin il ginç ya nı, böy le si ne za lim ve il kel bir ide olo ji yi kö rü kö rü ne
be nim se yen ve bu nu dün ya nın di ğer ül ke le ri ne yay ma ya ça lı şan pek
çok ör gü tün ve akı mın var ol ma sı dır. Bu gün dün ya nın fark lı ül ke le rin -
de pek çok Ma ocu te rör ör gü tü ve ya ide olo jik grup fa ali yet ha lin de dir.
Ma ocu lar, Sov yet ler Bir li ği'nin çök me si ni, "ko mü niz min yan lış bir yo ru -
mu nun if las et me si" gi bi gös ter mek te ve bu çö küş le bir lik te Ma oizm'in
hak lı çık tı ğı nı id dia et mek te dir ler. Mao'nun kor kunç vah şet le ri ni, ci na -
yet le ri ni, kıt lık la rı nı, za lim lik le ri ni ta ma men göz ar dı ede rek, bu ka ran -
lık ide olo ji yi söz de dün ya nın ge le ce ği için tek al ter na tif gi bi gös ter me ye
ça lış mak ta dır lar. Özel lik le az ge liş miş ül ke ler de ör güt le nen Ma ocu lar,
"Üçün cü Dün ya cı lık" ola rak bi li nen köh ne te ori yi ye ni den uyan dı ra rak,
bu ül ke le ri ko mü niz min ka ran lı ğı na çek me ye ça lış mak ta dır lar. 

An la şı lan odur ki, Mao'nun iş ken ce ede rek öl dür dü ğü on  mil yon -
lar ca in san, bu ko mü nist le ri tat min ede me miş tir. Da ha faz la kan is te -
mek te dir ler.

Ki ta bın son bö lü mün de, Ma ocu lu ğun bu sin si ge li şi mi ni da ha de -
tay lı ola rak in ce le ye ce ğiz. 



BÖLÜM V

Bol şe vik mi li tan lar,
Gorky ken tin de ki 
Gi or gi evsky ki li se si ni
par ça lı yor lar. 



T
arih bo yun ca Al lah'ı ve di ni in ka rı em re den, za lim ve
zor ba ka rak ter li ön der ler bu lun du ğu Kuran'da bil di ri lir.
Allah bir aye tin de bu in san la rı "ate şe ça ğı ran ön der ler"
ola rak ta nım la mış tır. (Ka sas Su re si, 41) Bu ka rak ter Ku -
ran'da an la tı lan Hz. Mu sa kıs sa sın da "Fi ra vun" adıy la

ge çer. Hz. İb ra him'in ve ya Kehf (ma ğa ra) eh li nin kar şı sın da da ay nı Fi -
ra vun gi bi in san la rı sırf Al lah'a olan iman la rı ne de niy le öl dü ren za lim
hü küm dar lar ol muş tur. Bu zor ba ka rak te re tüm ta rih bo yun ca rast la -
mak müm kün dür. Din siz li ğin ön der li ği ni ya pan bu in san la rın he men
hep si, için de bu lun duk la rı top lum la ra kar şı ay nı za lim lik le ri yap mış lar,
ay nı yön tem ler le on la rı din ahlakından uzak laş tır ma ya ça lış mış lar ve
in san la rı dün ya da ve ahi ret te he la ka sü rük le miş ler dir. 

Geç ti ği miz yüz yıl da tüm dün ya ya be la, acı, zu lüm, vah şet ge ti ren
ide olo ji le re bak tı ğı mız da da, yi ne baş la rın da bu lu nan li der le rin acı ma -
sız ve din den uzak ki şi lik le ri kar şı mı za çı kar. 20. yüz yıl da, Ku ran'da söz
edi len Fi ra vun ka rak te ri ile öz deş le şen ki şi le rin ba şın da Rus ve Çin dev -
rim le ri nin kan lı li der le ri Vla di mir Le nin, Jo sef Sta lin ve Mao Tse-tung,
on la rın fi kir ba ba la rı Karl Marx ve Fri ed rich En gels gi bi din siz ve za lim
li der ler ge lir. Char les Dar win ise tüm bu za lim li der le rin fi kir le ri ni, or -
ta ya at tı ğı ev rim te ori si ile bes le yen ve din siz li ğe fark lı bir yön den li der -
lik eden bir isim dir.

KO MÜ NİZ MİN DİN DÜŞ MAN LI ĞI



Ko mü niz min di ne düş man ol du ğu tar tı şıl maz bir ger çek tir. Marx,
En gels, Le nin, Sta lin, Trotsky, Mao ve ya bir baş ka ko mü nist ide olo ğun
ya zı la rı na ba kıl dı ğın da, bu nun açık ça ifa de edil di ği gö rü le bi lir. Marx,
di ni ken din ce "hal kın af yo nu" ola rak ta nım la mış ve söz de "fa kir halk ke -
sim le ri ni uyut mak için yö ne ti ci sı nıf ta ra fın dan oluş tu ru lan bir kül tür"
di ye ta rif et miş tir. Da ha sı, ko mü niz me ulaş mak için de di ni inanç la rın
yok edil me si ge rek ti ği ni öne sür müş tür. En gels, ki tap la rın da "in sa nın
may mun dan gel di ği ni" ile ri sü rer ken, di nin de söz de bu ev rim sü re ci nin
bir aşa ma sın da or ta ya çık tı ğı nı id dia et miş tir.

Pe ki ko mü nist ler di ni yok et mek ama cıy la na sıl bir po li ti ka iz ler -
ler? Bu so ru ya ilk kap sam lı ce va bı Le nin ver miş tir. Le nin'in 1909 yı lın da
Rus Sos yal De mok rat Par ti si'nin (son ra ki Ko mü nist Par ti) li de ri ola rak
yaz dı ğı ve Proletarya der gi sin de ya yın la nan "Proletarya Par ti sinin Din
Ko nu sun da ki Tu tu mu" baş lık lı ma ka le de şun lar ya zı lı dır:

Sos yal De mok ra si, dün ya gö rü şü nü bi lim sel sos ya lizm, ya ni Mar ksizm te -
me li ne da yar. Marx ve En gels'in çe şit li ke re ler tek rar la dık la rı gi bi Mar -
ksiz m'in fel se fi te me li, Fran sa'da ki 18. yüz yıl mad de ci li ği nin ve
Al man ya' da ki Fe uer bach (19. yüz yı lın ilk ya rı sı) mad de ci li ği nin ta rih sel
ge le nek le ri ni be nim se miş olan, ta ma men ate ist ve di ne kar şı ta vır da ki di -
ya lek tik mad de ci lik tir. Unut ma ya lım ki, Marx'ın tas lak ha lin dey ken oku -

du ğu En gels'in An ti-Düh ring'inin ta ma mı, mad de ci ve
ate ist olan Düh ring'i tu tar lı bir mad de ci ol ma mak ve
din ile din fel se fe si ne açık ka pı bı rak mak la suç lar. Yi ne
unut ma ya lım ki, En gels, Lud wig Fe uer bach ile il gi li
ya pı tın da, di ni or ta dan kal dır mak için de ğil de, ye ni -
den can lan dır mak, ye ni, "yü cel til miş" bir din kur mak
için sa vaş aç tı di ye Fe uer bach'a ça tar. "Din hal kı uyut -
mak için kul la nı lan af yon dur." Marx'ın bu sö zü din
ko nu sun da ki Mar ksist gö rü şün te mel ta şı dır.114

Le nin, 1905 yı lın da No va ya Zihn der gi sin de
ya yın la nan "Sos ya lizm ve Din" baş lık lı ya zı sın da
ise di ni söz de da ğı tıl ma sı ge re ken bir "sis" ola rak
ta nım la mış ve di ne kar şı ko mü nist ler ce yü rü tül -

me si ge re ken ate izm pro pa gan da sı nı şöy le an lat -
mış tır:
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Lenin'e gö re ko mü nist ler,
Fe uer bach gi bi ko yu din
düş man la rı nın ya zı la rı nı
ter cü me edip ya yın la mak -
la so rum lu dur lar. 
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Bi zim prog ra mı mız ta ma men bi lim sel, da ha sı ma ter ya list dün ya gö rü şü
te me li üze rin de dir... Pro pa gan da mız ka çı nıl maz ola rak ate izm pro pa -
gan da sı nı, ge rek li bi lim sel ya yım la rın ya pıl ma sı nı, otok rat fe odal hü kü -
me tin bu gü ne ka dar ya sak la dı ğı ve ko vuş tur du ğu ya zı la rın Par ti
ça lış ma la rı mı zın bir da lı ha li ne ge ti ril me si ni de içer mek te dir. Bir za man lar
En gels'in Al man sos ya list le ri ne ver di ği öğü dü şim di bi zim iz le me miz ge -
re ke bi lir: On  se ki zin ci yüz yıl Fran sız Ay dın lan ma dö ne mi dü şü nür ve
ate ist le ri nin ya zı la rı çev ril me li ve ge niş öl çü de ya yıl ma lı dır.115

Dik kat edi lir se, Le nin, Mar ksist lerin di ne kar şı ver me le ri ge re ken

sa va şın, "bi lim sel ya yın lar" ve "on  se ki zin ci yüz yıl Fran sız Ay dın lan ma

dö ne mi dü şü nür ve ate ist le ri nin ya zı la rı" gi bi kay nak lar la yü rü tül me si

ge rek ti ği ni söy le mek te dir. Bu ra da ki "bi lim sel ya yın"dan ka sıt, ma ter ya -

liz mi bi lim kis ve si al tın da em po ze eden te ori ler dir. Bun la rın ba şın da da

kuş ku suz Dar wi nizm ge lir. Söz  ko nu su Ay dın lan ma dü şü nür le ri ise Di -

de rot, D'Hol bach gi bi Marx ön ce si ma ter ya list le rin din aley hin de ki pro -

pa gan da ya zı la rı dır. 

Le nin'in gös ter di ği bu yön tem, ko mü nist ler ta ra fın dan ha len kul la -

nıl mak ta dır. Dün ya da ki ba zı ya yı nev le ri, ba zı bi lim sel der gi ler ve ya

med ya ku ru luş la rı in ce len di ğin de de, Dar wi nist ve Ay dın lan ma fel se fe -

si ne bağ lı ya yın la rın kay na ğı nın Mar ksist ler ol du ğu açık ça gö rü le cek tir.

Ko mü niz min Ör tü lü Din Düş man lığı

Ko mü niz min din düş man lı ğı nı de ğer len di rir ken, ba zı ko mü nist le -

rin bu ko nu da ki mi za man ser gi le dik le ri "ılım lı" po li ti ka nın ger çek ama -

cı nı da an la mak ge re kir. Ger çek ten de dün ya da Mar ksist akım lar,

(ik ti dar da ol ma dık la rı sü re bo yun ca) ço ğun luk la kes kin ve sal dır gan bir

din aleyh ta rı po li ti ka iz le mez ler. Hat ta ba zen ko mü nist le rin ağ zın dan

di ne ve din dar la ra kar şı say gı lı gi bi gö zü ken söz ler duy mak müm kün -

dür. Pe ki aca ba bu "ılım lı" üs lu bun ama cı ne dir? 

Le nin'in ya zı la rı ara sın da bu so ru nun ce va bı nı da bul mak müm -

kün dür. "Proletarya Par ti si nin Din Ko nu sun da ki Tu tu mu" baş lık lı ma -

ka le sin de Le nin, Marx ve En gels gi bi us ta la rı nın yo rum ve

uy gu la ma la rın dan yo la çı ka rak, din le açık bir sa va şa gi ril me me si ge rek -



KO MÜ NİST LE RİN 
MA BED DÜŞ MAN LI ĞI

Gorky ken tin de ki Gi or gi evsky ki -

li se si nin Bol şe vik ler ta ra fın dan

yer le bir edil miş ha li. Ko mü nist ler

tüm ül ke ça pın da bu nun gi bi yak -

la şık 50 bin iba det ha ne yi yık mış

ya da ahır, de po gi bi me kan la ra

dö nüş tür müş ler dir.





ti ği ni, bu nun ge rek siz bir "si ya si ku mar" ol du ğu nu yaz mış tır.116 Le nin,
di ne olan düş man lık la rı nı açık ça ilan eden, di ne kar şı ha ka ret do lu kam -
pan ya lar yü rü ten di ğer ba zı ma ter ya list le ri ise (ör ne ğin anar şist le ri ve ya
"bur ju va ate ist le ri ni") ace mi ve saf bul muş tur. Bu ki şi ler ta ra fın dan Mar -
ksist lere yö nel ti len "ılım lı lık ve "bo ca la ma" suç la ma la rı nı red det miş ve
"Mar ksiz m'in gö rü nüş te ki ılım lı lı ğı nın" özen le dü şü nül müş bir tak tik
ol du ğu nu açık la mış tır.117

Le nin, söz ko nu su "ılım lı" tak ti ği 1917'ye ka dar, ya ni ko mü nist ler
ik ti da ra ge lin ce ye ka dar de vam et tir di. An cak bun dan son ra söz ko nu su
ılım lı lık or ta dan kalk tı, ak si ne tüm Sov yet top rak la rın da di ne ve din dar -
la ra kar şı bü yük bir bas kı baş la dı. Da ha ön ce si ne ka dar "ate ist ol du ğu -
mu zu açık ça be lirt me me li ve di ne ina nan la rı bi le saf la rı mı za al ma lı yız"
di yen Le nin, ik ti da ra gel dik ten son ra çok da ha fark lı bir yol iz le me ye
baş la dı. Ame ri ka lı ta rih çi Ro bert Con qu est The Har vest of Sor row (Hü zün
Ha sa dı) ad lı ki ta bın da Bol şe vik le rin din po li ti ka sı nın ba zı ana hat la rı nı
şöy le be lir ler:

1918 ana ya sa sı nın 65. mad de sin de din adam la rı nın "bur ju va zi nin hiz met -
çi le ri" ol du ğu ilan edil di. Böy le ce ma aş la rı ke sil di, ço cuk la rı il ko kul dan
son ra okul la ra alın ma dı.
28 Ocak 1918'de çı kan bir ka nun da okul lar da ki tüm di ni eği tim ya sak lan -
dı. Da ha son ra dan 1921 yı lı nın 13 Ha zi ra nı'nda 18 ya şın al tın da ki genç le re
di ni eği ti min ve ril me si ya sak lan dı.
1929 yı lı nın 8 Ni sa nı'nda üye le ri ne yar dım da ğı tan di ni grup la rın kur du -
ğu yar dım fon la rı, özel ayin top lan tı la rı, ço cuk lar, ka dın lar için ya pı lan İn -
cil, ede bi yat, el be ce ri si, iş, di ni ders ler, ço cuk lar için oyun yer le ri
dü zen le me, kü tüp ha ne ve oku ma ye ri aç ma, tıb bi yar dı mı or ga ni ze et mek
de ya sak lan dı. Res mi emir ler ki li se nin tüm ak ti vi te le ri ni yok et ti. 
22 Ma yıs 1929 yı lın da Ana ya sa nın 18. mad de si dü zel til di ve "di ni ve an ti
di ni pro pa gan da öz gür lü ğü", "di ni iba det yap ma öz gür lü ğü ve an ti di ni
pro pa gan da yap ma öz gür lü ğü" ola rak de ğiş ti ril di. Ay nı za man da da Eği -
tim Ko mi ser li ği de "okul lar da an ti din pro pa gan da sı" em ri ni ver di.
Kol lek ti vi zas yon ile tüm böl ge sel iba det ha ne ler ka pa tıl dı. Di ni ha tır la tan
şey le rin hep si ya kıl dı. 20 Şu bat 1930 ta rih li Ba tı Böl ge sel Ko mi te sin den ki -
şi ye özel bir mek tup, sar hoş as ker le rin köy ki li se le ri ni na sıl ka pat tı ğı nı, di -
ni sem bol le ri kır dı ğı nı ve köy lü le ri teh dit et ti ği ni an la tı yor du. Bu ka pa ma
tüm din le re uy gu la nı yor du. 
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Bu nun la be ra ber, ki li se ler ka pa tıl dı ğın da, bu nun an la mı di ni iş le rin dı şa rı da
ya pıl ma sı na izin ve ril di ği de ğil di. Khar kov'da do kuz bü yük ki li se nin ka pa -
tıl ma sıyla ay nı za man da "ki li se le rin ka pa tıl dı ğı şu gün ler de özel ev ler de di -
ni top lan tı la rın ya pıl ma sı ön le ne cek" ka ra rı alın dı. 
Le ning rad'da ki Ka zan Ka ted ra li an ti din mü ze si ne dö nüş tü rül dü. Ki ev'de ki
Aziz Sop hia ka ted ra li ve di ğer ki li se ler an ti di ni mer kez ler ol du. Khar kov'da
St. And rey si ne ma ya çev ril di, di ğer bi ri rad yo is tas yo nu na, baş ka bi ri ma ki -
ne ye dek par ça sı sa tan dük ka na. Pol ta va'da ise iki ki li se ma ki ne ta mir atöl -
ye si ne çev ril di.
Bun lar bü tün din le re uy gu lan dı. Ki li se ler ve si na gog lar, Sov yet ler Bir li -
ği'nde Av ru pa bö lü mün de ki ka yıt lar da tu tu lu yor du. İs lam da ay nı şe kil de
bas kı al tın day dı. Ko mü nist dö nem bo yun ca bin ler ce ca mi ka pa tıl dı ve çok
sa yı da din ada mı "ku lak" ola rak dam ga la nıp öl dü rül dü ve ya Si bir ya'da ki ça -
lış ma kamp la rı na gön de ril di.118

Le nin'in "di ne kar şı ılım lı ol ma lı yız" tak ti ği, Bol şe vik Dev ri mi'nden

son ra ko yu ve gö zü dön müş bir din düş man lı ğı na dö nüş tü. Ön ce ki bö -

lüm ler de in ce le di ği miz gi bi, Le nin, mil yon lar ca in sa nın ha ya tı na mal olan

1920-21 kıt lı ğı nı da hi "in san la rın Al lah'a olan inanç la rı nı za yıf la ta cak" fay -

da lı bir ge liş me ola rak gör müş tü. 

Lenin'in dine karşı olan nefret ve düşmanlığını ifade ettiği sözlerin-

den bazıları şöyledir (Yüce Allah'ı tenzih ederiz) :
Dini düşünceler, Tanrı inancı, hatta Tanrıyı soyut olarak düşünmek bile ben-

likte gizlenmiş bir alçaklıktır.119

Tanrıya inanmak, cahil ataların kültüründen kalma bir kalıntıdır.120

Dine karşı gerçekçi bir ideolojik mücadele başlatmak görevimiz olmalı-

dır.121

Ateist olmak her sosyalist için bir kuraldır.122

Bir vatandaşın dininin resmi dokümanlarda bahsi bile ortadan kaldırılmalı-

dır. Kiliseye herhangi bir devlet desteği sağlanmamalıdır ve devlet, dini top-

lumlara herhangi bir hakediş vermemelidir.123

Le nin, Al lah'a ve di ne kar şı duy du ğu bu is yan kar ruh ha liy le, acı lar

için de kıv ra na rak ve ak li den ge si ni yi tir miş hal de öl dü. Al lah Lenin'e, in -

san la ra ya şat tı ğı zul mün ve di ne olan düş man lı ğı nın kar şı lı ğı nı dün ya da

ver di. Ahi ret te de yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ek sik siz ola rak ala cak olan bu

gi bi za lim in san lar la il gi li ola rak Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir: 



Ger çek ten Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı baş kal dı ran lar, ken di le rin den ön -

ce ki le rin al çal tıl ma sı gi bi al çal tıl mış lar dır. Oy sa Biz apa çık ayet ler in -

dir dik. Ka fir ler için kü çül tü cü bir azap var dır. Al lah, hep si ni di ril te ce ği

gün, on la ra ne ler yap tık la rı nı ha ber ve re cek tir. Al lah, on la rı say mış tır;

on lar ise O’nu unut muş lar dır. Al lah, her şe ye şa hid olan dır. (Mü ca de le

Su re si, 5-6)

Le nin'in ar dın dan ik ti da ra otu ran Sta lin de Le nin ka dar di ne düş -

man dı. Bu düş man lı ğı nı, mil yon lar ca din dar in sa nı öl dü re rek, di ni ku -

rum la rı, iba det ha ne le ri tah rip ede rek ve da imi bir ate izm pro pa gan da sı

yü rü te rek gös ter di. Sta lin'in yü rüt tü ğü ate izm pro pa gan da sı nın en

önem li un su ru ise ev rim te ori siy di. Oto bi yog ra fi sin de şöy le ya zı yor du:

"Okul lar da ki öğ ren ci le ri mi zin zih ni ni al tı gün de ya ra tı lış ef sa ne sin -

den te miz le mek için on la ra üç şe yi özel lik le öğ ret me li yiz: Dün ya nın

ya şı nı, je olo jik ori ji ni ni ve Dar win'in öğ re ti le ri ni."124

Sta lin, Anar şizm mi Sos ya lizm mi? ad lı ki ta bın da ise Dar win ile ya ra -

tı lış çı bir bi lim ada mı ve fo sil bi li mi nin ku ru cu su olan Cu vi er'yi kar şı laş -

tı rı yor ve şöy le ya zı yor du: "Mar ksizm Dar wi nizm'e da ya nır ve onu hiç

eleş tir me den ka bul eder. Mar ksist ler Cu vi er'nin te ori si ni şid det le red -

de der ler."125

Stalin'den sonra 7 Eylül 1953'te Komünist Parti Genel
Sekreterliği'ne getirilen Nikita Sergeyeviç Kruşçev komünistlerin dine
karşı nasıl mücadele edeceklerini şöyle tarif etmektedir:

İnsanlar arasında esaslı, etkili ve ustalıkla organize edilmiş, ilmi, ateist bir

propaganda, nihayet onları dini yorumlardan kurtarmaya yardım ede-

cektir.126

Kruşçev’in sözlerinde yer alan “ilmi propagandanın insanları din-
den uzaklaştıracağı” iddiası ise komünistlerin en büyük yanılgılarından
biridir. Bilim, Allah’ın üstün aklını takdir etme sanatıdır. Bilimin tüm
dallarındaki gelişmeler, her defasında insanlara Yaratılış’ın apaçık bir
gerçek olduğunu göstermiştir. Bu nedenledir ki, 20 yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren kitleler akın akın dine yönelmiş, materialist Darwinist
ideolojiler ise tarihe gömülmüştür. 
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Ma ocu la rın Din Düşman lığı

Le ni nizm'in ve Sta li nizm'in Çin'de ki tem sil ci si ola rak sah ne ye çı -
kan Mao da yi ne di ne kar şı bir düş man lık bes le miş ve uy gu la mış tır.
Mao'nun din hak kın da ki bir ifa de si, bu ko nu da ki fa na tiz mi ni açık ça
gös ter mek te dir: 

"... El bet te, din ze hir dir. İki bü yük za ra rı var dır: Bi rin ci si ırk an la yı şı nı te -
me lin den çü rü tür... (ve) ül ke nin ge liş me si ni ya vaş la tır. Ti bet ve Mo ğo lis -
tan bu şe kil de ze hir len miş tir."127

Mao'nun ik ti da ra gel me siy le bir lik te Çin ge ne lin de di ne ve din dar -

la ra kar şı bü yük bir sa vaş baş la tıl mış tır. Ama bu da Le nin'in ko mü nist le -

re gös ter di ği yön tem le, ya ni "ör tü lü" ola rak ger çek leş miş tir. Ko mü nist

par ti, "ken di ken di ni yö net me ha re ke ti" de nen bir po li ti ka uy gu la ma ya

koy muş tur. Bu nun an la mı, bü tün di ni ku rum la rın "ken di ni fi nan se eden,

ken di ni yö ne ten ve ken di ni or ga ni ze eden" bir ya pı da ol ma sı dır. Ama

gö rü nüş te "din öz gür lü ğü" gi bi du ran bir po li ti ka, ta ma men di ni yok et -

mek ama cı na yö ne lik bir kam pan ya ol muş tur. Ül ke için de ki tüm di ni ku -

rum ve iba det ha ne ler (Kon fiç yüs ve ya Bu da ta pı nak la rı, ca mi ler ve ya

Hı ris ti yan ki li se le ri), dev let ta ra fın dan ku ru lan mer ke zi or ga ni zas yon la -

ra bağ lan mış tır. Kı sa sü re için de de bu di ni ku rum lar "Ma oizm pro pa -

gan da mer ke zi" ha li ne gel miş tir. Harry Wu isim li Çin li bir Hı ris ti yan,

Ame ri kan Ulus la ra ra sı Din Öz gür lü ğü Ko mis yo nu'na 16 Mart 2000 ta ri -

hin de ver di ği ifa de sin de, bu nu şöy le an lat mak ta dır:

Mao Tse-tung, her han gi bir Çin va tan da şı nın Ko mü nist Par ti dı şın da ki bir
oto ri te ye bağ lan ma sı na izin ver me di ği için, Mao yö ne ti min de hü kü met ta -
ra fın dan yö ne ti len bu mer ke zi din or ga ni zas yon la rı hiç bir di ni fa ali yet te
bu lun ma mış tır. Mao'nun Çin'i yö net ti ği 30 yıl lık sü re bo yun ca, bu "üç ken -
di-ken di ne ha re ke ti" Çin Ko mü nist Par ti si ile bir lik te di ni yok et mek ve Ko -
mü nist Par ti ide olo ji si ni yay mak için ça lış mış tır. Ma oizm Çin'in ye ga ne
ya sal di ni, Mao'nun Kı zıl Ki ta bı ise ye ga ne kut sal ki ta bı ol muş tur.128

Do ğu Tür kis tan'da ki Müs lü man Uy gur Türk le ri ve ya Ti bet'te ki Bu -

dist ler ise kan lı vah şet uy gu la ma la rı na he def ol muş lar, Çin Ko mü nist

Par ti si bu halk la rı hem nü fus la rı nı azal ta rak hem de di ni inanç la rı nı yok



ede rek kont rol al tı na al ma ya ça lış mış tır. Ma oizmin di ne düş man lı ğı,
Mao'nun yo lu nu iz le yen di ğer ko mü nist As ya re jim le ri ta ra fın dan da
sür dü rül müş tür. Kam boç ya'da ki Kı zıl Khmer re ji mi, Kam boç ya hal kı na
kar şı yü rüt tü ğü soy kı rım da, ül ke nin Müs lü man azın lı ğı olan Çam top -
lu lu ğu na özel lik le zu lüm uy gu la mış tır. Ko mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda Kı -
zıl Khmer ler'in Çam lar'a kar şı uy gu la dık la rı vah şet ten şöy le söz edi lir:

1973'ten iti ba ren kur ta rıl mış böl ge ler de ca mi ler tah rip edil di ve iba det
ya sak lan dı. 1975'ten baş la ya rak bu ön lem ler yay gın laş tı. Ku ran'lar ya kıl -
mak üze re top lan dı, ca mi ler ya baş ka iş ler de kul la nıl dı ya da yı kıl dı.
Ha zi ran 'da 13 din dar Müs lü man, ba zı la rı iba de ti mi tin ge ter cih et miş ol -
mak tan, ba zı la rı ise di ni ni kah hak kı na sa hip ol duk la rı nı açık la mak tan do -
la yı idam edil di... Din adam la rı özel lik le he def alı na rak öl dü rül dü. 1000
ka dar ha cı nın yal nız ca 30 ka da rı sağ kal dı. Öte ki Kam boç ya lı la rın ak si ne
Çam lar sık sık ayak lan dı; bu ayak lan ma lar mi sil le me ola rak bir çok kat li -
ama ne den ol du. Kı zıl Khmer ler 1978 yı lı or ta sın dan iti ba ren bir çok Çam
top lu lu ğu nun, ka dın ve ço cuk lar da da hil, sis te ma tik bi çim de so yu nu tü -
ket me ye ko yul du... Ben Ki er nan, bun lar için ge nel de yüz de 50 ölüm ora -
nın dan söz eder.129

Ma ocu lu ğun din düş man lı ğı nı ser gi le yen bir baş ka ko mü nist re jim,
Ar na vut luk'ta ki En ver Ho ca dik ta sı ol muş tur. Ar na vut luk, II. Dün ya
Sa va şı'nın ar dın dan bir Sov yet uy du su ola rak or ta ya çık ma sı na rağ men,
1960'lar da ki Çin-Sov yet ça tış ma sı sı ra sın da Çin'den ya na ta vır al mış ve
kı sa sü re de Kı zıl Çin'in ve Ma ocu lu ğun Av ru pa'da ki tem sil ci si ha li ne
gel miş tir. En ver Ho ca, bü tün di ni iba det ha ne le ri (ca mi le ri ve ül ke nin
ku ze yin de ki ka to lik le rin ki li se le ri ni) ka pat -
mış, da ha sı in san la rın ken di ev le rin de bi le
iba det yap ma la rı nı ya sak la mış tır. Her han gi
bir di ne inan mak ve bu nu ifa -
de et mek suç ha li ne gel miş,
bu na kar şı ge len ler çe şit li bas -
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Ar na vut dik ta tör En ver Ho ca ve
Mao'yu bir lik te gös te ren bir Çin

pro pa gan da pos te ri.



kı ve iş ken ce le re ma ruz kal mış tır. En ver Ho ca tüm bu uy gu la ma lar la di -
ni inanç la rı ta ma men or ta dan kal dır dı ğı nı zan ne de rek "dün ya nın ger -
çek an lam da ate ist olan ilk dev le ti ni kur du ğu nu" ilan et miş tir. 

KO MÜ NİZM VE KU RAN'DA
BE LİR Tİ LEN DİN SİZ SİS TEM LER

Ger çek te ko mü nist sis te min bu ki tap bo yun ca ele al dı ğı mız bü tün
olum suz özel lik le ri nin te me lin de, ko mü niz min ta ma men di ne ay kı rı ve
din düş ma nı bir ide olo ji ol ma sı yat mak ta dır. Ko mü niz min vah şe ti nin
de, do nuk lu ğu nun da se be bi, di ne kar şı olan gö zü dön müş düş man lı ğı -
dır. 

Din, in sa nı ya rat mış olan Al lah'ın ona in dir di ği dü şün ce ve ya şam
bi çi mi dir. İn san için en uy gun olan ya şam da din ahlakına gö re ku ru lan
bir ya şam dır; çün kü in sa nın ru hu nu en iyi bi len, onu ya rat mış olan
Allah'tır ve an cak Al lah'ın di ni ne gö re ku rul muş olan sis tem in san ru hu -
na hu zur ve rir. Din ahlakını red de den sis tem le rin in san la ra acı, hü zün,
kor ku ve gü ven siz lik aşı la ma sı ka çı nıl maz dır. He le bir de bu sis tem ler,
di nin öğ ret ti ği her tür lü ger çe ğe kar şı çı kan, onun tam ak si ni sa vu nan ve
bu şe kil de ha ya ta ge çi ril me ye ça lı şı lan sis tem le r ise, in san la ra ver dik le ri
za rar da ha da bü yük olur. Ko mü nizm, bu nun en çar pı cı ör nek le rin den
bi ri ola rak ta ri he geç miş tir.

