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SUNUª 
 
 Yaygýn anlayýºlardan birine göre S.B.K.P.�nin revizyonist 
yönelimi 1956�daki 20. Kongre ile baºladý; Stalin�e ilk defa bu 
Kongre�de, pek çok kiºinin resmi varlýðýný uzun süre bilmediði 
Kruºçef�in gizli konuºmasýnda saldýrýldý; Ç.K.P. ve A.E.P. 20. 
Kongre�nin revizyonizmine karºý savaºýmlarýna ve Stalin�i 
savunmaya bundan bir müddet sonra baºladý; onlarýn bu 
savaºý, Marksist-Leninistlerin Sovyet Revizyonizmine karºý 
savaºýný temsil eder; onlarýn bu Stalin savunularý onlarýn 
Stalin�i onun düºmanlarýna karºý savunmalarýný temsil eder; 
dolayýsýyla bir yanda S.B.K.P. ve diðer yanda Ç.K.P. ve A.E.P. 
arasýnda ortaya çýkan bölünme Stalin sonrasý Komünist 
hareketteki ilk bölünmeyi, Revizyonistlerle Marksist- Leninistler 
arasýndaki ilk bölünmeyi temsil eder, vs. vs. 
 Bu tür önerilerin doðruluðunu yanlýºlýðýný incelemek 
zorundayýz. Bu zorunluluk herkese malum olmalýydý çünkü çok 
kötü bir yenilgiye uðratýldýk, ezildik, yok edildik ve açýktýr ki 
yukarýda deðinilen bölünmenin taraflarýndan hiçbiri de bize 
düºmana karºý iyi savaºçýlar, muzaffer savaºçýlar olmamýz için 
gerekli bir ideolojik silah vermediler; kendimizi asmamýz için 
saðlam bir ip verdiler. Neler olup bittiðini ve nelerin olup 
bitmekte olduðunu kavramamýz gerekliliðinin zamaný geldi ve 
geçti bile. 
 Bu çalýºma bu yönde küçük bir baºlangýçtýr. Bu çalýºma, 
Stalin demek Komünizmin inºasý demekse, Stalin�e yapýlan 
saldýrýlarýn en geç Aðustos 1953�te baºladýðýný, onun 
Komünizmi Ýnºa Planý�nýn 1953 Aðustos�u baºlarýnda ve 
açýktan açýða saldýrýya uðradýðýný ve bu saldýrýlarýn ve yine 
açýktan açýða 20. Kongrede de sürdürüldüðünü gösteriyor. 
Stalin�e saldýrýdan onun ºahsiyetine yapýlan saldýrýlarý 
anlayanlar ve böylece Stalin�i kendi dar, küçücük ve kiºisel 
(kiºiye tapma) seviyesizliðine indirenler, ancak bunlar Stalin�e 
saldýrýnýn 20. Kongredeki Kruºçef�in gizli konuºmasýyla 
baºlatýldýðýný ilan edebilirler ve 20. Kongre öncesi açýktan 
baºlatýlan ve 20. Kongrede de açýktan sürdürülen saldýrýyý bir 
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türlü göremezler. 
 Ve tabii ki, Ç.K.P. ve A.E.P.�nin belgelerine bir göz 
atarsak, onlarýn Stalin�e saldýrýdan niye Stalin�in ºahsiyetine 
yapýlan saldýrýlarý anladýklarý da ortaya çýkar. Çünkü o zaman 
görülmektedir ki, sorun komünizmin inºasý konusunda bir 
siyaset sorunu olduðunda tümüde, Sovyetler, Çinliler ve. 
Arnavutlar hepsi de hemfikirdirier, Ç.K.P. ve A.E.P. Stalin�in 
Komünizmi Ýnºa Planý�na yapýlan saldýrýlarla hemfikirdirler, 
onlar da bu saldýrýya katýlmýºlardýr; onlarýn Komünizmi inºa 
planlarý Stalin�in komünizmi inºa planýyla çakýºmamakta fakat 
Kruºçef, Troçki ve Buharin�in komünizmi inºa planlarýyla tam 
bir uyum göstermektedir. 
 Kitabýn birinci bölümünde okuyuculara ikinci bölümde 
sunulan belgeler hakkýndaki yorumlarýmýzý topladýk. Yorumlar 
da belgeleri yaptýðýmýz gibi Sovyet, Çinli ve Arnavut 
bölümlerine ayrýlmýºtýr ve en sona Polonyalýlardan enterasan 
bir belge eklenmiºtir. Üçüncü, ekler bölümü, birinci bölümde 
varýlan sonuçlarý güçlendirmek için ilave edildi; yani Ç.K.P. ve 
A.E.P. Stalin�in Komünizmi Ýnºa Planý�na yapýlan saldýrýdan 
haberdardý, onun planýný bu saldýrýlara karºý savunmadýlar ve 
dahasý bu saldýrýlarýn revizyonist siyasetinin formüle 
edilmesine katkýda bulundular. 
 Herkes seçmek zorunda: komünizmi inºa planýyla Stalin 
veya kendilerine özgü komünizmi inºa planlarýyla onun gizli 
veya açýk muhalifleri. 
 Üçüncü bir yol olmadý ve olmayacak da. 
 Ya, Marksizm-Leninizm�in çarpýtýcýlarýna karºý tavizsizce 
yürütülecek mücadeleye katýlýnýr, ya da tavizler, bahaneler 
metodu ve dolayýsýyla düºmanla baðlar korunur. 
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BÖLÜM I 
YORUMLAR 

