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ÖZ 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye, egemenlik haklarını sürdürmek ve toprak bütünlüğünü devam ettirmek hususunda 

Sovyetler Birliği’nin tehdidi altında kalmış ve bunun neticesinde aradığı güvenlik şemsiyesini Truman Doktrini, Marshall 

Yardımı ve nihayet NATO üyeliğiyle Batı blokunun bir üyesi hâline gelerek temin etmeye çalışmıştır. Bu süreç, Türkiye’yi 

askerî, ekonomik ve siyasî bakımdan bağlayıcı, köklü değişikliklere sevk ettiği gibi sosyal ve kültürel yönden de derinden 

etkilemiştir. Soğuk Savaş’ın meydana getirdiği kutuplaşma, Türkiye’deki sosyal hayatı Amerikan hayat tarzına yaklaştırırken 

dinî ve millî motiflerle de komünizm karşıtı bir zihin dünyasının kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede Türkiye’nin 

1950’li ve 60’lı yıllarına “komünizmle mücadele” teması damgasını vurmuştur denebilir. Pek çok faaliyet söz konusu olduğu 

gibi muhtelif yayınlar da olmuştur. Bu çalışmada, bu durumun taşradaki tezahürleri olan Mustafa Asım Kirazlı’nın 

“Kominizme Karşı Uyanık Olalım”, Orhan Özgedik’in “Komünizmle Mücadele ve Yolları”, Hüseyin Küçükkalay’ın “İslâm 

ve Kızıl Rüzgâr”, Ali Alaboğa’nın “Tehlikeli İki İzm Sosyalizm ve Komünizm” ve Selahaddin Aydın Alp’in “Komunizm ve 

Rusya” kitapları değerlendirilmiştir. Çalışmayla, taşradaki komünizm aleyhtarlığını örnek metinler ve şehirler üzerinden 

betimleyici ve eleştirel bir şekilde ele almak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, Komünizmle Mücadele, Taşrada Siyasî Propaganda. 

 

BOOKS AGAINST COMMUNISM PUBLISHED IN THE COUNTRY DURING 

THE COLD WAR PERIOD 

 

ABSTRACT 

After the Second World War, Turkey was threatened by the Soviet Union to maintain its sovereign rights and maintain its 

territorial integrity, and as a result, it sought to obtain a tool as a means of security by becoming a member of the Western 

bloc with The Truman Doctrine, Marshall Aid and finally NATO membership. This process has led Turkey to radical changes 

that are binding from a military, economic and political point of view, as well as deeply affected it socially and culturally. 

The polarization caused by the Cold War brought social life in Turkey closer to the American way of life, and with religious 

and national motives it laid the groundwork for the creation of an anti-communist state of mind. Within this scope, 1950s and 

60s in Turkey were marked by the theme of “fighting communism” - there were many activities, as well as various 

publications. In this study, Mustafa Asım Kirazlı's “Let's Be Vigilant Against Communism”, Orhan Özgedik's “The Ways 

and Means of the Fight Against Communism”, Hüseyin Küçükkalay's “Islam and the Red Wind”, Ali Alaboğa's “Two 

Dangerous -isms; Socialism and Communism” and Selahaddin Aydın Alp's “Communism and Russia” books, which are the 

manifestation of the aforementioned state, are examined. The aim of the study is to discuss anti-communism in the country 

descriptively and critically, over sample texts and cities. 
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GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşı, 10 Ağustos 1945’te sona erdiğinde başta Avrupa olmak üzere dünyanın 

birçok bölgesi büyük bir yıkıma uğramış durumdaydı. Mihver Devletlerin gerilemeye başladığı, 

Müttefik Devletlerin savaşı lehine çevirdiği tarihlerden itibaren savaş sonrası dünyayı şekillendirecek 

siyasî çerçeve tartışılmaya, kararlar alınmaya başlamıştır. Bu çerçevede olmak üzere 19-30 Ekim 1943’te 

Moskova Konferansı, 28 Kasım-1 Aralık 1943’te Tahran Konferansı, 21 Ağustos-7 Ekim 1944’te 

Dumbarton-Oaks Konferansı, 4-11 Şubat 1945’te Yalta Konferansı, 25 Nisan 1945’te San Francisco 

Konferansı, 17 Temmuz-2 Ağustos 1945’te Postdam Konferansı tertip edilmiş (Çelik, 2018: 62-70) ve 

savaşın neticesinde başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) savaş sonrası dünyada etkili ve yönlendirici güç olarak daha zinde bir 

durumda kaldıkları belli olmuştur. Hatta ABD’nin savaş döneminde gayri safi millî hasılası iki katına 

çıkmış, istihdamı artmış, piyasalarında ucuz ve bol miktarda mal bulunmuş kısaca ülkenin ekonomisi 

dünyanın geri kalanındaki yıkımın aksine güçlenmiştir (Mcmahon, 2013: 15). Buna karşılık Sovyetler 

Birliği açısından dünya siyasî şartları da bu ülkenin lehine bir manzara arz ediyordu: Japon ve Alman 

militarizminin düşmüş olması, Müttefik Devletlerden Britanya ve Fransa gibi büyük devletlerin 

ekonomik bakımdan ABD kredilerine ve Marshall Yardımı’na muhtaç hâle gelmesi, Çin’de komünist 

dünya görüşünün tesirindeki Mao Zedung’un başını çektiği güçlerin, ülkenin idaresine hâkim olması bu 

manzaranın önemli unsurlarıydı. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan manda rejimlerinin, 

dünün sömürge rejimlerinden pek farklı olmayışı ve bu ülkelerdeki bağımsızlık yanlısı hareketler için 

artık Nazi Almanya’sı gibi bir model yerine Sovyetler Birliği gibi bir örneğin olması ideolojiler çağının 

ortasında Sovyetler Birliği’ni bu ülkelere son bir dayanak hâline getiriyordu.     

İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği sıralarda Türkiye, dünyayı yıkıma götüren bu savaşa dâhil 

olmamanın getirdiği bir rahatlığı yaşamaktan uzak bir vaziyetteydi. Sovyetler Birliği, 1925’ten beri 

yürürlükte olan Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’nı 19 Mart 1945’te feshettiğini 

bildirmişti. 7 Haziran 1945’te de Sovyetler Birliği’nin Dışişleri Vekili Molotov, Türkiye’ye yeni bir 

anlaşmanın ön şartı olarak Türk Boğazları’nda Ruslara kara ve deniz üssü sağlanmasını, Kars ve 

Ardahan’ın Gürcü Sovyet Cumhuriyeti’ne temlik edilmesini ve Montreux’de yapılacak değişikler 

hususunda Sovyetlerle müşterek bir siyasî tavır geliştirilmesini talep ediyordu (Çelik, 2019: 477-478; 

Uçarol, 2015: 1010-1011). Aynı dönemde Türkiye’nin komşularından Yunanistan’ın güneyinde, 

Sovyetler Birliği’nin desteklediği, ülkenin kuzeyinde tutunan General Markos liderliğinde bir sol grupla 

hükümet arasındaki savaştan ötürü İngiliz askerleri bulunuyordu (Armaoğlu, 2015: 386-387). Öte 

yandan, savaş süresiyle mahdut olmak üzere, muvakkaten konuşlandırılmış İran’daki Sovyet 

birliklerinin burayı boşaltmayı sürüncemede bırakan ülkelerinin vaat ettikleri takvimi tatbik etmekteki 

isteksizliğinden ötürü yerlerini muhafaza ettikleri gözlemleniyordu (Armaoğlu, 2015: 380). 

Türkiye bu şartlar altındayken Britanya hükümeti 1947 Şubat’ında Amerikan hükümetine, 

Türkiye ve Yunanistan’ın Batı dünyası için önemini ifade eden, kendisinin yardım edecek güçten yoksun 

olması hasebiyle Yunanistan’daki askerî varlığını sonlandırmak durumunda kaldığından ve bu iki ülkeye 

askerî ve ekonomik yardımlarda bulunma sorumluluğunun ABD’ye düştüğünden bahseden iki tamim 

bildirdi (Armaoğlu, 2015: 397). Bunun üzerine ABD Başkanı Harry Truman, 12 Mart 1947’de kongrede 

yaptığı konuşmada dünya barışı için Yunanistan’daki iç savaşın sona ermesi ve Türkiye’nin iktisâden 

güçlü bir konumda olması gerektiğini vurguluyor, bu sebeple kongreden Yunanistan’a 300 milyon, 

Türkiye’ye ise 100 milyon dolarlık askerî yardım kararı çıkartıyordu. Truman, hakkında konuştuğu iki 

devletin hükümetlerinden de ABD ve Sovyetler Birliği arasında bir tercih yapmalarını talep ediyordu 

(Çelik, 2020: 43-44; Yücel, 2008: 7).  

Truman Doktrini’ni takiben ABD Dışişleri Bakanı George C. Marshall’ın hazırladığı ve onun 

adıyla anılan ekonomik bir program gündeme geldi. Soğuk Savaş cepheleşmesinin temellerinin atıldığı 

bir dönemde, savaştan yıpranmış olan Avrupa ekonomisini canlandırmak üzere geliştirilen Marshall 
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Yardımı, “Avrupa Onarım Programı” resmî adıyla 1948 yılında kabul edildi. ABD’nin, Avrupa 

ekonomisini denetlemesi ve serbest piyasa şartlarına bağlayarak tekrar canlandırması anlamına gelen 

Marshall Yardımı’na Türkiye de dâhil edildi (Güler, 2009: 171). Türkiye’nin 1952’deki NATO’ya 

üyeliğiyle beraber, ülkenin Batı blokuyla bütünleşmesi büyük ölçüde gerçekleşmiş bulunuyordu. 

Türkiye, bu tarihten itibaren 1962 Küba Krizi’nin ve 1964’teki Johnson Mektubu hadisesinin menfî 

tesirini yaşayana kadar Batı blokuna tamamen yaslanan bir dış siyaseti izleyecektir. 

 

SOĞUK SAVAŞ’IN MEYDANA GETİRDİĞİ SOSYAL ORTAM VE “KOMÜNİZMLE 

MÜCADELE” 

Yukarıda ana hatlarıyla izah edilmeye çalışılan İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin siyasi 

vaziyetinden hareketle denilebilir ki komünizm aleyhtarlığı süreç içerisinde peyderpey bir devlet 

politikası haline gelmiştir. Tek parti döneminin sonlarına doğru (1945-46) başlayan bu politik tutum 

Demokrat Parti iktidarı süresince de titizlikle ve hatta daha şedit bir şekilde sürdürülmüştür.  Komünizm 

aleyhtarlığı, gerek bürokratik gerekse sivil neredeyse bütün unsurlar eliyle toplumun tüm katmanlarına 

tabir caizse dalga dalga yayılmıştır. Bunda belki de başlıca âmil, Türkiye’nin Batı bloku ile özellikle de 

ABD ile tesis ettiği çok yönlü ilişkilerdir. 1949-1953 yılları arasında Truman Doktrini ve Marshall 

Yardımı çerçevesinde Türkiye’ye askerî ve ekonomik olmak üzere 500 milyon dolardan fazla ABD 

yardımı söz konusu oldu. Türkiye’ye ABD yardımları, çeşitli kriz dönemlerinde rakam farklılıları söz 

konusu olsa da Soğuk Savaş boyunca her sene olmak üzere devam edecektir. Elbette bu süreç sadece 

siyasî, askerî ve ekonomik ilişkilerden ibaret olmamıştır. Soğuk Savaş’ın mücadele düzeni, hayatın 

bütün sahasını kuşatacak seviyededir. ABD’den gelen uzmanların raporları, Türkiye’deki ekonomiden 

eğitime, askerlikten matbuat hayatına kadar her konuda değişimleri öngören teklifleri içeriyordu. 