Komü nist mi ma ri de -
ki bü yük bi na tut ku -
su nun bir ör ne ği:
Mos ko va'da ki Ba -
kan lar Ku ru lu Bi na sı



Bu ko nu nun son de re ce il ginç bir baş ka yö nü ise, ko mü niz min,
Allah'ın bi ze Ku ran'da ta rif et ti ği din siz sis tem ler le önem li ben zer lik ler
gös ter me si dir. Ku ran'da din siz sis tem le re ör nek ola rak an la tı lan Fi ra -
vun dü ze ni ve di ğer ba zı sis tem ler ile ça ğı mız da ki ko mü nist re jim ler
kar şı laş tı rıl dı ğın da, ara la rın da bü yük ben zer lik ler ol du ğu dik kat çek -
mek te dir. Bun la rı sı ray la in ce le ye lim.

Bü yük Bi na Tut ku su

Din siz yö ne ti ci le rin or tak özel li ği, sa hip ol duk la rı ma kam dan do la -
yı bü yük lük his si ne ka pıl ma la rı, ki bir le ne rek di ğer in san la rı kü çüm se -
me le ri dir. Bu nu çe şit li şe kil ler de ifa de eder ler. 

Ku ran'da Al lah bu yö ne ti ci le re ör nek ola rak Hz. Mu sa dev rin de
Mı sır'ı yö ne ten Fi ra vun'u an lat mak ta dır. Fi ra vun ki bir le ne rek hem
Allah'a ve el çi si Hz. Mu sa (as)'ya kar şı gel miş, hem de ken di hal kı nı tür -
lü bas kı la ra uğ rat mış tır. Fi ra vun'un bü yük lük his si nin il ginç bir ifa de bi -
çi mi ise, "yük sek bir ku le" in şa et tir me ye kalk ma sı dır. Bu amaç la
Fi ra vun ta ra fın dan yar dım cı sı Ha man'a ve ri len emir Ku ran'da şöy le bil -
di ri lir:

Fi ra vun de di ki: "Ey ön de ge len ler, si zin için ben den baş ka ilah ol du ğu -
nu bil mi yo rum. Ey Ha man, ça mu run üs tün de bir ateş yak da, ba na yük -
sek çe bir ku le in şa et, bel ki Mu sa'nın ila hı na çı ka rım çün kü ger çek ten
ben onu ya lan cı lar dan (bi ri) sa nı yo rum." (Ka sas Su re si, 38)

Fi ra vun'un ki bi ri nin bir ifa de si olan "yük sek ku le" tut ku su, ko mü -
nist dik ta tör ler de de "bü yük bi na" tut ku su ola rak or ta ya çık mış tır. Baş ta
Sov yet ler Bir li ği ol mak üze re, tüm ko mü nist re jim ler de abar tı lı de re ce de
bü yük dev let bi na la rı in şa edil miş, bu bi na lar ko mü nist re ji min güç ve
ka lı cı lı ğı nın bir sem bo lü ola rak gö rül müş tür. Ro men dik ta tör Ni ko lay
Ça vu şes ku'nun Bük reş'te yap tır dı ğı sa ray, dün ya nın en bü yük bi na sı
ün va nı nı uzun sü re ko ru muş tur. Son de re ce so ğuk ve zevk siz bir gö rü -
mü ne sa hip olan sa ray, sa de ce "bü yük lük" ko nu sun da ön pla na çı ka bil -
miş ve ko mü nist ide olo ji nin bü yük lük komp lek si nin bir ifa de si ola rak
kal mış tır. 
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Hal kın Zor la Sü rül me si

Ku ran'da Al lah yer yü zün de boz gun cu luk çı ka ran in kar cı güç le ri

an la tır ken, on la rın ba zı in san la rı yurt la rın dan sü rüp çı kar dık la rı nı da

bil di rir. Ör ne ğin in kar eden ler, ken di le ri ne gön de ri len pey gam ber le re

"... Mu hak kak (ya) si zi ken di top ra ğı mız dan sü re ce ğiz ve ya di ni mi ze

ge ri dö ne cek si niz..." (İb ra him Su re si, 13) di ye teh dit te bu lun muş lar dır.

İn kar eden ler özellikle de za yıf bul duk la rı Müs lü man la rı sürmeye çalış-

mıştır . Bir ayet te bu ha ber ve ri lir ve "on lar, yal nız ca; "Rab bi miz Al -

lah'tır" de me le rin den do la yı, hak sız ye re yurt la rın dan sür gün edi lip

çı ka rıl dı lar..." (Hac Su re si, 40) buy ru lur. 

Ko mü nist re jim ler ise, ta rih te ki en bü yük sür gün le ri ger çek leş tir -

miş  ve bu sürgünler özellikle Müs lü man la rı he def al mıştır. Sta lin dö ne -

min de Kı rım Türk le ri baş ta ol mak üze re pek çok Müs lü man halk

yurt la rı nı bir ge ce de terk ede rek, aç ve se fil şe kil de Rus ya'nın en el ve riş -

siz böl ge le ri ne sür gü ne gön de ril miş, yüz bin ler ce ma sum yol lar da can

ver miş, ken di le ri ne gös te ri len he de fe va ra bi len ler ise aç lık, sal gın has ta -

lık lar ve don du ru cu so ğuk ne de niy le ya şam la rı nı kay bet miş ler dir. 

İnanç Öz gür lü ğü nün Yok Edil me si

Ku ran'da an la tı lan Fi ra vun sis te mi nin te mel özel lik le rin den bi ri,

sis te min inanç öz gür lü ğü nü or ta dan kal dır ma sı dır. Top lu mun na sıl bir

di ni inan ca sa hip ola ca ğı, sis tem ta ra fın dan be lir le nir. Bu ya pı, Fi ra -

vun'un, Hz. Mu sa (as)'ya ina nan bü yü cü le re söy le di ği "Ben si ze izin

ver me den ön ce O'na iman et ti niz, öy le mi?" (Araf Su re si, 123) sö zün -

den açık ça bel li ol mak ta dır. Yi ne Fi ra vun, kav mi ne kar şı hi tap eder ken,

on la ra ge re ken doğ ru la rı ken di si nin öğ ret ti ği ni, bu nun dı şın da bir doğ -

ru ara ma ma la rı ge rek ti ği ni şöy le id dia et miş tir:

"... Ben, si ze yal nız ca gör dü ğü mü (ken di gö rü şü mü) gös te ri yo rum ve
ben si zi doğ ru yol dan da baş ka sı na yö nelt mi yo rum." (Mü min Su re si,
29)

Fi ra vun sis te mi nin söz ko nu su özel li ği nin ça ğı mız da ki tem sil ci le ri



Mao'yu put laş tır mak ama cıy la ya pıl mış ko mü nist pro pa gan da pos te rleri.
Dik kat edi lir se pos ter lerde Mao, tüm Çin li le rin üze ri ne do ğan bir gü neş,
hep si nin şaş maz yol gös te ri ci si ve hep si ne söz de mut lu luk ve ya şam 
se vin ci ge ti ren söz de bir "kutsal kişi" ola rak tas vir edil mek te dir.

Kuzey Ko re dik ta tö rü Kim İl Sung'un hey ke li önün de sec de eden Ko re li ler, 
ko mü niz min ger çek te çağ daş bir put pe rest lik ol du ğu nu bel ge le mek te dir.



KOMÜ NİZM: ÇAĞ DAŞ BİR PUT PE REST LİK
Ko mü nist ide olo ji de or ta ya çı kan "li de re ta pın ma" eği li mi, ko mü niz min Ku ran'da ha ber
ve ri len Fi ra vun sis te mi gi bi put pe rest bir an la yı şa sa hip ol du ğu nu gös ter mek te dir. 
Ya şam la rın da Mı sır fi ra vu nu gi bi bir zu lüm uy gu la yan ko mü nist li der ler, öl dük le rin de
de ay nen fi ra vun lar gi bi mum ya lan mış lar dır. Le nin'in bey ni söz de "ne ka dar üs tün bir
ze ka ol du ğu nu in ce le mek" ama cıy la çı ka rıl mış ve özel ko ru ma al tı na alın mış tır. Sağ üst -
te Le nin'in al tın da ise Mao'nun ce set le ri ne kor ku ile ba kan in san lar, ko mü nist ide olo ji -
nin des pot lu ğu nu ser gi le mek tedir ler.
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ko mü nist re jim ler ol muş tur. Baş ta Sov yet ler Bir li ği ol mak üze re 20. yüz -

yıl da ki ko mü nist sis tem le rin hep si "to ta li ter re jim" ün va nı na sa hip tir, en

azın dan to ta li ter bir re jim kur ma ya ça lış mış lar dır. To ta li te rizm, bir top -

lu mun bü tün ola rak dev let ta ra fın dan şe kil len di ril di ği, dev le tin bas kı ve

pro pa gan da yön tem le ri ni kul la na rak tüm bir top lu mu fi zi ki ve zi hin sel

ola rak yö net ti ği sis tem dir. Ku ran'da Fi ra vun'la ta rif edi len to ta li ter dü -

zen, 20. yüz yıl da Le nin, Sta lin, Mao ve ya En ver Ho ca gi bi dik ta tör ler ta -

ra fın dan ha ya ta ge çi ril miş tir. Ar na vut luk dik ta tö rü En ver Ho ca, az ön ce

de be lirt ti ği miz gi bi, ül ke sin de in san la rın her han gi bir di ni inan ca sa hip

ol ma sı nı ya sak la mış, tüm iba det ha ne le ri ka pat mış ve "ta ri hin ilk ate ist

dev le ti ni kur du ğu nu" ilan et miş tir. 

Li der le rin Put laş tı rıl ma sı

Al lah Ku ran'da Fi ra vun sis te mi ni an la tır ken, Fi ra vun'un ken di si ni

hal kın gö zün de ilah laş tır ma ça ba sı ol du ğu nu da bi ze ha ber ve rir. Bu

ger çek, Fi ra vun'un çev re sin de ki le re söy le di ği ve Ku ran'da ak ta rı lan "Ey

ön de ge len ler, si zin için ben den baş ka ilah ol du ğu nu bil mi yo rum"

(Ka sas Su re si, 38) şek lin de ki sö zün den açık ça an la şıl mak ta dır. Mı sır ta -

ri hi de bi ze ay nı bil gi yi ver mek te, Fi ra vun la rın ken di le ri ni "yer yü zün -

de ki tan rı" ola rak ta nım la dık la rı nı gös ter mek te dir.

Ko mü nist re jim ler de de sis te mi yö ne ten dik ta tör le rin ay nı psi ko lo -

ji ye gir dik le ri gö rül mek te dir. Özel lik le Le nin, Sta lin, Mao, Kim İl-sung

(Ku zey Ko re) gi bi dik ta tör ler, ken di le ri ni top lu mun gö zün de ade ta bir

ilah ha li ne ge ti re cek kit le sel bir be yin yı ka ma prog ra mı yü rüt müş ler dir.

İn gi liz ce'de bu li der le rin po li ti ka sı nı ta nım la mak için kul la nı lan "cult of

per so na lity" (ki şi kül tü) kav ra mı, söz ko nu su "li der put laş tır ma sı"nı ifa -

de eder. 

Bu put laş tır ma eği li mi, ilk ko mü nist dev rim olan Rus Dev ri mi'nin

li de ri Le nin'le baş la mış tır. Ger çek te Le nin'in ba zı söz le ri ne ve mi ras bı -

rak tı ğı an la yış la ra ba kıl dı ğın da, bir tür "di ni" at mos fer gö ze çarp mak ta -

dır. An cak bu, put pe rest bir din dir. Le nin, Ko mü nist Par ti'yi bir tür

din siz ta ri kat şek lin de ör güt le miş tir. O öl dü ğün de Ko mü nist Par ti üye -



le ri bü yük bir tö ren dü zen le miş ve onun ce se di ne doğ ru ses le ne rek

"Yol daş Le nin, ye min edi yo ruz ki emir le ri ni ye ri ne ge ti re ce ğiz" şek lin -

de ayin sel ko nuş ma lar yap mış lar dır.130 Le nin'in ce se di, tü müy le es ki

Mı sır di ni ne uy gun bir bi çim de mum ya lan mış ve yi ne es ki Mı sır'da ki

fi ra vun me zar la rı na ben zer bir me za ra kon muş tur ki bu, Fi ra vun sis te -

mi ile ko mü nist sis tem ara sın da ki ben zer li ğin çok be lir gin bir ör ne ği dir. 

Sta lin ve Mao, Le nin'in yo lu nu iz le miş ler dir. Her iki dik ta tör de

dev bo yut lar da hey kel le ri ni yap tı rıp ül ke le ri nin dört bir ya nı na yer leş -

tir miş, bu yol la hal ka "ilah-li der" port re si çiz me ye ça lış mış tır. Mao, "Kı -

zıl Ki tap" adı ve ri len bir tür "kut sal ki tap" yaz mış ve her Çin li bu ki ta bı

oku yup ha ya ta ge çir mek le so rum lu tu tul muş tur. "Bü yük Ser dü men" la -

ka bı ta kı lan Mao'nun Çin'in dört bir ya nın da ki hey kel le ri ha la pek çok

Çin li ta ra fın dan zi ya ret edil mek te, Mao'nun do ğum gü nün de top lu ca

in ti har eden ler ol mak ta dır. 

Ku zey Ko re'de ik ti da ra ge len Kim İl-sung da put laş tı rıl mış, "hal kın

gü ne şi" ola rak ta nım lan mış ve as la ha ta yap ma yan şaş maz bir yol gös te -

ri ci ola rak ta nı tıl mış tır. Ay nı du rum Ku zey Vi et nam'ın ko mü nist dik ta -

tö rü Ho Chi Minh için de ge çer li dir. 

Komü nizm, Ku ran'da
ta rif edi len Fi ra vun re -
ji mi gi bi azın lık ik ti da -
rı na da ya lı oli gar şik bir
sis tem dir. Ko mü nist
Par ti yö ne ti ci le ri, tüm
top lu ma te pe den ba -
kar ve on la rı di le dik le ri
gi bi yö ne tir ler.
Üstte 1920'le rin Sov -
yet oli gar şi si: Le nin'in
mo zo le sin de ko mü nist
se lam la ma da bu lu nan
Bol şe vik kad ro.



Oli gar şik Ya pı 

Oli gar şi, "azın lık yö ne ti mi" de mek tir. Bir sis tem de, si ya si güç sa de -
ce sı nır lı bir gru bun elin de ise, o sis tem bir oli gar şi dir. Ku ran'a bak tı ğı -
mız da ise, in kar cı sis tem le rin te mel de oli gar şik ya pı la ra sa hip ol du ğu nu
gö rü rüz. Pek çok ayet te "kav min ön de ge len le ri"nden söz edi lir. Kav min
ön de ge len le ri ile il gi li ayet ler in ce len di ğin de, söz ko nu su ke si min tüm
si ya si gü cü el le rin de tut tu ğu ve top lu mu ken di fi kir le ri doğ rul tu sun da
yön len dir di ği an la şıl mak ta dır. Fi ra vun dü ze ni de bir oli gar şi dir. Fi ra -
vun ’la il gi li ayet ler in ce len di ğin de, Fi ra vun'un ya nın da da nış man lar,
bü yü cü ler ve as ker ler den olu şan oli gar şik bir sı nıf ol du ğu gö rü lür. Bü -
yü cü ler, hal kın Fi ra vun sis te mi ne bağ lı kal ma sı için on la rı fik ri yön den
kont rol et miş, as ker ler ise ay nı kont ro lü ka ba kuv vet le sağ la mış tır. 

Ko mü nist re jim ler, Ku ran'da sö zü edi len in kar cı oli gar şik sis te min
ça ğı mız da ki kar şı lı ğı dır. Ko mü nist ler söz de "halk ik ti da rı" için yo la çık -
mış lar, oy sa ik ti da rı ele ge çir dik le ri her ül ke de halk üze rin de ta hak kü -
me da ya lı bir azın lık ik ti da rı kur muş lar dır. Ül ke de ki tüm si ya si güç,
"proletarya par ti si" ya ni iş çi par ti si eti ke ti ni ta şı yan, oy sa iş çi ler le hiç bir
il gi si bu lun ma yan Ko mü nist Par ti yö ne ti mi nin eli ne geç miş tir. Ko mü -
nist Par ti'nin Mer ke zi Ko mi te ve Po lit bü ro ola rak ad lan dı rı lan ka rar me -
ka niz ma la rı ve bun la rın da üze rin de olan Ge nel Sek re ter, ül ke de ki tüm
si ya si gü cün sa hi bi ol muş ve bu nu acı ma sız ca kul lan mış tır. Ko mü nist
re jim ler de ki tüm söz de "de mok ra tik" me ka niz ma lar, ya ni se çim ler ve
par ti kong re le ri, sa de ce gös ter me lik tir. 

"Eki ni ve Nes li He lak Et me"

Al lah Ku ran'da in kar cı yö ne ti ci le rin va sıf la rı nı an la tır ken, önem li
bir ko nu ya dik kat çek mek te dir:

O, iş ba şı na geç ti mi YER YÜ ZÜN DE BOZ GUN CU LUK ÇI KAR MA YA,
EKİ Nİ VE NES Lİ HE LAK ET ME YE ÇA BA HAR CAR. Al lah ise, boz -
gun cu lu ğu sev mez. Ona: "Al lah'tan kork" de nil di ğin de, bü yük lük gu -
ru ru onu gü na ha sü rük ler, ku şa tır. Böy le si ne ce hen nem ye ter; ne kö tü
bir ya tak tır o. (Ba ka ra Su re si, 205-206)
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Dik kat edi lir se ayet te ge çen "yer yü zün de boz gun cu luk çı kar mak"
ve "eki ni ve nes li he lak et mek", Sov yet ler Bir li ği, Kı zıl Çin ve ya Kam boç -
ya gi bi ko mü nist re jim ler de uy gu la nan kol lek ti vi zas yon ve kat li am la rı
tam ola rak ta rif et mek te dir. Le nin, Sta lin, Mao ve ya Pol Pot, ik ti dar la rı
al tın da ki ül ke le ri tam bir kar ga şa, kor ku ve te rör or ta mı na sü rük le ye rek
boz gun cu luk çı kar mış lar, Lysen ko'nun ev rim ci saç ma lık la rı nı ta rı ma
uy gu la ya rak ta rım mah sul le ri ni, ya ni eki ni mah vet miş ler, on
mil yon lar ca in sa nı öl dü re rek de ne re dey se tüm bir in san nes li ni kı yım -
dan ge çir miş ler dir. Aye tin de va mın da bu boz gun cu lu ğu ya pan ki şi le rin
çok ki bir li ve din siz ol duk la rı da be lir til mek te dir ki, Le nin, Sta lin, Mao
ve ya Pol Pot gi bi ken di le ri ni bi rer ilah sa yan dik ta tör le rin bu ta ri fe ku -
sur suz bir şe kil de uy du ğu or ta da dır. 

So nuç

Ko mü nist ler ta ri hin sü rek li bir ev rim için de iler le di ği ne, es ki top -
lum la rın ça ğı mız da ki top lum lar dan ge ri ol du ğu na ina nır lar. Do la yı sıy -
la geç miş te ki pey gam ber le ri ve ya in san la ra bin ler ce yıl ön ce
vah ye dil miş olan kut sal ki tap la rı ken di le rin ce kü çüm se me ye ça lı şır lar.
Oy sa ki sa hip ol duk la rı ide olo ji ve ruh ha li, za ten Al lah'ın biz le re 14 asır
ön ce Ku ran-ı Ke rim'de bil dir di ği bir al da nış, ce ha let ve psi ko lo jik bo -
zuk luk tur. Her ne ka dar ken di le ri ni "ta ri hin en ile ri aşa ma sı" say dık la rı
ko mü niz min ön der le ri gi bi gör se ler de, ta ri hin de rin lik le rin de kal mış
olan Mı sır Fi ra vu n'u ile or tak özel lik le re sa hip tir ler. 

Çün kü ger çek te ta rih te, in san ze ka sı ve ya pı sı açı sın dan bir "iler le -
me" yok tur. Bin ler ce yıl ön ce ki in san lar da bu gün kü in san lar la ay nı
özel lik le re sa hip tir. Kül tü rel ve tek no lo jik açı dan ise, za man için de iler -
le me de ge ri le me de ol muş tur. Ör ne ğin Hz. Sü ley man (as) dö ne min de ki
tek no lo ji, Mı sır dö ne min de ki pi ra mit le rin ya pım tek nik le ri gi bi pek çok
ko nu ha len bi lin me mek te dir. Ba zı me de ni yet ler de çok ile ri bir kül tür ve
tek no lo ji bi ri ki mi ol du ğu, on lar dan ge ri ye ka lan eser ler de açık ça gö rül -
mek te dir. An cak hiç bir za man için sa bit bir ge liş me yok tur. Ki mi za man
iler le me, ki mi za man ge ri le me ol muş tur. 
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Ama baş ta da be lirt ti ği miz gi bi, in san la rın ya pı sı açı sın dan, Al lah
be lir li in san tip le ri, be lir li dü şün ce ya pı la rı ya rat mış tır ve ta rih, bun la rın
ara sın da yi ne Al lah'ın be lir le miş ol du ğu ka nun la ra gö re iş le mek te dir.
Ku ran'da Al lah'ın sün ne ti nin, ya ni koy du ğu ta bi ve ya top lum sal ka nun -
la rın as la de ğiş me di ği şöy le ha ber ve ri lir: 

"(Bu,) Da ha ön ce den ge lip-ge çen ler hak kın da (uy gu la nan) Al lah'ın sün -
ne ti dir. Al lah'ın sün ne tin de ke sin ola rak bir de ği şik lik bu la maz sın."
(Ah zab Su re si, 62)

Yer yü zün de ko mü nist bir ide olo ji nin var ol ma sı da, Al lah'ın sün -
ne tiy le ol muş tur. Al lah di le miş ol du ğu için in san lar ko mü nizm gi bi
vah şi, ka ran lık ve bar bar bir ide olo ji ye ina na bil miş. Al lah di le miş ol du -
ğu için ko mü nizm 20. yüz yı lı ka na bu la ya bil miş tir. Al lah böy le bir şe yi
di le miş tir, çün kü 19. yüz yıl da Dar wi nizm sap ma sı na ina na rak din siz li ği
ter cih eden ler, ko mü niz me -ve bir yan dan da fa şiz me- müs ta hak ol muş -
lar dır. Bir ayet te, Al lah'ın bu sün ne ti şöy le açık la nır:

İn san la rın ken di el le ri nin ka zan dı ğı do la yı sıy la, ka ra da ve de niz de fe -
sad or ta ya çık tı. Umu lur ki, dö ner ler di ye (Al lah) on la ra yap tık la rı nın
bir kıs mı nı ken di le ri ne tad dır mak ta dır. (Rum Su re si, 41)

Bu İla hi ka nun hak kın da ki sos yo lo jik bir tes pi ti No bel ödül lü ün lü
Rus ya zar Ale xan der I. Solz he nitsyn yap mış tır. Ko mü niz mi şid det le
eleş ti ren Solz he nitsyn, 1983'de Lond ra'da yap tı ğı bir ko nuş ma da, ken di
hal kı nın ba şı na ge len fe la ke tin ne de ni ni şöy le yo rum lar: 

Ya rım yüz yıl ön ce he nüz bir ço cuk ken, yaş lı la rın Rus ya'nın ba şı na ge len
fe la ket le rin ne de ni için şöy le de dik le ri ni ha tır lı yo rum: "İn san lar Al lah'ı
unut tu lar, tüm bu fe la ket le rin ne de ni bu." O za man dan be ri, 50 yıl dır
dev ri mi mi zin ta ri hi üze rin de ça lış tım, yüz ler ce ki tap oku dum, yüz ler ce
şa hit din le dim, se kiz cilt ki tap yaz dım. Ama 60 mi lyon in sa nı yok eden
dev ri min ana se be bi ni for mü le et me mi is ter se niz şu nu tek rar la mak tan
baş ka bir şey ya pa mam: İn san lar Al lah'ı unut tu lar; tüm bu fe la ket le rin
ne de ni bu.131

Ko mü nizm, in san la rın Al lah'ı unut ma la rı nın so nu cun da or ta ya
çık mış bir be la dır. Din siz bir top lu mun ne ka dar acı ma sız, vah şi ve bar -
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bar ola bi le ce ği ni, Al lah'ı in kar eden Dar wi nizm, ma ter ya lizm gi bi fel se -
fe le rin na sıl bir so nuç do ğur du ğu nu is pat la yan can lı bir ör nek tir. İn san -
lar ko mü niz min ge tir di ği be la la rı gör dük çe, din ah la kı ile din siz
top lum lar ara sın da ki bü yük far kı gö re bil miş ler dir. Bu da, in san lı ğın
kur tu lu şu açı sın dan tek çö zü mün din ah la kı nın ya şan ma sı ol du ğu nun
an la şıl ma sı na ve si le ol muş tur.

An cak unu tul ma ma lı dır ki, din ahlakından uzak in san lar Al lah'ı
in kar edip söz ko nu su fel se fe le re sap lan ma ya de vam et tik le ri sü re ce,
ko mü nizm ve ben ze ri sap kın ide olo ji ler de ha yat sa ha sı bu la cak tır. İn -
san lar yu ka rı da ki ayet te ifa de edil di ği gi bi, "ken di el le ri nin ka zan dı ğı
do la yı sıy la ka ra da ve de niz de fe sad or ta ya çık ma sı"nı is te mi yor lar sa,
ön ce lik le söz ko nu su ide olo ji ler den uzak laş ma lı ve baş ka in san la rı da
uzak laş tır ma lı dır lar. Bu nu ger çek leş ti re bil mek için ön ce lik le ya pıl ma sı
ge re ken ise, tüm bu be la ge ti ren ide olo ji le rin söz de bi lim sel bir da ya nak
ola rak ka bul et tik le ri Dar wi nizm'in bi lim sel çö kü şü nü ve ka ran lık yü zü -
nü in san la ra ta nıt mak tır. 

21. yüz yıl da akıl, vic dan, fe ra set ve ba si ret sa hi bi in san la rın en
önem li gö rev le rin den bi ri, bü yük İs lam ali mi Be di üz za man'ın dik kat
çek ti ği "mad diy yun ve ta bi iy yun ta unu" (mad de ci lik ve ta bi at çı lık
has ta lı ğı) ile fik ri bir mü ca de le yü rüt mek tir.
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BÖLÜM VI



S
tep hen Jay Go uld, ABD'de "ev rim te ori si" den di ğin de Dar -
win'den son ra ak la ge len ilk isim ler den dir. Har vard Üni -
ver si te si'nde yıl lar dır zo olo ji ve pa le on to lo ji pro fe sö rü
olan Go uld, ev rim te ori si le hi ne yaz dı ğı çok sa yı da ki tap
ve med ya da bu ko nu da sık sık boy gös ter me siy le ta nı nır.

Ev rim ko nu sun da bir tar tış ma ol du ğun da, Ti me, News we ek gi bi dün ya ca
ün lü der gi ler Go uld'dan gö rüş alır lar. Do ğa Ta ri hi Mü ze le rinde ki ki tap -
çı la rın vit rin le rin de Go uld'un ki tap la rı en ön plan da dır. Go uld, Dar -
win'in açık la rı nı ka pat ma ya, ev rim te ori si nin fo sil ler kar şı sın da ki
ye nil gi si ni bir şe kil de kur tar ma ya ça lış mak ta dır. (Ama el bet te ba şa ra -
ma mak ta dır, bu yüz den ev rim te ori si ni eleş ti ren ün lü isim ler den bi ri
olan Ber ke ley Üni ver si te si pro fe sö rü Phi lip John son, Go uld'u "Dar wi -
nizm'in Gor ba çov'u" ola rak ta nım lar. Hat ta Go uld bu ba şa rı sız lı ğı nı
ken di si de de fa lar ca iti raf et miş tir. De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya,
Ha ya tın Ger çek Kö ke ni, 2000) 

Step hen Jay Go uld'un Dar wi nizm ka dar bağ lı ol du ğu bir ikin ci ide -
olo ji da ha var dır: Mar ksizm.

Go uld, bu nu her za man açık lık la ifa de et miş tir. Ona gö re, Dar wi -
nizm ve Mar ksizm bir ma dal yo nun iki ay rıl maz yü zü dür. Dar win "do -
ğa nın di ya lek ti ği ni", Marx ise "ta ri hin di ya lek ti ği ni" açık la mış tır.
Go uld'un Dar wi nizm'e olan bağ lı lı ğı, as lın da di ya lek tik ma ter ya liz me
olan bağ lı lı ğı nın bir so nu cu dur. Dar win için, "Dar win do ğa yı yo rum lar -

KO MÜ NİZM GİZ LEN Dİ



ken çok tu tar lı bir ma ter ya list fel se fe yi uy gu -
la dı" de mek te ve onu bu ne den le ıs rar la sa -
vun mak ta dır.132

İş te dün ya nın en ün lü Mar ksist-Dar wi -
nist le rin den bi ri olan Go uld, 1992 yı lın da
Rus ya'ya bir ge zi de bu lun du. Bu ge zi den bir
kaç yıl ön ce Do ğu Blo ku par ça lan mış, bir yıl
ön ce de Sov yet ler Bir li ği çök müş, Ko mü nist
Par ti ta rih ol muş tu. Tüm dün ya "ko mü niz -
min mut lak şe kil de yı kıl dı ğı nı" ko nu şu yor -
du. Ama Go uld, ola yı da ha fark lı
yo rum la dı. Ge zi dö nü şün de ga ze te ci le re bir
de meç ver di ve "Mar ksiz m'in bir uy gu la -
ma sı yı kıl dı, ama Mar ksizm ta ri hin bi lim -
sel yo ru mu ola rak ge çer li li ği ni ko ru yor"
de di.133

Ya ni Go uld'a gö re Mar ksizm ha la ya şı yor du. 

Ko mü nizm Ya şı yor

Step hen Jay Go uld'un Dar wi nizm'e olan bağ lı lı ğı, is tis nai bir va ka
de ğil dir. 20. yüz yıl bo yun ca ev rim te ori si ni sa vu nan ön de ge len bi lim
adam la rı ara sın da çok sa yı da Mar ksist var dır. Ale xan der Opa rin, J. B. S.
Hal da ne gi bi yüz yı lın ilk ya rı sın da ev rim te ori si adı na en önem li ça lış -
ma la rı ya pan ki şi ler ko yu bi rer Mar ksisttir. Ha len John May nard Smith,
Ric hard Le won tin gi bi Ba tı lı ev rim ci bi lim adam la rı da Mar ksizm'in ıs -
rar lı bi rer sa vu nu cu su dur.

Bu ki şi le re gö re, Dar wi nizm ve Mar ksizm eş an lam lı dır. Her iki te -
ori de or tak bir fel se fi te me le da ya lı dır: Di ya lek tik ma ter ya lizm. Marx
bu nu ta ri he, Dar win de do ğa ya uyar la mış tır. Dün ya nın "ko mü nizm yı -
kıl dı" di ye yo rum la dı ğı ol gu, ya ni Soy vet ler Bir li ği'nin ve Do ğu Blo -
ku'nun çö kü şü ise, bu ki şi le re gö re, sa de ce "Mar ksiz m'in yan lış bir
yo ru mu nun çök me sin den" iba ret tir. Di ya lek tik ma ter ya lizm var ol du ğu
sü re ce, Mar ksist si ya set an la yı şı de vam ede cek tir. 