 
 

A. SOVYETLER 
 
 Stalin�in Komünizmi Ýnºa Planý�na saldýrý 20. Kongre�de, 
Stalin�in ºahsiyetine karºý ve gizli kapýlar ardýnda yapýlan bir 
saldýrýyla baºlamaz. Bu saldýrý onun ölümünden altý ay sonra 
baºlar. Burada onun ölümünden hemen sonra, büyük ihtimalle 
onun ölümünden de önce baºlayan siyasi konspirasyonlara 
deðinmiyoruz. Nede olsa bu konspirasyonlar konusunda KGB, 
CIA vd. ile yarýº edecek yetenek ve imkanlara sahip bilge         
yoldaºlardan deðiliz. Saldýrýya uðrayan onun ºahsiyeti deðil, 
onun komünizmi inºa planýdýr. Ve bu kapalý kapýlar ardýnda 
deðil, Yüce Sovyet�in Aðustos 1953 açýk oturumunda 
yapýlmýºtýr. Bu çalýºmada, bu saldýrýyý, Stalin�in Komünizmi 
inºa Planý�na yapýlan bu saldýrýyý bir hususta ve tarihi süreç 
içinde inceleyeceðim: genellikle üretim araçlarýnýn tüketim 
maddelerine kýyasla daha hýzlý geliºimi olarak bilinen üretim 
araçlarý üretiminin öncelikli geliºmesi ekonomik yasasý.         
Stalin�in Komünizmi Ýnºa Planý�na yapýlan saldýrý da tarihi 
olarak bu ekonomik kanunun iðdiº edilmesiyle baºlamaktadýr. 
Bu hususta elde mevcut ilk saldýrý örneðini ºu belgeden 
okuyabilirsiniz: 
 

1. Malenkov�un Yüce Sovyet�teki Konuºmasý 
           Pravda ve Ýzvestia, 9 Aðustos 1953  
        Sf. 1-4. 
 

Stalin�in Komünizmi Ýnºa Planý�nýn düºmanlarý �aðýr 
sanayinin geliºmesinde elde ettiðimiz baºarýlar temelinde� 
�hafif ve gýda sanayilerini de, aðýr sanayinin geliºme hýzý 
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oranýnda geliºtirme imkanýna� sahibiz önerisini 
kabullendiriyorlar. Buda, tabii ki, �herºeyden önce tarýmýn 
geliºmesi ve büyümesiyle meºgul olmalýyýz� önerisinin 
kabulünü zorunlu kýlýyor. 

Yeni siyasi hattýn temeli budur. Ve Stalin�in Komünizmi 
Ýnºa Planý�nýn bu düºmanlarýna göre, daha önceleri Troçkist ve 
Saðcý Teslimiyetçilerin savunduklarý bu hattýn, aðýr sanayi artýk 
inºa edildiði ve ekonomiye hükmettiði için, �Troçkist ve Saðcý 
teslimiyetçiler ve hainlerin� siyasi hatlarýyla hiçbir baðý yoktur. 