1949’da neşredilen Thornburg Raporu, 1951’de Celal Bayar’a sunulan Barker Raporu bu meyanda 

zikredilebilir (Marım, 2010: 127-135). ABD’nin ürettiği konsept içerisinde sosyal ve kültürel hayata 

yönelik çalışmalar da önemli bir yer tutar. Türkiye’nin de bundan uzak kalmadığı görülmektedir. 

Amerikan hayat tarzı, sadece basın yoluyla teşvik edilmekle kalmaz, bu hayat tarzının propaganda 

filmleri Türkiye’deki sinemalarda da yer alır. Amerikan “Life” dergisi, Türkiye’de “Hayat Mecmuası” 

olarak ve Amerikalı film yıldızlarını kapağına taşıyarak yayın hayatına girer.  Türkiye’nin “küçük 

Amerika” olacağı, gündelik siyasî tartışmaların bir iddiası olarak dillendirilmektedir (Yücel, 2008: 117).  

Yine Soğuk Savaş mücadelesinin kapsayıcılığı çerçevesinde olmak üzere dinî sahayı ele almak 

gerekir. Sosyalist blokun kilise örgütlenmesi karşısındaki tarihî itirazları, tepkisel bir şekilde, Kapitalist 

blokun özelde kiliseyi, genelde ise dünyanın çeşitli yerlerindeki dinî oluşumları kendi mücadelelerinde 

lehte bir imkân olarak görmelerine neden olmuştur. Türkiye, 1946’da çok partili hayata geçtikten sonra 

tek parti devrindeki tavrını safha safha gevşetmiştir. Bu süreçte Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ikilemi 

anlamak bakımından 1951’deki bütçe görüşmeleri sırasında din derslerinin okullarda yerleşmesini 

savunan Demokrat Partili Burhanettin Onat’ın yaklaşımı anlamlıdır. Onat’a göre din, komünizmle 

mücadelede en önemli faktördür fakat bu konu irtica ile karıştırılmamalıdır (Marım, 2010: 185).  

Topyekûn, toplumun bütün unsurlarına yerleşen Soğuk Savaş psikolojisi, toplumda din ve 

milliyet ekseninde hayat görüşünü tayin eden unsurlar için siyasî manevra alanı da açmıştır. Buna her 

ne kadar birbirinden farklı kesimlerin farklı saiklerle katkıları olmuşsa da özellikle 1944 tevkifâtından 

beri yükselen milliyetçi tepkiler, komünizm aleyhtarı propagandada başı çekmiştir. Türk milletinin dinî 

ve millî hassasiyetlerini önceleyen söylemleri ile toplumun kahir ekseriyetini farklı tonlarda da olsa tesiri 

altına alan sağ düşünce, siyasi konjonktürün de etkisiyle çeşitli sivil toplum kuruluşları ve matbuat 

unsurları vesilesiyle en etkin rolü oynamıştır. Bu manâda 1950’li ve 60’lı yıllarda kurulan “Komünizmle 

Mücadele Dernekleri”ni hatırlamak gerekir (Meşe, 2013: 59). Bu dernek çevresinde olsun, müstakil 

olsun benzer bir “mücadele” motifiyle pek çok dergi ve kitap neşri de vuku bulmuştur. Meşe’nin 

çalışmasında kitap ve risâle olarak isimlerini verdiği, ekseriyeti 1950’li ve 60’lı yıllarda neşredilmiş, bu 

türden birçok kitap bulunmaktadır (Meşe, 2013: 94-99).  
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Bu çalışmada devletin ve siyasetin merkezini teşkil eden Ankara ile yayın faaliyetlerinin 

merkezinde bulunan İstanbul dışarıda tutularak Türkiye’nin diğer yerlerinde meydana gelen kitap 

neşriyâtını araştırmak sûretiyle taşrada oluşan komünizm aleyhtarlığı tespit edilmeye çalışıldı. Taranan 

eserlerde İstanbul ve Ankara dışında basılmış olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

kimselerce kaleme alınmış metinler dikkate alındı. Başka ülkelerde kaleme alınmış tercüme eserlere 

çalışmada işaret edilmekle beraber, Türk toplumunun tasavvurunu araştırmak esas alındığı için bunları 

inceleme yoluna gidilmedi. Bu kapsamda makalede Mustafa Asım Kirazlı’nın kaleme aldığı 1963’te 

Adana/Osmaniye’de neşredilen “Kominizme Karşı Uyanık Olalım”,  Hüseyin Küçükkalay’ın kaleme 

aldığı 1975’te Konya’da neşredilen “İslâm ve Kızıl Rüzgâr”, Orhan Özgedik’in kaleme aldığı 1965’te 

İzmir’de neşredilen “Komünizmle Mücadele ve Yolları”, Ali Alaboğa’nın kaleme aldığı 1972’de 

Samsun’da neşredilen “Tehlikeli İki İzm Sosyalizm ve Komünizm” ve Selahaddin Aydın Alp’in kaleme 

aldığı 1955’te Afyonkarahisar’da neşredilen “Komünizm ve Rusya” eserleri incelenmiştir. Eserler 

hakkında bilgi verilirken müelliflerin kullandığı imlâ, iktibaslarda muhafaza edilmiştir. Dolayısıyla 

metinlerdeki imlâ ve anlatım hatalarına dokunulmamış, ibareler olduğu gibi nakledilmiştir. 

 

“Kominizme Karşı Uyanık Olalım” Risâlesi 

“Kominizme Karşı Uyanık Olalım” risâlesinin müellifi Mustafa Asım Kirazlı, 10.05.1939’da 

Mersin’in Mut ilçesinde doğmuştur. İlkokul mezunu olan Kirazlı, çeşitli hocalardan dinî ilimler tahsil 

etmiş ve 30.04.1962’de Diyanet İşleri Başkanlığı Adana Müftülüğüne Osmaniye vaizi olarak atanmış, 

bu vazifesini 19.06.1964’e kadar sürdürmüştür. Memuriyeti boyunca Osmaniye, Bahçe, Erdemli, Mut, 

Hadim, Samandağ gibi çeşitli ilçelerde vaizlik ve tedviren müftülük gibi görevler yapmıştır. 28.02.1982 

tarihinde Osmaniye/Bahçe vaizliğinden emekli olmuştur. 

Kirazlı’nın risâlesini neşrettiği dönemde Osmaniye, Adana’ya bağlı bir ilçedir. Adana’nın ve 

ilçelerinin birçok milliyetçi gazete ve dergiye ev sahipliği yaptığı görülür (Değirmenci, 2019: 296-374). 

Türkiye’de komünizm aleyhtarı ilk dernek olan “Çukurova Komünizmle Savaş Derneği” de bu 

şehrimizde kurulmuştur (Güldal, 2017:107-109). Komünizm aleyhtarlığı ile bilinen Cumhuriyetçi Köylü 

Millet Partisi’nin (CKMP) gençlik teşkilâtı olarak kurulan Ülkü Ocakları’nın ilk şubelerinden biri 

Adana’da açıldığı gibi CKMP’nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adını aldığı 1969 kongresi de 

Adana’da yapılmıştır (Sanlı, 2019 :13, 424). Kirazlı’nın risâlesini yazdığı dönemde Adana’da Türk 

Ocağı ve Büyük Doğu Fikir Kulübü faal durumdadır ve 1964’te N. Fazıl Kısakürek Anadolu’nun çeşitli 

yerlerinde verdiği Komünizm aleyhtarı konferanslarından birisini bu şehirde gerçekleştirmiştir (Ak, 

2016:192, 203). Kirazlı’nın çalışmasını basan Osmaniye Matbaası, 1970 yılında “Oluklar Çatal, birinden 

TÜRK’lük birinden İslâm Akar/Türk İslâm Medeniyeti Dünyayı Kaplayana Kadar” mottosuyla çıkan 

Çataloluk Gazetesini de basmaktadır (Değirmenci, 2019:373).   

“Kominizme Karşı Uyanık Olalım” risâlesi 20 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın kapağında ve 

içinde herhangi bir yayınevi veya kurum tarafından neşredildiğine dair bir ifade bulunmamaktadır. 

Kapakta "Osmaniye Matbaası Basım ve Ciltevi - Osmaniye" ibaresi yer almaktadır. Buradan hareketle 

müellifin risâleyi kendi maddî imkânlarıyla bastırdığı ve dağıtımı da aynı yol ile sağladığı 

düşünülmektedir. Gri bir renk üzerine işlenen kapaktaki risâle adı, müellif adı, matbaa ve basım yeri 

ifadeleri siyah, basit süslemeli bir şerit ile çerçevelenmiştir. Risâlenin arka kapağında herhangi bir bilgi 

veya unsur bulunmamaktadır. Risâlenin iç sayfalarında bir künyeye yer verilmeyip sadece "NOT: 25 

den fazla alanlara %20 tenzilât yapılır." cümlesi bulunmaktadır. Ancak risâlenin fiyatına dair herhangi 

bir ifadeye yer verilmemiştir. Yine risâlenin hangi tarihte neşredildiği de hiçbir şekilde yer almamıştır. 

Ancak Kirazlı’nın 30.04.1962 ile 19.06.1964 arasında Osmaniye vaizliğinde bulunmasından ötürü 

risâlenin de bu tarihler arasında neşredildiğini düşünmek gerekir*. Risâlede atıf veya iktibas yapılan 

 
* Kirazlı’nın Osmaniye vaizliği sırasında, Diyanet’teki kadrosunun asaleten tasdiki için vaaz risâlesi çabası içerisinde 
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Kur'ân-ı Kerîm âyetlerinin meallerinin hangi tercümeden alındığı, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan 

yapılan iktibaslarda hangi Safahat baskısının kullanıldığı ve Yeni istiklâl gazetesinden nakledilen 

haberin hangi nüshaya ait olduğu yazar tarafından belirtilmemiştir, meçhuldür. 

Risâle dört bölümden oluşur: “Önsöz”, “Kominizmin Kuruluşu”, “Kominizmin İslâmiyetten 

Ayrıldığı Nokta” ve “Her Müslüman Türk Kominizme Karşı Uyanık Olmalı”. Önsözde yazar 

komünizmi "amansız düşmanımız" diye niteleyerek karşısında uyanık durmanın bir mecburiyet 

olduğunu öne sürdükten sonra geliştirmek istediği tavrın dinî düşüncelerinin ve hislerinin bir gereği 

olduğunu gösteren anlatımlara başvurmaktadır. Yazarın komünizm ile maddeciliği eşitlediği, toplumda 

dinî düşünce ve hislerden uzaklaşmanın olduğu tespitini de buradaki maddecilik vurgusuyla öne 

çıkardığı görülür.  