180

ABD'nin en ön de ge len
Dar wi nist bi lim ada mı olan
Step hen Jay Go uld ko yu bir 

Mar ksist tir ve SSCB'nin yı -
kıl ma sıy la Mar ksizm'in da -

ha da güç len di ği ni
sa vun mak ta dır.
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Bu dü şün ce, dün ya da ha len Mar ksiz m'e ina nan çok sa yı da ör güt
ve ya ay dın ta ra fın dan da sa vu nul mak ta dır. Bu gün cel ko mü nist ler, da -
ha he nüz Sov yet ler Bir li ği ve Do ğu Blo ku var iken, bu ül ke ler de ki ko -
mü nist re jim ler ile Mar ksist ide olo ji yi bir bi rin den ayır mış lar dı. Mev cut
ko mü nist re jim le re "re el sos ya lizm", ya ni ya şa nan sos ya lizm di yor lar,
bu na kar şı lık sos ya list ide olo ji nin bu re jim le re bağ lı ol ma dı ğı nı, bu re -
jim ler yı kıl sa da ayak ta ka la ca ğı nı ile ri sü rü yor lar dı. 

Bu gün ise bu id di ayı da ha et ki li bir bi çim de di le ge tir mek te dir ler.
İd di ala rı şu dur: Marx'a gö re bir top lum be lir li ev re ler den geç me li dir.
Ön ce ka pi ta liz mi ya şa ma lı, ar dın dan sos ya liz me ve son ra da ko mü niz -
me iler le me li dir. Oy sa Rus ya'da ve di ğer 20. yüz yıl ko mü nist re jim le rin -
de ta rım top lu mun dan sos ya liz me doğ ru ani bir ge çiş ol muş tur.
Ara da ki ka pi ta list aşa ma at lan mış tır. Do la yı sıy la Mar ksist lere gö re bu
re jim le rin ba şa rı sız lı ğı do ğal dır. Şu an bu ül ke le rin ka pi ta liz mi be nim se -
me siy le bir lik te, Marx'ın sö zü nü et ti ği "ka pi ta list aşa ma" ya şa na cak ve
ar dın dan sos ya lizm da ha ka lı cı ve güç lü ola rak ge le cek tir. 

Bu yo rum, gü nü müz de ha la Mar ksiz m'e ina nan pek çok kim se nin
be nim se di ği yo rum dur. Bun la rın ara sın da ise, ABD'nin Step hen Jay Go -
uld gi bi ön de ge len bi lim adam la rın dan Av ru pa lı ko mü nist par ti le re,
Mar ksist ay dın ve ga ze te ci ler den, bö lü cü ko mü nist te rör ör güt le ri ne ka -
dar çok ge niş bir kad ro yer al mak ta dır.

Do la yı sıy la, Sov yet ler Bir li ği'nin ve Do ğu Blo ku'nun çö kü şü üze ri -
ne, ko mü niz min bir ta rih ol du ğu nu ve ar tık dün ya için bir teh li ke ol ma -

dı ğı nı dü şün mek son de re ce yan lış tır.
Ko mü nizm, di ya lek tik ma ter ya liz min si ya -
set te ori si dir. Di ya lek tik ma ter ya lizm ya şa -
dık ça ko mü nizm de ya şa ya cak tır. Eğer bir
fel se fe top lum da güç lü ola rak ya şar sa, onun
si ya si yön den et ki li ol ma sı sa de ce "uy gun bir
or tam bul ma me se le si" olur. Eğer di ya le tik
ma ter ya lizm güç lü ve yay gın bir fel se fe ola rak

Dar wi nizm ya şa dı ğı sü re ce, di ya lek tik ma ter ya lizm ve 
do la yı sıy la ko mü nizm de ya şa ya cak tır. ABD'de ki Mar ksist-
Dar wi nist bi li ma dam la rı, bu ger çe ğin bir ifa de si dir. 
Sol da Pe ter Sin ger'in "Dar wi nist Sol" ad lı ki ta bı. 



ya şar sa, onun si ya si bo yu tu olan ko mü nizm de uy gun or tam bul du ğun -
da et ki li bir güç ha li ne ge le bi lir. 

Bu gün dün ya nın ge ne lin de li be ral eko no mi ye ve de mok ra si ye yö -
ne lik güç lü bir gü ven var dır. An cak li be ral eko no mik dü zen de mey da na
ge le bi le cek ulus la ra ra sı bir kriz, in san la rın psi ko lo ji ve eği lim le ri ni bir
an da de ğiş ti re bi lir. Ni te kim bu nun ör nek le ri geç miş te ya şan mış tır.
1929'da ya şa nan Bü yük Buh ran so nu cun da tüm dün ya da bü yük bir eko -
no mik kriz mey da na gel miş, bu da Av ru pa'da ki ko mü nist ve fa şist par -
ti le rin po pü la ri te si ni bir an da ar tır mış tır. Bü yük Buh ran'ı "ka pi ta list
sis te min çö kü şü" ola rak yo rum la yan ko mü nist ler, kit le le ri çok da ha ko -
lay et ki le me im ka nı el de et miş ler dir. 

Kal dı ki şu an da bi le özel lik le Av ru pa ül ke le rin de ko mü nist le rin
kay da de ğer bir gü cü var dır. Fran sa ve İtal ya'da ki Ko mü nist Par ti ler ha -
len güç lü dür, he men her se çim de ol duk ça yük sek oy oran la rı el de et -
mek te dir ler. Es ki Do ğu Blo ku ül ke le ri nin he men hep sin de es ki ko mü nist
kad ro lar ta ra fın dan yö ne ti len sos ya list par ti ler var dır ve bun lar da yi ne
son de re ce yük sek oy oran la rı na sa hip tir. Sö zü nü et ti ği miz tür de bir
ulus la ra ra sı eko no mik kriz, bu ül ke le ri ko lay lık la söz ko nu su sos ya list
par ti le rin ve ar dın dan da ko mü nist bir re ji min ku ca ğı na ite bi lir.

Rus ya: Bir İle ri İki Ge ri!

Si ya si yel pa ze nin iki zıt ucu gi bi gö zü ken fa şizm ile ko mü nizm ara -
sın da ise as lın da çok in ce bir çiz gi var dır. Her iki ide olo ji de ben zer bir
top lum ve ah lak ya pı sı na ve li der mo de li ne sa hip tir. Ni te kim her iki ide -
olo ji de si ya set bi li min de "to ta li ter ide olo ji ler" ola rak ay nı sı nı fa da hil
edi lir. Dev le tin, top lu mu bas kıy la, kor kuy la ve pro pa gan day la yö net ti -
ği, mu ha lif le ri en acı ma sız yön tem ler le or ta dan kal dır dı ğı bir mo del dir
to ta li te rizm.

1991'den son ra Rus ya'nın si ya si re ji mi ve si ya set kül tü rü pek faz la
de ğiş me miş tir. Ko mü nizm den maf ya egemenliğine da ya nan bir tür fa -
şiz me ge çil miş tir ki, be lirt ti ği miz gi bi bu, te mel de bir de ği şik lik sa yıl -
maz. Asıl de ği şim, eko no mi de ve sos yal ya pı da ol muş tur. Pek çok hız lı
zen gin tü re miş, hal kın bü yük bö lü mü nün ya şam stan dar dı düş müş,
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zen gin ler ile fa kir ler ara sın da gi de rek bü yü yen bir uçu rum oluş muş tur.
19. yüz yıl İn gil te re si'nde ya şa na na ben zer bir "vah şi ka pi ta lizm" ya pı sı
Rus ya'ya ha kim ol muş tur. Dev le tin mer ke zi oto ri te si nin za yıf la ma sıy la
bir lik te or ta ya çı kan maf ya ör güt le ri ise, bir tür "fe odal ya pı" oluş tur -
mak ta dır lar. 

İl ginç olan her iki ya pı nın da Mar ksizm'e gö re dev rim ön ce si şart la -
rı mey da na ge tir me si dir. Ya ni Rus ya'nın mev cut ya pı sı, Mar ksist açı -
dan, "ko mü nizm ön ce si" bir ya pı dır. Rus ya'da ha la yük sek bir oy
ora nı na sa hip olan, da ha sı dev let me ka niz ma sın da et ki li olan ko mü nist -
ler, mev cut du ru mu bu şe kil de de ğer len dir mek te dir ler. Li be ral eko no -
mi ye ve de mok ra si ye olan gü ve ni sar sa bi le cek muh te mel bir ulus la ra sı
kriz, ko mü nist le rin bu te ori si ni pra ti ğe çe vi re bi lir ve Rus ya ko lay lık la
ye ni den ko mü nist bir re ji me ge çe bi lir. 

As lın da bu nok ta da ko mü niz min sin si tak tik le rin den bi ri kar şı mı -
za çık mak ta dır. Ko mü nist ler, ken di le rin ce, ta ri hi sı ra la ma la rı nın (ka pi -
ta lizm den ko mü niz me ge çiş) bo zul ma sın dan kay nak la nan bir
dü zen le me yap mak ta dır lar. Bu ne den le Rus hal kı nı, maf ya nın eli ne ver -
miş ler ve kla sik bir ka pi ta liz min ya şan ma sı na or tam ha zır la mış lar dır.
Kur duk la rı bu sis tem le hal kı yo ğun ola rak ez dir mek te ve on la ra "baş ka
çö züm yok, tek çö züm ko mü nizm" de dirt me ye ça lış mak ta dır lar.

Öte yan dan ko mü nizm giz li den giz li ye var lı ğı nı sür dür mek te dir.
Mev cut kad ro la rın tü mü, es ki ko mü nist ler den oluş mak ta dır. Ve

Rus ya'da ki ye ni ka pi ta -
list dü ze ne is yan eden

ve ko mü niz min dö nü şü
için slo gan lar atan Rus

gös te ri ci ler.



Gü nü müz de Dar wi nizm'den güç alan ko mü niz min ar tık bir teh li ke ol -
ma dı ğı nı, yıl lar ön ce çök tü ğü nü zan ne den ler bü yük bir ya nıl gı için de dir ler.
Çün kü ko mü nizm yı kıl ma mış, di ya lek tik ma ter ya liz min en önem li il ke si ne uy -
gun ola rak iki adım ge ri at mış tır. 

Le nin'in üze ri ne ki tap yaz dı ğı bu "Bir Adım ile ri, İki Adım Ge ri" il ke si -
ne gö re ko mü nist ler he def le ri ne ulaş mak için ge rek ti ğin de bir kaç adım ge ri
ata rak san ki he def le rin den uzak laş mış gi bi gö rü nür ler. Ko mü nist Çin'de ki
okul ço cuk la rı na da, bu ne den le üç adım ile ri, iki adım ge ri esa sı na da ya nan
"di ya lek tik yü rü me yo lu" öğ re ti lir. 

Bu na en so mut ör nek ler den bi ri ko mü nist le rin ai le ku ru mu hak kın da ki
dü şün ce le ri dir. Di ya lek tik ma ter ya liz min ku ru cu su Karl Marx'a gö re ko mü -
niz me var mak için ön ce lik le ev li lik ku ru mu kal dı rı la cak tır. Marx ve En gels,
Ko mü nist Ma ni fes to’da "Ai le nin kal dı rıl ma sı! En ra di kal ki şi ler bi le, ko mü nist -
le rin bu men fur ama cı kar şı sın da par la yı ve ri yor lar" di ye yaz mış lar ve son ra
da ai le nin kal dı rıl ma sı nın ken di le rin ce ne den ge rek li ol du ğu nu an lat ma ya
ça lış mış lar dır. "Bur ju va ai le si nin" ser ma ye ye ve özel ka zan ca da yan dı ğı nı
ile ri sür müş ler, bun lar or ta dan kalk tı ğın da (ya ni ko mü nist dev rim ger çek leş -
ti ğin de) ai le nin de yok ola ca ğı nı, "tay da şı yok olun ca, bur ju va ai le si de do ğal
ola rak yok ola cak tır" di ye rek id dia et miş ler dir. 

Fri ed rich En gels de Ai le nin, Özel Mül ki ye tin ve Dev le tin Kö ke ni ad lı ki -
ta bın da, ai le yi in san lık ta ri hi nin ilk aşa ma la rın da var ol ma yan, son ra dan bir
sö mü rü ara cı ola rak or ta ya çık mış ya pay bir ku rum ola rak gös ter me ye ça lış -
mış tır. En gels'in bu fel se fe si ne gö re, ko mü nist dev rim le bir lik te, hem dev let,
hem özel mül ki yet hem de ai le or ta dan kal dı rıl ma lı dır.

Ko mü nist ler bu he def le ri ne ulaş mak için, di ya lek tik ma ter ya liz min il ke -
le ri ne uyar lar. Ai le ku ru mu nu kal dır mak için güç lü bir dev le te ih ti yaç la rı var -
dır. An cak güç lü bir dev let için ön ce ai le ku ru mu nun güç lü ol ma sı ge re kir. Bu
ne den le ön ce ge ri adım ata rak, ai le yi güç len di rir ler. Bu sa ye de ko mü nist
dev let güç le nir ve bir aşa ma son ra ai le ku ru mu nu ta ma men or ta dan kal dı -
rır.134

Bu ör nek ten an la şıl dı ğı gi bi, ko mü nist le rin "ko mü nizm yı kıl dı", "Rus -
ya'da ai le bağ la rı da ha da güç len di" gi bi slo gan la rı in san la rı al dat ma ma lı dır.
Bu, di ya lek tik ma ter ya liz min, Le nin'in Bir Adım İle ri, İki Adım Ge ri ad lı ki ta -
bın da vur gu la nan bir tak ti ği dir. Ko mü nizm, bir bu ka le mun gi bi renk de ğiş tir -
miş, uy gun ze mi nin ha zır lan ma sı nı bek le mek te dir. 

Bu ne den le ko mü niz min ana fel se fe si olan di ya lek tik ma ter ya lizm ve
onun söz de bi lim sel da ya na ğı olan Dar wi nizm ile fik ri alan da cid di bir mü ca -
de le şart tır. Ak si tak dir de, ko mü nist ler ile ri ata cak la rı kan lı ve za lim adım lar
için pu su da bek le mek te dir ler.

DİYA LEK TİK MA TER YA LİZ MİN SİN Sİ TAK TİĞİ: 
“BİR ADIM İLE Rİ, İKİ ADIM GE Rİ”



Marx'ın di ya lek tik ma ter ya liz mi ile eği til miş bu ki şi ler, ko mü nizm ha -
yal le rin den vaz geç miş de ğil ler dir. Ak si ne ko mü niz min ka pi ta list saf ha -
dan geç me si ge rek ti ği ne ina nan lar, "ko mü nist" ol ma nın bir ge re ği ni
ye ri ne ge tir mek için ka pi ta liz min ya şan ma sı na se yir ci kal mak ta dır lar.
Ger çek ko mü nist ol duk la rı için, şu an ka pi ta liz mi uy gu la mak ta ve sa -
vun mak ta dır lar. 

Di ya lek tik ma ter ya list il ke le ri be nim se miş bu in san lar açı sın dan,
ni hai he de fe ulaş mak için, bir gün ko mü nist, bir gün fa şist gö rün mek
son de re ce ko lay dır. Ni te kim as lın da fa şizm de de ko mü nizm de de amaç
ay nı dır: İn san la ra zul met mek... Bu iki ide olo ji ara sın da çok in ce bir çiz gi
var dır. Sa de ce ko mü nizm, zul mü nü "hü ma nist" slo gan lar al tın da, giz li -
den giz li ye de vam et tir mek te dir. Yap tı ğı zul me ve uy gu la dı ğı vah şe te,
ge rek çe oluş tur ma ya ça lış mak ta dır.

Tüm bu giz li per de le rin ar dın da, şu an ko mü nizm Rus ya'da ik ti -
dar da dır; Rus dev le ti kla sik ko mü nist ya pı da dır. Tür ki Cum hu ri yet le ri
as ke ri kont rol al tın da tu tan Rus ya de ğiş me miş tir; SSCB fi ilen ha len dur -
mak ta dır. Ko yu ko mü nist kad ro, hal kı, ka pi ta list bir ya şam için de iyi ce
ez dir mek te; üs te lik bir yan dan da din siz lik ve ah lak sız lık tel kin le ri ni yo -
ğun ola rak sür dür mek te dir. Bu tel kin le rin ve tak tik le rin so nu cun da ah -
la ki de ğer le rin den iyi ce uzak la şan, Yüce Al lah'ın var lı ğı nı unu tan bir
top lu mun ko mü niz mi ka bul et me me si için bir se bep kal ma ya ca ğı nı he -
sap la mak ta dır lar. 

El le rin de ha la Sta lin ve ya Le nin pos ter le riy le yü rü yüş ler ya pan
Rus ko mü nist le ri, azım san ma ya cak ve kü çüm sen me ye cek bir gü ce sa -
hip tir ler. SSCB'nin 1991'de ki çö kü şü nü, Le nin'in 1904 yı lın da yaz dı ğı Bir
Adım İle ri, İki Adım Ge ri Ad lı ki ta bın da be lirt ti ği gi bi, ni hai he de fe gi den
yol üze rin de ge çi ci bir ge ri çe kil me ola rak gör mek te dir ler. Le nin, söz ko -
nu su ki ta bın da şöy le yaz mış tır:

Bir adım ile ri, iki adım ge ri... Bi rey le rin ya şa mın da, ulus la rın ta ri hin de ve
par ti le rin ge liş me sin de böy le şey ler olur. Ama dev rim ci sos yal-de mok ra si
il ke le ri nin, proletarya ör gü tü nün ve par ti di sip li ni nin enin de-so nun da
tam za fer ka za na ca ğın dan kuş ku duy mak, al çak lı ğın en ca ni ce si olur.135 
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Mao Yaşıyor!

Bu ra ya ka dar ele al dı ğı mız Do ğu Av ru pa ve Rus ya ör nek le ri, ko -
mü niz min 1990'lar da yı kıl mış, ama ye ni den ha ya ta geç me si muh te mel
olan ör nek le ri dir. An cak ko mü niz min bir di ğer ver si yo nu var dır ki, za -
ten hiç yı kıl ma mış tır ve ka pi ta list bir gö rün tü al tın da her ge çen gün güç -
len me ye de vam et mek te dir. Bu ver si yon, ay nı za man da ko mü niz min en
kö tü, en bar bar ver si yo nu dur: Ma oizm.

Sov yet Rus ya 1991'de yı kıl mış, ar dın dan Le nin ve Sta lin'in her ye ri
süs le yen hey kel le ri sö kül müş, Rus ya ko mü niz mi sözde terk et miş tir.
Oy sa Çin'de as la böy le bir şey ol ma mış tır. Mao'nun 1976'da ki ölü mün -
den bu ya na Çin ha la Ko mü nist Par ti ta ra fın dan yö ne til me ye de vam et -
mek te dir. Çin, ka pi ta list eko no mi nin ku ral la rı nı be nim se miş, bu yol la
bü yük bir eko no mik ge li şim el de et miş tir, ama si ya si sis tem ha la ko mü -
nist tir. Da ha da önem li si, si ya si ve top lum sal kül tür ha la ko mü nist tir.
Ve Mao, on  mil yon lar ca Çin li'nin eli kan lı ka ti li, ga rip bir şe kil de ha la
Çin li ler ta ra fın dan ade ta kut sal bir ki şi gi bi gö rül mek te dir.

10 Ocak 1994 ta rih li Ti me der gi si "Mao Li ves!" (Mao Ya şı yor) baş lık -
lı ha be rin de, Çin'de Mao'ya yö ne lik kit le eği li mi ni "Mao ma nia" (Mao
çıl gın lı ğı) ola rak ta nım la mış ve şöy le yaz mış tır:

Sı ra dan Çin li ler için Mao ha la bir sfenks, yüz ay rı yü ze sa hip bir idol.
Ay nı Kut sal Ki tap gi bi, her yer de söz le rin den alın tı lar ya pı lı yor... Kol -
lek si yon cu lar Mao'nun ko nuş ma la rı nı içe ren ka set le ri top lu yor lar, Mao
res mi ni içe ren ar ma lar, ro zet ler, ki tap lar, çak mak ve hat ta yo-yo lar yok sa -
tı yor. Mao'nun do ğum gü nü anı sı na 5000 adet üre ti len al tın-el mas sa at ler
1500 do la ra sa tı lı yor-or ta la ma bir ay lık ma aşın 30 ka tı... Hu nan eya le ti nin
gü ney-or ta böl ge sin de yer alan, Bü yük Ser dü men'in (Mao'nun) do ğum ye -
ri olan Şa oşan ken ti, sa de ce 1992 yı lın da bir mil yon ha cı ya (Mao zi ya ret çi -
si ne) ev sa hip li ği yap tı. Kent geç ti ği miz gün ler de de fa vo ri ev la dı nın 10
met re yük sek li ğin de ki dev bir hey ke li ni hiz me te aç tı.136

Ame ri kan The New Re pub lic der gi sin de 1997 yı lın da "Mao Mo re
Than Ever" (Mao, Her Za man kin den Da ha Faz la) baş lık lı uzun bir ma -
ka le de, Çin'de ki "Mao pu tu" şöy le an la tıl mak ta dır:

Mao Tse-tung, ha la Çin po li tik kül tü rün de ki mer ke zi, ha kim fi gür ol ma ya
de vam edi yor: Ha la bir tür im pa ra tor, ha la ken di si ne de rin bir say gı gös te -
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ri li yor ve ha la son de re ce po pü ler. Bu nun ka nı tı Çin'in her ye rin de. 1994
yı lın da ya pı lan bir halk oy la ma sın da, Çin li le rin yüzde 40'ı Mao'yu ide al li -
der le ri ola rak gör dük le ri ni açık la dı lar, bu na kar şı Deng Xi ao ping'e (o dö -
nem ki Çin li de ri) çı kan oy ora nı an cak yüzde 10'du. Çin Sos yal Bi lim ler
Aka de mi si es ki üye le rin den Yan Ji agi, Asi anews der gi si ne yap tı ğı açık la ma
"gü nü müz de ki Çin genç le ri Mao'nun ha ta la rı nı bil mi yor lar ve ya cid di -
ye al mı yor lar" di yor, "onun bü yük bir li der ol du ğu nu dü şü nü yor lar ve sa -
de ce Deng'in ha ta la rı nı bi li yor lar". 
Kır sal alan lar da, Fu ji an ve Gu ang dong eya let le rin de, Mao'nun anı sı na ye -
ni ve bü yük ta pı nak lar in şa edil di, bir ye ni ta pı nak da Ku zey Sha an xi böl -
ge sin de in şa edi li yor. Bu ta pı nak la ra sık ça ge len par ti gö rev li le ri ve
köy lü ler, Mao'nun has ta lık la rı iyi leş tir mek ten iyi bir ha sa dı ga ran ti le -
me ye ka dar her şe yi ya pa bi le ce ği ne ina nı yor lar. 1993'te Sic hu an'da ki bir
fab ri ka da ça lı şan bir grup iş çi, Mao'nun yü zün cü do ğum yı lı şe re fi ne
top lu ca in ti har et ti ler.... Pe kin ve Şang hay'da ki tak si şo för le ri di kiz ay na -
la rı na Mao'nun re sim le ri ni ya pış tı rı yor lar. Sa nat çı lar Mao'nun yü zü nü re -
sim le rin de sık sık kul la nı yor lar ve Mao'nun dev bir port re si ha la
Ti anan men Mey da nı'na ha kim du rum da. Ve, en önem li si, par ti de ve üni -
ver si te ler de ye ni mo da po li tik fel se fe de mok ra si de ğil; ye ni Ma oizm. 
Mao (Çin'e) bir ge ri dö nüş yap mış de ğil. Za ten bu ra dan hiç ay rıl ma mış tı.
Al man ya ve Rus ya'nın ak si ne, Çin hiç bir za man geç mi şiy le he sap laş ma dı,
hiç bir za man "Ma ocu luk tan vaz geç me" ça ba sı na gir me di. Ko mü nist Par ti,
1950'ler de ki Bü yük Atı lım'ın (ki o za man Mao ya pı mı bir kıt lık on
mil yon lar ca Çin li'yi öl dür müş tü) ve ya Kül tür Dev ri mi'nin (ki o sı ra lar da
dev let teş vi kiy le pat la yan bar bar lık, okul ço cuk la rı nı yam yam lı ğa teş vik

Mao Li ves!, (Mao
Ya şı yor!), 10

Ocak 1994 ta rih li
Ti me der gi si

Çin'de ki si ya si
kül tü rü böy le

özet li yor du.



et me nok ta sı na ka dar düş müş tü) vah şet le ri nin sor gu lan ma sı na as la izin
ver mi yor. Bu ko nu lar hak kın da ki ger çek le ri ko nuş ma gi ri şim le ri bas tı rı lı -
yor. Ör ne ğin, 1993 yı lın da Şang hay Üni ver si te si der gi si Mao'nun kıt lı ğın da
40 mil yon ki şi nin öl dü ğü nü yaz dı ğın da, der gi aci len top la tıl dı...
Çin'in po li ti ka sı... mil li yet çi lik le ko mü niz mi bir leş ti ren bir fel se fe ye da -
ya nı yor ve bu da bu fel se fe nin ku ru cu su olan Mao'nun ef sa ne si ne da ya -
nı yor...137

Pe ki Mao'nun ar dın dan Çin'de ya şa nan ka pi ta list leş me ne an la ma

ge li yor? Bu, Çin'in Ma ocu luk tan uzak laş ma sı mı, yok sa Ma ocu lu ğun

eko no mik yön den güç len me si mi? Ay nı ma ka le de bu ko nu da şu bil gi ler

ve ri li yor:

Kül tür Dev ri mi'nin so nuç lan ma sın dan son ra bi le Mao kül tü ya şa ma ya de -
vam et ti. Ko mü nist Par ti ken di si ni en te lek tü el ola rak Ma oizm le dol dur -
ma yı sür dür dü. İki ana grup or ta ya çık tı: Ma oist ra di kal ler (fans hi pai) ve
nos tal jik ler (hu an yu an pai). Bu ikin ci grup 1950'ler de al tın dö ne mi öz lü -
yor lar dı. Par ti'yi yö ne ten Ma ocu lar Mao'ya inanç la rı nı ko ru yor lar, ama
Kül tür Dev ri mi'nin bar bar lı ğı in san la rın ha fı za la rın da ta ze ol du ğu için,
bu nu çok açık ifa de et mi yor lar dı. Ma oizmin ko mü nist-mil li yet çi fel se fe si -
nin tam ola rak çi çek aç ma sı için, Çin'e yö ne lik bir teh dit oluş tu ğu iz le ni mi -
nin doğ ma sı ge re ki yor du, in san la rı Çin'in bü yük lü ğü nün za afa uğ ra ma ya
ve Ba tı komp lo la rı nın et ki li ol ma ya baş la dı ğı na inan dı ra cak bir olay ... Bu
olay, 4 Ha zi ran 1989'da ki Ti anan men Mey da nı'nda ki pro tes to cu öğ ren ci -
le rin üze ri ne Çin tank la rı nın yü rü me siy le ger çek leş ti. Ti anan men'in he -
men ar dın dan, ka osa dü şü rü len Çin fik ri par ti ye "sı nıf ça tış ma sı"
kav ra mı nı uyan dır ma im ka nı ver di... Dev let Baş ka nı Ji ang Ze min, Çin'in
eko no mik re form la ra de vam ede ce ği ni, ama hiç kim se nin de mok ra tik leş -
me rü ya sı gör me me si ge rek ti ği ni açık la dı. Ji ang'ın em riy le, par ti kır sal ke -
sim ler de "dü şün ce re for mu" baş lat tı ve Ma oist tip te eği tim
kam pan ya la rı dü zen le di...
Bu gün Çin'de Ma oizmi ye ni den tam ola rak uy gu la ma gi ri şim le ri nin gü -
cü, Ko mü nist Par ti için de genç en te lek tü el ler den ge li yor. Hal kın Gün lü -
ğü ve ya Ger çe ği Ara mak gi bi bü yük ga ze te le ri Mar ksist ra di kal ler
yö ne ti yor... Bun lar 1995 ve 1996'da sı nıf ça tış ma sı na ve Ma oizme tam ola -
rak dön me yi sa vu nan "10 bin ke li me lik do kü man lar" ya yın la dı lar.138

Gö rül dü ğü gi bi Ma ocu luk Çin'e ha la ha kim dir ve bu ha ki mi yet, sa -

de ce Mao dö ne min den mi ras kal mış yaş lı ko mü nist par ti yö ne ti ci le ri
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için de ğil, Mar ksiz m'e kö rü kö rü ne bağ lan mış genç ku şak lar için de ge -

çer li dir. Köy lü ler ve eği tim siz kit le ler Mao'yu çok üs tün bir var lık ola rak

gör mek te, en te lek tü el le rin bü yük bö lü mü de Mar ksizm-Le ni nizm-Ma -

oizm ide olo ji si ni bi linç li ola rak sa vun mak ta ve yay mak ta dır lar. Çin'in

ka pi ta liz mi, sa de ce Ma oizmin giz len me si ne ve güç len me si ne ya ra mak -

ta dır. 

1.2 mil yar nü fu suy la dün ya nın en ka la ba lık ül ke si olan Çin, eko no -

mi si ni gi de rek güç len dir mek te ve bir yan dan da si lah lan ma ya önem

ver mek te dir. Öy le ki Çin'in 21. yüz yıl da ABD'ye ra kip bir sü per güç ola -

ca ğı he sap lan mak ta dır. Bu de re ce de bir gü ce sa hip olan Çin'in ha la Ma -

ocu ol ma sı, Çin li le rin bir "Mao çıl gın lı ğı" ile ya şa ma sı, ko mü niz min

öl me di ği ni, sa de ce giz len di ği ni bi ze bir kez da ha gös ter mek te dir. 

Da ha sı giz le nen bu ko mü nizm, ko mü niz min özel lik le Ma ocu ver si -

yo nu, ya ni en kö tü, en bar bar, en vah şi ver si yo nu dur. 

Ulus la rara sı Ma ocu Ha re keti

Mao sa de ce Çin'de de ğil, ulus la ra sı alan da da ha la ya şa mak ta dır.
Sov yet ler Bir li ği'nin çö kü şü nün ar dın dan ulus la ra ra sı alan da ki ko mü -
nist ağır lık Ma ocu lu ğa kay mış tır. Ku zey Ko re ve Vi et nam'da ha la Ma -
ocu ide olo jiy le yö ne ten ko mü nist kad ro lar ik ti dar da dır. Bun dan da
önem li si, bu gün dün ya nın çe şit li ül ke le rin de Ma ocu lu ğu be nim se yen
ve Mao sti li ge ril la sa vaş la rıy la kan dö ken te rör ör güt le ri bu lun mak ta -
dır. Fark lı ül ke le rin Ma ocu ör güt le ri, "Ma oist In ter na ti ona list Mo ve -
ment" (Ma ocu En ter nas yo na list Ha re ket) adı ve ri len or tak bir
ör güt len me için de dir ler ve Av ru pa lı ko mü nist par ti ler den bü yük des -
tek gör mek te dir ler. 