Bu vatan hainleri ne derlerse desinler bu yeni siyasi hat 
Troçkist ve Saðcý teslimiyetçiler ve hainlerin siyasi 
hattýnýn ta kendisidir. Sovyet Kanunlarýna göre, 5 Yýllýk 
Planýn uygulanmasýný önleyici her türlü faaliyet vatana ihanet 
suçu iºlemektir. Bu yeni siyasi hat, 1951-55 planýnýn 
uygulanmasýný önleme çaðýrýsý yapmaktadýr. Bu yeni hattýn         
Marksizm düºmaný bir siyaset olduðu Stalin�in �S.S.C.B.�inde 
Sosyalist Ekonominin Sorunlarý� kitabýnda teºhir edilmiºti. Bu 
yeni hattýn Marksizm düºmaný bir siyaset olduðu Yüce 
Sovyetlere yukarýdaki konuºmayý yapan bu Malenkov 
ºarlatanýnýn bizzat kendisi tarafýndan 19. Parti Kongresinde 
teºhir edilmiºti. 

Bu yeni hat �herºeyden önce tarýmýn geliºmesi ve 
büyümesiyle meºgul olmayý� gerektirdiði için, bu hattýn 
haklýlaºtýrýlmasýnýn yeni örnekleri doðrudan tarýmý ilgilendiren 
konulardadýr. Bunlarý ºu yazýlarda okuyabilirsiniz: 
 

2. N. S. Kruºcef. 
   S.S.C.B.�inde Tarýmýn Daha da  Geliºtirilmesi  
    için Alýnacak Tedbirler 

           S.B.K.P. M.K. Geniº Toplantýsýna Sunulan  
            Rapor. (3 Eylül 1953.)  
       (Sf. 17) 
 

Görüldüðü gibi, bu vatan hainleri ºimdi de �büyük-çaplý 
sanayi ile tarým arasýnda bir uyumsuzluk� ve �halkýn satýn 
alma gücü ile tüketim eºyalarý ve gýda maddeleri arzý arasýnda 
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bir uyumsuzluk� tespit ettiler. Ve yine burada, �sosyalist 
üretim tarzýnýn temel amaç ve temel görevi tüm toplumun 
sürekli artan maddi ve kültürel ihtiyaçlarýný tatmin etmek�        
olduðu olgusunu ileri sürerek 1951 -55 Beº Yýllýk Plan�ýný 
açýktan açýða deðiºtirip, kendi planlarýný devreye 
sokmaktadýrlar. Stalin�in �..Ekonominin Sorunlarý� yapýtýný 
incelemiº her bir okur bu Marksizm düºmanlarýnýn bu 
�tüketimci� yaklaºýmlarýnýn yeni bir öneri olmadýðýný iyi 
bilecektir. 
        Yukarýda deðinilen MK Geniº Toplantýsý tarým alanýnda 
oldukça enterasan deðiºikliklere yol açar ve hemen bunlarýn 
peºinden aºaðýda deðindiðimiz Kararnameler devreye girer. 
Bu kararnameler çok detaylý ve 1951-55 son Stalin Plan�ýndan 
ne kadar farklý olduklarý, bu planýn terk edilmesi anlamýna 
geldiði, bunlara ºöyle bir göz atan herkes açýsýndan gayet        
bariz bir olgudur. Bu kararnamelere sadece deðiniyoruz. 
Yapýlan alýntýlar, yeni hattý savunmak için üretim araçlarý 
üretiminin öncelikli geliºmesi konusunda ileri sürülen teorik 
önermelerle kýsýtlanmýºtýr. 
 
        3. Kararnameler 
 
                 i- Hayvancýlýðý Geliºtirme Üzerine Kararname 
                 KPMK ve Bakanlar Kurulu. ( 26 Eylül 1953 ) 

   ii- Tüketim Maddeleri Üretimin Artýrma Üzerine   
       Kararname 

                      KPMK ve Bakanlar Kurulu. ( 28 Ekim 1953 ) 
                iii- Gýda Maddeleri Üremini Artýrmak Üzerine   
                     Kararname 
                     KPMK ve Bakanlar Kurulu. ( 30 Ekim 1953) 
 (Sf. 17) 

 
Tüm bunlara raðmen, Yeni Hattýn taleplerinin tarým 

tarafýndan karºýlanmasýnýn imkansýzlýðý ilgili herkese malum 
olmalýydý. Sanayide üretim, belirli ekonomik kurallar 
çerçevesinde, az çok isteðe baðlý olarak hýzlý bir ºekilde 



Bir Öncelliðin Ne Önemi Varki? 