“Kominizmin Kuruluşu” bölümüne anakronik bir komünizm tarihiyle girildiği görülür. Müellife 

göre bu hareket "altıncı asırda iranda" görülmeye başlar (Kirazlı, 1963:5). Bununla kast edilen İran'daki 

Mazdekî hareketi olduğu anlaşılmaktadır. Kaynak göstermeksizin ve tafsilatına girmeksizin bu atıflarını 

sürdürür yazar. "...on dördüncü asırda Batı Anadolu'da, Ondokuzuncu asırda Fransada kuvvetle 

bastırılan" komünizm, nihayet 1917'de Rusya'da hükümet olmayı başarmıştır. Soğuk Savaş’ın beslediği 

anakronik tarih yorumlarından birisine burada da atıf görürüz: 14. yüzyılda bastırılan komünizm kuvveti 

Şeyh Bedreddin'in hareketidir. Nâzım Hikmet Ran'ın Şeyh Bedreddin üzerine yazdığı şiirler sebebiyle 

gündelik siyasî kutuplaşma geriye doğru, geçmişteki tarihî hadiselere doğru teşmil edilip uygulanmış ve 

buradan popüler tarih marifetiyle Şeyh Bedrettin Vakası gündelik siyasî tartışmalarda mevzî kazanmak 

üzere araçsallaştırılmıştır. Müellif de o dönemdeki bu algının üzerine yorumlarını inşâ etmektedir. Bu 

bölümde yazar, 14. yüzyılda Batı Anadolu'da “bastırılan” komünizmi unutarak Türkiye'ye komünizmin 

giriş tarihini Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki senelere çekip "Bizde kırk seneden beri kominizmle 

savaşılıyor" demektedir (Kirazlı, 1963:5). 

“Kominizmin islâmiyet'ten ayrıldığı nokta” başlıklı bölümde müellif, ruh ve madde ikiliği inşa 

ederek mevzuya giriş yapmaktadır. Normatif, kesin hükümlerle mevzusunu işleyen bir üslûp hâkim 

görülmektedir: "Kominizm Allahın varlığına inanmayı yani iymanı ret eder. Hayatın bütün yüksek 

kıymetlerini inkar eder." Yukarıdaki bölümlerde de işaret ettiğimiz gibi, Soğuk Savaş'ta ABD'nin kendi 

mevzisini güçlendirmek adına dinî söylemlerin, Sovyetler Birliği’nin başını çektiği Doğu bloku aleyhine 

güncellenmesine ve araçsallaşmasına destek verdiğini biliyoruz. Müellifin tavrı, dönemin bu siyasî 

mevzîlenişiyle örtüşmektedir. Bu bölümün başında "İslâmiyet ise hayatın esasına manevî nazarla bakar. 

Madde ve manâ proplemini ayırıcı değil birleştiricidir." denmesine rağmen ilerleyen bölümlerde İslâm'ı 

yüceltmek adına, İslâm’ı maddî ilgilerden soyutlayan bir ifadeye müracaat ederek tezada düşmektedir: 

"...insanda evvelâ ve esas itibariyle manevî bir varlıktan başka bir şey olamaz." (Kaynak,1963:7) 

“Her Müslüman Türk Kominizme Karşı Uyanık” olmalı başlıklı son bölümde ise müellifin 

Türkiye’nin güvenlik algısını uzun yıllar meşgul etmiş olan Sovyetler’in işgali yerine, Sovyetler’in 

güdümünde bir ihtilâl hareketiyle Moskova’nın peyki bir hükümetin kurulması tehdidine öncelik verdiği 

görülür (Kirazlı, 1963:13-14). Müellifin iddiasına göre komünistler toplumun her tarafına sızmış, idareyi 

ele geçirmek yolundadırlar. Bu gerçekleşirse "ezanlar ve Kur'anlar susturulacak, camilerimiz ahır, depo, 

bar, sinema, fuhuş evi"ne döndürülecek ve nihayet "...din adamlarımız Sibirya'ya sürülerek işkenceler 

içinde yok edilecektir." (Kirazlı,1963:9). Devrin taşrasındaki hayat görüşü ve zihniyeti uyaracak tehdit 

dili, müellifte vulgar bir şekilde mevcut bulunmaktadır. Sözgelimi komünist bir düzenle beraber 

kadınların iffeti yok edilecekken erkeğin iffetinin ne olacağından söz açılmaz. Yine camiler ahıra, 

 
olduğu sicil dosyasındaki yazışmalardan ve muhtelif risâle taslaklarından anlaşılmaktadır. Yaptığı risâle çalışmalarının 

Diyanet tarafından ilmî yetersizlik sebebiyle kabul görmediği de dosyasındaki evrâkta açıkça görülmektedir. 1963 yılına 

akseden bu yazışmalar sırasında, Kirazlı’nın kendi yeterliliğini ispat etmek için “Kominizme Karşı Uyanık Olalım” 

risâlesini de bu dönemde neşrettiği tahmin edilmektedir. Bu sebeple risâlenin neşir tarihini 1963 olarak kaydedilmiştir. 
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sinemaya dönüşme tehlikesi altındayken kütüphaneye ve atölyeye dönüşme tehdidi altında değildir. 

Müellifin vurguları, taşrada meskun Türk halkının psikolojisini yakalamaktadır denilebilir. Müellife 

göre “Kızıllar”ın Türkiye’yi müstemlekeye çevirecek ve ülke kaynaklarını Sovyetler’in “harp 

ekonomisi”ne kurban verecek bir düzene düşmemek adına “şahsi kin ve düşmanlıklar” bırakılıp millî 

birlik tesis edilmelidir. Kirazlı, milliyetçi gençliğe ve komünizm aleyhtarı neşriyâta destek çağrısında 

bulunurken bir vaiz olarak zekâtın “komünist tehlikeyi dindirici” rolünü de işaret etmektedir. Son 

tahlilde, yirmi sayfalık bu risâleyle vaiz Kirazlı’nın, Tefsir hocası Küçükkalay’ın gerisinde kaldığını 

vulgar bir üslûpla harcıâlem, hatalı veya yanlış bilgilerle bir metin ortaya koyduğunu söylemek 

mümkündür. 

 

“İslâm ve Kızıl Rüzgâr” Kitabı 

“İslâm ve Kızıl Rüzgâr” isimli eser, Dr. Hüseyin Küçükkalay tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, 

yazarın kendi yayını olup Konya’da Eser Matbaası tarafından 1975 yılında neşredilmiştir. Eserin arka 

kapağında “genel dağıtım” ibaresiyle yine Konya’da bulunan Uysal Kitabevi işaret edilmektedir. Bu 

özellikleri sebebiyle eser, taşradaki komünizm aleyhtarı mahallî neşriyât arasında sayılır. Eserin müellifi 

Hüseyin Küçükkalay, 1932 yılında Konya’da doğmuştur. İlk eğitimini Konya’da almıştır. Akabinde 

medrese usulü eğitim gördükten sonra 1950’li yıllar boyunca Halep, Şam ve Bağdat’ta orta ve yüksek 

öğrenimini tamamlayıp memleketine dönerek Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Arap Dili ve Edebiyatı 

sahasında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1998 yılında Konya’da ölen müellifin diğer eserleri Tefsir 

ve Arapça üzerinedir. “İslâm ve Kızıl Rüzgâr” kitabının neşredildiği 1975 yılında, Hüseyin Küçükkalay, 

Konya’da öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir (Oral, 2017: 48, 49).  

Kitabın neşredildiği devrin Konya’sına bakıldığında canlı, değişme ve dönüşme temayülü 

gösteren bir toplum yapısına şahit olunur. Şehrin 1975’teki nüfusu 1.422.461’tir. 1975 yılında 

Türkiye’nin şehirleşme oranı %39.03 iken, Konya’nın şehirleşmesi %41.81’dir. (Nizamlıoğlu; 2005: sy. 

18) Şehirleşme hızına dair oranlar da takriben bu rakamlar ölçüsündedir. 1965-1970 arası dönem Konya 

kırsalından şehre göç en yüksek seviyesindedir. Aynı dönemde, aradaki farkın kapanma temayülü 

sürmesine rağmen şehirdeki erkek nüfusunun kadın nüfusuna oran bakımından yüksekliği ekonomik 

faaliyetlerin şehirde toplandığı, emeğin şehirde verildiği, gelirin ise köye aktığı geçici bir durumu işaret 

etmektedir (Nizamlıoğlu; 2005: s. 19-22). Yine 1975 yılında şehirdeki okuryazarlık oranı erkeklerde 

%79.50, kadınlarda %53.78 seviyesindedir ki bunlar, Türkiye genelinin takriben üç birim üzerinde 

rakamlardır. Ancak aynı tarihte 25 yaş ve üzeri nüfusta erkeklerin %9.32’si, kadınların ise % 4.73’ü orta 

ve yüksek öğrenim görmüş kimselerden oluşmaktadır. (Nizamlıoğlu; 2005: sy. 33) Küçükkalay’ın 

“İslâm ve Kızıl Rüzgâr” isimli kitabının neşredildiği 1975 tarihinden iki yıl evvel bir genel seçim 

olmuştur. Bu seçimde Konya’da birinci parti %33 ile Ferruh Bozbeyli’nin liderliğini yaptığı Demokratik 

Parti’dir. CHP’den sonra üçüncü sırada yer alan Millî Selâmet Partisi’nin genel başkanı Necmettin 

Erbakan, Konya’dan milletvekili seçilmiş, partisi de %16,5 oranında oy almıştır (Bulut; 2006:362). 

Siyasî bakımdan kendini sağa konumlandıran Demokratik Parti’nin ve üçüncü parti MSP’nin komünizm 

aleyhtarı bir tavrı benimsedikleri bâriz bir gerçekliktir. Nitekim Konya’daki mitingte Ferruh 

Bozbeyli’nin liderini bölücülükle suçladığı (Bulut; 2006:271) CHP bu seçimlerde %20,9’da kalmıştır 

(Bulut; 2006:362). Esas teşkilatlânma ve dönüşümlerini 1980’li ve 90’lı yıllarda yapan dinî 

motivasyonlu sosyal grupların 70’lerde de faal olduğunu görmek mümkündür (Türkyılmaz; 2016:357-

359). Şehrin yakın tarihinde Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu, Hasan Hüseyin Varol gibi şahıslar dinî 

bakımdan halka öncülük eden ve şehrin sosyal yapısında tesirleri olan kimselerdir. “Islah-ı Medâris-i 

İslâmiyye” gibi modern dünyanın sorunlarına ve batıdaki gelişmelere müfredatında yer veren bir 

medrese tecrübesi de Ⅱ. Meşrutiyet yıllarında Konya’da yaşanmıştır (Türkyılmaz; 2016:88-94). Bu 
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bilgilerden hareketle Konya’da yeni sosyal ve siyasî gelişmelere dinî dayanaklar merkeze alınarak 

karşılık verecek bir kamuoyu vardır denebilir. 