Ku zey Kıb rıs Türk Cum hu ri ye ti res mi in ter net si te sin de ya yın la nan

bir ana liz ya zı sın da, ulus la ra ra sı Ma ocu ha re ket ten şöy le söz edi li yor:

Ulus la ra ra sı Te rör Araş tır ma Mer kez le ri'nin ve ri le ri ne gö re, Mar ksist-Le -
ni nist-Ma ocu te rör ör güt le ri nin sa yı la rı son yıl lar için de dik kat çe ke cek
ka dar art mış tır... Ulus la ra ra sı Te rö rü iz le yen kay nak la ra gö re, Ma oizmin,
ge rek söy lem, ge rek se ey lem ler de yo ğun bir fa ali yet içe ri sin de bu lun -
du ğu göz le ni yor. Acı ma sız, kan lı, Ba tı düş ma nı ve an ti-de mok ra tik bir ka -
fa ya pı sıy la sür dü rü len bu ev ren sel he def li fa ali yet te ba şı çe ken ör güt ve



grup la rın ba şın da... Sri Lan ka'da "Ta mil Kap lan la rı", Pe ru'da "Ay dın lık
Yol", Kam boç ya'da "Kı zıl Khmer ler" ve ad la rı nı ye ni du yur ma ya baş la yan
Ma ocu te rör ör güt le ri bu lun mak ta dır.
Ma ocula rın he de fi, Mao Tse-tung'un öğ re ti le ri ni kan dö ke rek yay mak,
ül ke le rin de ki de mok ra tik re jim le ri si lah lı mü ca de le yo luy la yı kıp ye ri ne
bir Mar ksist-Le ni nist-Ma oist dev let kur mak tır... El bet te ki bu nun al tın da
ya tan asıl bü yük he def, Ma ocu lu ğu tüm dün ya ya yay mak tır. 
1996'da do ğu ve ba tı nın Ma ocu te rör ör güt le ri ay nı yıl için de iki kez bi -
ra ra ya gel di ler ve ara la rın da or tak bir ey lem po li ti ka sı iz le me ko nu sun -
da ka rar al dı lar... Ame ri ka'da ya pı lan top lan tı dan son ra alı nan ka rar lar
şöy ley di:
Fa ali yet te bu lun duk la rı ül ke ler de par la men ter de mok ra si yi yık maya,
He def le ri ne ulaş mak için, yal nız ca as ker, po lis ve dev let gö rev li le ri ne kar -
şı de ğil; ken di le rin den ol ma yan ço cuk, genç, yaş lı, ka dın ayır mak sı zın
öl dür me ye,
Mer ke zi yet çi ve tek ida re ye da ya lı, in san hak la rı nın hi çe sa yı la ca ğı bir yö -
ne tim kur ma ya,
Mar ksizm-Le ni nizm-Ma oizm ide olo ji si ne bağ lı bir dün ya dev ri mi ya rat -
ma ya, ant iç miş ler di.
Ame ri ka ve Hin dis tan'da ya pı lan top lan tı lar da alı nan bir di ğer önem li ka -
rar da "dün ya dev ri mi"ne ze mi n ha zır la ya cak bir "Ma oizm pro pa gan da -
sı" mer ke zi kur mak tı. Ma oist In ter na ti ona list Mo ve ment (MIM) ad lı bu
mer ke zin KA NA DA'da fa ali yet te bu lun du ğu sa nı lı yor. "En ter na syo na list
Ma ocu lar" çiz dik le ri çer çe ve içe ri sin de, he def seç tik le ri ül ke ler de ki in san -
la rı kış kır tı cı ve is ya na teş vik edi ci ya yın lar ha zır la ya rak bun la rın da ğı tıl -
ma la rı için o ül ke de ki yan daş la rı na yol lu yor lar.139

So mut bul gu la ra da ya nan bu bil gi ler, Ma oizmin ulus la ra ra sı bir ça -

lış ma için de ol du ğu nu bir kez da ha gös ter mek te dir. İde olo jik kök le ri Kı -

zıl Çin'in kan lı dik ta tö rü ne uza nan ulus la ra ra sı ko mü nist ağ, dün ya için

bü yük bir teh li ke ol ma ya de vam et mek te dir.

Bu ko mü nist ağın ül ke miz de bir et ki oluş tu ra ma ma sı ise, Türk Mil -

le ti'nin İs lam'dan al dı ğı sağ lam ka rak ter ve inanç tan kay nak lan mak ta -

dır. Din, ko mü niz min önün de ki en bü yük en gel dir ve an cak di ne kar şı

sa mi mi bir bağ lı lık ya şa yan top lum lar ko mü niz min kış kırt ma la rın dan

ve al dat ma ca la rın dan sa kı na bi lir ler. Din dar Türk Mil le ti, ko mü niz mi

ken di si ne be nim set mek için ya pı lan tüm ça ba la rı bo şa çı kar mış, Ata -
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türk'ün "ko mü nizm Türk Dün ya sı'nın en bü yük teh li ke si dir, her gör dü -
ğü yer de ezil me li dir" sö zü nün de ge re ği ola rak, ko mü niz me ve di ya lek -
tik ma ter ya list fel se fe ye hiç bir za man iti bar et me miş tir. Türk Mil le ti, bu
sağ lam ka rak ter ya pı sıy la, 21. yüz yıl da tüm dün ya da ma ter ya liz me kar -
şı ve ri len fikri, ilmi ve bilimsel mü ca de le nin ön cü sü ola cak tır. 

Komünistlerin Bazı Pusudan Çıkma Teknikleri

– Farklı toplum kesimlerinin arasına karışarak onları 
kışkırtmak ve yönlendirmek:

Yerleşik düzeni yıkarak kendi iktidarlarını kurmak isteyen komü-
nistler önce, taraftar toplamak amacıyla halk kesimlerinin aralarına karı-
şarak kendilerini onlardan gibi göstermeye çalışır. Bunu, güvenlerini
kazanarak, yalan ve çarpıtmalarla insanları komünist ideallere alet et-
meye yönelik kışkırtma ve yönlendirme taktikleri izler.

Lenin, partisinin amaçlarını açıklarken, komünist militanların hal-
kın arasına karışarak onlarla bağlarını güçlendirmeleri, bu vesile ile on-
ları kışkırtıp örgütleyerek genişlemeleri gerektiğini söylüyordu:

Partimizin tüm örgütlerinin ve gruplarının olağan, düzenli ve mevcut faa-
liyetleri, propaganda çalışmaları, kışkırtma ve örgütlenme, kitleler ile
bağların güçlendirilmesini ve genişletilmesini amaçlamaktadır.140

Günümüzde Sosyal Demokratların [devrimcilerin] kitleleri yönlendirmek
için doğru taktik sloganlara sahip olmaları özellikle çok önemlidir.
Devrim sürecinde ilkesel olarak etki uyandıracak taktik sloganların öne-
mini hafife almaktan daha tehlikeli bir şey olamaz.141

Bu doğrultuda Kongre tüm parti örgütlerine şu talimatları vermektedir:
Proletaryaya propaganda ve kışkırtma yoluyla yaklaşan silahlı ayaklan-
manın politik önemi ve aynı zamanda pratikteki örgütlenme yönü açıklan-
malıdır.142 

Lenin, komünist harekete taraftar kazandırmak amacıyla halka yö-
nelik yürütülmesi gereken telkin, propaganda ve örgütleme faaliyetle-
rini komünist kalkışmanın temel şartları arasında saymaktadır:

“Kalkışma hazırlığı” için genel şartlar şöyledir: a) Ajitasyonun genişletil-

mesi; b) Kitle hareketiyle bağların güçlendirilmesi; c) Devrimci bir şuurun teşvik



edilmesi; d) Çeşitli mahaller arasında bağlantılar kurulması; e) Proletaryanın des-

teklenmesi için proletarya olmayan grupların da kazanılması.143

PKK'nın onyıllardır, Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımızı kendi
saflarına çekebilmek, örgütün militan, taraftar ve destekçi sayısını artı-
rabilmek için uyguladığı da bu Leninist yöntemden başkası değildir.
Ancak, dindar, sağduyulu, ahlaklı ve yiğit Kürt kardeşlerimiz bu akıl-
sızca komünist yöntemlere asla taviz vermemiş, bu yüzden de örgütün
kanlı ve acımasız baskı ve tehditlerine yıllarca kahramanca göğüs ger-
mişlerdir.

PKK bu komünist taktiklerle asil Kürt kardeşlerimiz arasından az
miktarda bilgisiz kimseden başkasını devşirememiştir. Bu yüzden de
Kürt ailelerin küçük yaştaki çocuklarını, kızlarını zorla kaçırıp dağa kal-
dırarak örgüt kadrolarına katma gibi yöntemlere başvurmuşlardır.
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– Demokratik eylemlere sızarak provokasyon ve ajitasyon 
yoluyla kitlesel ayaklanmalar başlatmak ve darbe girişimlerinde
bulunmak:

Komünistler pusuya yattıkları yerden çıkmak için uygun ortam ve
zeminleri, elverişli olayları kollar. En küçük bir demokratik eylem bile
onlar için bir kargaşa, çatışma ve isyan çıkarma, hatta ülkeyi iç savaşa
sürükleyebilecek bir ayaklanma başlatma fırsatı haline dönüşebilir.

Bu amaçla, önce eylemcilerin ve halkın hassasiyetleri, mevcut yö-
netimden şikayetleri göz önüne alınarak etkili sloganlar, tahrik ve pro-
paganda unsurları devreye sokulur. Mevcut sistemin iflas ettiği, kurulu
düzenin yıkılıp rejim değişikliğine gidilmesi gerektiği mesajı telkin edi-
lir. Diğer yandan komünist provokatörler kışkırtma, ajitasyon ve örgüt-
leme amacıyla eylemcilerin ve halkın arasına karışır. Bu suretle,
başlangıçta samimi olarak demokratik eylem yapan ya da hükümetin
politikalarını eleştiren ve protesto eden eylemciler devrimci komünist
bir kalkışmanın parçası haline getirilmeye çalışılır.

Lenin komünistlerin bu temel yöntemini şöyle belirtir:
Devrim sürecinde kalkışma görevini ön plana çıkartmalısınız. 
Nitekim, Mayıs 2013'te İstanbul'da yaşanan ve "Gezi Olayları" adı

verilen Taksim Gezi Parkı protestoları komünistlerin kullandığı bu tak-
tiğin çarpıcı örneklerinden biridir. Taksim Gezi Parkı'ndaki eylem, baş-
langıcında haklı nedenleri olan, somut ve karşılanabilir taleplere
dayanan, başarıyla sonuçlanacak gibi görünen masum ve çevreci bir
protesto idi. Gençler doğaya sahip çıkıyordu ve bunu da kanunlara
uygun şekilde yapıyorlardı. Hatta Hükümet de olumlu bir adım atarak,
Parkın yerine tarihi bir kışla inşa etme projesini rafa kaldırdı. Ancak,
ilerleyen günlerde bu meşru protesto eylemi bölücü ve terörist grupla-
rın yönlendirmesiyle birlikte, kontrolden çıktı. Terör gruplarının kışkırt-
malarıyla bu protestolar diğer şehirlere de sıçrayan silahlı ve kanlı
ayaklanmalara hatta demokrasi karşıtlığına dönüştü. 

Komünist bölücü örgütler, bu eyleme provokatörleri ve militanla-
rıyla katılarak önce Taksim ve civarında gelişen, ardından tüm Türkiye
geneline yayılan hükümet karşıtı büyük bir ayaklanmayı başlatmışlardı.
Çocukların oynadığı, gençlerin toplandığı bir park DHKP-C, PKK,
MLKP gibi terör örgütlerinin eyleme katılımıyla birlikte yakıldı, yıkıldı.





GEZİ OLAYLARI
Taksim Gezi Parkı protestoları
komünistlerin başvurduğu
taktiğin çarpıcı örneklerinden
biridir. Taksim Gezi Parkı'ndaki
basit bir çevreci eylemi fırsat bilen
komünist bölücü örgütler, bu
eyleme provokatörleri ve
militanlarıyla katılarak önce
Taksim ve civarında gelişen,
ardından tüm Türkiye geneline
yayılan hükümet karşıtı büyük bir
ayaklanmayı başlatmışlardı. 

Zaman, 03.06.2013



Komünist örgütlerin, illegal dernek ve kuruluşların teşvikiyle ve kimi
medya organlarının da destek ve propagandalarıyla hızla yayılan ve bü-
yüyen ayaklanmalar, güvenlik güçlerinin günler süren zorlu operasyon-
ları sonucunda durdurulabildi. Evini basarak dönemin Başbakanı'nı
teslim almaya teşebbüs eden komünist terör grupları eve birkaç yüz
metre kala, son anda etkisiz hale getirilebildi.

İşin daha da ürkütücü yanı, seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik,
komünist propaganda, eylem, yöntem, taktik ve tekniklere dayalı bu
kanun dışı, terör destekli, anti-demokratik darbe girişimi bir kısım çev-
reler tarafından dünya kamuoyuna "ifade özgürlüğü", "demokratik hak-
ların savunulması", "legal hükümet protestoları" gibi meşru bir
görünüm altında çarpıtılarak sunuldu. İngiltere, Fransa, Almanya ve
ABD merkezli kimi uluslararası medya kuruluşları olayları tüm dün-
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yaya kasıtlı ve planlı olarak bu gerçek dışı formatta yansıttı. Avrupalı
kimi çevreci, sosyal demokrat, komünist parti ve kuruluşların temsilci-
leri bizzat Taksim’e gelerek, uluslararası gizli servis mensuplarıyla bir-
likte eylemcilerin arasına katıldı, propaganda ve provokasyon
faaliyetlerinde etkin rol aldı.

Bu komünist kalkışmaya karşı zorlu bir mücadele veren güvenlik
güçleri ise, başta yerli ve yabancı bazı medya grupları olmak üzere, kimi
siyasi ve akademik çevreler, hatta düşünce ve sivil toplum kuruluşları
tarafından yoğun biçimde kınanarak halk ve demokrasi karşıtı olarak ta-
nıtılmak istendi; psikolojik baskı yöntemleriyle pasifize edilmeye çalı-
şıldı.

Kaldırım taşları, sopa, molotof ve silahlarla yürüyen, tahrip, yağma
ve kundaklamalar ardında çok sayıda yaralı ve ölü bıraktı ve ülke ça-
pında büyük maddi kayıplardan oluşan bir bilançoyla son buldu.
Kamuya ve özele ait çok sayıda mülk yakılıp, yıkılıp, harap edildi.
Onlarca otomobil, belediye otobüsü, ambulans, iş makinesi, resmi araç
yakıldı. Bankalar, dükkanlar ve mağazalar yağmalandı. 

Bunun yanı sıra, olaylar nedeniyle faizlerin yüzde 4.67'den yüzde
9'a fırlaması, borsada işlem gören şirket hisselerinin 33 milyar dolarlık

Yeni Şafak, 04.06.2013



Gezi Olaylarının Maddi Bilançosu

- Kamu ve özele ait çok
sayıda mülk yakılıp yı-
kıldı, harap edildi.

- Onlarca otomobil, be-
lediye otobüsü,
ambulans, iş makinesi
yakıldı.



- Bankalar ve mağazalar
yağmalandı.

- Olaylar nedeniyle faizler
yüzde 4.67'den yüzde 9'a
fırladı.

-Borsada işlem gören şirket
hisseleri 33 milyar dolarlık
değer kaybına uğradı.

- Döviz kurları tırmandı.

- Yabancı yatırımcılar
ülkeden paralarını çekti.

- Enflasyon arttı.



değer kaybı, yabancı yatırımcıların ülkeden paralarını çekmeleri, döviz
kurlarının tırmanması, enflasyonun artması gibi etkenlerin Türkiye'ye
maliyeti de on milyarlarca dolarla ifade edildi. 

Demokratik olmayan yöntemlerle hak aramaya çalışmak

ciddi bir tehlikedir

Demokratik toplumlarda yasal gösteriler ve protestolar halkın
temel haklarından biridir. Eleştiri ve ifade özgürlüğü de demokrasi kül-
türünü güçlendiren ve zenginleştiren önemli bir değerdir. Herhangi bir
konuda değişim ihtiyacı varsa bu yine demokratik yöntemlerle sağlanır
ve halkın seçimlerine saygı gösterilir. Demokrasi dışına çıkılan ve insan-
ların provoke olmasını, dehşete düşmesini sağlayan tüm yöntemler her-
kes için ciddi bir tehlikedir. 

Legal olarak seçilmiş hükümeti yıpratmaya, baskı altına almaya ve
sonuçta yıkmaya yönelik silahlı devrim kalkışmaları ise bizzat Lenin'in
formüle ettiği en klasik komünist taktiklerdendir:

Ayaklanma için uygun şartlar ajitasyonumuz, kışkırtmamız yoluyla hü-

kümetin örgütlenmesinin dağılması ve bizim örgütlenmemiz yoluyla

oluşturulacaktır.144

Proleteryanın her kesiminde Sosyal Demokrat [devrimci] parti öncülü-

ğünde silahlanmış bir proleteryanın geçici hükümete kesintisiz baskı

uygulaması gerektiği düşüncesini yaygınlaştırmalıyız. Ancak bu şekilde

devrimin kazanımları savunulabilir, birleştirilebilir ve genişletilebilir…

Silahlı direniş örgütlenmeli ve bu genelde hükümet öncülüğündeki

tüm gerici unsurlara karşı yürütülmeli.145

Her koşulda geçici hükümete aşağıdan baskı uygulamalıyız. Tabandan

bu baskıyı yapabilmek için proleteryanın silahlanmış olması gerekir,

çünkü bir devrim ortamında olaylar tahmin edilenden daha hızlı gelişir ve

açık bir iç savaşa dönüşür. Bu Sosyal Demokrat parti tarafından yönlendi-

rilmelidir.146

Komünist literatürde, “Demokrasi, fikir özgürlüğü, insan hakları”
sloganları altında mevcut yönetimin silahlı devrimle yıkılmasının nasıl
gerçekleşeceği ve bunun ardından başa gelecek yönetimin nasıl olacağı
açıkça tanımlanmıştır. Nitekim Lenin, devrim sonrası yönetimin silahlı
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milis gücüne dayalı komünist bir diktatörlükten başkası olmayacağını

da peşinen ilan etmekteydi:
Korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü

teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır.147

Zafer tam anlamıyla bir diktatörlük olacaktır, ve kaçınılmaz olarak as-

keri güce dayanmalı, kitleler ayaklanma sırasında silahlandırılmalıdır.

"Yasal" veya "barışçı" yollarla kurulmuş şu ya da bu kuruma dayanma-

malıdır. 

Bir diktatörlük olmaksızın bu direnişi yıkmak ve devrim karşıtı hareket-

leri püskürtmek imkansızdır.148 

- Komünistler elverişli bölgelerde özerk yönetimler kurarak bö-
lünmenin ve bağımsız bir komünist devletin altyapısını oluşturmaya
çalışırlar:

Komünistler, coğrafi, sosyolojik ve demografik bakımdan başarılı

olabileceklerini düşündükleri uygun yerleri pilot bölge seçerek ilk

etapta burada bir örgütlenme ve yapılanma içerisine girer, bu alanlarda

hakimiyet elde etmeye çalışırlar. Dünyadaki birçok örnekte görüldüğü

üzere; Devletin silahlı güçlerinin zayıf ve etkisiz kalabildiği bölgelerde

kendi milis unsurlarını oluşturarak halk üzerinde silahlı baskı ve teh-

dide dayalı bir hakimiyet kurarlar.

Bu silahlı baskı ve dehşet uygulamaları sayesinde terör örgütleri,

halkın iradesi üzerinde büyük çapta etki ve kontrol sağlamayı başarır-

lar. Bir süre sonra da hedeflerindeki bölgenin, belediyeler, yerel idareler,

vb. kimi siyasi kurumlarını kendi hakimiyetleri altına alırlar. Bundan

sonraki aşama ise bu kurumları her yönden kendi çıkar, plan, strateji ve

eylemlerinde araç olarak kullanmalarıdır.

Elbette ki bu da komünizmin klasik yöntemlerinden biridir.

Nitekim Lenin, komünist devrimde belediyeleri ele geçirip mevcut yö-

netime karşı kullanmanın önemini şöyle vurgulamaktadır:
Mümkün olan her yerde belediye kurumlarını ele geçirin ve onları halkın

devrimci hükümetinin siperi haline getirin!149 

Bu aşamalar geçildikten sonra bölgede siyasi hakimiyet kuran komü-

nist hareket, ikinci etapta bölgenin Devletten bağımsız özerk bir yönetime
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kavuşması için, görünürde siyasi, arka planda ise silahlı bir mücadele

verir. Bu gibi süreçlerde sıkça kullanılan "özyönetim", "demokratik özerk-

lik", "federatif özerklik", "konfederasyon" vs. gibi kavramlar da üniter dev-

leti bölme projesinin süslü siyasi jargonlarından başka bir şey değildir.

Komünizm için özerklik, bağımsız komünist diktatörlüğe giden

yolda en önemli kilometre taşlarından biridir. Çünkü bölgede bir kere

özerk yönetim sağlandıktan sonra bu bölgeyi bütünüyle anavatandan

koparmak son derece kolay bir hale gelir.  “Özerk” ilan edilen bölgenin

Vali, Belediye Başkanı gibi idarecilerinin sahip olacakları “referanduma

gitme” yetkisine dayanarak bağımsızlık ilan etmek artık an meselesi

olur. Bölge halkı üzerinde her türlü sindirici ve yıldırıcı güce sahip ko-

münist militanlar için mağdur halka silah zoruyla bölünme kararı çı-

karttırmak, hatta bu konuda yapılacak bir referandumda %100'e yakın

bir başarı oranı yakalamak hiç de zor bir konu değildir.

Komünist hareketin, bu çok etaplı iktidarı ele geçirme yöntemi de

Lenin tarafından şöyle açıklanır:
Her iki karara göre bu mevcut devrim yalnızca ilk adımdır, bunun ardın-

dan ikincisi gelecektir; fakat bu birinci adım hızlandırılmalı, Cumhuriyet

ele geçirilmeli, devrim karşıtları acımasızca ezilmeli ve ikinci adım için

zemin hazırlanmalıdır.150 

Kısaca özetlediğimiz tüm bu taktikler ve gelişmeler aslında ülke-

mizde de çok yakın bir zamanda yaşandı. Türkiye'nin

Güneydoğusu’nda yıllar boyu fiili bir alan hakimiyeti sağlamak için uğ-

raşan, silahlı yapılanmasıyla bölge halkı üzerinde acımasız bir baskı

kurmuş olan PKK terör örgütü, siyasi uzantıları sayesinde bölgedeki

kimi belediyeler üzerinde ciddi bir hakimiyet kurmuştur. Bu vesileyle

terör örgütü bir kısım belediyeleri, militanlarına yataklık yapılmasın-

dan, silah, bomba gibi unsurların nakliyesine, çatışmalar için hendek ve

barikatların inşasından anayollardaki asfaltların altına uzaktan kuman-

dalı tonlarca bomba döşenmesine kadar her türlü lojistik ihtiyacını sağ-

lamada kullanmaktadır. 

Söz konusu belediyelerin tesisleri, kurumları ve her türlü teknik

imkanları örgütün ihtiyaçlarına, propaganda faaliyetlerine tahsis edil-
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mektedir. Örgüt mensuplarına Marksist-Leninist-Darwinist eğitim yine

bu gibi belediyelerin bünyesinde verilmektedir. Ayrıca kimi belediyele-

rin halktan topladıkları harçlar, vergiler, vs. Devletin bunlara sağladığı

her türlü maddi, ekonomik ve finansal destek, doğrudan PKK'nın kasa-

sına aktarılmaktadır.

Özetle PKK, bütün maddi imkanları ve siyasi unsurlarıyla tüm gü-

cünü ve yoğunluğunu bölgede kendisine ait özerk bir federasyon kurul-

masına harcamaktadır. Tabi ki amaç ikinci aşamada basit bir

manevrayla bağımsız komünist Kürdistan devletini ilan edebilmektir.

“Özerklik” hayali, PKK’nın varlık sebebidir ve bu terör örgütünün 40

yıla yakın süredir yürüttüğü komünist davanın önemli dönüm noktası-

dır. Dolayısıyla PKK’nın bu aşamada her türlü gözü dönmüş eylem ve

hareketten kaçınmayacağı açıktır.

Ne var ki ateist-komünist terör örgütü PKK nihai amacına ne kadar

yaklaştığını düşünürse düşünsün, bundan ne kadar emin olursa olsun,

hesaplamadığı çok önemli bir konu vardır: Allah'ın kafirlere kurduğu

tuzak... 

Allah Kuran'da, kafirlerin asla müminlere üstün gelemeyeceklerini

ve nihai olarak mutlaka Allah'ın tuzağına düşerek sonuçlarının hüsranla

biteceğini bildirir. Ayette Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Onlar, Allah'ın tuzağından güvende mi idiler? Allah'ın bir tuzak
kurmasından, hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası (akıl-
sızca) güvende olmaz. (Araf Suresi, 99)
... Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşı-
lık) kuruyordu. Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık
verenlerin) hayırlısıdır. (Enfal Suresi, 30)

Bu nedenle sonuçta galip gelecek olan Allah'ın izniyle, PKK değil

Müslüman Devletimiz ve imanlı milletimiz olacaktır. Müslüman Kürt

kardeşlerimiz de PKK belasından, yıllardır çektikleri eziyetlerden kur-

tulmuş olacaklardır:
Allah, yazmıştır: "Andolsun, Ben galip geleceğim ve elçilerim
de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün
olandır. (Mücadele Suresi, 21)
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BÖLÜM VII



Abdullah Öcalan: ''Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı" diyenlere en iyi
cevap olarak, 'tam tersine, komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi
PKK'da gerçekleşmiştir' diyoruz.''151

P
KK terör örgütü ve onun PYD, YPG, YPS, HPG, SDG,
PJAK vs. gibi kolları, bugün Türkiye'nin güneydoğu-
sunda, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, İran'ın güneybatı-
sında bağımsız bir komünist Kürdistan devleti kurmayı
hedefleyen Marksist, Leninist ve Stalinist bir yapılanma-

dır. Örgütün temel hedefi, Kürt milliyet ve etnisitesini araç olarak kulla-
narak birinci aşamada bölgeye, ardından Türkiye geneline, nihai olarak
da tüm bölgeye komünist sistem ve ideolojiyi hakim kılmaktır. 

(Konuyla ilgili detaylı bilgi için Harun Yahya (Adnan Oktar)'ın

"Komünist Kürdistan Tehlikesi" ve "Amerika'nın Göremediği PKK"

eserlerine başvurabilirsiniz.)

PKK hareketi, her yönüyle, günümüzde dünya üzerindeki en büyük

silahlı komünist kalkışmadır. Ne var ki uluslararası toplumun desteğini

alabilmek, ona şirin görünmek ve doğrudan tepkilere maruz kalmamak

amacıyla bu komünist kalkışmayı şu aşamada demokratik bir özgürlük

hareketi kisvesi altında sürdürmektedir. Nihai hedefine ulaşana kadar da

bu iki yüzlü tutumunu sürdürmede kararlı görünmektedir. 

PUSUDAN FIRLAYAN KOMÜNİST ÖRGÜT: PKK



PKK, 40 yıla yakın bir süredir binlerce kanlı terör eylemini gerçek-

leştirirken onbinlerce masum insanı alçakça ve acımasızca öldürmüştür.

Bu eylem ve kalkışmalarında örgüt her dönem, dünyadaki komünist,

sosyalist ve sosyal demokrat iktidarların, örgüt, parti ve kuruluşların,

Darwinist-ateist derin devlet yapılanmalarının maddi ve manevi deste-

ğini almıştır. Halen de en yoğun biçimde bu desteği almayı sürdürmek-

tedir.

Bu güçlerin kontrolündeki basın ve medya organları, siyasiler, ga-

zeteci ve yazarlar, akademik çevreler, strateji ve düşünce kuruluşları da

her dönemde PKK lehinde geniş çaplı yürüttükleri algı operasyonlarıyla

komünist örgüte gereken imaj ve propaganda desteğini sağlamaktadır. 

PKK gibi Marksist-Leninist-Stalinist bir terör yapılanmasının gü-

nümüzde komünist ideolojinin temel prensiplerini gözeterek, onun

eylem ve propaganda yöntemlerini kullanarak geniş çaplı bir kalkışma

yürütüyor olması, komünizmin gerçekte hiçbir dönemde yok olmadığı-

nın en açık ve güncel kanıtlarındandır. Her devirde sinsice pusuda bek-

leyen komünizm, uygun ortam, fırsat ve şartları bulduğunda derhal

harekete geçerek nihai hedefine ulaşmaya çalışır. PKK da bunun en son

örneğidir.

Bugün PKK'ya destek veren birçok çevre, bölgedeki Müslüman

Kürt halkını, bu komünist kalkışmaya alet edebilmek için örgütü Kürt

halkının temsilcisi, militanlarını da halkının bağımsızlığı ve toprakları

için savaşan özgürlük kahramanları gibi göstermeye çalışmaktadır. 

Başta İngiliz derin devletine bağlı çeşitli düşünce kuruluşları, basın

ve yayın organları, siyasi analistler bu çarpıtma ve dezenformasyonun

öncülüğünü ve organizasyonunu yürütmektedir. BBC, The Guardian,

Financial Times, Independent, The Economist... gibi İngiliz medya or-

ganları, doğrudan İngiliz derin devletine danışmanlık hizmeti veren

Chatham House gibi düşünce kuruluşları, bunların öncülüğünü yap-

maktadır. Bu çevreler, PKK'yı öven, örgütü mağdur, kahraman, özgür-

lük savaşçısı gibi göstererek dünya kamuoyunu yanıltan yazı ve

makaleleleri, düşünce ve açıklamaları her geçen gün daha da artan bir

yoğunlukta ve agresif bir pervasızlıkla öne sürmektedir.
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Görüldüğü gibi olayları önyargı ile değerlendiren bir kısım çevre-

ler, PKK’nın şiddeti bıraktığı yanılgısını yaymaya çalışmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda, Türkiye Hükümeti’nin terörün son bulması için bir

çözüm süreci yürüttüğü doğrudur. Ancak bu süreçte PKK’nın şiddeti

durdurduğu bilgisi doğru değildir. Çözüm sürecinin başladığı tarihten

sonra da, PKK’nın eylemleri devam etmiştir. Örneğin sadece 2013’ün ilk

6 ayında PKK’nın 154 eylem yaptığı bilinmektedir. Bunlar arasında,

yol kapamak, yolu açmak isteyen güvenlik görevlilerine ateş açmak, iş

yerlerini ve iş makinalarını yakmak, hidroelektrik santrallerine, karakol-

lara, polis araçlarına silahlı saldırı düzenlemek, mayın patlatmak, okul

yakmak, haraç kesmek, işçileri, öğretmenleri, savcıları ve askerleri kaçır-

mak gibi eylemler bulunmaktadır.152 Haziran 2014 tarihinden itibaren

ise bu eylemlerde belirgin bir artış olmuştur. 

BBC, 20.08.2015 

Yeniçağ, 22.08.2015 

Sabah, 20.08.2015 



ÇÖZÜM SÜRECİ BOYUNCA

PKK 'NIN EYLEMLERİ DEVAM ETTİ

Çözüm sürecinin
başladığı tarihten
sonra da, PKK’nın
eylemleri devam
etmiştir. Örneğin

sadece 2013’ün ilk
6 ayında PKK’nın

154 eylem yaptığı
bilinmektedir. 

Aydınlık, 09.12.2013

Türkiye, 16.02.2014

Taraf, 03.03.2014



Haziran 2014'ten iti-
baren PKK, okul
yakma, yol kapama,
araç yakma, asker,
polis kaçırma,
bomba patlatma
gibi terör eylemle-
rini arttırmıştır.