“İslâm ve Kızıl Rüzgâr” kitabı “belgeler-bilgiler” alt başlığıyla neşredilmiştir. Kitabın adındaki 

“kızıl rüzgâr” tabirine dair girişte bir epigraf bulunmaktadır. Epigrafta yer alan hadis-i şerifte kıyamet 

alâmetlerinden biri olarak “kızıl bir rüzgâr’ın esmesi” zikredilmektedir. Küçükkalay’ın bu atıfla kitabın 

isminden başlayarak komünizmi kıyamet alametlerinden biri olarak takdim ettiği görülür. Kitaba Arap 

dünyasındaki komünist hareketlere dair fotoğraf ve metinlerden örnekler konmuştur. Kitabın sonunda 

ayrıca bir kaynakça verilmemiş, kaynaklar dipnot yoluyla sayfa sonlarında gösterilmiştir. Kitap iki 

bölümden oluşmaktadır. Üçte birlik hacme sahip ilk bölüm “Komünizm ve Komünistleri Tanıyalım” 

başlığını taşımakta ve ana hatlarıyla bir tehlike resmi çizilmeye çalışılmaktadır. Burada görsellerin bolca 

yer aldığı, dipnotların pek olmadığı ve yazarın kanaatlerinin metne hâkim olduğu görülür. Kitabın üçte 

ikisini oluşturan ikinci bölüm ise Irak’taki komünist hareketleri ve 1967 Arap-İsrail Savaşı’nı ele 

almaktadır. Kitabın esasını burası teşkil etmektedir. Sözün burasında yazarın Irak’ta eğitim için kaldığı 

ve bu ülkedeki matbuatı yakından takip ettiği hatırlanmalıdır. Dolayısıyla bu bölümde dipnotlar 

zenginleşmekte, bilgiler ve tahliller yazarın kanaatlerinin önüne geçmektedir. Kitabın arka kapağında 

ise “Komünistlik küfr ve dinsizliktir” cümlesiyle başlayan bir metin yer almakta ve komünizmden 

okuyucu sakındırılmaya çalışılmaktadır. Küçükkalay’ın komünizmle mensubiyet rabıtası kuran veya 

ona yakınlık duyan kimseleri doğrudan tekfir etmeyip daha dolaylı ifadelere müracaat ettiği görülür. 

Küçükkalay, arka kapakta komünizme yakınlık duyanların “bütün semavî dinlere” muhalefet ettiğini 

vurgularken ve önsözde komünizmi “İslâm âleminin ve hür dünya”nın düşmanı olarak takdim ederken 

Kapitalist dünyayla, kiliseyle, Yahudilikle İslâm’ı  aynı mevzide konumlandırması dikkât çekicidir. 

Çünkü burada “küfür tek millettir” anlayışı, muaccel sayılan bir meseleye binaen ötelenmiş 

görünmektedir.  

Kitabın birinci bölümü “Komünizm ve Komünistleri Tanıyalım” ve “Tedbirler” diye iki kısma 

ayrılmıştır. Küçükkalay da ele aldığımız diğer eserlerde benzerine rastlanır bir tarzda evvela komünizme 

teorik bir çerçeve çizmeye çalışmakta, bunu derinleştirmeden sözünü 1917 Bolşevik Devrimi’ne ve 

Rusya’ya getirmektedir. “Dünya devrimi” fikrini ve hedefini taşıyan Komintern’in Moskova’da 

bulunmasından ötürü olağan sayılabilecek bu yaklaşımın akabinde “komünistlerin sızma ve ele geçirme” 

faaliyetleri hakkında açıklamalara ve örneklere girişilmektedir. Küçükkalay’a göre sosyalizm ve 

komünizm ayrımı, esaslı ayrımlar sayılmamalıdır çünkü Marksist teorideki öngörülerden ötürü 

sosyalizm, komünizme giden bir safhadır ve komünist adını alamayan partiler “İşçi Partisi”, “Halkın 

Sosyalist Partisi” gibi isimleri almaktadır (Küçükkalay, 1975:11). Müellifin teorik açıklamalar 

hususunda zaafiyet gösterdiği, burjuva sınıfını “Marks’ın canlandırdığı” gibi dakik olmayan ifadelere 

müracaat ettiği görülürken metninde tenkit ettiği komünistlere hiçbir şekilde hakaret, aşağılama ve alay 

yoktur (Küçükkalay, 1975:9). Ancak birçok anlatımını ve tenkidini belgelere, isimlere, kaynaklara 

dayandırmak gayreti gösterirken tarafların ürettiği propagandanın tesirinde kaldığı intibaı vermektedir. 

Misâlen, taşıdığı namus telakkisinden ötürü kadın konusunun değerlendirilmesinde zaafa düşmekte, 

komünist hücre örgütlenmesi içerisindeki kadınların “hücredeki erkeklerin bütün isteklerini karşılaması” 

bahsini “böyle olduğunu duymayanımız yoktur sanırım” (Küçükkalay, 1975:14) şeklinde duyumlara 

dayandırmaktadır. Yine komünist idarelerin “kadınlara istedikleri bütün hakları verdiğini” menfî bir şey 

olarak söylerken aynı cümle içerisinde bu hürriyet elde etmiş kadınların “çeşitli vesilelerle” komünizme 

zorlandığını da söylemekte ve tenakuza düşmektedir (Küçükkalay, 1975:45).           

Kitabın ikinci bölümü Irak’taki 1958 İhtilâli ve sonrasındaki gelişmeler merkeze alınarak 

işlenmiştir. Bölgede Batı bloku ile çatışma hâlinde olan Sovyetler Birliği’nin desteğiyle 1 Şubat 1958’de 

Mısır ve Suriye, “Birleşik Arap Cumhuriyeti” adıyla birleşmişlerdi. Buna karşı bir tavır olarak aynı 

aileden gelen krallarla idare edilen Ürdün ve Irak da birleşme kararı aldığını bildirdi. Bunun üzerine 14 

Temmuz 1958’de Irak’ta General Kasım liderliğinde, Kahire ve Moskova yanlısı bir darbe gerçekleşti 
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ve neticesinde Irak Krallığı son buldu (Armaoğlu, 2015: 462-463; Uçarol, 2015:1033). “İslâm ve Kızıl 

Rüzgâr” kitabının müellifi Hüseyin Küçükkalay, bu darbenin gerçekleştiği sırada yükseköğrenim 

sebebiyle Bağdat’ta bulunmuştur ve bu darbe atmosferinde Sovyet yanlısı tavırları bizzat gözlemleyerek 

eserine aktarmıştır. Yazara göre, Irak’taki komünistler bir İsrail devleti kurulmasına baştan beri taraftar 

olmuşlardır (Küçükkalay, 1975:59). “Kızıl inançlı kimseler” diye tavsif ettiği (Küçükkalay, 1975:69) 

komünistlere karşı, müellif, ele aldığı dinî argümanları geniş bir şekilde işlemektedir. Irak’taki ihtilâl 

gözlemlerini yarıda kesip altı sayfa boyunca (70-76. sayfalar) İslâm tarihinden infak ve tasadduk 

örneklerini zikrederek bir meydan okumaya girişir. Ayrıca zekât müessesesini, komünist propagandayı 

önleyici bir çâre olarak ele almaktadır ki yazarın yorumlama tarzı, zekâtı kendi iç yapısından ve 

bağlamından kopartarak fakirliği teskin edici bir hâle bürünür (Küçükkalay, 1975:59). Müellifin infâk 

ve zekâta geniş yer verirken faizin yasaklanmasına dair fıkhî hükümleri ancak bir yerde ve sadece bir 

paragrafla ele alması da metnin ortaya çıkışındaki psikolojiyi anlamak adına vurgulanmalıdır. Yazar, 

“hür dünya” cephesinde yer aldığı için faizin önemli bir kapitalist unsur olduğu gerçeği karşısında “faiz 

yasağı”nı işlemek konusunda rahat davranamamış gözükmektedir. Hatta zekât müessesesinin öne 

çıkarılmasını salık verirken “emekçinin alın terinin kurumadan ücretinin verilmesi” fehvasını hiç 

hatırlamaması ve buna metninde yer vermemesi de dikkat çekicidir. Çünkü dönemin şartlarında 

“emekçinin alın terinin kurumadan ücretinin ödenmesi”ni hatırlamak komünist propagandanın bir 

parçası olarak kolayca yorumlanabilir ki “yeşil komünizm” tartışmalarını bu noktada vurgulamak 

yerinde olacaktır (Bkz. Yeşil Komünizm Kavgası [Ergun Göze - Tekin Erer], Haz. İsmail Sağırlı, Bedir 

Yayınevi, 1970). Son tahlilde, müellifin geniş din bilgisi ve Irak’taki gazetelere atıf yapacak düzeydeki 

güncel bilgisiyle komünizm aleyhine akaid, fıkıh ve aktüel siyaset bağlamında önemli tenkitler 

getirdiğini fakat kapitalizm-komünizm zıtlaşması arasında çelişkiye düşerek kendi bilgi zeminini tahrip 

etmeye varacak yorumlar yaptığını, takdim ve tehirlerde bulunduğunu söylemek mümkündür. 

 

“Komünizmle Mücadele ve Yolları” Kitabı 

Kitabın yazarı Orhan Özgedik, 1928 yılında Aydın’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini 

babasının memuriyeti sebebiyle farklı şehirlerde, yükseköğrenimini ise Ankara Hukuk Fakültesi’nde 

tamamlamıştır. Akabinde memleketi Aydın’a dönmüş ve burada serbest avukat olarak hayatını 

sürdürmüştür. Uzun yıllar memleketi Aydın’da yaşamış, emekli olduktan sonra İzmir’e yerleşmiş ve 20 

Mart 2011 tarihinde İzmir’de vefat etmiştir. Özgedik, avukatlık mesleğini icra ederken bir yandan bazı 

sivil toplum kuruluşlarının çeşitli kademelerinde aktif rol almış bir yandan da matbuat hayatında yazarlık 

ve dergi idareciliği gibi çeşitli faaliyetler yürütmüştür. Türk Ocakları Aydın Şubesi, Türkiye 

Komünizmle Mücadele Derneği (TKMD) Aydın Şubesi, TKMD Genel Merkezi, Salihli Türkistanlılar 

Kültür ve Dayanışma Derneği ve Türk Yayın Derneği gibi kuruluşlarda başkanlık, yöneticilik ve üyelik 

gibi vazifeler ifa ederken Mücadele, Komünizmle Mücadele, Komünizmle Savaş ve Türkeli gibi 

dergilerde yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. Yazarın mezkûr dergilerde neşredilen kırkın 

üstünde makalesi ve ikisi telif (Çalışmamızda incelediğimiz Komünizmle Mücadele ve Yolları ile 

Gökalp-Tanrı Türkü Korusun isimli kitaplar) biri derleme (Komünizm ve İşçi) üç kitabı bulunmaktadır 

(Özcan, 2012: 70-73). 