HAZİRAN 2014'TEN İTİBAREN 

PKK'NIN EYLEMLERİ ARTTI

Yeniçağ, 10.12.2013

Habertürk, 01.08.2015

Vatan, 09.12.2013

Today's Zaman, 19.09.2014



2014 Ekim ayının başında ise, 2 gün içinde, PKK tüm Türkiye’yi

yakıp yıkmaya kalkışmıştır. 6-8 Ekim olayları olarak adlandırılan bu

kalkışmada 35 ilde anarşi çıkmıştır. 40 kişi hayatını kaybetmiştir. 2 em-

niyet görevlisi şehit olmuştur. 221 sivil, 139 güvenlik görevlisi yaralan-

mıştır. 212 okul binası, 67 emniyet binası, 25 kaymakamlık binası, 29

parti binası, çocuk yuvaları, Kızılay kan merkezleri, belediye binalarının

aralarında olduğu 780 bina, bütün toplam olarak da 1113 bina yakılmış

veya tahrip edilmiştir. Şiddet eylemlerinde özel araçlar, belediye araç-

ları, ambulanslar ve polis araçları yakılmış ve toplamda 1177 araç kulla-

nılamaz hale getirilmiştir.

Kalkışma sırasında 17 yaşında gençleri sokak ortasında linç ederek

öldüren PKK’lıların öfke ve nefret ruhu, otopsi raporunda iyice açığa

çıkmıştır.153 Gençlerin üzerinde onlarca bıçak darbesi, kurşun yarası,

ezilme tespit edilmiştir. Bir kişi üçüncü kattan aşağı atılmış, birinin ce-

sedi yakılmış, birinin boğazı kesilmiştir. PKK’yı sempatik göstermeye

çalışan kesimlerin, PKK’lıların 17 yaşında gençleri önce linç edip, 3. kat-

tan aşağı atıp, sonra yakıp sonra da boğazını kesmesini görmezden gel-

mesi vicdan yaralayıcı bir durumdur. 

2015 yılı ise PKK’nın sözde çözüm sürecini daha güçlü savaşmak

için kullandığını açıkça gözler önüne sermiştir. Şehirlere yığılan silah,

bomba, patlayıcı, roket atar, uçak savarlar tüm şiddetiyle askere, polise,

sivillere yönelmiş, PKK tarihinin belki de en büyük silahlı kalkışmala-

rından birini başlatmıştır.

PKK hakkındaki gerçekleri örtbas etmeye, çarpıtmaya, insanları

yanıltmaya ve gözlerini boyamaya yönelik yürütülen dünya çapındaki

algı operasyonu son derece sistemli, kapsamlı ve dev boyutlarda olabi-

lir. Ancak, yalnızca örgütün kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan'ın çe-

şitli zamanlarda yazılı ve sözlü olarak yaptığı açıklamalar dahi PKK'nın

gerçek ve karanlık yüzünü çok net bir biçimde gözler önüne sermeye ye-

terlidir.
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2014 Ekim ayının başında 
2 gün içinde, PKK tüm
Türkiye’yi yakıp yıkmaya
kalkışmıştır. PKK’lıların öfke
ve nefret ruhu, kalkışma sı-
rasında 17 yaşında gençleri
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öldürmeleriyle iyice açığa
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Milliyet, 09.10.2014
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PKK Marksist-Leninist-Stalinist bir Komünist Örgüttür

Belirttiğimiz gibi, PKK'nın gerçek komünist Stalinist kimliği, oluş-

turulmaya çalışılan sahte sempatik imaja zarar vermemek için insanlar-

dan gizlenmeye çalışılmaktadır. Oysa örgütün kurucu lideri Abdullah

Öcalan'ın bizzat sarfettiği ifadeler, PKK'nın kendini bütünüyle Marksist,

Leninist, Stalinist ideolojiye adamış gözü dönmüş bir komünist yapı-

lanma olduğunu açık seçik ortaya koymaktadır. Öcalan'ın bu konudaki

ifadelerinden bazıları şöyledir:
PKK, Marksizm-Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır.
Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras
üzerine şekillenecektir.154

Lenin 1900'de ne ise ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum, reel
sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa edi-
yorum.155

Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir.
Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu, parti (PKK) içinde de geçer-
lidir. Bu, komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır.156 

PKK`nın 1978`deki kuruluş kongresinde konuşan Öcalan,

Marksist-Leninist ideolojiyi nasıl rehber aldıklarını şöyle anlatmaktadır:
Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Önder kadrolar sık sık
Marksizm’e müracaat etmeli, Marksizm'in uygulanmasını başlangıç şekli
yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler... Biz komünizmi siyasal
sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alaca-
ğız. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savu-
nucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal
iktidar meselesine uygulayarak, mevcut iktidarı parçalamada bir araç ola-
rak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız.157

Bölücü örgütün elebaşı Öcalan 1 Mayıs 1982 tarihli konuşmasında

da şunları söylemektedir:
Ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne
ve onun eylem kılavuzu olan bilimine, Marksizm-Leninizm’e dayanmak
zorundadır ve dikkat edilirse bizim varlık nedenimiz tümüyle bu gerçek
etrafında oluşmuştur... Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı,
modern düşünce, en devrimci düşünce olan Marksizm-Leninizm kafaları-
mıza oturmayacaktı.158 
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Öcalan, kanlı komünist liderlerden övgü ile bahsetmektedir: 
İşte proletaryanın kahramanları Marks ve Engels. İşte onun teorik, siya-
sal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve
Mao. Ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist
kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve
halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların in-
sanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür.159 

PKK Komünist Şiddet ve Terörü Her Yönüyle

Benimsemekte ve Uygulamaktadır 

Kitabın genelinde, komünist hareketin başvurduğu silahlı ve bom-

balı propaganda, terör, şiddet, isyan, ayaklanma, boykot, kışkırtma, aji-

tasyon, örgütlenme gibi temel yöntemleri çok sayıda örnekle ve

komünist liderlerin bizzat kendi ifadelerinden alıntılarla ortaya koyduk.
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PKK parti kongresinden bö-
lücü terör örgütü lideri

Abdullah Öcalan'ın resimleri.
PKK'nın komünist olmadı-

ğını iddia edenler bu resim-
lere dikkatlice bakmalıdır.

Üzerinde orak çekiç amblemi
olan kızıl PKK bayrağının

yanı başında Lenin ve
Engels'in resimleri 

dikkat çekmektedir.



40 yıla yakın bir süredir binlerce

kanlı eylemin ve on binlerce cina-

yet ve katliamın sorumlusu olan

PKK da bu komünist yöntemleri

harfiyen uygulamaktadır. Örgütün

daimi lideri Abdullah Öcalan çe-

şitli dönemlerdeki ifadelerinde bu

gerçeği şöyle belirtmektedir:
Silahlı mücadele, halk ayaklanması ve
örgütlenme son derece iç içe gelişen,
birbirlerini zorunlu kılan özelliğe sa-
hiptirler...160  

Biz ulusal kurtuluş mücadelesini
böyle gelişmiş savaş düzeyine ulaştır-
mak için ise silahlı propaganda ile baş-
lanması gerektiğini, ajitasyon,
propaganda ve örgütlenme görevleri-
nin başarılmasının temel aracının si-
lahlı propaganda olacağını, devrimci
yapının yaratılmasında temel iskele

görevini silahlı propagandanın göreceğini belirtiyoruz..161 

Bu konuda Ho Chi Minh, 1944’lerden önceki Vietnam koşullarında; ‘...Ne
bir gerilla savaşını ve ne de bir halk ayaklanmasını başlatabiliriz. Ama
bunları hazırlamak için silahlı propaganda uygulamaya ihtiyacımız var-
dır’ der. Kürdistan koşullarında bu daha da açık ve dayatıcı bir
gerçektir...162

Bugüne kadar binlerce kanlı terör eylemine, on binlerce cinayet ve

katliama, suikaste imza atmış PKK, hain komünist ideallerine ulaşmada

bizzat Lenin'in öne sürdüğü şiddet ve terör yöntemini izlemektedir:
İlkesel olarak terörü hiç bir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz.
Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli
bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu
savaş yöntemlerinden biridir...163

Biz, şiddet ve terörü ilkesel olarak hiç reddetmeksizin, kitlelerin doğru-
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PKK'nın Marksist-Leninist-Stalinist
komünist ideolojinin 21. yüzyıldaki
en sadık takipçisi ve en kapsamlı
uygulayıcısı olduğu gerçeği,
Abdullah Öcalan'ın ifadelerinde
çok net bir biçimde görülmektedir.



dan katılımını hesaplayan ve bu katılımı sağlayacak olan şiddet kulla-
nım biçimlerinin hazırlanması çağrısında bulunduk.164 

Lenin, henüz 1906 yılında, yani Bolşevik Devrimi'nden 11 yıl önce

Proletari dergisinde, silahlı mücadele, iç savaş ve devlet görevlilerine yö-

nelik suikast yapma yöntemlerini savunduğu yazısında şunları söylü-

yordu: 
Bir Marksist, kendini sınıf mücadelesine dayandırır, toplumsal barışa
değil. Belirli keskin siyasal ve iktisadi bunalım dönemlerinde, sınıf müca-
delesi doğrudan bir iç savaş, yani toplumun iki kesimi arasındaki silahlı
mücadeleye doğru gelişme gösterir. Böyle dönemde Marksistler, iç sa-
vaştan yana yerlerini almak zorundadırlar. İç savaşın herhangi bir ah-
laki suçlaması, Marksist açıdan kesinkes benimsenemez.

... Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu, silahlı mücadeledir; bu müca-
dele, bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir.... Silahlı mü-
cadele, birbirlerinden kesinkes olarak ayrılması gereken, farklı iki amaca
yöneliktir; önce, bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki gö-
revlilere suikast yapmayı amaçlar, ikinci olarak, hem hükümete ait, hem
de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar.165 

Lenin'in aşağıdaki ifadeleri okuduğunda bugünkü PKK terörünü

tarif ettiği hayretle görülecektir:
Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında
yangınlar çıkartmak... Devletin hazinelerinden paraları almak...
Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı,
insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku
yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil
etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır.166 

Propogandacılar her grubu basit bomba formülleriyle donatmalılar.
Onlara işin mahiyeti hakkında açıklamalar yapmalı ve gerisini onlara bı-
rakmalılar. Gruplar derhal askeri eğitimlerine, operasyonlara katılarak
başlamalılar. Bazıları bir casusun öldürülme işini veya bir polis karako-
lunu basma görevini üstlenmeli. Bir kısmı ise banka soymalı.167 

Tüm bu bilgiler bize PKK'nın Marksist-Leninist-Stalinist komünist

ideolojinin 21. yüzyıldaki en sadık takipçisi ve en kapsamlı uygulayıcısı

olduğu gerçeğini bir kez daha göstermektedir.
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PKK Azılı Bir Din Düşmanıdır

PKK, tüm komünist oluşumlar gibi, komünizmin temel ateist-ma-

teryalist görüş ve felsefesini her yönüyle benimsemiş bir terör örgütü-

dür. Dolayısıyla, dine, dini kurumlara, dini kavramlara ve her türlü

mukaddes değere karşı cephe almıştır. Karşı olmanın da ötesinde dine

büyük bir kin, nefret ve öfke besleyerek hak dinleri Marksist-komünist

idealler karşısında en büyük engel ve düşman olarak görmektedir.

Wall Street Journal'da, 24 Temmuz 2015 tarihinde Matt Bradley ve

Joe Parkinson tarafından hazırlanan makalede PKK'lılar, doğrudan

"Amerika'nın MARKSİST müttefikleri" olarak tanımlanmakta ve örgü-

tün Marksist yapı ve ideolojisi detaylı biçimde tanıtılmaktadır. "(PKK'lı)

Savaşçılar sıklıkla, Öcalan'ın yazılarının zorunlu eğitiminden edindik-

leri Marksist devrim sözcüklerini kullanırlar"168 ifadeleri de yine aynı

makalede yer alır. 
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Wall Street
Journal,
24.07.2015

Amerika’nın IŞİD karşısındaki yeni Marxist müttefiki



PKK'nın ateist-materyalist, din düşmanı zihniyeti, örgütün kuru-

cusu ve daimi lideri Abdullah Öcalan'ın kitaplarında ve çeşitli tarihlerde

yaptığı konuşmalarda çok net bir biçimde dile getirilmektedir.

Aşağıda geçen ifadelerden Yüce Allah'ı tenzih ederiz.

Öcalan, 13 Eylül 1998 günü Şam'da 60-65 kadar teröriste hitaben

yaptığı konuşmasında şunları söylemektedir:
"Kızlarımız, kadınlarımız, annelerimiz çocukça ve ahmakça hareket edi-
yor. ... Kadınlarımız, açıkça söylüyorum dinin etkisinde kalarak pasifleş-
miştir.

... Bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı’dan, ideolojiden kopmalıdır.
Ben çok uğraştım sonunda Tanrı’dan koptum. Tanrı’yı aştım. Böylece
Abdullah Öcalan olabildim. İslam kadınımıza bir şey vermemiştir. Bunun
yerine sosyalist ahlakı koyacağız.

... Lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Tanrı ile savaşı
verdim, bu savaştan başarı ile çıktıktan sonra yarı Tanrı oldum.169 

Öcalan, “Sanat ve Edebiyatta Kürt Aydınlanması” isimli kitabında,

çocukluğundan beri bilimsel olarak gördüğü Marksizmi benimsediğini

söylerken şu hezeyanları sarfetmektedir:
Yukarıda Tanrı olsaydı, beni yine yanlış yola sevk edecekti. Allah da
Kürtler için değildir, Kürtleri şaşırtıyor. Kürtlerin Allah`ı da onları yanlış
yola sevk ediyor. Bunun için ben kendi kendimin tanrısıyım.170 

Öcalan, 'Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa' isimli

kitabında da aynı din karşıtı hezeyanlarını sergilemeyi sürdürmektedir:
Dini söylem, ALLAH, peygamber ve melek gibi kavramlar dönemin siyasi
literatürüdür.171

Allah bir nevi ortaçağın feodal manifestosudur, temel yasası ve bildirgesi-
dir.172 

Namazın kendisi de genel anlamda bir tiyatrodur.173  

Yüce Allah'ı tenzih ederiz.

PKK’nın bu din düşmanlığı, Ortadoğu’da 100 yılı aşkın süredir

başta İngiliz derin devleti olmak üzere dünya derin devletleri tarafından

planlanan Armageddon savaşı için de kullanışlı bir piyon haline gelme-

sini sağlamıştır. Ortadoğu’yu Müslümanlardan arındırmayı amaçlayan

bu planda PKK gönüllü ve paralı militan konumuna gelmiştir. Nitekim
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Öcalan’ın son dönemlerde geliştirdiği

“Batı yanlısı” görünümün altındaki

sebep de budur. Öcalan, komünist

Kürdistan’ı inşa edebilmek için

Armageddon hayali kuranlarla işbirliği

yapabileceğini görmüş ve kendisini

Batı’nın, Hristiyan ve Musevilerin des-

tekçisi gibi göstermeye çalışmıştır. Bu

konudaki dikkat çekici sözlerinden biri

ise şöyledir:
İslam'ın unutulur, inkar edilir kıldığı bu
halk (Kürtler), tüm tarikatçı yapılanma-
lara karşı Armageddon'da ağırlıklı ola-
rak Hristiyanlar ve Musevilerin yanında yer alacaktır.174

Bu sözlerin anlamı açıktır. Dünya derin devletinin Ortadoğu’da ra-

dikalizmi bahane ederek Müslümanlara karşı yürüttükleri savaşta PKK

kiralık katil olarak kullanılmayı kabullenmektedir. Bunun karşılığında

beklentisi ise derin dünya devletinin komünist Kürdistan kurulmasına

vereceği destektir. 

Son dönemlerin sıkça duyulan propaganda cümlelerinden biri de

“PKK, Batı’nın bölgede güvenebileceği tek demokratik, laik yapılanma-

dır” safsatasıdır. PKK’nın demokratik olmak bir yana, en küçük bir eleş-

tiriye dahi öldürerek cevap verdiği bilinen bir gerçektir. PKK’nın “laik”

olduğu iddiası da Batılı halkların PKK’ya sempati duymasını sağlamak

için seçilen özel bir üsluptur. Böylece Batı’ya, “Ortadoğu’daki aşırı, radi-

kal İslami örgütlere karşı size benzeyen bir tek biz varız” mesajı veril-

mektedir. Oysa PKK laik değildir, din düşmanıdır. Sadece İslam’a değil,

Hristiyanlığa ve Museviliğe de düşmandır. Laiklik halklara ibadet ve

inanç özgürlüğü sağlar ve en güzel, en doğru hali Kuran’da tarif edil-

miştir. Kuran’a göre her insan dilediği gibi dinini yaşamakta özgürdür.

PKK’nın öngördüğü sistemde ise her insan Marksist-Leninist-Stalinist

dogmaya göre yaşamak zorundadır.
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Ateist-Komünist-Dinsiz PKK Kürt Halkının Temsilcisi Değildir

Bugün, hepsi ABD-Avrupa eksenli olan bir kısım popüler medya-

nın, çeşitli hükümet üyelerinin, siyasi, bürokrat ve akademisyenlerin,

bazı düşünce kuruluşlarının işbirliğiyle dünya çapında bir yalan kam-

panyası yürütülmektedir. Bu kampanyada PKK terör örgütünün, sözde

"Kürt halkı için savaşan kahraman özgürlük savaşçıları" olduğu yalanı

yoğun biçimde işlenmektedir.

Dünya üzerindeki birçok insan da, kendi ülkesi ve gündemi dı-

şında gelişen bu olay hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmadığın-

dan, doğal olarak, bu toplum mühendisliğinin etkisi altında kalmakta ve

bu yalanlara inanarak destek vermektedir. Zaten kampanyanın amacı

da, PKK terör örgütünün ihtiyacı olan bu uluslararası toplum desteğini

sağlamak ve onunla mücadele eden legal devlet güçlerini baskı altında

bırakmaktan ibarettir.

Oysa çok kapsamlı araştırmaya gerek kalmadan, belli somut ve

temel gerçekler ortaya konduğunda, PKK'nın kesinlikle Kürt halkının

temsilcisi olmadığı, tam tersine Kürtleri baskı altına alan komünist-

anarşist bir yapılanma olduğu ve Batılı derin devletler tarafından yal-

nızca Ortadoğu'daki yeni dizayn için kullanılan bir araç olduğu

rahatlıkla görülecektir. Unutmamak gerekir ki, şu anda PKK’nın fiili ha-

kimiyeti altındaki Kuzey Suriye’nin Kürtleri akın akın PKK’dan kaç-

makta ve Türkiye ile Kuzey Irak’a sığınmaktadır. 

– Öncelikle bilinmelidir ki dindar Kürt toplumunun PKK'nın

Marksist ideolojisini benimsemesi mümkün değildir! 

Türkiye, Suriye, Irak, İran gibi ülkelerde yaşayan Kürt kökenli in-

sanların ezici çoğunluğu dindar Müslümanlardır. Kürt halkı, aile bağları

güçlü, ahlaki değerlerine, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı muhafazakar

insanlardır.

PKK ise tam aksine–yukarıdaki satırlarda da açıkladığımız gibi–ai-

leyi, dini, ahlakı ve her türlü manevi değeri reddeden Marksist dünya

görüşüne sahip bir terör örgütüdür. Şu an her ne kadar aldatıcı bir "de-
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mokratik", "özgürlükçü" hareket maskesi ardına gizlense de, kurulduğu

27 Kasım 1978 tarihinden bu yana ideolojisinden en ufak bir sapma gös-

termeden ilerlemektedir. 

– PKK'nın eylem ve uygulamaları, ahlak dışı yapısı Kürt halkı-

nın manevi değerleriyle bütünüyle zıttır!

Kurulduğu günden bu yana kanlı terör eylemleriyle 40.000'den

fazla insanın şehit olmasına neden olmuş PKK'nın en temel vasfı acıma-

sız, kalleş bir cinayet örgütü olmasıdır. Ayrıca, kendisine itiraz eden, di-

renen ya da desteklemekten kaçınan 18.000 kişi de örgüt içi infaz

neticesinde öldürülmüştür. Sadece 2015 yılının ikinci yarısında 200'ün

üzerinde masum asker, polis, korucu ve sivil PKK tarafından kahpece

şehit edilmiştir.
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Kürt kökenli vatandaşlarımızın ezici çoğunluğu dindar Müslümanlardır.  
2009 yılında Diyarbakır'da düzenlenen Kutlu Doğum programına katılan 
80 bin kişi, Kürt toplumunun dindarlığına güzel bir örnek oluşturmuştur.

Yeni Şafak, 09.03.2009



PKK diğer yandan, Asya-Avrupa uyuşturucu trafiğinin

Ortadoğu'daki en büyük ayağıdır. Uyuşturucu trafiğinin kontrolü örgü-

tün en büyük finans kaynağıdır.  ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili

olarak şu bilgiyi vermektedir:
Şubat 2012'de, ABD Hazine Bakanlığı, PKK mensuplarının, Moldova ve
Romanya'da üslenmiş önemli uyuşturucu trafiği ağlarını yönettiğini rapor
etti. Temmuz'da, tahminen 1700 Türk polisi ve askeri, güneydoğu
Türkiye'de PKK'nın uyuşturucu trafiğine vurulan büyük darbeye katıldı.175

Bunların ötesinde PKK, kendi bünyesinde her türlü ahlaksızlığı,

cinsi sapıklığı meşru gören, tasvip eden bir yapılanmadır. PKK militan-

ları girdikleri çatışmalarda başları sıkışınca kadın kıyafetleri giyip mak-

yaj yapıp kaçabilecek derecede kendilerini aşağılık konumlara

sokabilmektedir.

Cinayet, uyuşturucu

ticareti, ahlaksızlık, kalleş-

lik, şerefsizlik gibi her

türlü sapkınlığı meşru

gören böyle mafyavari

kanlı bir terör örgütünün

Allah'tan korkan imanlı,

asil, onurlu Müslüman

Kürt insanını temsil etti-

ğini iddia etmenin akıl,

mantık ve vicdanla örtüşen

hiçbir yönü yoktur. Kürt

vatandaşlarımız, destekle-

mek şöyle dursun böyle bir

yapıdan yaklaşık 40 yıldır

tüm varlığıyla rahatsız

olmuş ve PKK’ya gücü yet-

tiğince karşı durmuştur.
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– Saddam’dan daha fazla Kürt katleden PKK, Kürt halkına en

büyük zulüm ve baskıyı yapmaktadır

PKK, gönüllü olarak kendisini desteklemeyeceğini bildiği Kürt hal-

kının desteğini zorla alabilmek için kurulduğu günden beri her türlü

baskı, tehdit, zulüm, işkence ve infaz yöntemini devreye sokmuştur. 

PKK 1980’lerde adını Türklere değil Kürtlere yaptığı terör eylem-

leri ile duyurmuştur. Strateji olarak önce Kürtler arasında dehşet sal-

mayı, bu yolla güç tesis etmeyi benimsemiştir. İlk hedefi, kendisine

muhalif veya alternatif olan diğer Kürt örgütler ve siyasi hareketler ol-

muştur. Bunları acımasız cinayetlerle bertaraf ettikten sonra, sivil Kürt

halkına yönelmiş ve eylemleriyle “Biz burada devletten daha güçlüyüz,

bizim yanımızda olmazsanız size yaşam hakkı tanımayız” mesajını vermiştir.

Bugün de hala aynı tutumuyla Kürtlerin bir kısmını etkisi altında tut-

maktadır.

PKK, kalleş
bir cinayet
örgütüdür.
Kendi bün-
yesinde her
türlü ahlak-
sızlığı
meşru
gören, tas-
vip eden
mafyavari
bir yapılan-
madır.Milliyet, 28.08.2015



PKK’nın kadın, çocuk ayırt etmeden masum Kürt halkını hedef

alan eylemlerinden bazıları şunlardır: 

20 Ağustos 1987'de Mardin’de Şehmus Arık isimli Kürt vatandaşın

evini basıp kalaşnikoflarla katliam yapan PKK'lılar 2’si kadın, 3’ü çocuk

olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. 4 aylık Hamza öldürüldüğünde beşikte

uyuyordu.

9 Temmuz 1989'de Diyarbakır'ın Kırım Köyü'ne baskın düzenleyen

PKK'lı teröristler 3 yaşındaki bir kız çocuğunu da öldürdü.

10 Mayıs 1988'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde 15 sivil Kürt vatan-

daşı öldüren PKK 6 çocuğa da acımamıştı. Kız bebeklerden birisi beşi-

ğinde uyurken katledilmişti.

10 Haziran 1990'da Şırnak'ın Çevrimli Köyü'ne saldıran PKK 27 si-

vili katletti. Teröristlerin öldürdüğü 27 kişinin 11'i ise çocuktu.

19 Ağustos 1992'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine sivil vatandaşlara

saldıran PKK kundaktaki bir bebeği de makineli tüfekle taradı.

22 Ekim 1993'de Siirt'te 22 Kürt vatandaşımızı katleden PKK'nın

hedefinde yine kadın ve çocuklar vardı. Baskında 13'ü çocuk ve 9’u

kadın, sivil insanlar hunharca katledildi.

24 Temmuz 1994'de Van'da Atabinen Köyü'nü basan PKK'lı terö-

ristlerin hedefinde yine kadın ve çocuklar vardı. 6 kadını yataklarında

katleden PKK, annelerinin yanında uyuyan 3 bebeği de öldürdü.

On yıllardır Kürt halkının kabusu haline gelen komünist terör ör-

gütünün şehit ettiği insanların büyük bir çoğunluğu Kürtlerden oluş-

maktadır. Örgüt, Kürt esnaf ve işadamlarını ağır haraca bağlamakta,

mallarını gasp etmekte, savunmasız ve çaresiz Kürt ailelerin çocuklarını

silah zoruyla dağa kaçırarak PKK militanı yapmaktadır. Türkiye

Şanlıurfa Valiliği Kürt ailelerden gelen bilgiler doğrultusunda 2015 yılı

içinde yalnızca 6 ay içinde tam 3.000 çocuğun silah zoruyla dağa kaçırıl-

dığı bilgisini vermiştir.

PKK, çatışma ve eylemleri sırasında sivil Kürt halkını silah zoruyla

canlı kalkan yapmaktadır. Bu sayede bir yandan masum vatandaşları-

mızın ardında haince saklanırken bir yandan da sivil Kürt zayiatını artı-

rarak olaya sözde halk hareketi görünümü vermeyi amaçlamaktadır.
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PKK’nın amacı, Türkiye’yi bölmek ve Türk toprakları üzerinde ko-

münist bir Kürdistan kurmak iken, Türk topraklarında yaşayan Kürt

halkı asla böyle bir şey istememektedir. 2015 yılının Eylül ayında

Kürtlerin yaşadığı Güneydoğu bölgemizde yapılan bir anket, halkın sa-

dece %6’sının bölünme taraftarı olduğunu göstermiştir. Ki bu kardeşle-

rimizin de büyük çoğunluğu PKK'nın baskı ve tehdidinden

kaynaklanan korkudan ötürü böyle bir görüş bildirmek zorunda kal-

maktadır.

Görüldüğü gibi PKK ne Kürtlerin meşru bir temsilcisi ne de etnik

temelli bir Kürt özgürlük hareketidir. "Kürdistan toprakları", "Kürt so-

runu", "Kürt hareketi", "Kürtlerin özgürlük mücadelesi", "Türk-Kürt sa-

vaşı" gibi hayali kavramlar PKK ve destekçilerinin nihai komünist

Kürdistan hedefine ulaşmak için kullandıkları algı araçlarıdır.

Kürt kökenli kardeşlerimiz Türkiye'nin her yerinde Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı kimlikleriyle, hiçbir ayrıma uğramadan özgürce

birinci sınıf vatandaş olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Kürt vatan-
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daşlarımızı Türkiye'den kopararak komünist Kürdistan sınırları içinde

yaşamaya mecbur kılmanın, yüzlerce yıldır özgürce yaşadıkları toprak-

lara pasaport ve vizeyle girmek isteyebileceklerini düşünmenin hiçbir

mantığı yoktur.

Sonuçta, Kürtlere yapılacak en büyük kötülük ve vicdansızlık, on-

ları, en başta sözünü ettiğimiz çevrelerin yaptığı gibi, PKK'yla eş tutup

bu alçak cinayet şebekesinin insafına teslim etmek olacaktır.

PKK Terörünün Karanlık Yüzü: Örgüt İçi İnfazlar

Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot gibi tüm komünist liderlerin ortak yön-

lerinden biri, muhaliflerine karşı acımasız tutumlarıdır. Komünist ülke-

lerin tarihi, sadece liderden ve politbürodan farklı düşündükleri için esir

kamplarına sürülen milyonlar, acımasızca katledilen on binler, siyasi

suikastler, sokak ortasında, halka açık gerçekleştirilen işkencelerle dolu-

dur. Kendisini 21. yüzyılın Lenin’i olarak gören Öcalan’ın tarihinde de,

beraber yola çıktığı arkadaşları da dahil olmak üzere, binlerce muhalifin

kanının izi vardır.

Öcalan’ın bizzat kendi mahkeme ifadelerine, PKK yöneticilerinin

açıklamalarına ve örgütten ayrılanların beyanlarına göre, PKK’nın örgüt

içi infazla öldürdüğü insan sayısı 15 ile 17 bin arasında değişmektedir.

Bu kişilerin bazıları toprağa gömülüp başından vurularak, bazıları aile-

lerinin yanında kurşunlanarak, bazıları üzerlerine asit atılarak katledil-

mişlerdir. Daha da ötesi, bu cinayetler PKK yanlısı basın organları

tarafından “ajanlar hak ettikleri cezayı aldı” üslubuyla adeta gururla ya-

yınlanmıştır.

PKK üyeliğinden 10 yıl cezaevinde kalan Aytekin Yılmaz,  örgüt içi

infazları anlattığı “Yoldaşını Öldürmek” adlı kitabında, bu cinayetlerin

PKK mensupları tarafından halay çekilerek kutlandığını anlatır:
Ben iki olayda halay çekildiğini gördüm. Biri 1990'lı yıllarda gerillalar (PKK
mensupları) karakol basıp 20-30 askeri öldürdüğündeydi. Bana korkunç
gelirdi. İkinci halay da yoldaşlarını öldürdükten sonra çekilen halaydı.
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Bu cinayetlerden bazıları şöyledir:

PKK'nın kurucularından olan Ordulu Haki Karer’in zaman zaman

öne çıkması Öcalan'ı rahatsız etti. 18 Mayıs 1977'de, Gaziantep'te bir

kahvehanede şüpheli bir şekilde vuruldu.

PKK Avrupa Sorumlusu Çetin Güngör, örgütün kongresinde yöne-

ticilerin faaliyetlerini eleştirdi. Ajan olduğu gerekçesiyle 1984'te

Stockholm'de öldürüldü.

12 Eylül darbesinde yakalanıp 11 yıl Diyarbakır Cezaevi'nde kal-

dıktan sonra tahliye olan Ali Rıza kod adlı Mehmet Çimen, Almanya'da

üst kademeyle görüş ayrılığına düştü. Suriye'ye çağırıldı. Örgüt kara-

rıyla banyo küvetinde üzerine asit dökülerek infaz edildi.

Örgütün kurucu isimlerinden olan ve Erzincan-Tunceli sorumlu-

luğu yapan Yıldırım Merkit, ajan-işbirlikçi ilan edildi. Romanya'da uğ-

radığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

PKK'nın kuruluş aşamasında yer alan Kani Yılmaz (Faysal

Dumlayıcı) Öcalan yakalandığında Avrupa'da yer bulamamasının so-

rumlusu olarak gösterildi. İki PKK ajanının aracına yerleştirdiği bomba

ile 10 Şubat 2006'da öldürüldü.

PKK genel sekreter yardımcılığına kadar yükselen Mehmet Şener,

ajan olduğu suçlamasıyla iki tetikçi tarafından kurşunlandı. (Mehmet

Şener, Paris’te öldürülen Sakine Cansız’ın nişanlısıydı.)

PKK'nın kurucu üyelerinden Ali Ömürcan, Lübnan'da Cemil

Bayık tarafından sorgulanarak idam edildi.

PKK'nın III. Kongresi'nde genel sekreter birinci yardımcılığına geti-

rilen Halil Kaya, Öcalan'ın talimatıyla kurşuna dizildi.

Bunlar gibi yaklaşık 17 bin insan öldürüldü. Bu insanların bir çoğu-

nun ölümü tarihe faili meçhul olarak geçti. Oysa failler meçhul değildi,

gayet iyi biliniyordu. Örneğin 1986 yılında Almanya’da hazırlanan bir

iddianamede, bu infazların emrinin Öcalan tarafından verildiği Savcı ta-

rafından kayda geçilmişti. Türkiye’de solun önemli isimlerinden biri

olan ve yaklaşık 18 yılını cezaevinde geçiren İsmail Beşikçi PKK tarafın-

dan öldürülen binlerce insanın ve yakınlarının durumunu şöyle anlatır:
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PKK'NIN KARANLIK YÜZÜ: ÖRGÜT İÇİ İNFAZLAR

Zaman, 11.01.2013

Vatan, 12.01.2013

Aydınlık, 21.12.2015

Milat, 11.01.2016

Akşam, 04.02.2012

Öcalan’ın tarihinde,
tüm komünist lider-
lerde olduğu gibi, 
beraber yola çıktığı
arkadaşları da dahil
olmak üzere, binlerce
muhalifin kanının izi
vardır.



PKK içinde, Mehmet Şener gibi yüzlerce infaz var... Oğulları, kızları kendi
arkadaşları tarafından, PKK tarafından infaz edilenler ise bir sessizliğe gö-
mülmüş, hayattan tamamen kopmuşlardır. Bu aileler için başvurulacak
bir makam yoktur… PKK, örgütlerinin isimlerinde, yazılarında, konuşma-
larında, ‘demokratik’ sözcüğünü çok kullanıyor. Bu sözcüğü çok kullana-
rak demokrat olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyor. Demokratik ulus,
demokratik vatan, demokratik özerklik vs. sözcüklerini sık sık kullanarak
demokrat olamazsınız. Demokrat olmanın tek ölçütü vardır. O da ifade
özgürlüğüdür. İfade özgürlüğü yaşama geçmeden demokrat, demokratik
olamazsınız.

Görüldüğü gibi PKK mensupları kendi arkadaşlarını dahi zerre te-

reddüt etmeden katledebilecek bir ahlaksızlığa sahiptir. Ve bu zihniyete

sahip bir örgütün herhangi bir şekilde “demokratik”, “ekolojik”, “ka-

dına değer veren” bir sistem kurması mümkün değildir. PKK’nın kura-

cağı tek sistem tıpkı Kuzey Kore gibi ruhsuz, acımasız, despot bir

sistemdir.

PKK Kadına Değer Vermez, Onu Sömürü Aracı Olarak

Kullanır

Önceki bölümlerde sözünü ettiğimiz bazı Batılı çevrelerin, PKK'yı

sözde demokratik, modern ve sempatik gösterme çabalarında kullan-

dıkları en önemli araçlardan biri de "kadın" unsurudur. Bu çevreler,

PKK mensubu olmayı Kürt kadını için adeta eşsiz bir fırsat, bir övünç

kaynağı gibi sunarken toplumda hassas olan "kadın" algısı üzerinden

PKK'ya yeni, parlak bir imaj oluşturmayı planlamaktadır.

Bunun son örneklerinden biri İngiltere merkezli Middle East Eye

haber sitesinde 31 Temmuz 2015'te yayınlanan,  Eleonora Vio tarafından

hazırlanmış "PKK'nın Kadın Gerilla Savaşçıları" başlıklı makaledir.

Örgütün imajını düzeltme mantığı makalede, "yeniden markalaşan

PKK" terimi ile ifade edilmektedir.176

Makalede PKK'lı kadın gerillaların, sözde kendilerinin ve halkları-

nın bağımsızlığını kazanmak amacıyla PKK'ya katıldıklarından bahse-

dilmekte ve Kürt ve Türk kadınının özgürlüğüne kavuşmak için dağa

228
KOMÜNİZM PUSUDA



kaçıp silahlı bir terör örgütüne katılmayı göze alacak derecede bir baskı

ve esaret altında olduğu safsatası ciddi biçimde vurgulanmaktadır.

Buna karşın, PKK'nın kadınlar için güya ne büyük bir kurtuluş ve öz-

gürlük fırsatı olduğu mesajı verilmektedir. Mizanseni tamamlamak için,

rollerini başarıyla oynayan 8-10 kadının birarada neşe ve mutluluktan

uçan, kahkahalar atarak aralarında şakalaşan, "masum" görünümünde

pozları da yazının satırları arasına serpiştirilmektedir.

Elbette bu makaleyi okuyan birçok yabancı, Türkiye'deki, Kürt,

Türk, Laz, Çerkes hangi etnik kökenden olursa olsun tüm kadınların, er-

keklerle eşit hak ve özgürlüklere sahip olduklarını bilmemektedir.

Diledikleri gibi serbestçe yaşadıkları, okudukları, çalıştıkları, meslek sa-

hibi oldukları, seyahat ettikleri, eğlendikleri, istedikleri kıyafetle dolaş-

tıklarından, özgürce evlenip boşanabildiklerinden, rahatça siyasete

atılabildiklerinden de habersizdir. 
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Bu nedenle, medyanın bu tür toplum mühendislikleri, konu hak-

kında bilgi düzeyi düşük çoğunluk kitleyi hedef aldığından istenen ka-

muoyu algısını oluşturmak zor olmamaktadır. Oysa aynı medyada

madalyonun öteki yüzünden hiç bahsedilmemektedir. 

– PKK Kadınları Özgürlük Savaşçısı mı Yoksa Sömürü Metası mı?

Geçtiğimiz yıllarda PKK'dan kaçarak Türk makamlarına teslim

olan 57'si kadın 220 teröristin ifadelerinden örgüt içindeki kadınların

nasıl bir sefalet, perişanlık, fiziksel ve psikolojik yıkım içinde oldukları

gözler önüne serilmektedir. 

Teslim olan kadın PKK'lıların anlatımlarına göre örgütte kadınlar

için köle hizmeti verme, dayak, aşağılanma ve tecavüz gündelik olaylar-

dandır. Kadın PKK militanlarının pişmanlık dolu ifadelerinden bazı çar-

pıcı bölümler şöyledir:
Havin kod adlı N.D.: 3 yıl önce dağa çıkarken umutlarım vardı. Ama kölelik
yaptım. Bir tek ağrı kesici olmadığı için kendini öldürenlere şahit oldum.

Nudem kod adlı F.D.: Dağa çıktığımın birinci ayında pişman oldum.
Kurtuluşu ölümde görüyorduk.

Awesta kod adlı F.T.: Örgüte katıldım. 3. günün gecesi battaniyemin altına
gelen kişinin 'sus yoksa öldürürüm' tehdidiyle tecavüze uğradım.

Dicle kod adlı E.B.: Evimizde 8 kardeşe bakıyordum. Ama dağda 80 kişi-
nin yemeği, bulaşığı, ekmeği bana yıkıldı.177

Görüldüğü gibi, gerçekler Middle East Eye'ın makalesinde kurgu-

lanan senaryodan çok farklıdır. Sözde özgür olmak için örgüte katılan

kadınlar bütün gün odun kesmek, yemek yapmak, sığınak kazmak, yüz-

lerce erkek teröristin köleliğini yapmak ve örgüt yöneticilerinin cinsel is-

tismarına boyun eğmek zorundadır.

–PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Kadına Bakışı

Örgütün kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan'ın kadın, özellikle de

Kürt kadını hakkındaki hakaret dolu ifadeleri tek başına, Batılı çevrele-

rin propaganda malzemesi yaptığı "PKK'nın kadına değer verdiği" yala-

nını kökünden silmeye yeterlidir:
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BAZI BATILI ÇEVRELERİN PKK'LI KADIN İMAJI

GERÇEKTE PKK'LI KADINLARIN DURUMU

Bazı Batılı çevrelerin, PKK'yı
sözde demokratik, modern ve

sempatik gösterme çabalarında
kullandıkları en önemli araçlar-
dan biri de "kadın" unsurudur.

Aktif Haber, 07.05.2012

Habertürk, 15.11.2012



"Kürt kadınlarının çoğunun bedenleri ölü, kokuşmuş, soğuk ve çok kaba-
dır. Fizikleri biraz böyledir, ruhları donuktur. Fikir düzeyi hiç yoktur... Bir
papağan kadar bile sözcükleri tekrarlayamaz.178

Yine Öcalan'ın 1998'de kadın militanlara hitaben yaptığı, filme de

çekilen konuşmasında, "Aşka karşı zayıfım. Bundan çekinmiyorum. Ancak

güvercinlerim benden uzaklaşırsa, bunun cezasını çeker. Daha önce ben-

den uzaklaşanlar cezalarını buldu."179 şeklindeki ifadeleri de örgütte

kadına yönelik tehdit ve şiddetin dehşet verici boyutlarını ortaya koy-

maktadır.

Nitekim, 2003'te üç arkadaşıyla birlikte PKK'dan kaçarak Irak'a

yerleşen Dilaram kod adlı militan, örgütteki yaşamını kaleme aldığı

"Özgürlüğe Kaçış" isimli kitabında, Abdullah Öcalan'ın 'Yoğunlaştırma

evi' diye anılan Şam'daki evinde birçok genç kızın yanısıra kendisinin

de defalarca tecavüze uğradığını anlatmaktadır. 

Dilaram'ın, kendisi

gibi örgütten kaçan 14

kadının başından ge-

çenleri anlattığı kitap,

Öcalan, Cemil Bayık,

Murat Karayılan gibi

PKK yöneticilerinin

kadın militanlara yöne-

lik, sömürü, tecavüz ve

şiddet uygulamalarının

sayısız örnekleriyle do-

ludur. Bu sisteme itaat

etmeyenlerin ise, ha-

mile bile olduklarına

bakılmaksızın yine bu yöneticilerin emriyle nasıl infaz ettirildikleri, bu

infazların diğer kadın militanların elleriyle nasıl yaptırıldığı da

Dilaram'ın aktardığı dehşet verici hatıraları arasındadır.
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Örnekler saymakla bitmez. Ancak ne yazık ki PKK, kadın faktö-

rünü, örgüt içinde kendi çirkin çıkar ve hizmetlerine kullanırken, ulus-

lararası kamuoyuna karşı da büyük bir iki yüzlülükle, propaganda

malzemesi olarak kullanmaya devam etmektedir. Bir kısım çevreler de

bilerek veya bilmeyerek bu çirkin oyuna alet olmaktadır.

PYD, YPG, HPG, SDG, PJAK Hepsi PKK'nın Kollarıdır

Bugün Suriye'nin kuzeyinde, ABD ve koalisyon güçleri, 'IŞİD'le

mücadele' adı altında PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD ve

onun askeri kanadı YPG'ye açık bir destek vermektedir. Başta İngiltere

olmak üzere Avrupa ve ABD medyasının önemli bir bölümü ile bunla-

rın Türk medyasındaki uzantıları da bu desteğin propaganda kanadını

oluşturmaktadır. Bu propaganda kanatları, PYD ve YPG'nin PKK'dan

farklı olduğu, terör örgütü olmadığı dezinformasyonunu 7/24 dünya

kamuoyuna telkin etmekle görevlidir.

Oysa PYD, tüm bu ülkelerin resmen terör örgütü olarak kabul et-

tikleri PKK'nın Suriye'de taktığı maskeden başka bir şey değildir. Kendi

çıkarları gereği, bu maskenin arkasını görmezden gelen Batılı güçler,

PKK'yla aynı terör örgütü olan PYD'yle ittifak yaparak bu maskeyi ayrı

bağımsız bir kişilik olarak kabul etme tiyatrosunu sürdürmekte de ka-

rarlı görünmektedir.

Nitekim ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby, PKK'nın bir terör ör-

gütü olduğunu belirtirken PYD ve onun askeri kanadı YPG’nin

PKK'dan ayrı olduğunu, onları desteklediklerini, silah ve malzeme yar-

dımı yaptıklarını ve bundan sonra da yapacaklarını her fırsatta açıkla-

maktadır. Zaten IŞİD'e karşı aylardır operasyon düzenleyen ABD ve

koalisyon güçlerinin, PYD'ye bugüne kadar tonlarca silah ve cephane

yardımı yaptığı bilinmektedir. Bu silahların doğrudan PKK'nın eline

geçtiği ve Türkiye'deki terör eylemlerinde kullanıldığı da bir sır değil-

dir. ABD şu anda daha da ileri giderek bu yardımları İncirlik üzerinden

yapmayı, diğer bir deyişle PKK’nın Türkiye’ye yönelteceği silahların

Türkiye üzerinden gitmesini planlamaktadır. 
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Avrupa da bu konuda o kadar masum değildir. PYD temsilcileri ve

YPJ komutanlarının İtalyan Parlamentosunda180, Fransa'da Elysee

Sarayı'nda181 resmi olarak davet edilip en üst düzeyde ağırlandığı ba-

sında yer almıştı.

Öcalan’ın Emri ve Baas Rejimi’nin Desteğiyle Kurulan PYD

Suriye Baas rejimi PKK ve Abdullah Öcalan’ın her zaman koruyu-

cusu olmuştur. 1978’de PKK’nın kuruluşunu ilan etmesinden kısa bir

süre sonra, 1979’da, Öcalan’ın sığındığı ülke Suriye idi. Türk Devleti’nin

ısrarlı uyarılarına rağmen Baas rejimi örgütün palazlanması için her

türlü desteği verdi. Türkiye’de sayısız kanlı eyleme imza atan teröristle-

rin büyük kısmı Suriye’deki kamplarda yetişti. Öcalan’ın en önemli des-

tekçilerinden biri hiç kuşkusuz Baas rejiminin eli kanlı istihbaratı

El-Muhabarat idi. 

Suriye 1999 yılında, Türk devletinin manevi baskısı sonucunda,

Öcalan’ı ülkeden çıkardı. Örgüt ise El-Muhabarat’a emanet edildi.

Teröristlerin bir kısmı Kuzey Irak’a ve Kandil’e geçti. Geride kalanların

ne olacağını ise Baas rejimi organize etti. El-Muhabarat’ın yönlendiril-

mesiyle yeni isimle bir yapı kurularak, örgütün hem maddi varlığı hem

de elemanları bu yapının denetimine bırakıldı. İşte bugün Demokratik

Birlik Partisi yani PYD olarak bilinen hareket, o günlerde El-

Muhabarat’ın bizzat oluşumuna destek verdiği, Öcalan’ın örgütünün

bizzat kendisidir.

PYD resmi kayıtlara göre ise 2003 yılında kuruldu. İdeolojik lider

olarak Öcalan’ı gördüğünü, yasal yönetim olarak ise Kongra-Gel

(Kürdistan Halk Kongresi)’e bağlı olduğunu açıkladı. Eş başkanlık siste-

mini kullanan PYD’nin bir başkanı Öcalan’la aynı sofrayı paylaşan Salih

Müslim, diğer başkanı ise PKK’nın merkez üssü konumundaki

Kandil’de yaşayan kadın militanlardan Asya Abdullah’tır. Salih Müslim

PYD’nin, Avrupa’da ve diğer ülkelerde görüşmeler yürüten, basına de-

meçler veren görünen yüzüyken, Asya Abdullah PYD’nin -Kandil’deki-

gerçek yöneticisidir. 
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Tüm bu gerçeklere rağmen, PKK ile arasında sadece ideolojik bağ

olduğunu iddia eden PYD’nin doğru söylemediğinin önemli bir somut

delili daha vardır: PYD, KCK’nın şemsiyesi altında olan bir harekettir.

KCK ise Avrupa ve Ortadoğu’daki tüm PKK yapılarının üst kuruluşu-

dur. PKK ve PYD’yi de içine alan sözde konfederal devlet yapısının,

yani Bağımsız Komünist Kürdistan hayalinin tasarlanmış tüm devlet or-

ganlarını temsil eden organizasyondur. KCK yürütme konseyi bu sözde

Bağımsız Komünist Kürdistan devletinin yürütme erkini temsil eder, ör-

gütün sözde hükümetidir. PKK ve PKK’nın alt birimleri olan tüm silahlı

gruplara ve bölgedeki tüm örgütlenmelere hükmeder. Bu şemsiye altın-

daki örgütlerden biri de PYD’dir. Dolayısıyla PYD sadece ideolojik ola-

rak değil yapısal ve maddi olarak da tam anlamıyla bir PKK uzantısıdır,

PKK’dan hiçbir farkı yoktur. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)

PYD eşbaşkanı Salih Müslim Abdullah Öcalan ile aynı sofrada

235

PYD temsilcileri İtalyan Parlamentosunda YPJ komutanları Fransa'da Elysee Sarayı'nda



YPG, Kandil’de Eğitilen PKK’lı Teröristlerden Oluşmaktadır

PKK safında eylem yapan çok sayıda Suriye kökenli militan vardır.

Bunlar Türkiye’deki eylemlere de katılmışlardır. PYD ve PKK silahlı güç

olarak da içiçe geçmiş iki yapıdır. PKK içinde eylem yapan Suriye kö-

kenli militanlar, PYD’nin silahlı gücünün de çekirdek yapısı olmuştur. 

PYD’nin silahlı gücünün adı YPG (Halk Koruma Birlikleri)’dir. 5 ila

10 bin militanı olduğu tahmin edilen YPG’nin militanlarının neredeyse

hepsi Kandil’de hem ideolojik hem silahlı eğitim almıştır. YPG militan-

larının gerçek yöneticisi Kandil’deki PKK liderleridir. YPG’ye katılan

yeni militanlar önce Kandil’de Marksist Leninist Stalinist ideolojik eği-

tim alır. Bu eğitimin ardından silahlı eğitime geçilir, Kandil’deki PKK li-

derleri temel askeri eğitimi verir. Daha sonra ise Afrin, Kobani ve

Cezire’de kurulmuş olan askeri akademilerde eğitime devam edilir. 

– Aynı Terör Örgütü, Farklı İsimler

Gerçekte, PKK ve PYD aynı terörist yapılanmanın yalnızca farklı

isimlerinden başka bir şey değildir. Binlerce PKK militanı bugün PYD

saflarında çarpışmaktadır. Her iki örgütün de emir-komuta zinciri ve

yöneticileri Kandil'e bağlıdır. Her ikisi de lider olarak PKK'nın kurucusu

Abdullah Öcalan'ı kabul etmektedir. PYD'liler işgal ettikleri köy, kasaba

ve kentlerde ilk iş olarak Abdullah Öcalan posterlerini ve PKK bayrakla-

rını asmaktadır. 
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PKK = PYD

YPJ-YPG pankartında, kendilerine lider
olarak kabul ettikleri PKK kurucusu
Abdullah Öcalan'ın resmi görülüyor

PYD'nin kuruluş yıldönümü kutlaması

YPJ ve YPG teröristleri Öcalan'ın
resminin üstünde yemin ediyor 

Kandil'den YPG adına sa-
vaşa giden PKK'lıların geri

dönen cenazeleri Kandil'de
gömülüyor

PKK yöneticisi Duran Kalkan
PYD kampını denetliyor



Farklı isimler yalnızca PKK militanlarının bulunduğu bölgeye

göre, hedef saptırmak, algı karmaşası oluşturmak gibi amaçlarla uygu-

lanan bir göz boyama taktiğidir. Örgüt, adeta alfabenin bütün harflerini

kullanarak kendi içinde, sürekli farklı isim ve kısaltmalar altında birim-

ler, fraksiyonlar ve hiyerarşiler türetmektedir. 

Örneğin İran'daki PKK'ya PJAK, Suriye'dekine PYD, bunun silahlı

ordusuna YPG, bu ordunun kadın militanlarına YPJ, PKK'nın askeri ka-

nadına HPG, gençlik kanadına YDG-H, üst yapılanmasına KCK gibi

isimler verilmektedir. Oysa, bunların her biri aynı terör örgütü PKK'nın

uzantılarından başka bir şey değildir.

'The Wall Street Journal'ın internet sitesinde, Matt Bradley ve Joe

Parkinson'ın hazırladığı ve 24 Temmuz 2015'te yayınlanan, "A Personal

War-America’s Marxist Allies Against ISIS" başlıklı makalede PKK ve

uzantılarının gerçekte aynı terör örgütü olduğu şöyle geçmektedir:
PKK, katılımcılarının – yani Suriye'de YPG, İran'da PJAK olarak adlandırı-
lan gruplar ve Irak'taki HPG'nin – ayrı fakat yakından bağlantılı oldukla-
rını söylerken, PKK savaşçıları ve bir kısım analizciler ise hepsinin bir ve
aynı olduğunu söylüyor. Ms. Ruken (makalede röportaj yapılan PKK'lı
militan Zind Ruken), "hepsi pkk fakat farklı kolları" diyor, "ben kimi
zaman bir pkk, kimi zaman bir pjak, kimi zaman ise bir ypg'yim.
Gerçekte hiçbir önemi yok. Hepsi pkk'nın kolları".

Yine aynı makalede, PKK uzantısı bu örgütlerin de bizzat Abdullah

Öcalan tarafından kuruldukları ve ona bağlılık yemini ettikleri şöyle be-

lirtilmektedir:
Kürt gerilla grupları bir Türk adasında 1999'dan beri mahkum olan PKK li-
deri Abdullah Öcalan'a bağlılık yemini ediyorlar. Bugün YPG, HPG ve
PJAK'a dönüşen PKK katılımcılarını Öcalan, 2005'te hapishaneden
kurdu.182

PYD, 2011 Nisan'ında bizzat PKK lideri Öcalan'ın, avukatları kana-

lıyla Esad ile yaptığı işbirliği pazarlıkları sayesinde rejim tarafından tanın-

mış ve Suriye'nin kuzeyinde bazı Kürtleri organize ederek rejim yanlısı,

otonom bir bölge oluşturmasına izin verilmiştir. Yine Öcalan'ın İmralı'dan

yürüttüğü girişimler ve üst düzey PKK yöneticilerinin Suriye trafiği sonu-
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cunda Suriye'de idam cezalısı olan Salih Müslim, cezası kaldırtılarak

Irak'taki PKK kampından Suriye'ye PYD'nin başına getirilmiştir. 

Kürt bölgelerinin kontrolünün sağlanması ve PYD milislerinin ko-

muta ve eğitimi için Türkiye ve İran'dan bizzat 400 civarında üst düzey

PKK yöneticisi Suriye'ye gönderilmiştir. Suriyeli muhaliflerin verdiği

bilgilere göre yalnızca son 2 senede Türkiye üzerinden Afrin'e yaklaşık

10.000 PKK militanı giriş yapmıştır.

PYD'nin 2013'te yaptığı, “PYD, Batı Kürdistan'da demokratik top-

lumu inşa etmek için bir devrim yürütmektedir. Sonrasında sıra Kuzey

Kürdistan'a yani Türkiye'ye gelecektir” açıklaması PKK/PYD'nin ortak

hareket ettiklerini açıkça ortaya koymaktadır. 

Kısaca, PYD'yi kuran da, ayakta tutan da yöneten de asker sağla-

yan da PKK'dan başkası değildir. Hal böyleyken, hala PYD'nin PKK'dan

farklı ve bağımsız bir yapılanma olduğunu öne sürmek oldukça gülünç

bir iddiadır.

– PYD Zulmü PKK Terörünü Aratmıyor

PYD ve Esad rejimi açık bir işbirliği içinde olduğu bilinen bir ger-

çektir. Rejime muhalefet eden Suriyeli Kürtler, Amude katliamı örne-

ğinde olduğu gibi, bizzat PYD silahlı güçleri tarafından infaz edilmekte

ya da tutuklanarak hapis, işkence ve kötü muameleye tabi tutulmakta-

dır. Afrin gibi PYD kontrolündeki birçok bölgede Kürt ve Arap gençleri

silah zoruyla örgüt militanı yapılmaktadır. Pek çok Müslüman Kürt,

Barzani ajanı oldukları gerekçesiyle idam edilmekte veya yurtlarından

sürülmektedir.

PYD günden güne artan bir şiddetle, işgal ettiği bölgelerdeki Arap

ve Türkmen halklarına katliam, işkence, terör ve sürgün yoluyla açık bir

soykırım politikası uygulamaktadır. Söz konusu durum İnsan Hakları

İzleme Örgütü’nün Haziran 2014 tarihli raporunda da belgelenmiş du-

rumdadır. PYD’nin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Kamışlı katliamı bu

vahşet uygulamalarından yalnızca biridir. Son olarak PYD, ele geçirdiği

Tel Abyad kentinden yerel halkı göçe zorlamıştır. IŞİD'le olan savaş sıra-
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Yeni Şafak, 30.06.2015

En Son Haber, 13.10.2015

PYD zulmü PKK terörünü aratmıyor

Sabah, 30.10.2015

PYD günden güne artan bir şiddetle, Kürt,  Arap ve Türkmen
halklarına katliam, işkence, terör ve sürgün yoluyla açık bir
soykırım politikası uygulamaktadır. 



PYD Türkmenleri göçe zorluyor

Milat, 26.06.2015

Sabah, 28.06.2015

PYD'nin terör,
zulüm ve soykırım
eylemlerini göz ardı
ederek bu örgütü
desteklemenin etik
ölçülerden uzak,
çifte standart bir po-
litika olduğu
açıktır.



sında Türkiye'ye sığınan Arap ve Türkmenlerin yurtlarına geri dönme-

sini de sınır kapılarını kapatarak halen engellemeye çalışmaktadır.

PYD, Cezire ve Ayn el Arap ile bunların arasındaki koridor böl-

gede Kürt kantonları oluştururken buraların nüfus yapısını da sistema-

tik olarak değiştirmektedir. Bölgedeki Türkmen ve Arapları bin yıldır

yaşadıkları topraklardan göçe zorlayarak yerlerine kendi PKK militan-

larını yerleştirmektedir. 

Nihai hedefe gelince, PKK, güneydoğu bölgesini Türkiye'den ko-

pararak Komünist Kürdistan'ın kuzey parçasını oluşturmayı planlar-

ken, PYD de aynı şekilde hayali Komünist Kürdistan'ın güney parçasını,

Suriye ve Irak topraklarından kopararak hazırlama gayretindedir. Söz

konusu terör örgütü bu amaç doğrultusunda her türlü terör, cinayet ve

insanlık suçunu işlemekten çekinmemektedir. 

Görüldüğü gibi, “PYD ayrı PKK ayrı” safsatası gerçeği yansıtma-

maktadır. Mafya bir yere baskın yaptığında cinayeti işleyen de, kapıda

bekleyen de, arabayı kullanan da aynı suçu işlemiş olur. Hepsi aynı suça

ortaktır ve aynı mafya örgütünün üyesidir. Dolayısıyla Öcalan’a bağlı

hareket eden tüm gruplar da aynı terör örgütünün birer parçasıdır ve iş-

lenen insanlık suçundan sorumludur.

Manzara bu kadar açıkken, bir yandan PKK'yı terörist kabul edip

diğer yandan bölgedeki çıkarları nedeniyle PYD'nin terör, zulüm ve

soykırım eylemlerini göz ardı ederek bu örgütü meşru saymak, muha-

tap almak ve desteklemenin son derece çelişkili, etik ölçülerden uzak,

çifte standart bir politika olduğu açıktır. Bu ilkesiz politikalarla, bölgede

her ne pahasına olursa olsun kurulması planlanan Komünist

Kürdistan'ın yakın gelecekte destekçilerini hayal kırıklığına uğratacak

istenmeyen, tehlikeli komünist ittifaklara yöneldiğini görmek ise hiç de

uzak bir ihtimal olmayacaktır.

"Komünist Kürdistan Tehlikesi" ve "Amerika'nın Göremediği

PKK" eserlerimde konuyla ilgili çok daha kapsamlı ve detaylı bilgiye

ulaşabilirsiniz.
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So nuç

Ko mü nizm ha la ya şa mak ta dır. Hem de uza ğı mız da de ğil, ya nı ba -
şı mız da. Do ğu Av ru pa'nın bü yük bö lü mün de ve hat ta ba zı Ba tı Av ru pa
ül ke le rin de ko mü nist ve ya sos ya list par ti le rin ik ti da ra gel me si zor de -
ğil dir. İk ti da ra ge le cek bu par ti le rin, eğer uy gun sos yal şart lar olu şur sa -
Al man ya'da 1933'te se çim le ik ti da ra ge len ama ar dın dan bir dik ta tör lük
ku ran fa şist Na zi ler le ben zer şe kil de- ka lı cı bir ko mü nist re jim te sis et -
me le ri de ola sı dır. Rus ya, ko mü niz den fa şiz me ve vah şi ka pi ta liz me
doğ ru bir sav rul ma ya şa mış tır, an cak bu ide olo ji ler ara sın da ki in ce sı nır
ne de niy le ye ni bir sos yal ha re ket so nu cun da tek rar ko mü niz me dö ne bi -
lir. Çin za ten ha la Mao'nun fi kir le ri ni ye ga ne doğ ru ola rak gör mek te dir.
Ha len ko mü nist olan Kü ba, Ku zey Ko re ve Vi et nam'da da ko mü niz min
et ki si açık tır.

Gü nü müz de ko mü nizm "bir ile ri iki ge ri tak ti ği"ni uy gu la ma ya
sok muş ve ge ri adım at mış tır. Bu ne den le çe şit li ül ke ler de fark lı isim ler
al tın da fa ali yet le ri ni sür dür mek te, ko mü nist teh li ke nin dün ya da bu lun -
ma dı ğı ima jı ver mek te dir. An cak ko mü nizm, di ya lek tik ma ter ya liz -
min "ça tış ma" id di ası ile, tüm in san lık için her şart ta so nu gel mez bir
"kan dök me ku yu su"dur. Han gi gö rü nüm ve ya isim al tın da olur sa ol -
sun, di ya lek tik ça tış ma yı ta ri hin vaz ge çil mez bir ka nu nu ola rak gör dü -
ğü için, in san la ra zu lüm ve be la dan baş ka bir şey ge tir me si müm kün
de ğil dir.

Bu teh li ke ye kar şı alın ma sı ge re ken ted bir ise, teh li ke yi üre ten ba -
tak lı ğın ku ru tul ma sı dır. Yok sa tek tek siv ri si nek ler le ya ni ko mü nizm ta -
raf tar la rı ile mü ca de le et mek, ko mü nist ba tak lı ğın ku ru tul ma sı için
ye ter li ol ma ya cak tır. Ba tak lık ku ru tul ma dı ğı sü re ce, siv ri si nek ler git tik -
çe ar tan bir hız la üre me ye de vam ede cek ler dir. 