1960’lı yıllarda Türkiye’de komünizm aleyhtarlığı yaygın ve örgütlü hâle gelmiştir. Bu konudaki 

neşriyât da bu dönemde çoğalmıştır. 1963 yılında İzmir merkezli kurulan Komünizmle Mücadele 

Derneği bu durumun en önemli örneklerinden biridir. Dernek, TBMM’den 200.000 lira yardım almış, 

ayrıca dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 1965’te derneğin fahri genel başkanı olmuştur. Önemli 

bir devlet desteği gören derneğin, 1965 yılı sonunda 100 şubeye (Meşe, 2013: 138) veya 110 şubeye 

kadar örgütlendiği anlaşılmaktadır (Güldal, 2017: 113-146). Dernek merkezi İzmir’in esnaf, tüccar, 

doktor, avukat, gazeteci gibi muhtelif mesleklerden üyeleri aktif bir faaliyet göstermişlerdir. Bütün bu 
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şartlar İzmir’in sosyokültürel ve siyasî yapısının komünizm aleyhtarlığı için uygun bir zemine sahip 

olduğunu göstermektedir.  

Komünizmle Mücadele ve Yolları isimli eser 1965 yılında İzmir’de Türkiye Komünizmle 

Mücadele Derneği Genel Merkezince neşredilmiştir.  Türkiye’de “Komünizmle Mücadele” ismiyle 

kurulmuş 3 dernekten bahsedilmektedir (Meşe, 2017: 119). Bunlardan birincisi 1950’de kurulup 1953’te 

kapanan Zonguldak merkezli “Komünizmle Mücadele Derneği”; ikincisi 1956’da kurulup 1960’da 

kapanan İstanbul merkezli “Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği”, üçüncüsü ise 1963’te kurulup 

1977’de kapanan İzmir merkezli “Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği”dir ki bahse konu eseri 

neşreden dernek bu (TKMD) dernektir (Meşe, 2017: 119-172). Eser, gerek neşredildiği dönemde 

yazarının Aydın’da yaşıyor olması, gerekse İzmir’de neşredilmesinden dolayı bir taşra yayını olarak 

konuya dâhil edilmiştir. 77 sayfadan müteşekkil kitap TKDM Genel Sekreteri Hayrani Ilgar’ın takdim 

yazısıyla başlamaktadır. Ilgar burada kitaptaki yazıların bir kısmının TKDM’nin yayın organı olan 

Mücadele Dergisinde neşredildiği bilgisini verdikten sonra Özgedik’i “iman sahibi bir Türkçü” olarak 

tavsif etmektedir. Takdimin akabinde  Özgedik’in, kitabı “komünizme hizmet edenleri ikaz etmek ve 

mücadelenin bazı yollarını göstermek” niyetiyle hazırladığını izah ettiği “Başlarken” başlıklı kısa bir 

giriş yazısı bulunmaktadır. Kitap “Komünizmle Mücadeleye Mecburuz” ve “Komünizmle Mücadele 

Yolları” şeklinde iki kısımdan oluşmaktadır. Genel bir bakışla değerlendirecek olursak milliyetçi bir 

yaklaşım ve söylemle kaleme alınan kitapta ilk kısım komünizme dair yazarın tespitlerini, ikinci kısım 

ise komünizmle mücadele için tekliflerini ihtiva etmektedir. Kitapta kaynakça olmamakla birlikte yazar 

yaptığı alıntıları sayfanın altında dipnot şeklinde vermiştir. Dipnotlarda ise sadece eser ve müellif bilgisi 

aktarılmış olup alıntıların yapıldığı sayfa sayısı belirtilmemiştir.  

 Orhan Özgedik, “Komünizmle Mücadeleye Mecburuz” isimli ilk kısımda kitaba, incelediğimiz 

diğer eserlerdeki gibi komünizmin menşei ve ne idüğü ile alakalı malumat vererek başlamak yerine tabir 

câizse “kitabın ortasından konuşarak” girmeyi tercih etmiş ve komünizmin insanlık için ne tür tehlikeler 

arz ettiğini izahla “Neden Komünizmle Mücadele?” sorusuna cevap vermeye çalışmıştır. Burada sık sık 

“hür insanlık” tabirini kullanan yazar, bu tabiri, “Dünyanın dörtte biri komünizm esareti altında, dörtte 

üçü hürdür.” izahıyla Batı’nın “hür dünya” mottosundan istihsal ettiğinin işaretini vermiştir (Özgedik, 

1965: 8). Yazara göre “hür insanlığı” teşkil eden müstakil milletler komünizm tehlikesi karşısında 

birlikte hareket etmezse “kızıl vahşet” onları tek tek “yutarak” dünyanın geri kalan dörtte üçünü de ele 

geçirecek ve bunu kanlı bir şekilde yapacaktır. Yazar, bu fikrini kaynak belirtmeden aktardığı Lenin’in 

“Dünyanın dörtte birinin komünist olması için dörtte üçünün ölümü mübahtır.” cümlesiyle 

desteklemektedir (Özgedik, 1965: 14).  

Orhan Özgedik, komünizmin dünyanın dörtte birini “köle” hâline getirmesinin sebebini “hür 

dünya”nın gafletine bağlamaktadır. Öyle ki yazar, kitabın özellikle 28 sayfalık ilk kısmında tespit 

edebildiğimiz kadarıyla 40 defa gaflet kelimesini, 29 defa uyku ve uykudan türeyen (uyumak, 

uyuşukluk, uyanmak vb.) kelimeleri kullanmıştır. Özgedik, gaflet konusunda en büyük mesuliyeti 

siyasetçiler ile devlet idarecilerinin omuzlarına yüklemektedir ve bunu Komünist Rusya'nın işgâl, ilhâk 

ve tesir ettiği ülkelerin isimlerini bir kısmını kronolojik bir şekilde vererek ispat etmeye çalışmaktadır. 

İlhâk ve işgâle Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan, Buhara Emirliği, Moğolistan, Polonya gibi ülkeleri; 

tesire ise Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Doğu Almanya, Kuzey Kore, Yugoslavya, Çin gibi ülkeleri 

misâl göstermiştir (Özgedik, 1965: 22, 23). Kaynak vermeden “yabancı basına geçen rakamlara göre” 

ifadesiyle Türkiye’de 1956 yılında 3 bin komünistin faal olduğu bilgisini aktaran, “Bugün ise 30 bin 

civârında tahmin ediliyor.” diyen yazar, 20 bin komünistin 200 milyon nüfuslu Çarlık Rusya’yı köle 

hâline getirdiğini dolayısıyla 30 bin “kızıl”ın 30 milyon nüfuslu Türkiye’yi de “aynı yola sürüklemek” 

istediğini belirterek “tehlike”nin Türk milletinin kapısına dayandığı yorumunda bulunmuştur (Özgedik, 

1965: 24, 25). Bu doğrultuda Özgedik, Türk devleti ve Türk milletinin mezkûr “tehlike” karşısında bütün 
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unsurlarıyla mücadele içerisinde olması, gafil avlanmaması, daima uyanık bulunması, savaş dâhil her 

ihtimale karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etmiştir.  

Kitabın “Komünizmle Mücadele Yolları” isimli ikinci kısmı, yazarın, genel hatlarıyla 

komünizmle mücadelenin nasıl yapılması gerektiğine dair tekliflerini ihtiva etmektedir. Özgedik, ikinci 

kısmı “Devletin ve Devletlerin Mücadelesi”, “Hakiki ve Tüzel Kişilerin Mücadelesi” ve “Türkiye’de 

Komünist Çalışma Yolları” şeklinde üç bölüm olarak kaleme almıştır. İlk bölüme “Devletin gayesi, 

milletinin hayatının HÜR ve MESUT geçmesini sağlamaktır.” cümlesiyle başlayan yazar, “hür milletleri 

köle hâline sokmak isteyen komünizm”e karşı mücadelede en âmil unsurun devlet olduğunu 

vurgulamaktadır. Devletin bu mücadeleyi “fiilî” ve “fikrî” olarak iki cephede sürdürmesi gerektiğini 

belirten yazar, fiilî cephede kanun değişiklikleri ile anayasanın komünizme karşı tâdil edilmesi, konuyla 

hususî olarak iştigâl edecek ihtisas mahkemelerinin kurulması, dinsizlik propagandasının suç sayılması, 

maddî kalkınma hamlelerinin yapılması, komünizan yayınların yasaklanması ile bu yayınları takiple 

görevli bir “Komünizmle Mücadele Kurulu” teşkil edilmesi ve işsizlik, ihtiyarlık, hastalık sigortaları 

tesis edilmesi gibi tekliflerde bulunmaktadır. Fikrî cephede ise komünizm karşıtı gençlik teşekküllerinin 

teşviki, millî tarihin kuvvetlendirildiği bir millî eğitim seferberliği, Türkiye dışında yaşayan Türk 

topluluklarıyla Türkçe yayınlar üzerinden irtibat sağlanması gibi teklifler sunmuştur.  

“Hakiki ve Tüzel Kişilerin Mücadelesi” başlıklı ikinci bölümde Özgedik, “hakiki” kişilerin 

mevzî fikir ayrılıklarına rağmen komünizme karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini, zenginlerin maddî 

imkanlarını fakirlerle paylaşmasının elzem olduğunu, komünizmle mücadelede devlet organlarına 

yardımcı olunmasının önemini ortaya koyarken “tüzel” kişilerin ise idealist mücadeleciler yetiştirmesini, 

millî birliğin etrafında kenetlenmesini, millî değerleri öne çıkararak bu değerleri yaşatmasını, sendikal 

faaliyetlerde komünist istismara yol açmamasını vurgulamıştır. “Türkiye’de Komünist Çalışma Yolları” 

isimli son bölümde ise yazarın “daha ziyade basına akseden ve görünen” komünist propaganda 

dâhilindeki birtakım söylemleri değerlendirdiğini görüyoruz. Türkiye’deki komünist propagandanın 

sermaye düşmanlığı, toprak reformu, Amerikan aleyhtarlığı, demir perde sosyalizmini övme, komünist 

faaliyetlere hürriyet talebi, ilericilik-gericilik, demokrasi/oy çokluğu düşmanlığı gibi konularda 

yoğunlaştığını belirten yazar, artık bu propagandalara insanların itibar etmediğini, komünizmin iflasını 

ilân etmek üzere olduğu ve “moda”sının geçtiğini, dünyada, özellikle Batı’da ve işçi yoğunluğunun 

yüksek olduğu en ileri sanayi memleketlerinde dahi komünist partilerin çok az oy aldıklarını ifade 

etmiştir. Bu değerlendirmelerden sonra Türkiye’de “hâlâ” komünizm propagandası yapanları da “Bizde 

ise bu ideolojiyi yaymaya çalışanlar tek kelime ile satılmışlardır.” cümlesiyle ağır bir şekilde tenkit 

etmiştir.  

 

“Tehlikeli İki İzm: Sosyalizm ve Komünizm” Kitabı  

Kitabın müellifi Ali Alaboğa’dır. Biyografisi hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. Eserin kaleme 

alındığı Samsun’da, 1963’te İzmir merkezli kurulan “Komünizmle Mücadele Derneği”nin bir şubesi 

açılmıştır. Samsun murahhasları, derneğin kurultaylarına da iştirak etmiş, Samsun’daki şubenin başkanı 

Metin Turgut ikinci kurultay ile ilgili intibalarını ihtiva eden bir yazı da yazmıştır (Güldal, 2017: 116). 

Ayrıca 1951-1953 yıllarında faaliyet gösteren Türk Milliyetçiler Derneği de burada şube açmak için 

zemin bulmuştur (Kılıç, 2016: 254). Şehirde antikomünist bir hareket olan Büyük Doğuculuk da ilgi 

görmüş, hareketin lideri Necip Fâzıl Kısakürek 1949 Ağustos’unda, Büyük Doğu Cemiyeti’nin tesisine 

zemin hazırlamak kastıyla çıktığı bir Anadolu seyahatinin ilk durağı olarak Samsun’da “Ruhçuluk ve 

Maddecilik” başlığıyla bir konferans vermiştir. Daha sonra 1967’de iki ayrı zamanda “Yolumuz, 

Hâlimiz, Çaremiz” ve “Dünya İdeolojileri ve İslâm” konferanslarını, 1969’da ise “Özlediğimiz Neslin 

Vasıfları” konferansını vermiştir (Ak, 2016: 66, 227-233). Ayrıca Komünizmle Mücadele Derneği 

kurucularından Fethi Tevetoğlu’nun 1961-1974 arasında Adalet Partisi’nin Samsun senatörü olduğu da 
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bu çerçevede zikredilmelidir (Gönül, 2011:13).  Bunlarla beraber şehrin siyasî yapısı hakkında fikir 

vermesi bakımından 1969 genel seçimlerine dair verilere müracaat edilebilir: Adalet Partisi’nin oyların 

yarısını yani %49,71’ini aldığı görülür. Cumhuriyet Halk Partisi de Türkiye ortalaması olan %27’yi 

Samsun’da geçerek %36,69 almıştır. Komünizm aleyhtarı propagandaların hedefinde olan Türkiye İşçi 

Partisi’nin ise Samsun’da 3914 oy alarak %1,71’de kaldığı görülmektedir (www.tbmm.gov.tr; erişim 

tarihi: 24 Aralık 2020). 

1972 yılında Samsun’da Karadeniz Matbaası tarafından “Milliyetçi Bir Genç Sesleniyor” üst 

başlığı ile neşredilen “Tehlikeli İki İzm Sosyalizm ve Komünizm” isimli eser,  bir taşra yayını 

olmasından hareketle çalışmamıza dâhil edilmiştir. Ali Alaboğa’nın kaleme aldığı 55 sayfalık kitabın 

kapağında çatallı dilini uzatmış bir şekilde birbirine bakan iki yılan resmedilerek okuyucuya daha ilk 

bakışta sosyalizm ve komünizmin zehirli yılanlar kadar tehlikeli olduğu imajı verilmeye çalışılmıştır. 

Önsöz ile birlikte 11 bölümden müteşekkil eserde daha çok konuşma diline yakın, okuyucuya ikinci tekil 

şahıs ile hitap eden bir üslûp belirgindir. Kapakta “milliyetçi bir genç” olarak takdim edilen müellifin, 

kitabın neredeyse tamamında gençlere hitap ettiği ve bu hitabını zaman zaman “sayın müslüman türk 

kardeşim, senki ey müslüman Türk evladı, şanlı kardeşim, aziz kardeşim” gibi hamasî ifadelerle 

desteklediği görülmektedir (Alaboğa, 1972: 1, 2, 15, 24). Müellif, fikirlerini kuvvetlendirmek adına yerli 

ve yabancı birçok düşünce, edebiyat ve siyaset adamından alıntılar yapmış fakat birkaç istisna dışında 

bu alıntıların kaynağını belirtmemiştir. Kitabın ilk sayfasında müellif, “Önsözüm” başlığıyla komünizm 

ve sosyalizmin tehlikelerini “bütün açıklığıyla” anlatmayı bir vazife bildiğini ifade ederken önsözün 

devamı niteliğindeki 2. ve 3. sayfalarda inançsızlığın şahikası ve küfür şeklinde nitelediği bu iki izmle 

mücadeleyi “en hakiki, en yüce cihat” diye salık vermektedir. Komünizm ve sosyalizmi, “siyonizmin 

gayr-ı meşrû çocukları” olarak takdim eden yazar, kitabın hemen her bölümünde bu ve benzeri 

ifadelerini sürdürmekle birlikte “Tehlikeli İzmleri Hep Yahudiler Kurmuşlardır” isimli üçüncü bölümde 

de bu bakış açısını biraz daha geniş bir şekilde aktarmıştır. 

“Sosyalizm ve Komünizm” başlıklı ikinci bölüm, 12 sayfayı aşan tarafıyla kitabın en geniş 

bölümü olmakla beraber müellifin mevzu ile ilgili bakış açısının çerçevesini vermesi bakımından da 

eserin omurgasını teşkil etmektedir. Müellif bu bölüme, makalemizde incelediğimiz diğer bazı eserlerle 

benzer şekilde mezkûr iki düşüncenin yeni olmadığını, benzerlerinin “milattan önce Eflatun’da ve 6. 

asırda İran’da Nişaburlu Mazdek’de görüldüğünü” belirterek başladıktan sonra sosyalizmi, “Demokratik 

Sosyalizm ve İhtilalci Sosyalizm” şeklinde iki alt başlıkta izah etmektedir (Alaboğa, 1972: 4, 5). Genel 

olarak makbul bulmasa da demokratik sosyalizmin  bir dereceye kadar insan haklarına saygılı tarafları 

olduğunu belirten Alaboğa, tenkitlerini “bu komünizmin ta kendisidir.” ifadesiyle takdim ettiği “İhtilalci 

Sosyalizm” başlığında yoğunlaştırır ve okuyucuya “ihtilalci sosyalizm” ifadesini işittiklerinde “hiç 

tereddüt etmeden komünizm damgasını” vurmalarını telkin eder (Alaboğa, 1972: 5, 6). Bu noktada 

müellif zihnî bir karışıklığa yol açmaması için sosyalizm ve komünizmi eş anlamlı kavramlar olarak 

gördüğünü şu izahla ortaya ortaya koyar: “Sosyalizm ve komünizm arasında çok sıkı bir münasebet 

vardır. Sosyalizm, komünizmin göbek adıdır, maskeleşmiş şeklidir. Komünizm ve sosyalizm ikisi de 

birdir, birbirinden ayrı gayrı bir şey değillerdir. Bugünkü komünist memleketlerin bir adı da sosyalist 

memleketlerdir. Buralarda sosyalist ve komünist tabirleri tamamen müteradif manalar ifade ederler. Bir 

tek sosyalizm vardır, o da komünizmdir” (Alaboğa, 1972: 7,8).  

Ali Alaboğa, bahsi geçen bu ikinci bölümde sosyalizm ve komünizmi iki temel bakış açısı yani 

maddî ve manevî unsurlar üzerinden tenkide tabi tutmuştur. Aslında bu bakış açısı kitabın geneline 

şâmildir. Öyle ki diğer bölümler, müellifin bu ikinci bölümde ele aldığı konuların şerhi niteliğindedir. 

Sosyalizm ve komünizmin dinsizliği teklif ve telkin ettiğini vurgulayan müellif, bu düşüncesini kaynak 

belirtmeden meşhur Rus edebiyatçı Dostoyevski'den yaptığı alıntılarla ve Nâzım Hikmet’in hocası 

olarak tavsif ettiği Rus şair Mayakovski’nin intiharla neticelenen hayatından (Toprak, 2015: 30) 

misâllerle izah etmeye çalışmış, akabinde sözü Nâzım Hikmet’e getirmiştir (Alaboğa, 1972: 9, 10). 

http://www.tbmm.gov.tr/
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Soğuk Savaş döneminde neşredilen komünizm aleyhtarı pek çok eserde olduğu gibi bu eserde de Nâzım 

Hikmet, konuyla ilgili sûimisâl olarak yerini almıştır. Müellif “vatan haini”, “alçak”, “ruhsuz ve 

vicdansız” diye nitelendirdiği Nâzım Hikmet’in yine kaynak belirtmeden “Benim Allah’ım Moskova'da 

yatan Lenin’dir.” dediğini aktararak sapık ideolojiler olarak gördüğü komünizm ve sosyalizmin insanın 

manevî cephesini ifsad ettiğine işaret etmeye çalışmıştır (Alaboğa, 1972: 10, 11). Müellif maddî 

unsurları ise özellikle işçi ve çiftçileri mikyas tutarak geçim darlığı, emeğin sömürülmesi, hak gaspı, 

zulüm ve işkence gibi kavramlar üzerinden yine kaynak göstermeden Rusya ve Çin başta olmak üzere 

Macaristan, Romanya ve Çekoslavakya gibi ülkelerden verdiği misâllerle izah etmektedir. Daha çok 

“İşte Çin, 800 milyon halkın 600 milyon gibi kahir bir ekseriyeti açlık içinde sürünmektedir. İşte Rusya, 

240 milyonun 230 milyonu devasız dertlilerle doludur ve öleceği günü beklemektedir.” gibi subjektif 

değerlendirmelerle fakir halkın emeğinin komünist şeflerin sefahati uğruna sömürüldüğünden dem 

vurmaktadır.  