O hal de bu ba tak lı ğı ku rut ma nın yo lu ne dir?
Mar ksist ler'in, Mar ksist-Le ni nist le rin, Ma ocu la rın ve ya bir baş ka

ko mü nizm ver si yo nu nun -ve hat ta fa şiz min- or tak da ya na ğı, Dar win'in
ev rim te ori si dir. Ön ce ki bö lüm ler de in ce le miş tik: Bu te ori, Marx'ın ifa -
de siy le ko mü niz min "do ğa bi lim le ri açı sın dan te me li"dir. En gels di ya -
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lek tik ma ter ya list öğ re ti açı sın dan Dar win'i Marx'la eş de ğer gör müş tür.
Le nin ve Trotsky Dar win'den et ki len miş ler, Sta lin genç bir din ada mı
iken Dar win'i oku du ğu için ate ist ol muş tur. Mao'nun ve Çin ko mü niz -
mi nin en te lek tü el te mel le ri ta ma men Dar wi nizm'de giz li dir. 1968'de
dün ya yı sar san Mar ksist öğ ren ci ha re ke ti nin li de ri Her bert Mar cu se de
yi ne Dar wi nizm'den ve özel lik le Dar win'in "uy gun olan la rın ha yat ta
kal ma sı" fik rin den et ki len miş bir ide olog tur.183 Dar wi nizm'i ken di si ne
reh ber eden sos ya list ler sı ra lan dı ğın da; Karl Ka utsky ve Edu ard Berns -
te in gi bi re viz yo nist Mar ksist ler ve İn gi liz so lu nun kay na ğı sa yı lan ün lü
"Fa bi an So ci ety"nin ku ru cu la rı gi bi ge niş bir yel pa ze çık mak ta dır.184

Dar wi nizm ol ma dan ko mü nizm de var ola maz. Do la yı sıy la, 20.
yüz yıl da 100 mil yon dan faz la in sa nın ca nı na mal olan ve ha la alt tan al ta
ör güt len me ve güç len me ça ba sı için de olan ko mü niz min tek ger çek pan -
ze hi ri, Dar wi nizm'in bi lim sel ve fik ri alan da çü rü tül me si dir. Dar wi -
nizm'in bi lim sel yön den ta ma men çök müş bir te ori ol du ğu, can lı la rın
ev rim le var ol ma dık la rı, Al lah ta ra fın dan ku sur suz ca ya ra tıl dık la rı or ta -
ya kon du ğun da, ge ri ye ne Marx ne Le nin, ne Mao ne de du var la rı na
bun la rın pos ter le ri ni asa rak kan dö ken ve ya dök me ye ha zır la nan mi li -
tan lar ka la cak tır. 

Dar wi nizm al dat ma ca sı nın or ta dan kalk ma sı, ko mü nizm gi bi "kan
dök me ku yu la rı nı" yok eder ken, bir yan dan da in san la rın ger çek
Yaratıcımız Rabbimiz olan Al lah'a dön me le ri ne ve O'nun öğ ret ti ği ah la -
ka gö re ya şa ma la rı na ve si le ola cak tır. Ve bu sa ye de, aşa ğı da ki Ku ran
aye tin de em re dil di ği gi bi, in san lar top lu ca ba rış ve gü ven li ğe ka vu şa -
cak lar dır:

Ey iman eden ler, he pi niz top lu ca "ba rış ve gü ven li ğe (Silm'e, İs lam'a)
gi rin ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Çün kü o, si ze apa çık bir düş -
man dır. (Ba ka ra Su re si, 208)
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UYA RI!
Bu bö lüm de oku ya ca ğı nız 

ko nu lar, ha ya tın ÇOK ÖNEM Lİ 

bir sır rı nı içer mek te dir.

Mad de sel dün ya ya ba kış açı nı zı

kök ten de ğiş ti re cek olan bu 

ko nu yu, çok dik kat li bir bi çim de 

ve sin di re rek oku ma lı sı nız.

Bu ra da an la tı la cak olan lar yal nız ca

bir ba kış açı sı, fark lı bir yak la şım

ve ya her han gi bir fel se fi dü şün ce

de ğil; di ne ina nan-inan ma yan 

her ke sin ka bul ede ce ği, 

bu gün bi li min de ka nıt la dı ğı 

ke sin bir ger çek tir.



Ma ter ya liz mi Çö ker ten
Bü yük Ger çek

Ko mü nist le rin 20. yüz yıl bo yun ca in san lı ğa ya şat tık la rı acı la rın ve
ka bu sun kö ke nin de, Dar wi nist ve ma ter ya list inanç la rı yat mak ta dır.
Ko mü nist ler, ma ter ya list fel se fe yi kö rü kö rü ne ka bul ede rek, her şe yi
yal nız ca mad de den iba ret gö rür, in san la rın bir ru ha sa hip ol du ğu nu
red de der ler. Ay nı şe kil de Dar win’in ev rim te ori si ni be nim se ye rek in -
san la rı "ge liş miş hay van lar" ola rak ni te len di rir ler. 

Ki ta bın bu ve bir son ra ki iki bö lü mün de, bu ide olo ji nin ge çer siz li ği
açık la na cak tır. İlk bö lüm de, ma ter ya liz min her şe yi mad de den iba ret sa -
yan dog ma sı nı te me lin den çö ker ten, çok önem li bir ger çek üze rin de du -
ru la cak tır. İkin ci bö lüm de ise, Dar wi nizm'in id di ala rı nın bi lim sel
yön den ge çer siz li ği, in san la rın yer yü zün de her za man in san ola rak bu -
lun duk la rı, hay van lar dan fark lı ola rak Al lah’ın ruh ver di ği, bi linç sa hi bi
var lık lar ol duk la rı an la tı la cak tır. 

Ön ce, ma ter ya list le rin dün ya gö rü şün den kı sa ca söz ede lim. Ma -
ter ya list ler baş ta be lirt ti ği miz gi bi mad de yi mut lak var lık ola rak gö rür,
ya ni var olan her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu sa nır lar. Bu bo zuk
man tı ğın bir so nu cu ola rak da Al lah'ın apaçık olan var lı ğı nı red de der -
ler. (Allah'ı tenzih ederiz) Tüm var lık la rın an cak Al lah'ın di le me siy le
var ol du ğu nu ve var lık la rı nı sür dür dü ğü nü kav ra ya maz lar. 

Ma ter ya list le rin bu kav ra yış bo zuk luk la rın dan kay nak la nan çar pık
fel se fe le ri, on la rın Ku ran'da ak ta rı lan ifa de le rin de şöy le ta rif edi lir:

O, yal nız ca bi zim dün ya ha ya tı mız dan iba ret tir; ölü rüz ve ya şa rız, biz

di ril ti le cek ler de ği liz. (Mü mi nun Su re si, 37)

Bir baş ka Ku ran aye tin de de Al lah'ı ve ahi re ti in kar eden bu kim se -
le rin de rin gaf le ti şöy le bil di ril miş tir:

On lar, dün ya ha ya tın dan dış ta ola nı bi lir ler. Ahi ret ten ise ga fil olan lar -

dır. (Rum Su re si, 7)
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İş te ma ter ya list le rin içi ne düş tük le ri bu gaf let ve kav ra yış bo zuk lu -
ğu na yol açan ne den ler den bi ri, ha yat la rı bo yun ca çok bü yük bir ger çe ğin
bi lin cin de ol ma ma la rı dır. Bu ger çe ğin bi lin cin de ol ma dık la rı için tüm ya -
şam la rı nın mad de ye ba ğım lı ol du ğu nu ve bu dün ya ha ya tı ile sı nır lı ol -
du ğu nu dü şü ne rek dün ya ya kar şı hırs do lu bir bağ lı lık içi ne gi rer ler. 

İler le yen sa tır lar da in kar eden le rin şu urun da ol ma dık la rı bu bü -
yük ger çe ği an la ta ca ğız.

Maddenin Ardındaki Sır

Bu ra da an la ta cak la rı mız, ma ter ya list dü şün ce yi te me lin den çö ker -
ten bir ger çek le il gi li dir. Bu, bir fel se fe ya da ide olo ji de ğil, her in sa nın,
far kın da ol sa da ol ma sa da, için de ya şa dı ğı ve bi li min çe şit li dal la rı ta ra -
fın dan is pat lan mış tek nik bir ger çek tir. Dik kat li, sa mi mi ve ön yar gı sız
ola rak yak la şıl dı ğı tak dir de kav ran ma sı da ol duk ça ko lay dır.

Bu ger çe ği, "ken di mi zi ve çev re mi zi oluş tu ran her tür lü mad di
var lık ru hu muz ta ra fın dan id rak edi len bir al gı lar bü tü nü dür; 'mad -
de' de di ği miz kav ra mı bir rü ya gi bi, sa de ce gö rün tü ola rak bey ni miz -
de al gı la ya bi li riz, dışarıda var olan as lı ile hiç bir şe kil de mu ha tap
ola ma yız" şeklinde özet le mek müm kün dür. 

Bu ko nu, as lın da ye ni keş fe dil miş, da ha ön ce bi lin me yen bir ko nu
de ğil dir. Ta rih bo yun ca, Al lah ta ra fın dan gön de ri len el çi ler, de rin dü şü -
nen bi linç li in san lar, bu ger çe ği kav ra mış ve ya şa dık la rı de vir de ki top -
lum la ra açık la mış lar dır. Ku ran'da da işa ret edi len bu ger çek, bir kı sım
ayet le rin hik met le ri nin an la şıl ma sın da da anah tar rol oy na mak ta dır. Bu
ger çe ği kav ra yan ki şi le rin yap tık la rı açık la ma lar dan bir kıs mı na ait me -
tin ler gü nü mü ze ka dar ulaş mış tır. Ori ji nal me tin le ri tah rif edi len ve de -
je ne ras yo na uğ ra yan din le rin ba zı men sup la rı ise, bu ger çe ği mis tik bir
sır ola rak mu ha fa za et mek is te miş ler dir. Do la yı sıy la Zer düşt lük, Bu -
dizm, Ta oizm, Ya hu di lik, Hı ris ti yan lık gi bi din le rin el de ka lan me tin le -
rin de de bu ger çe ği bul mak müm kün dür. Es ki Yu nan fel se fe ci le rin den
Pi sa gor, Elea Oku lu, "Ma ğa ra İde si"yle Ef la tun ve on la rı ta kip eden bir -
çok dü şü nür bu ko nu yu bir yö nüy le açık la mış lar dır. Da ha son ra ki dö -
nem ler de de bu ko nu, de ği şik gö rüş ve yo rum lar al tın da, de rin dü şü nüp
ger çe ğin far kı na var mış ki şi ler ta ra fın dan an la tıl mış ve öğ re til miş tir. 



Ma ter ya list ler ta ra fın dan ör tül me ye ça lı şı lan bu ger çek, İr lan da lı
bir din ada mı ve fi lo zof olan Ber ke ley ta ra fın dan 18. yüz yıl da ye ni den
gün de me ge ti ril miş ve ken din den son ra ki bü tün dü şün ce dün ya sı nı de -
ğiş tir miş tir. 

Ma ter ya list ler ise, bi lim sel bir ce vap ve re me dik le ri Ber ke ley'i da ha
çok ha ka ret ve if ti ray la göz den dü şür me ye ça lış mış tır. Ber ke ley'i he def
alan ma ter ya list ler den bi ri, Bert rand Rus sell'dır. An cak Rus sell, ma ter -
ya list çev re le rin en gü ven dik le ri dü şü nür ol ma sı na ve bu gö rü şün en
güç lü sa vu nu cu su ola rak gö rül me si ne rağ men, Ber ke ley'in an lat tı ğı bu
ger çe ği ta ma men gö zar dı ede me miş, Fel se fe nin Prob lem le ri ad lı ese rin de
du ru mu şöy le de ğer len dir miş tir: 

"… Ber ke ley, her han gi bir man tık sız lı ğa düş me den, mad de nin var lı ğı nı
red det me nin müm kün ol du ğu nu ve eğer biz den ba ğım sız ola rak bir şey
mev cut ol sa bi le du yu la rı mız ta ra fın dan al gı la na ma ya ca ğı nı, is pat la ma
onu ru na sa hip tir." 

Rus sell, yu ka rı da ki ifa de le ri ile, mad de nin bir al gı ol du ğu ger çe ği -
ni as lın da in kar ede me di ği ni, hat ta is te me den de ol sa ka bul et ti ği ni iti raf
et mek te dir.

As lın da sa de ce Rus sell de ğil, tüm bir ma ter ya list fel se fe çö küş te dir.
21. yüz yı la gi rer ken, Eins te in'dan baş la ya rak mo dern fi zik, ku an tum fi -
zi ği, ast ro no mi, psi ko lo ji, ana to mi gi bi bi lim dal la rın da or ta ya çı kan ge -
liş me ler, ma ter ya list dün ya gö rü şü ne sa hip, po zi ti vist bi lim an la yı şı nı
sa vu nan çev re le ri de rin den ya ra la mış tır. Pa le on to lo ji, ge ne tik, bi yo kim -
ya gi bi bi lim dal la rın da alan lar da ya pı lan ça lış ma lar la ev rim te ori si çök -
müş, op tik, psi ko lo ji gi bi alan lar da ya pı lan ça lış ma lar la in sa nın al gı
sis te mi çö zül müş, ast ro no mi ça lış ma la rı nın so nun da Big Bang, ya ni ev -
re nin ve mad de nin bir baş lan gı cı ol du ğu keş fe dil miş, atom ve ato mal tı
par ça la rı nın araş tı rıl ma sı ise bü tün kla sik fi zi ği ter si ne çe vi re rek rö la ti -
vi te yi, ya ni za ma nın iza fi bir kav ram ol du ğu ger çe ği ni, is pat la mış tır. 

Bi lim ala nın da Al lah'ın var lı ğı nı ve tüm ev ren üze rin de ki son suz
ha ki mi ye ti ni sa yı sız ke re te yid eden bu ge liş me ler, ta as su bun ve ön yar -
gı nın tem sil ci si olan ma ter ya list dü şü nür le ri ça re siz bı rak mış tır. Bu ça -
re siz lik gü nü müz de de de vam et mek te dir. Te le viz yon da, okul lar da,
kon fe rans lar da kar şı mı za çı kan bir çok bi lim ada mı ve dü şü nür, dı şı mız -
da ki dün ya ya ulaş ma mı zın müm kün ol ma dı ğı nı, bey ni miz de his se di -
len al gı lar dan iba ret bir ha ya tı ya şa dı ğı mı zı bil dik le ri hal de
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bil mez lik ten gel mek te, in san la ra bu ger çe ği an lat ma mak ta, hat ta san ki
böy le bir ger çek hiç yok muş gi bi ha re ket et mek te dir ler. 

An cak, ger çek le ri gör mez lik ten gel mek bir çö züm de ğil dir. 
Şim di bu ger çe ği bi raz da ha ya kın dan in ce le ye lim.

İnsanın Dışarıda Gördükleri Gerçekte Kendi İçindedir

Dı şa rı da var ol du ğu nu dü şün dü ğü müz nes ne ler den du yu or gan la -
rı mı za ge len et ki ler (ses, ko ku, tat, gö rün tü, sert lik vs.), si nir le ri miz ara -
cı lı ğıy la be yin de ki du yu mer kez le ri ne ak ta rı lır. Bey ne ula şan et ki le rin
ta ma mı elekt rik sin yal le rin den iba ret tir. Ör ne ğin gör me iş le mi sı ra sın da
dı şa rı da ki bir kay nak tan ge len ışık de met le ri (fo ton lar) gö zün ar ka ta ra -
fın da ki re ti na ya ula şır ve bu ra da bir di zi iş lem so nu cun da elekt rik sin -
yal le ri ne dö nüş tü rü lür. Bu sin yal ler, si nir ler ara cı lı ğıy la bey nin gör me
mer ke zi ne ile ti lir. Ve biz de, bir kaç cm3 lük gör me mer ke zin de ren ga -
renk, pı rıl pı rıl, eni, bo yu ve de rin li ği olan bir dün ya al gı la rız.

Ay nı sis tem di ğer du yu la rı mız için de ge çer li dir. Gör me, duy ma,
kok la ma, tat al ma, do kun ma du yu la rı mı zın ta ma mı bir bir le ri ne ben zer
bir iş le yi şe sa hip tir. Tat lar di li miz de ki ba zı hüc re ler ta ra fın dan, ko ku lar
bu run epi tel yu mun da ki hüc re ler ta ra fın dan, do kun ma ya ait his ler (sert -
lik, yu mu şak lık vs.) de ri al tı na yer leş ti ril miş özel al gı la yı cı lar ta ra fın -
dan, ses ler ise ku lak ta ki özel bir me ka niz ma ta ra fın dan elekt rik
sin yal le ri ne dö nüş tü rü le rek be yin de ki il gi li mer kez le re gön de ri lir ve o
mer kez ler de al gı la nır.

Ko nu yu da ha net leş tir mek için şöy le ör nek len di re bi li riz: Şu an bir
bar dak kah ve iç ti ği ni zi dü şü ne lim. Eli niz de tut tu ğu nuz bar da ğın sert li -
ği ve sı cak lı ğı de ri al tın da ki özel al gı la yı cı lar ta ra fın dan elekt rik sin yal -
le ri ne dö nüş tü rü le rek bey ne ile ti lir. Ay nı za man da kah ve ye ait kes kin
ko ku, onu yu dum la dı ğı nız an da his set ti ği niz acı tat ve bar da ğa bak tı ğı -
nız da gör dü ğü nüz ko yu kah ve ren gi renk de il gi li du yu la rı nı za ait si nir -
ler ta ra fın dan bey ne ulaş tı rı lan bi rer elekt rik akı mı dır. He men
ar ka sın dan ma sa ya ko yar ken bar da ğın çarp ma sıy la çı kan ses de ku la ğı -
nız ta ra fın dan al gı la nıp bey ne elekt rik sin ya li ola rak gön de ri lir. Ve bu
al gı la rın tü mü be yin de ki bir bi rin den fark lı, ama bir bi riy le or tak ça lı şan
du yu mer kez le ri ta ra fın dan ay nı an da yo rum la nır. Siz de bu yo ru mun
bir so nu cu ola rak bir bar dak kah ve iç ti ği ni zi dü şü nür sü nüz.
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Bu ko nu yu bir de şu yön den dü şü ne lim: Evi nin bir oda sın da otu -
rup, te le viz yon iz le yen ya da ye mek yi yip, ai le siy le soh bet eden bir in -
san, ken di si far kın da ol ma sa da, as lın da çok bü yük bir mu ci ze ile
içi çe dir. Bu bü yük mu ci ze, oda nın için de otu ran o ki şi nin gör dü ğü dört
du var dan iba ret olan gö rün tü nün, as lın da o ki şi nin bey ni nin için de ol -
du ğu ger çe ği dir. 

Pe ki o hal de oda mı si zin içi niz de dir, yok sa siz mi oda nın için de -
si niz? 

İn san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu bu bü yük ger çe ği bil mez; ken di le -
ri ni bir oda nın için de otu ru yor, o oda nın için de te le viz yon iz li yor ve
soh bet edi yor zan ne der. Bu ger çe ği bir an için far ke den ki şi ler ise kork -
tuk la rı için bu bü yük mu ci ze yi an la maz lık tan ge lir ler. Oy sa bu, in kar
edil me si müm kün ol ma yan, bi li min de ke sin ola rak or ta ya koy du ğu,
şüp he gö tür mez bir ger çek tir. Evi oluş tu ran dört du var dan, du var da ki
tab lo dan, te le viz yon dan, ta van da ki avi ze den, yer de ki ha lı dan ve ya
renk li dö şe me li kol tuk lar dan gö ze ula şan uya rı lar, göz hüc re le ri ta ra fın -
dan elekt rik akı mı na çev ri lir ler. Bu akım lar da ha son ra bey nin gör me
mer ke zi ne ile ti lir ve in san, için de otur du ğu nu san dı ğı oda gö rün tü sü nü
ger çek te bey ni nin için de ki ek ran da iz ler. 

Aile siy le bir lik te evi nin bir oda sın da otu rup te le viz yon sey re den bir in san as lın da
çok bü yük bir mu ci ze ile içi çe dir. Bu bü yük mu ci ze, bir oda nın için de otu ran her ki şi -
nin gör dü ğü gö rün tü nün as lın da o ki şi nin bey nin de ol du ğu ger çe ği dir. O hal de, O
Kİ Şİ Mİ ODANIN İÇİN DEDİR, YOK SA ODA MI ONUN İÇİN DEDİR? 
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İn san, ha ya tı bo yun ca bu me kan dan dı şa rı çı ka maz, bey nin de ki
ek ran dı şın da hiç bir gö rün tü yü iz le ye mez, bey nin de ki ses ler dı şın da
hiç bir se si du ya maz. İn sa nın tüm ya şan tı sı bu kü çük oda da ge çer.

Yu ka rı da da söz et ti ği miz gi bi, çev re miz de gör dü ğü müz her şey,
bey ni mi ze ulaş tı rı lan elekt rik sin yal le ri nin bey ni miz de ki ek ran da gö -
rün tü ha li ne dö nüş me si dir. 

Ko nu yu da ha iyi açık la mak için bir ör nek da ha ve re lim ve bir cis -
me, me se la ye mek ma sa sı na bak tı ğı mı zı dü şü ne lim. Ma sa ya ve üze rin -
de ki mey ve le re ait ışın lar gö zü mü ze ula şır, gö zü müz de çe şit li
iş lem ler den ge çe rek elekt rik uya rı sı na dö nüş tü rü lür ve bu uya rı lar si -
nir ler le bey ni mi zin gör me mer ke zi ne ile ti lir. Böy le ce biz "çe şit çe şit
renk te ki mey ve le ri gö rü yo rum" de riz. 

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar he men her bi yo lo ji ve fiz yo lo ji ki ta bın da
rast la ya bi le ce ği niz ger çek ler dir.

An cak asıl hay ret ve ri ci olan gör me mer ke zi de di ği miz me ka nın zi -
fi ri ka ran lık bir yer ol ma sı dır. As lın da bey nin için de ger çek bir ek ran da
yok tur; ya ni ma say la il gi li elekt rik uya rı la rı gel di ğin de gör me mer ke -
zin de bir gö rün tü oluş maz. Biz üze rin de ki renk li mey ve ler le ma sa yı gö -
rü yo rum der ken, as lın da bu zi fi ri ka ran lı ğa ula şan elekt rik sin yal le ri ni
gö rü rüz. 

İş te bu nok ta da ma ter ya list le ri ke sin bir çık ma za so kan ger çek ile
kar şı la şı rız: Gör me mer ke zi de di ği miz yer yağ, pro te in ve si nir ler den
olu şur. Bu ra ya ge len elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü ola rak al gı la ya cak bir
var lık yok tur. O hal de be yin de ki ka ran lı ğın için de, elekt rik sin yal le ri -
ni, bir gö ze ih ti yaç duy ma dan sey re den kim dir?

İn san, ha ya tı bo yun ca
bu me kan dan dı şa rı
çı ka maz; bey nin de ki
ek ran dı şın da hiç bir
gö rün tü yü iz le ye mez,
bey nin de ki ses ler dı -
şın da hiç bir se si du ya -
maz. İn sa nın tüm
ya şan tı sı bu kü çük
oda da ge çer.
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İş te bu, ma ter ya liz min her şe yi mut lak mad de ola rak gös ter me ye
ça lı şan ya lan la rı ile as la açık la na ma ya cak, dün ya da pek çok in sa nın
far kı na va ra ma dı ğı, ola ğa nüs tü bir ger çek tir. Bey ni mi zin için de ki ko yu
ka ran lık ta, gö ze ge rek ol ma dan, en ka li te li te le viz yon dan ve si ne ma dan
da ha net, üç bo yut lu, ger çe ği ile ayırt edi le me ye cek ka dar ona ben zer
olan ma sa yı gö ren ve bu nu yo rum la yan bir var lık var dır. 

İş te bu ku sur suz gö rün tü yü gö ren var lık, in sa nı hay van lar dan ve
di ğer tüm can lı-can sız var lık lar dan ayı ran, in sa nı ya ra tan Al lah'ın ona
"üf le miş" ol du ğu Ruh'tur. Al lah Ku ran'da "ruh"un var lı ğı nı şöy le bil dir -
miş tir:

Ha ni Rab bin me lek le re de miş ti: "Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş
bir bal çık tan bir be şer ya ra ta ca ğım." "Ona bir bi çim ver di ğim de ve ona
ru hum dan üfür dü ğüm de he men ona sec de ede rek ka pa nın." Böy le ce
me lek le rin tü mü, top lu ca sec de et ti. (Hicr Su re si, 28-30)

Asıl la rı İle Ayırt Edi le me ye cek Ka dar Ben zer Olan Kop ya lar 

Ru hun his set ti ği al gı la rın, ger çe ğiy le tı pa tıp ay nı ol ma sı as lın da
çok bü yük bir mu ci ze dir. Ruh, mad de nin as lıy la de ğil, sa de ce bey ne
ula şan elekt rik sin yal le riy le mu ha tap ol du ğu hal de, mad de nin sert li ği -
ni, do ku su nu, şek li ni renk le ri ni ger çe ğiy le bi re bir ay nı ola rak gö rür ve

KOMÜNİZM PUSUDA

Ma sa ya ve üze rin de ki mey ve le re ait ışın lar gö zü mü ze ula şır, gö zü müz de çe şit li iş lem ler -
den ge çe rek elekt rik uya rı sı na dö nüş tü rü lür ve bu uya rı lar si nir ler le bey ni mi zin gör me
mer ke zi ne ile ti lir. Böy le ce biz "çe şit çe şit renk te ki mey ve le ri gö rü yo rum" de riz. Bey nin
için de el bet te ger çek bir ek ran yok tur; ya ni ma say la il gi li elekt rik uya rı la rı gel di ğin de gör -
me mer ke zin de bir gö rün tü oluş maz. Biz üze rin de ki renk li mey ve ler le ma sa yı gö rü yo rum
der ken, as lın da bey ni miz için de ki zi fi ri ka ran lı ğa ula şan elekt rik sin yal le ri ni gö rü rüz.
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his se der. Bu his o ka dar net tir ki, ki şi gör dü ğü ve do kun du ğu şe yin as lı -
na do kun du ğu na ke sin ola rak ina nır.

Ör ne ğin; de ni zin uç suz bu cak sız, mas ma vi ve se rin su la rın da yü -
zen bir yü zü cü as lın da çok bü yük bir mu ci zey le kar şı kar şı ya dır. Çün kü
ken di ni su da yü zü yor zan ne der ken, ger çek te bey ni nin için de ki ka ran -
lık tan dı şa rı ya çı ka maz. Yü zen ki şi su ya gir di ği an dan iti ba ren, her ku -
laç atı şın da vü cu du nun her bir nok ta sı na ge len uya rı lar, hüc re le ri
ta ra fın dan anın da elekt rik akı mı na çev ri lir ve bey ni ne ula şır. İş te bu sı -
ra da çok mu ci ze vi bir olay ger çek le şir. Ku laç ata cak ko lu, par mak la rı,
ha re ket ede cek ba ca ğı, kas la rı ve ke mik le ri, ıs lak lı ğı his se de bi le cek te ni
ol ma yan ruh, su yun te ni ne do kun du ğu nu, ken di ni yu ka rı kal dır dı ğı nı
ve iler le di ği ni his se der.  

Oy sa tüm bun lar in sa nın bey ni nin için de dir. Dı şa rı da ki asıl su yun
ren gi, ısı sı, yo ğun lu ğu,  ku laç atar ken çı kan ses ler in sa nın hiç bir za man
mu ha tap ol ma dı ğı de tay lar dır. Hat ta in san ken di be de ni nin dış dün-
yada var olan as lı ile da hi mu ha tap de ğil dir. İn san, ken di be de ni nin de
için de ol du ğu tüm bu nes ne le rin yal nız ca kop ya la rı nı iz le mek te, duy -
mak ta ve his set mek te dir.

An cak bu mu ci ze vi ger çek okul lar da öğ re til me si ne, ders ki tap la -
rın da ya zıl ma sı na ve bi lim sel ça lış ma lar da çok ge niş yer tut ma sı na rağ -
men, in san la rın ço ğu bu nu far ket mez. Bu ola ğa nüs tü ger çe ği
far ke den le rin ço ğu ise an la mak is te mez.

Materyalistlerin Anlamaktan Korktuğu Gerçek

Bu ra ya ka dar an lat tık la rı mız, bir in sa nın dün ya da kar şı la şa bi le ce ği
en ola ğa nüs tü, en hay ret ve ri ci bil gi ler den dir. Bu bil gi ler doğ rul tu sun da
şu so ru yu so ra lım: Evi ni zi, için de ki eş ya la rı nı zı,  ara ba nı zı, ofi si ni zi,
ban ka da ki he sa bı nı zı, gard ro bu nu zu, eşi ni zi, ço cuk la rı nı zı, an ne ni zi,
ba ba nı zı, iş ar ka daş la rı nı zı, kı sa ca sa hip ol du ğu nuz tüm mad di dün ya yı
sim si yah bey ni ni zin için de gör dü ğü nü zü hiç dü şün dü nüz mü? 

Sa de ce bey ni niz de mey da na ge len gö rün tü ye sa bit len di ği ni zi, dı -
şa rı yı as la gö re me di ği ni zi, yu ka rı da say dık la rı mı zı sa de ce bey ni niz de
iz le ye bil di ği ni zi, bu kü çü cük dün ya dan as la dı şa rı ya çı ka ma dı ğı nı zı hiç
ak lı nı za ge tir di niz mi?

Mad de yi tek ger çek zan ne den ve ru hun var lı ğı nı in kar eden ma ter -
ya list ler, bu apa çık ger çek ten kaç mak için tür lü yön te me baş vu rur lar.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Çün kü bu ger çe ği ka bul et me le ri de mek, tüm ha yat la rı nı üze ri ne kur -
duk la rı mad de yi bir ke na ra at ma la rı de mek tir. İş te bu ne den le de bu
bü yük mu ci ze kar şı sın da öf ke le nir, sal dır gan la şır, man tık sız açık la ma -
lar ya par ve ger çek le ri sap tır ma ya ça lı şır lar. 

Ki mi ma ter ya list ler bu ger çek kar şı sın da si nir len dik le rin de ma sa ya
yum ruk ata rak ve ya du var la rı tek me le ye rek mad de nin al gı ol ma dı ğı nı
ken di le rin ce "is pat" et me ye ça lı şır ve gü lünç du ru ma dü şer ler. Bir baş ka
ma ter ya list, bir oto bü sün in san la ra çarp ma sı nı ör nek ver miş ve "ba kın
çar pı yor, de mek ki bir al gı de ğil" de miş tir. An la mak tan ka çın dık la rı ve
kork tuk la rı ger çek, oto büs çarp ma sı sı ra sın da ya şa nan sert lik, dar be ve
acı gi bi bü tün his le rin de za ten zi hin de olu şan al gı lar ol du ğu, in sa nın
oto bü sün as lı ile hiç bir za man mu ha tap ol ma dı ğı dır. Çarp ma nın bü tün
sert lik, dar be ve acı sı yi ne sim si yah bey nin için de ve yi ne in sa nın ru -
hu ta ra fın dan al gı lan mak ta dır. 