Kitabın diğer bölümlerini, bölümlerin ana fikri açısından değerlendirecek olursak (“Tehlikeli 

İzmleri Hep Yahudiler Kurmuşlardır” başlıklı üçüncü bölümden yukarda kısaca bahsetmiştik.) Ali 

Alaboğa, “Sosyalizm ve Komünizm Devletçidir Özel Mülkiyet Tanımaz” başlıklı dördüncü bölümde 

komünizmin mülkiyet telakkisini İslâm’ın mülkiyete bakış açısıyla ayetler ve hadislerden örnekler 

vererek tenkit etmiştir. Müellif, “Komünist ve Sosyalistlerin Taktiği Her Yerde Aynıdır” isimli beşinci 

bölümde komünistlerin, propagandalarını  işçi, çiftçi ve alt gelir gruplarının “güya” haklarını savunma 

yalanı üzerine bina ettiklerini; “Sosyalist ve Komünistlerin Açık Sıfatları” başlıklı altıncı bölümde şiddet 

sevici, kışkırtıcı, yalancı, zalim, hain, aldatıcı ve medenî görünen eşkıya gibi sıfatlara lâyık eylemler 

içinde olup toplumu sınıflara ayırarak milletlerin birliğine ve bütünlüğüne kast ettiklerini;  “Komünist 

ve Sosyalistlerin Adam Avcılığı” isimli yedinci bölümde insanların zaafları üzerinden barış, kardeşlik, 

özgürlük, eşitlik gibi kavramlarla halkı aldatıp baştan sona yalan söyleyerek tatlı dil ve sahte güler yüzle 

toplum içinde fitneye sebep olduklarını; “Komünistlerde Merhamet Yoktur” başlığı altındaki sekizinci 

bölümde toplumların maddî ve manevî bütün değerlerini kaba kuvvetle acımadan yağmalayıp 

sömürdüklerini; “Komünist ve Sosyalistler Din Düşmanıdır” isimli dokuzuncu bölümde insanların 

inançlarına saygı duymayıp dini bir uyuşturucu gibi görerek dinsizlik propagandası yaptıklarını ve 

onbinlerce papaz, imam, müftü gibi din görevlisini katledip binlerce ibadethaneyi yakıp yıktıklarını ifade 

etmektedir. Kitabın “Komünizm ve Sosyalizm’den Nasıl Korunmalı” başlıklı onuncu bölümünde 

Alaboğa, başlıktaki sorunun cevabını “eğitim” olarak vermiş ve “tehlikeli” diye nitelendirdiği sosyalizm 

ve komünizmden Türk milletini yalnızca “milliyetçi”, “tarihine bağlı”, “dinine saygılı”, “mukaddes 

duygularla mecz olmuş” bir gençliğin koruyabileceğini belirtmiştir. “Komünistlerin Bozguncu 

Maddeleri” başlıklı on birinci ve son bölümde müellif, komünistlerin “toplumları ifsad etmek için 

uyguladıkları planları” 16 madde hâlinde sıralayarak takdim etmiştir ki bu maddeler kitabın genelinde 

işlediği konuların kısmen özeti mahiyetindedir. 

 

“Komunizm ve Rusya” Kitabı  

Selâhaddin Aydın Alp† Rize, Afyonkarahisar, Samsun, Zonguldak, Elazığ (CDAB-CA, 30-11-

1-0 230 9 18: 2; CDAB-CA, 30-11-1-0 249 5 7: 3;  CDAB-CA, 30-11-1-0 269 9 20: 2), Manisa, Amasya 

(Cumhuriyet Gazetesi, 04.10.1966), Tekirdağ (Cumhuriyet Gazetesi, 29.11.1967) ve Erzurum’da 

emniyet müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğünde polis müfettişliği (Resmî Gazete, sayı:14164, ss. 

2) görevlerinde bulunmuştur. Bu kitaptan başka çeşitli tür ve konularda Kalbime Hükmedemem 

 
† Çalışmada ele alınan “Komunizm ve Rusya” kitabında “Aydın” müellifin ikinci adı, “Alp” ise soyadı olarak geçmektedir. Fakat yapılan 

araştırma neticesinde gerek devlet arşivlerindeki belgelerde, gerek Resmi Gazete’deki atama kararnamelerinde, gerek Cumhuriyet gazetesi 

arşivindeki haberlerde, gerekse kaleme aldığı diğer eserlerde müellifin adının “Selahattin” soyadının “Aydınalp” olduğu tespit edilmiştir.   



 

37 
Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi, 1(1) 

 
 

(Roman), Aşk ve Vatan (Hikâyeler), İdeolojilerin Çarpışması (Siyaset) ve Bir Şehrin Hayatı (Roman) 

isimli eserleri kaleme almıştır. 

Afyonkarahisar’ın siyasî ve sosyal yapısına bakıldığında 1946 ve 1950 seçimlerinde Demokrat 

Parti’nin iki katı oy farkıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde seçimleri kazandığı görülür. Bu 

dönemde, Birinci Dünya Savaşı’nda ve İstiklâl Savaşı’nda önemli görevler alan, muhalif emekli general 

Ali İhsan Sabis de DP’den birinci sıradan Afyonkarahisar milletvekili olmuştur (Tuncay, 139-140). 1954 

seçimlerinde de Demokrat Parti oyların takriben % 60’ını alarak birinci parti gelecektir 

(www.tbmm.gov.tr; erişim tarihi: 28 Aralık 2020). Komünizm karşıtı yayınlarıyla bilinen Türk 

milliyetçisi kuruluşların çatı kurumu olarak beliren ve daha sonra partileşme ihtimalinden çekinildiği 

için Malatya Suikastı bahane edilerek kapatılan Türk Milliyetçiler Derneği’nin (1945-1953) yirmi altı il 

şubesinden biri Afyon’dadır (Kılıç, 2016:253). Türk Milliyetçiler Derneği üyesi de olan ve neşrettiği 

Büyük Doğu mecmuasında antikomünist yayınlara yer veren Necip Fâzıl Kısakürek, 1949 yılında 

başlattığı cemiyet kurma faaliyetlerinin bir cüzü olarak 12 Ekim 1950’de Büyük Doğu Cemiyeti’nin 

Afyon şubesini açmıştır (Ak, 2016:86). 

“Komunizm ve Rusya” isimli kitap “Türkiyede Komunist hareketleri” alt başlığıyla 

neşredilmiştir. 1955 yılında Afyon’un Güven Matbaası’nda basılan eser, bu yönüyle makalemizin 

araştırma sahasına girmektedir. Kitabın ön kapağında yazar olarak “Afyon Emniyet Müdürü Selâhaddin 

Aydın Alp” ibaresi bulunmaktadır. Arka kapakta Alp’in edebî ve siyasî başka kitapları olduğu da ifade 

edilmektedir. Kitap, “Türk gençliği”ne ithaftan sonra Ankara Valisi ve Emniyet Genel Müdürü Vekili 

Kemal Aygün’ün tensip ve tasvibine yer vermektedir. Buna göre Önemli İşler Bürosu’ndan çıkan 22732 

numaralı yazıyla Aygün, kitabı okuduğunu ifade edip yazarına teşekkür etmektedir. Kitap, on altı 

bölüme ayrılmış 120 sayfalık bir çalışmadır. Sonda yer alan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ve 

“Lügatçe” bölümleri de on altı bölümün içerisindedir. 

Temel olarak kitabın ilk bölümleri Rusya’nın ve komünizmin mahiyetini açıklamaya ayrılırken 

son bölümler Türkiye’deki komünist eksenli propaganda faaliyetleri, örgütlenme çabaları ve bunlara 

karşı geliştirilecek tavır ele alınıyor. Müellifin, Rusya ile Sovyetler’i özdeşleştirdiği ve Soğuk Savaş’taki 

ideoloji ve ihtilâl ihracı çabalarını “Slav Birliği” siyasetinin devamı gibi değerlendirdiği görülmektedir. 

Dolayısıyla komünistleşmekle Ruslaşmanın eş görüldüğü ifadelere müracaat edilir ( Alp, 1955: 9, 11, 

53, 95). Yazarın üslubunda sık sık “hain, sinsi, kahpe” gibi tahkir edici sıfatlarla vasfedilen komünizm 

veya komünist, ilginç bir şekilde Türkiye’nin iç siyasetinde üretilen asrî-mürtecî, yobaz-aydınlanmacı 

ikiliğine oturtularak “yobaz komünist” ve “mürteci bir ruh” ifadeleriyle de tarif edilebilmektedir (Alp, 

1955: 26, 32). Propaganda üslûbuyla kaleme alınan metin, yekpare ve tek bir komünizm varmışçasına 

bir komünizm öznesi inşa edip onu her türlü gelenek, görenek, din, milliyet gibi unsuru yok saymakla 

suçlar. Fakat üslûp bakımından negatif değer yüklemeyle sanki komünizmi bir çeşit “karşı din” gibi 

gösterecek kavramlara müracat eder: “komünist zimamdarların müridlerine vaad ettikleri ideolojilerin 

esası…”, “...komünist peygamber yamağı Lenin…”, “kızıl engizisyon” (Alp, 1955: 18, 23, 29).  

Müellifin, Türk insanının zihnine yerleşmiş olan antikomünist söylemlerin ilk üreticilerinden biri 

olduğunu söylemek mümkündür. Komünizm ideolojisinin aileyi lüzumsuz kabul ettiğini, din ve milliyet 

mefhumlarını tanımadığını, “kadın[ın] bir müşterek mal olarak” tasavvur edildiğini, çocukların 

velayetinin devlete ait olduğunu Alp’in dilinden de okuruz (Alp, 1955: 17,18). Kitap bir kaynakça ve 

dipnot sistemi ihtiva etmemekle beraber Alp, kimi yazarların ismine atıf yaparak tezlerini geliştirmeye 

çalışır. Atıf yapılan yazarlar şunlardır: M. Fuad Köprülü, Arthur Koestler, Max Beer. Müellifin, 

“Komünizm Nedir?” başlıklı üçüncü bölümde konuyu Eflatun’un Devlet eserinden alarak yalınkat ve 

kaba bir teorik temellendirmeye giriştiği görülür. Bu temellendirmeyi dayandırdığı kaynak ise 

belirsizdir. Esasen ütopya edebiyatının külliyâtına ve Eflatun’a dek şecerelendirilen bu komünizm 

http://www.tbmm.gov.tr/
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telakkisi harcıâlem ansiklopedik bilgi mahiyetindedir. Yazarın bu değerlendirmelerini dönemin taşralı 

okuryazarların “genel kültür” bilgisinin seviyesini göstermesi bakımından ele almak gerekir. 

Müellif, yedinci bölümden onbeşinci bölüme kadarki kısmı Türkiye’deki sol/komünist 

faaliyetleri değerlendirmeye ayırmıştır. Ekseriyetle “komünizm/komünist” kavramını tercih etmiş, “sol” 

kavramına yer vermemiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı devirlerindeki durum ve bunların ertesinde 

ortaya çıkan teşkilâtlanma çalışmalarıyla “sol neşriyât” çabaları ele alınmış, nihayet “Komunizmle nasıl 

mücadele edeceğiz” başlıklı onüçüncü bölümle geliştirilmesi gerektiğine inanılan siyasetin genel bir 

çerçevesi çizilmiştir. Müellif, “komünist temayülleri” Birinci Dünya Savaşı’nda esir düşen 

askerlerimizin vatana dönmesiyle başlatmaktadır (Alp, 1955: 55). Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın ve 

faaliyetlerinin (Gürsoy, 2013:89-201) dönemin okuryazarları arasında yaygın olarak bilinmediği 

anlaşılmaktadır. Hikmet Kıvılcımlı, Kerim Sadi, Fatma Yalçın, Sabahattin Âli, Mustafa Suphi, Şefik 

Hüsnü , Nâmık Hasan, Hasan Sezai, Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel zikredilen neşriyât ve faaliyet 

sahipleridir. Müellif metne, gazetelerden derlediği intibaı veren sendikalaşma, “isyâna teşvik”, “sızma” 

gibi haberlerden bir demet koymuştur. Markopaşa, Tan gibi dergi ve gazetelerin yanı sıra Orhan Veli 

Kanık’ın “Yaprak” dergisi dahi “komünistlerin sinsi sinsi propaganda yapmak için âlet olarak 

kullandıkları” dergiler arasındadır (Alp, 1955:83). 1950’lerin başında etkinliği görülen, Fransız 

Komünist Partisi ve Sovyetler’den maddî destek alan ve Paris merkezli örgütlenen “İleri Jön Türk 

Birliği”yle (Yuca, 2017:78-80) Türkiye’de faaliyet gösteren Barış Sevenler Derneği de müellifin kitabını 

yazdığı dönemde aktüel olan ve kitapta yer alan teşkilâtlar olarak zikredilmiştir (Alp, 1955: 80, 96). 

Dönemin resmî söyleminin bu metindeki akislerini görmek de mümkündür: Mustafa Suphi ve 

arkadaşları, denizde vasıtalarının alaborasıyla boğularak ölmüşlerdir (Alp, 1955:58). M. Suphi ve 

arkadaşlarının öldürüldüğüne (Akal, 2014 :419-430) bir söylenti olarak dahi yer verilmez. 

Müellifin, şair Nâzım Hikmet Ran’a dair büyük bir öfke taşıdığı ve kitabın muhtelif yerlerinde 

onu zikrettiği görülmektedir. Nâzım Hikmet’in şiirlerinin ve yazılarının o dönemde Türkiye’de yasak 

olduğu ve kendisinin de 1951’de vatandaşlıktan çıkarıldığı hatırlanmalıdır (Hikmet, 2018: 1). Yazara 

göre şair, “GPU tarafından Türkiye’den kaçırılan”, “hain”, “satılmış”, “suçlu”, “vatan haini”dir. (Alp, 

1955:26, 45, 52, 70). Müellifin, Nâzım Hikmet düşmanlığını dönemin yaygın psikolojisinin bir ifadesi 

olarak ele almak gerekir. Bu ifadeler, antikomünist fikirler ve kanaatler taşıyan kimselerin ortak nefret 

nesnesi olarak Nâzım Hikmet’te buluştuklarına işaret etmektedir. Sovyet tehdidinin ve Soğuk Savaş’ın 

yumuşamasıyla şaire yönelik menfi tavrın şiddeti de azalacaktır. N. Hikmet, kendisi sembolik bir nefret 

nesnesine dönüştüğü kadar, yazdıklarıyla popüler tarih algısını da etkilemiştir: Şairin kaleme aldığı 

“Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı”nın ilk basıldığı tarih olan 1936’dan (Hikmet, 2018: 

474) itibaren anakronik bir şekilde Şeyh Bedreddin’e ve hareketine komünistlik atfedilmiştir ki müellif 

de metninde bu yoruma yer vermiştir (Alp, 1955:46).  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra güvenlik endişeleri ve soğuk savaşın siyasî şartları 

sebebiyle uluslararası siyasette yerini Batı bloku olarak belirlemek mecburiyetinde kalmıştır. Bunun 

neticesi olarak çok partili hayata geçmek gibi, askerî alt yapısını ABD düzenine intibak ettirmek gibi, 

ekonomik bakımdan serbest piyasa ekonomisinin icaplarına günden güne bağlanmak gibi birçok 

dönüşüm yaşanmıştır. Bundan bağımsız kalması düşünülemeyecek sosyal ve kültürel hayatın da 

Amerikan hayat tarzından ve Soğuk Savaş’ın kutuplaşma ortamından etkilenmesi söz konusu olmuştur. 

Bu dönemde, Türkiye’nin gündelik hayatını önemli ölçüde “komünizmle mücadele” motifi etkilemiştir. 

Taşradaki söylemlerin ise, daha yüzeysel bir söylem seviyesinde olsa bile, genel olarak toplumun 

şuuraltının ifadesi olan katılıkta tarihî, dinî ve millî söylemlerin birbirine geçtiği ve popüler-vulgar bir 

tonlama ile toplumun bazı kesimlerine hâkim olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada avukat, ilahiyatçı, 
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emniyet müdürü, vaiz gibi farklı mesleklerden kimselerce yazılmış ve ayrı şehirlerde neşredilmiş beş 

kitaptan hareketle taşradaki komünizm aleyhtarlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Netice olarak şunlar 

söylenebilir:     

• Komünizm aleyhtarlığının bazı argümanları dinî sahadan devşirilmektedir. Ele aldığımız 

eserlerin ikisinin müellifi, Kirazlı ve Küçükkalay, formasyonları itibarıyla buna elverişlidirler. Birçok 

komünist hareketin, materyalist ve pozitivist anlayışla inşa edilmiş olması, dinî sahadan söylem ve içerik 

aktarımını kolaylaştırmıştır. Bu durum, ilginç bir tezat da ortaya çıkarmıştır: Devletin resmî tavrı hâline 

gelmiş komünizm aleyhtarlığına ilahiyatçı ve vaizler muhteva kazandırmaktadır ki bu, Türkiye’deki 

laiklik uygulamalarıyla birlikte düşünüldüğünde bir tezattır.       

• Osmanlı Devleti’nde, ulemânın birçok vasfıyla beraber, devletin aldığı kararları 

meşrulaştırıcı ve bunlar için söylem geliştiren bir işlevi vardır. Ulemânın bu yönüyle Cumhuriyet 

devrindeki diyânet ve ilahiyât mensuplarıyla kıyaslanması tarihî devamlılığın tezahürleri, dinin 

toplumsal ve siyasî tezahürleri gibi hususlarda aydınlatıcı sonuçlara ulaşmaya yarayabilir. Türkiye’nin 

Batı ittifakına dahil olması ve bunun devletin genel bir tavrı haline getirilmesiyle beraber Komünizm 

aleyhtarı propagandaya diyanet ve ilahiyat mensuplarının destek vermesi bu bağlamda 

değerlendirilebilir ve yeni araştırmalar için dayanak sayılabilir.  

• Müelliflerin tavrında ve kurgularında benzerlikler vardır: Komünizm hakkında teorik 

temellendirme yapıldıktan sonra Rusya merkezli ve Bolşevik Devrimi merkezli bir okumaya girişilir. 

Çoğu kere Rusya ile Sovyetler, Panslav yayılmacılıkla Komünizm ihracı birbirine geçmekte veya 

birbirinin devamı şeklinde değerlendirilmektedir. Müellifler, devlet teşekkülünün ötesinde komünizm 

aleyhinde sivil tedbirlerin gereğine inanmış, topluma teşkilatlı bir şekilde “komünist sızma”ya karşı 

hareketi telkin eder bir anlayış içerisindedirler. Bir işgâl hareketine karşı devletin teyakkuzda olduğunu 

ama içeriden bir komünist hükümetin teşkil olunmasına karşı halkın harekete geçmesi gerektiğini 

düşünmektedirler.  

• Nâzım Hikmet’in “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı” kitabıyla birlikte 

anakronik bir şekilde Şeyh Bedreddin’e komünistlik atfetmek literatüre geçmiştir denebilir. Kirazlı’nın 

ve Alp’in metinleri, anakronik tarih anlatımlarının oluşmasında edebiyatın ve propagandanın yeri 

bağlamında ele alınabilir. Bu bağlamda, taşrada komünizm aleyhtarlığının temâlarından biri de Şeyh 

Bedreddin’dir demek mümkündür.   

• Hem Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Arapça ve Tefsir dersleri veren Hüseyin Küçükkalay’ın 

hem de il emniyet müdürlükleri yapan Selahaddin Aydın Alp’in “insan hakları” ile komünizm 

mukayesesi yapması tesadüf değildir. Kendilerini “hür dünya” diye tesmiye eden Batı blokunun 

komünizm aleyhtarı propagandasının merkezinde “insan hakları” kavramı vardır. 20. yüzyıldaki 

savaşların, ideolojik kutuplaşmanın ve bilhassa Soğuk Savaş’ın meydana getirdiği ortam, Batı blokunun 

“insan hakları” ve demokrasi adına silahlı müdahaleye kadar varacak fiillerine meşruiyet sağlayan, 

yaygın ve harcıâlem bir söylem hâline dönüşmüştür. Komünizmi, Küçükkalay’ın dinî gerekçelerle, 

Alp’in devletçi ve milliyetçi anlayışla değil de “insan hakları” merkezli tenkit etmesi, Türk insanının 

zihnen kendi hayat görüşünü, dünya görüşünü öteleyerek Batı mahreçli bir dünya görüşünü öne 

almasının tezahürlerinden biridir diye yorumlamak mümkündür.   

• Ele aldığımız eserlerden Özgedik’in (1965) ve Alp’in (1955) eserleri Soğuk Savaş’ın ilk 

devresinde kaleme alınmıştır. Bu dönemde Soğuk Savaş’ın siyasî ve diplomatik gerilimi had safhadadır. 

Türkiye de kuvvetli bir şekilde Batı bloku tarafında kesin bir tavır koymaktadır. 1964’teki Johnson 

mektubu olayına kadar Türkiye’nin bu tavrı sürecektir. Bizim ele aldığımız eserlerde bu kesin tavrın 

tesiri görülür. Müelliflerin emniyet ve hukuk sahasından olması, devletin kesin tavrıyla birlikte 

anlaşılmalıdır. 1964’ten sonra kamu kurumlarının yayınları veya devletin emniyet, ordu ve hukuk 
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sahasındaki mensuplarınca kaleme alınan eserlerde Rusya’nın doğrudan hedef alınmadığı görülür. 

Nitekim bir örnek olarak, Genelkurmay Başkanlığı 1nci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı’nca 1972’de 

neşredilen “Komünistler Gençlerimizi ve İşçilerimizi Nasıl Aldatıyor?” kitapçığı 12 Mart Muhtırası’nın 

meşrulaştırılması için neşredilmiş, iç siyasete hitap eden bir yayındır. Ele aldığımız diğer üç eserin 

müellifleri ise sivil, metinleri de “dinî” niteliktedir denebilir. Bu eserlerin 1970’lerde neşredildiği de 

hatırlanmalıdır. Buradan hareketle, Soğuk Savaş’ın şiddetli devresinde devletin doğrudan mevzi ve tavır 

aldığı görülürken Soğuk Savaş’ın detant devri de denen 1965 ve sonrasında taşradaki komünizm 

aleyhtarlığının daha sivil bir ortamda, dinî dayanaklarla sürdürüldüğü şeklinde yorumlanabilir. Elbette 

bu durumun ortaya çıkmasında siyaset kurumlarının tavırlarını belirlerken komünizm aleyhtarlığını 

güncel siyasetin bir parçası hâline getirmelerinin de rolü vardır. Bir bakıma, devlet resmî siyasetini 

topluma mâl etmiş ve resmî kanallardan, doğrudan komünizm aleyhtarı propaganda yürütmeye ihtiyaç 

duymamıştır.  

• Taşrada komünizm aleyhtarlığı konusunda yeterli araştırma yoktur, bu konuda doktora 

ve yüksek lisans seviyesinde çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bugüne değin yapılan çalışmalarda 

taşradaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri, teşkilâtları ve yayınları hemen hiç incelenmemiştir. 

Partilerin taşra teşkilâtlarında Soğuk Savaş karşısında takınılan tavrın ne olduğu, mahallî basında 

komünizm aleyhtarlığının hangi söylemlerle ve ne seviyede tartışıldığı akademik araştırmaların konusu 

olmamıştır.        
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