Ma ter ya list ler Ta ri hin En Bü yük Tu zağına Düş müş ler dir

İnsanlık tarihi boyunca materyalist düşünce hep var oldu ve bu ki-
şiler kendilerinden ve savundukları felsefeden çok emin bir şekilde,
kendilerini yaratmış olan Allah'a baş kaldırdılar. Ortaya attıkları senar-
yoya göre madde ezeli ve ebediydi ve tüm bunların bir Yaratıcısı ola-
mazdı. Bu kişiler yalnızca kibirlerinden dolayı, Allah'ı reddederlerken

Evi ni zi, için de ki
eş ya la rı nı zı ve ya
an ti ka la rı nı zı,
yaz lı ğı nı zı, ye ni al -
dı ğı nız ara ba nı zı,
ofi si ni zi, mü cev -
her le ri ni zi, ban ka -
da ki he sa bı nı zı,
gard ro bu nu zu, eşi -
ni zi, ço cuk la rı nı zı, an -
ne ni zi, ba ba nı zı, iş ar ka daş la rı nı zı,
kı sa ca sa hip ol du ğu nuz tüm mad di dün -
ya yı sim si yah bey ni ni zin için de gör dü ğü -
nü zü hiç dü şün dü nüz mü?
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sahip olduklarını zannettikleri maddenin ardına sığınmışlardı. Bu felse-
feden öylesine eminlerdi ki, hiçbir zaman bunun aksini ispatlayacak bir
açıklama getirilemeyeceğini düşünüyorlardı.

Oy sa, mad de nin as lı na ula şa ma dı ğı mız ger çe ği ile il gi li ola rak bu
bö lüm de an la tı lan lar, bu ki şi le ri bü yük bir şaş kın lı ğa dü şür mek te dir.
Çün kü bu ra da an la tı lan lar fel se fe le ri ni te mel den yı kıp at mak ta, üze rin -
de tar tış ma ya da hi im kan bı rak ma mak ta dır. Tüm dü şün ce le ri ni, ha yat -
la rı nı, ki bir le ri ni ve in kar la rı nı üze ri ne bi na et tik le ri mad de, el le rin den
bir çır pı da uçup git mek te dir. Kö rü kö rü ne inan dık la rı, bel bağ la dık la rı,
gü ven dik le ri mad de sel dün ya nın, için de ki her şey le bir lik te ken di le rin -
den uzak laş tı ğı nı gör mek te ve bu na kar şı hiç bir şey ya pa ma mak ta dır -
lar. Mad de nin dı şa rı da var olan as lı nı gö ren, ger çek ses le ri du yan,
ko ku la rı his se den tek bir in san da hi yok tur ki, mad de ci lik ol sun...

Allah'ın bir sıfatı, inkarcılara tuzak kurmasıdır. "... Onlar bu tuzağı
tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen  kuruyordu. Allah, düzen kurucu-
ların hayırlısıdır." (Enfal Suresi, 30) ayetiyle bu gerçek bildirilir. 

Al lah, dün ya da ki var lık la rın ve nes ne le rin as lı na her an  ula şa bil -
dik le ri ni zan net ti re rek ma ter ya list le ri de tu za ğa dü şür müş ve on la rı ta -
rih te ben ze ri gö rül me miş şe kil de kü çült müş tür. Mal la rı nı, mülk le ri ni,
mev ki le ri ni, ün van la rı nı, için de bu lun duk la rı top lu mu, tüm dün ya yı ve
as lın da bi rer kop ya dan iba ret olan her şe yi as lı san mış lar, üs te lik bun la -
ra gü ve ne rek Al lah'a kar şı bü yük len miş ler dir. Bö bür le ne rek Al lah'a is -
yan et miş (Al lah’ı ten zih ede riz) ve in kar da ile ri git miş ler, çe kin me den
in san la ra zul met miş ler dir. Bun la rı ya par ken de güç al dık la rı tek şey
mad de ol muş tur. Ama öy le bir an la yış ek sik li ği içi ne düş müş ler dir ki
Al lah'ın ken di le ri ni çe pe çev re sa rıp ku şat tı ğı nı hiç dü şün me miş ler dir.
Al lah in kar cı la rın an la yış sız lık la rı so nu cun da dü şe cek le ri du ru mu Ku -
ran'da şöy le ha ber ver miş tir:

Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat (asıl) o inkar edenler

hileli-düzene düşecek olanlardır. (Tur Suresi, 42)
Bu, belki de tarihin gördüğü en büyük yenilgidir. Materyalistler

kendilerince büyüklenirken, dini inkar ederken ve iman edenlere zul-
mederken aslında büyük bir oyuna gelmişler, Allah'a karşı çirkin bir ce-
saret göstererek açtıkları savaşta kesin olarak yenilmişlerdir. 

Allah bir başka ayetinde, "inkar edenlerin işleri bir seraba benzer,
susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve
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LENIN'İN YOLDAŞLARINA EMRİ: 
"SAKIN DÜŞÜNMEYİN, YOKSA İNANIRSINIZ"

M uha tap ol du ğu muz dün ya nın mad de den de ğil de al gı dan iba ret ol du ğu

ger çe ği, ma ter ya list fel se fe yi te me lin den çö ker tmek te dir. Bu ne den le ma -

ter ya list ide olog lar bu ger çe ğin di le ge ti ril me sin den çok ra hat sız olur lar.

Hat ta bu ger çe ği dü şün me me ye ça lı şır  ve yan -

daş la rı na da dü şün me me yi tav si ye eder ler. Bun -

la rın ba şın da Le nin gel mek te dir. Le nin, bir asır

ön ce yaz dı ğı Ma ter ya lizm ve Am pir yok ri ti sizm

isim li ki ta bın da "sa kın bu ko nu yu dü şün me yin,

yok sa ma ter ya liz mi kay be der si niz ve ken di ni zi di -

ne kap tı rır sı nız" an la mı na ge len şu uya rı yı yap -

mak ta dır:

"Du yu la rı mız la al gı la dı ğı mız nes nel ger çek li ği

bir ke re yad sı dın mı, kuş ku cu lu ğa (ag nos ti sizm)

ve öz nel ci li ğe (sub jek ti viz me) ka ya ca ğın dan, fi -

de iz me (di ni inan ca) kar şı kul la na ca ğın tüm si -

lah la rı yi ti rir sin; bu da fi de iz min is te di ği şey dir.

Par ma ğı nı kap tır dın mı, ön ce ko lun son ra tüm

ben li ğin gi der. Du yu la rı nes nel dün ya nın bir gö rün tü sü ola rak de ğil de, özel bir

öğe ola rak al dı ğın da, di ğer bir de yiş le ma ter ya lizm den ödün ver di ğin de, ben li ği ni

fi de iz me kap tı rır sın. Son ra du yu lar hiç kim se nin du yu la rı olur, us hiç kim se nin

usu, ruh hiç kim se nin ru hu, is tenç hiç kim se nin is ten ci olur." (V.I. Le nin, Ma te ri -

alism and Em pi rio-cri ti cism, Prog ress Pub lis hers, Mos ko va 1970, s. 334-33))

Gö rül dü ğü gi bi, ma ter ya list le rin "mad de nin as lı" ger çe ği kar şı sın da ya pa bil dik le ri tek

şey, bu nu dü şün me me ye ça lış mak tan iba ret tir. Bu, ma ter ya liz min, in sa nın an cak

ken di ken di ni kan dır ma sıy la ayak ta du ran bir hu ra fe ol du ğu nun en açık ila nı dır.
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yanında Allah'ı bulur..." (Nur Suresi, 39) diye haber verir. Materyalizm
de bu ayette işaret edildiği gibi, isyan edenler ve Kuran ahlakına muha-
lif davranarak yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar için bir "serap" oluş-
turur; ona güvenerek ellerini uzattıklarında, gördükleri her şeyin
yalnızca aslının bir kopyası olduğunu anlarlar. Allah onları böyle bir se-
rapla kandırmış, bütün bu kopya sesleri, görüntüleri, kokuları, tatları
aslı gibi göstermiştir. 

Tarih boyunca materyalist felsefeyi benimseyen felsefeciler, lider-
ler, profesörler, astronomlar, biyologlar, fizikçiler, ünvanları, mevkileri



her ne olursa olsun maddeyi kendilerine ilah edinmeleri sebebiyle bu
oyuna gelmişler, birer çocuk gibi aldanmış ve küçük düşmüşlerdir.
Beyinlerindeki küçük odadan asla çıkamadıkları, dış dünya ile hiçbir şe-
kilde karşılaşamadıkları halde tüm felsefelerini, ideolojilerini dünya ve
madde üzerine kurmuşlar, bu konular hakkında ciddi tartışmalara gir-
mişler, alaycı anlatımlar kullanmışlardır. Tüm bunlardan dolayı da ken-
dilerini çok akıllı saymışlar, evrenin gerçeği hakkında fikir
yürütebileceklerini düşünmüşler ve en önemlisi kendi sınırlı akıllarıyla
Allah'ı yorumlayabileceklerini sanmışlardır. Allah, onların içine düştük-
leri bu durumu bir ayetinde şöyle bildirir: 

Onlar bir düzen kurdular. Allah da bir düzen kurdu. Allah, düzen kuru-

cuların en hayırlısıdır. (Al-i İmran Suresi, 54)

Dünyada bazı tuzaklardan kurtulmak mümkün olabilir; ancak
Allah'ın maddeyi ilah edinenlere kurduğu bu tuzak öyle sağlamdır ki,
asla bir kurtuluş imkanları kalmamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kime
başvururlarsa vursunlar, Allah'tan başka kendilerini kurtaracak bir yar-
dımcı bulmaları da mümkün değildir. Allah'ın Kuran'da haber verdiği
gibi, "... kendileri için Allah'tan başka bir (vekil) koruyucu dost ve yar-
dımcı bulamayacaklardır." (Nisa Suresi, 173) 

Bu gerçeğin farkına varmak materyalistler için olabilecek en dehşet
verici olaydır. Bu gerçekle birlikte, her an Allah ile beraber olduklarını,
Allah'ın kendilerini her yönden sarıp kuşattığını anlamışlardır. Nitekim
Allah, "kendisini tek olarak yarattığımı Bana bırak" (Müddessir
Suresi, 11) ayetiyle, her insanın Kendi Katında aslında yapayalnız ol-
duğu gerçeğine dikkat çekmiştir. Bu olağanüstü gerçek aşağıdaki ayet-
lerle de haber verilmiştir:

Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi 'teker teker, yapayalnız ve yalın'

Bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız... (Enam

Suresi, 94)

Ve onların hepsi, kıyamet günü O'na, 'yapayalnız, tek başlarına' gele-

ceklerdir. (Meryem Suresi, 95)

Bu ayetlerde anlatılan gerçeğin bir manası da şudur: Maddeyi ilah
edinenler, Allah'tan gelmiş ve yine O'na dönmüş ya da dönmeyi bekle-
mektedirler. Onlar isteseler de, istemeseler de Allah'a teslim olmuşlardır.
Şimdi herkes gibi hesap gününü beklemektedirler. O gün hepsi, dün-
yada işledikleri ve işlenmesine sebep oldukları her suçtan ötürü tek tek
sorguya çekileceklerdir. Her ne kadar anlamak istemeseler de... 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Bu bö lüm de an lat tı ğı mız mad de nin ar dın da ki sır ko nu su -

nu doğ ru kav ra mak son de re ce önem li dir. Gör dü ğü müz tüm

varlıklar, dağ lar, ova lar, çi çek ler, in san lar, de niz ler, kısa cası

gör dü ğü müz her şey, Al lah'n Ku ran'da var ol du ğu nu, yok -

tan var et ti ği ni be lirt ti ği her varlık, ya ratılmıştır ve vardır.

An cak, in san lar bu varlıklarn asıllarını du yu or gan ları yo luy -

la gö re mez ve ya his se de mez ve ya du ya maz lar. Gör dük le ri ve

his set tik le ri, bu varlıkların be yin le rin de ki kop ya larıdır. Bu il -

mi bir ger çek tir ve bu gün baş ta tıp fa kül te le ri ol mak üze re

tüm okul lar da öğ re ti len bi lim sel bir ko nu dur. Ör ne ğin şu an -

da bu yazıyı oku yan bir in san, bu yazının aslını gö re mez, bu

yazının aslına do ku na maz. Bu yazının aslından ge len ışık, in -

sanın gö zün de ki bazı hüc re ler ta rafından elek trik sin ya li ne

dö nüş tü rü lür. Bu elek trik sin ya li, bey nin ar kasında ki gör me

mer ke zi ne gi de rek, bu mer ke zi uyarır. Ve in sann bey ni nin ar -

kasında bu yazının gö rün tü sü olu şur. Ya ni siz şu an da gö zü -

nüz le, gö zü nü zün önün de ki bir yazıyı oku mu yor su nuz. Bu

yazı si zin bey ni ni zin ar kasında ki gör me mer ke zin de olu şu -

yor. Si zin oku du ğu nuz yazı, bey ni ni zin ar kasında ki "kop ya

yazı"dır. Bu yazının aslını ise Al lah gö rür.

An cak unu tul ma ma lı dır ki, mad de nin bey ni miz de olu şan

bir ha yal ol ması onu "yok" ha le ge tir mez. Bi ze, in sanın mu ha -

tap ol du ğu mad de nin ma hi ye ti hakknda bil gi ve rir, ki bu da
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mad de nin aslı ile hiç bir in sanın mu ha tap ola madığı ger çe ği -

dir. Kal dı ki dı şa rı da mad de nin var lı ğı nı, biz den baş ka gö ren

var lık lar da var dır. Al lah'ın me lek le ri, ya zı cı ola rak ta yin et ti -

ği el çi le ri de bu dün ya ya şa hit lik et mek te dir ler: 

Onun sa ğın da ve so lun da otu ran iki ya zı cı kay de der ler ken

O, söz ola rak (her han gi bir şey) söy le me yi ver sin, mut la ka ya -

nın da ha zır bir gö zet le yi ci var dır. (Kaf Su re si, 17-18)

Her şey den önem li si, en baş ta Al lah her şe yi gör mek te dir.

Bu dün ya yı her tür lü de ta yıy la Al lah ya rat mış tır ve Al lah her

ha liy le gör mek te dir. Ku ran ayet le rin de şöy le ha ber ve ril mek -

te dir:

... Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah yap tık la rı nı zı

gö ren dir. (Ba ka ra Su re si, 233)

De ki: "Be nim le ara nız da şa hid ola rak Al lah ye ter; kuş ku suz

O, kul la rın dan ger çe ğiy le ha ber dar dır, gö ren dir." (İs ra Su re si,

96)

Ay rı ca unut ma mak ge re kir ki, Al lah tüm olay la rı "Levh-i

Mah fuz" isim li ki tap ta ka yıt lı tut mak ta dır. Biz gör me sek de

bun la rın ta ma mı Levh-i Mah fuz'da var dır. Her şe yin, Al lah'ın

Ka tın da, Levh-i Mah fuz ola rak isim len di ri len "Ana Ki tap"ta

sak lan dı ğı şöy le bil di ril mek te dir: 

Şüp he siz o, Bi zim Ka tı mız da olan Ana Ki tap'ta dır; çok Yü ce -

dir, hü küm ve hik met do lu dur. (Zuh ruf Su re si, 4)

... Ka tı mız da (bü tün bun la rı) sak la yıp-ko ru yan bir ki tap var -

dır. (Kaf Su re si, 4)

Gök te ve yer de giz li olan hiç bir şey yok tur ki, apa çık olan bir

ki tap ta (Levh-i Mah fuz'da) ol ma sın. (Neml Su re si, 75 )

Adnan Oktar (Harun Yahya)

259



DARWINİZM’İN ÇÖKÜŞÜ

D
arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini red-
detmek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olama-
mış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey değildir.
Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu
iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir

düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiç-
bir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 350 milyona yakın fosilin bulun-
masıyla çürümüştür. Böylece      Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış
olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teori-
sini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece
bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim gö-
rüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda, gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisi-
nin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim
dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle
1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen
yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tara-
fından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleon-
toloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in
geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıkla-
maktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok
çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam
ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da
özetlemekte yarar vardır.

EK BÖLÜM II



Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti ol-
makla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim
dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in
1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta
dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçe-
ğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler
ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde
küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul -
gu ya da yan mı yor du; ken di si nin de ka bul et ti ği
gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar -
win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı
uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok
önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge -
li şen bi lim ta ra fın dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel
bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du.
Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen
bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori -
nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı -
rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le -
ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık -
la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev -
rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu
yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab -
lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Charles Darwin



Aşı la ma yan İlk Ba sa mak:  Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl
önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücre-
den geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da mil-
yonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür
bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulu-
namadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan
önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gere-
kir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiç-
bir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin
ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız
madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır.
Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

“Ha yat Ha yat tan Ge lir”

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.
Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -
pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta -
ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya
ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de
bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay -
gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı.
Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin -
de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne
bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki
kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı
göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in Tür le rin Kö ke ni
ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den olu şa -
bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü
Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin
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ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış -
ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu -
cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin
ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin
ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox,
Klaus Dose, Molecular Evolution and The
Origin of Life, New York: Marcel Dekker,
1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te -
ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü re di ren di -
ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin
kar ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya -
tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın
ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü
Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı -
ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni
is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve
Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke -
ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur -
mak ta dır." (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover
Publications, 1953 (Reprint), s. 196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö -
zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü -
sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da
dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz -
la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek,
pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no  asit)
sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin
ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul -
la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New

Lou is Pas te ur, ev rim te ori si nin
da ya na ğı olan "can sız mad de
can lı lık oluş tu ra bi lir" id di ası nı

yap tı ğı de ney ler le ge çer siz kıl dı.

Adnan Oktar (Harun Yahya)



Evidence on Evolution of Early Atmosphere and
Life", Bulletin of the American Meteorological
Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in
ken di si de kul lan dı ğı at mos fer or ta mı nın ger -
çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley Miller,
Molecular Evolution of Life: Current Status of the
Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için
20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü len tüm ev rim ci ça -
ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego
Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff -
rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı -
lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği
şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip

ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer -

yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza
girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı
yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olması-
dır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden
daha komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarla-
rında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hüc-
reye ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, rastlantılarla
açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile
gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girer-
ler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesi-
nin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka
proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen

264
KOMÜNİZM PUSUDA

En son ev rim ci kay nak la -
rın da ka bul et ti ği gi bi,

ha ya tın kö ke ni, ha la ev -
rim te ori si için son derece

bü yük bir aç maz dır. 



oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır.
Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimci-
lerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek
için yeterlidir. Konunun önemi açısından
özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezle-
nemez ve enzimler de birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için
100'e yakın proteinin hazır bulunması gerek-
mektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı
için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri
DNA üretir. DNA olmadan protein sentezle-
nemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabil-
mesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücre-
deki tüm organellerin önemli görevleri var-
dır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için,
eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm or-
ganelleri ile var olması gerekmektedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne -
tik bil gi yi sak la yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl -
maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın
içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal -
kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü -
tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.
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Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler den bir ta -
ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de re ce de ki komp leks ya -
pı sı dır. Can lı hüc re le ri nin çe kir de ğin de yer alan
DNA mo le kü lü, bu nun bir ör ne ği dir. DNA, dört
ay rı mo le kü lün fark lı di zi li min den olu şan bir tür
bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da can lıy la il gi li
bü tün fi zik sel özel lik le rin şif re le ri yer alır. İn san
DNA'sı ka ğı da dö kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900
cilt lik bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta dır.
El bet te böy le si ne ola ğa nüs tü bir bil gi, te sa düf
kav ra mı nı ke sin bi çim de ge çer siz kıl mak ta dır.



Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım
özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -
zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.
Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için
iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den
oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni -
ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi -
si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit le rin

(RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak oluş ma la rı

aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de

et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la

or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal -

mak ta dır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American,

c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine
ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul
etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan
evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev -
rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir
ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"
me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is -
min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de -
le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü -
şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir
ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy -
le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu
me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör -
ne ğin at la ra dö nüş tür mez.
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Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz -
ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip de ğil dir.
Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le -
rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik -
lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon
hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal -
mış tı. (Charles Darwin, The Origin of
Species: A Facsimile of the First Edition,
Harvard University Press, 1964, s. 184)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl
olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö ne mi nin il kel
bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a
da ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar -
win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log
La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da
ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki
nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu
özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı -
yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar
cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın
yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den
ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

267



268
KOMÜNİZM PUSUDA

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki -
ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra
dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:
The Banner Of Truth Trust, 1988)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20. yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le
ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak -
ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı -
na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın
son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-
Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na
"fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin -
de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu -
şan bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz
olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-
Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün,
bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organları-
nın "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonu-
cunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir
bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her
zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.
Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.
Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da na

ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın ev -

rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re -

ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir

de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le -

cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le

za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri

ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (Charles Darwin, The Origin of Species: A

Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179)



Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın dan be ri si nek le ri mu tas yo na uğ ra ta rak,
fay da lı mu tas yon ör ne ği oluş tur ma ya ça lış tı lar. An cak on  yıl lar ca
sü ren bu ça ba la rın so nu cun da el de edi len tek so nuç, sa kat, has ta -
lık lı ve ku sur lu si nek ler ol du. Üstte nor mal bir mey ve si ne ği  ve
altta mu tas yo na uğ ra mış di ğer bir mey ve si ne ği görülmektedir.

anten

gözler

ağız

bacak

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren
mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu
görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gös-
terdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan
genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kan-
serdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" ola-
maz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına
hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekaniz-
ması" olmadığını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre
de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka yıt la rı: 
Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun
en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerin-
den türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine
dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre
bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsa-
mış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara



Canlıların aşama aşama oluştuğunu, yani
evrim geçirdiğini gösteren ise tek bir fosil
dahi yoktur. Yeryüzü tabakaları ve fosil ka-
yıtları incelendiğinde, yeryüzündeki canlı
hayatının birdenbire ortaya çıktığı görülür. 

türler"in oluşmuş ve ya-
şamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık
özelliklerini taşımalarına rağ-

men, bir yandan da bazı sürün-
gen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar

yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir
yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar

ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde olduk-
ları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır.
Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu

hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa
bunların sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta mil-
yarlarca olması gerekir. Ayrıca bu garip canlıların kalıntı-
larına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir.

Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş

çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk -

la rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi -

lir. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların
fosillerinin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı.

Bunun, teorisi için büyük bir açmaz oluşturduğunu görü-
yordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları"
(Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden

sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa

halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? 
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geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok kat-

manında gömülü olarak bulamıyoruz?.. Niçin her jeolojik yapı ve her ta-

baka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of

Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da
hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la -
na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu -
lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re,
ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci
ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür ler

ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız;

ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü -

İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka -
lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile
may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu
gös ter me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler,
ger çek dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re umut bağ -
la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri
mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı may mun ya rı in san
yüz ler oluş turur lar. 

S A H T E



YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR

Deniz Kestanesi
Dö nem: Pa le ozo ik za man,
Kar bo ni fer dö nemi
Yaş: 295 mil yon yıl

Çayır Sivrisineği
Dö nem: Se no zo ik za man, Eo sen dö ne mi
Yaş: 48-37 mil yon yıl

Fo sil ler, ev ri min hiç bir za man ya -
şan ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt -
la rı nın or ta ya koy du ğu gi bi, can lı lar
sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le bir
an da var ol muş lar ve soy la rı de vam
et ti ği müd det çe en kü çük bir de ği -
şik lik ge çir me miş ler dir. Ba lık lar hep
ba lık, bö cek ler hep bö cek, sü rün -
gen ler hep sü rün gen ola rak var ol -
muş tur. Tür le rin aşa ma aşa ma
oluş tu ğu id di ası nın bi lim sel hiç bir
ge çer li li ği yok tur. 

Gü neş Ba lı ğı 
Dö nem: Se no zo ik za man,
Eo sen dö nemi
Yaş: 54 – 37 mil yon yıl



Evrim Yanılgısı

Sekoya Yaprağı
Dö nem: Se no zo ik za man,
Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl

Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dö nem: Se no zo ik za man,
Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl

Köpüklü Ağustos
Böceği
Dö nem:  Me zo zo ik 
za man, Kre ta se dö ne mi
Yaş: 125 mil yon yıl



rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the

British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for -
mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu,
Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl -
dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di -
sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak
or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger -
çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye ga -

ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve

ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy -

le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba -

zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer

ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç

sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma,

Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983, s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -
de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in
san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, in-
sanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde
maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl
önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında
bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan
bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens
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Ev rim ci ler, fo sil ler üze rin de
yap tık la rı yo rum la rı ge nel de
ide olo jik bek len ti le ri doğ rul tu -
sun da ya par lar. Bu ne den le
var dık la rı so nuç lar çoğun luk la
gü ve ni lir değil dir. 

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-
munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar ger-
çekte soyu tükenmiş bir maymun türünden  başka bir şey değildir. Lord
Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den
dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yap-
tıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiş
bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşıma-
dıklarını göstermiştir. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines
in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389)

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani
insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar,
Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara
ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu
şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir
ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en
önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan

zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder.
(J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog:

Ernst Mayr", Scientific American, Aralık
1992)

Evrimciler "Australopithecus >
Homo habilis > Homo erectus > Homo sa-
piens" sıralamasını yazarken, bu türle-
rin her birinin, bir sonrakinin atası
olduğu izlenimini verirler. Oysa pale-
oantropologların son bulguları,
Australopithecus, Homo habilis ve
Homo erectus'un dünya'nın farklı böl-
gelerinde aynı dönemlerde yaşadık-
larını göstermektedir. (Alan Walker,
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Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı,
New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge,
c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok
modern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis ve
Homo sapiens sapiens (insanı ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır.
(Time, Kasım 1996)

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının
geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleon-
tologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına kar-
şın, Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı)

çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri

diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında ev-

rimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural

History, c. 85, 1976, s. 30)

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım
"yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda
yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bi-
limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun yıllar in-
celeyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma
yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly
Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen, ortada maymunsu canlılar-
dan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel ola-
rak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dal-
larına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna
göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve
fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bi-
limler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda
ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama"
kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu
ucunu şöyle açıklar:
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Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan

bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorum-

lanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin

mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kim-

selerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.

(Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger

Publications, 1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birta-
kım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumla-
malarından ibarettir.

Darwin Formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterse-
niz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukla-
rın bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir.
Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar biraraya
gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir
şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi düşüne-
lim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi element-
leri biraraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını, hangi
işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz. İsterseniz bu
konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları,
ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin
Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bu-
lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-
den bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak
bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu
varillere eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, iste-
dikleri kadar da (tek bir tanesinin bile tesadüfen oluşması mümkün ol-
mayan) protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve
nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar.
Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar.
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Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe mil-
yarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin başında beklesinler.
Bir canlının oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılı-
yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o
varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arı-
ları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orki-
deleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları,
hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri,
üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve
bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil
burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücre-
sini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluştura-
mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra
art arda başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra
kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri

oluşturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla
hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise,

akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya
attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki
örnekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.
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Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu
ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kı-
saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters olarak
düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dön-
üştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük
bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyin-
deki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi dü-
şünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bu-
lunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık,
ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir
yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyret-
mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tekno-
lojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin
şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı
kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu
görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü
size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş tel-
evizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netliğe
ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta,
araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine
bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba.
Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik,
TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, de-
rinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

279
Adnan Oktar (Harun Yahya)



280
KOMÜNİZM PUSUDA

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,
gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir
televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu
görmek mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha
bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gör-
düğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da televiz-
yonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın
tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size, odanızda duran
televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu gö-
rüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşünürsünüz? Binlerce ki-
şinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet
tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesa-
düfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir.
Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta ku-
lağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa ak-
tarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne
gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki
duyma merkezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese de
kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa
beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algıla-
nır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz,
kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir
cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli-
ğin hakim olduğu görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle
teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdü-
rülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi
algılayan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm tek-
nolojiye, bu teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen
kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini
düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az
da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha



müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücu-
dundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur.
Bir insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya
parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu
durum, insan yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insa-
noğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas
ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme ve işitme olayında,
tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.

Beynin İçinde Gören ve Duyan Şuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuş-
ların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,
elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya ki-
taplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay
okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde
rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve
his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç
duymadan tüm bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime
aittir?

Beynin içi kapkaranlıktır. 
Işık beynin içine ulaşmaz.

Be yin ışı ğı ge çir me di ği gi bi, se si de
ge çir mez. Do la yı sıy la biz ne ka dar
yük sek bir gü rül tü lü du yar sak du ya -
lım, bey ni mi zin içi ses siz dir. An cak bu
ses siz lik te, elek trik sin yal le ri ni, sev di -
ği bir mü zik, dos tu nun se si ve ya te le -
fo nun zi li ola rak yo rum la yan bir şu ur
var dır. Bu şu ur ru hu muz dur. 



Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücre-
lerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğunu
zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vereme-
mektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, gö-
rüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç duymaz.
Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç
santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli,
gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup,
O'na sığınması gerekir. 

Materyalist Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla
açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kö-
keni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekaniz-
malarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin
gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermektedir. Bu du-
rumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir ke-
nara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren
modeli gibi pek çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama
evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı in-
sanlar teorinin eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile ça-
lışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden
asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, mater-
yalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirile-
bilecek yegane materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler.
Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir
genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin,
"önce materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş,

doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama ge-

tirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, mater-

yalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir
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açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz.

Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sah-

neye girmesine izin veremeyiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted

World", The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna ya-
şatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden
başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz
maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün;
örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçla-
rın, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkile-
şimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin
içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime
aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan
varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle sa-
vunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar
ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla
sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var
eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillen-
diren Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin
etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan,
bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teo-
risinin, inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir
varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bun-
ların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan pro-
fesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim
adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun
yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inan-
maktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profe-
sörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için
"dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak ye-
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rinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını ba-
şından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözleri-
nin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine
engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı ka-
bilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim
(as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin
içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok
daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın
Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışları-
nın kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini
birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için
fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını
mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük
azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)
… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır
bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar
hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olan-
lardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile
inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı
yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz bü-
yülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, in-
sanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyü-
nün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici
bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara,
saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabilir.
Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atom-
ların ani bir kararla bir araya gelip; olağanüstü bir organizasyon, disip-
lin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık
için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve sayı-
sız kompleks sistemle donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanma-
sının, "büyü"den başka bir açıklaması yoktur.
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Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı
kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as)
ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa
(as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi "bil-
gin büyücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler.
Hz. Musa (as), büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onların ma-
rifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atınca, insanların gözlerini
büyülediler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir
sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -
Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-
mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya
koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduk-
larını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatınca)
bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp
yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta ol-
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dukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler
olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkile-
yen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile,
söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün et-
kisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bun-
ları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan
vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozul-
duğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına
kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçek-
leri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği
durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, ge-
leceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri
olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hi-

potezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.

(Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids:

Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar
"tesadüfler"in ilah olamayacağını anlayacak ve evrim teorisi dünya tarihi-
nin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır.
Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların
üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrını öğrenen
birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşün-
mektedir.
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