 8 

artýrýlabilinir ve bu artýº sürekli kýlýnabilinir. Halbuki tarýmda ve 
hammaddesi tarýma baðýntýlý olan sanayi dallarýnda, tarýmdaki 
üretimin tabiyatý icabý sürekliliði saðlanmýº aºýrý hýzlý bir artýº 
imkansýzdýr. S.S.C.B.�inde tarým üretiminde sürekliliði 
saðlanan bir artýº �Tabiyatýn Dönüºtürülmesi Stalin       
Planý�nýn uygulanmasýný gerektirirdi. Tabii ki eðer kiºi hýzlý ve 
geçici sonuç elde etmek istiyorsa, geniº bakir ve 
�kullanýlmayan� topraklara sahip bir ülkede bunu baºarmak 
mümkündür. Dolayýsýyla da, bakir topraklarýn üretime açýlmasý 
siyasetine yönelinip, ihlal edilmesi vatana ihanet suçu olan 
�Tabiyatýn Dönüºtürülmesi Stalin Planý�nýn, anavatanýn bu 
kanunun ihlali, bu planýn diri diri gömülmesi Yeni Hatta itiraz        
etmeyen hiç kimsenin karºý çýkamayacaðý bir gereklilik olarak 
kendini dayatýr. Dolayýsýyla da ºu kararla karºýlaºýyoruz: 
 

4. Merkez Komitesi Geniºletilmiº Toplantýsýnýn  
           Bakir Topraklarýn Üretime Açýlmasý Üzerine     
           Kararý. (23 ªubat-2 Mart 1954)  

(Sf. 18)  
 
        Buna da kararnameler gibi sadece deðiniyoruz. 
        Tabii ki, bakir topraklarýn üretime açýlmasý basitçe 
topraklarýn üretime açýlmasý olayý deðildir. Böylesi topraklarýn 
büyük miktarlarda üretime açýlmasý çok miktarda traktör ve 
diðer tarým makinalarýnýn kullanýmýný gerektirir. Dolayýsýyla 
bunlarý üretmek için çok miktarda çelik ve makina üreten 
fabrika üretmek gereklidir. Ve bu tür topraklarda üretim        
ancak ve ancak, �Tabiyatýn Dönüºtürülmesi Stalin 
Planý�nýn taleplerinin tersine, bol miktarda kimyasal gübre 
kullanarak mümkündür. Bu gübreleri üretmek için bir yýðýn 
kimyasal üretim yapan fabrika ve bol miktarda petrol ve gaz 
üretilmesi gerekir. Bunlarý üretmek için de yine bol miktarda 
çelik ve makina üreten fabrika üretmek ve t�m bu çelik, petrol, 
gaz, makina fabrikasý üretimini bu amaç için, bakir 
topraklardan ürün elde etmek için kullanmak, pardon, çarçur 
etmek gerekir. 
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        Baºka bir deðiºle, yanlýº yönde bir adým atar ve o yönde 
devam etmekte ýsrar edersen, bir Marksist isen Komünizmin 
yýkýmý cehennemine, bir hain isen Komünizmin yýkýmý 
cennetine ulaºýrsýn. 
        Tüm bunlardan sonra okur Yeni Hattýn taraftarlarýnýn hiç 
zorlukla karºýlaºmadýklarý, herºeyin onlarýn istediði yönde 
geliºtiði yanlýº duygusuna kapýlabilir. Muhalefetle karºýlaºtýlar. 
Okuyunuz: 
 
        5. Parti�nin Genel Hattý ve Marksizmin   
            Bayaðýlaºtýrýcýlarý.  
            D. ªepilov. (24/01/1955  Pravda.) 
         (Sf. 18) 
         

Daha ileri gitmeden, Stalin yoldaºýn �..Ekonomik 
Problemler� yapýtýnda bu ªepilov karakterine(karaktersizine) 
ºu ºekilde deðindiðini hatýrlatmak isterim: �Diðer sorulara 
gelince; Ostrovityanov, Leontyev, ªepilov (abç), Gatovsky vd. 
yoldaºlarýn �Önerileri� hakkýnda belirtmek istediðim bir fikir 
yok.� 
        ªepilov�un buradaki önerilerine bir bakarsak Stalin�in 
onun önerileri hakkýnda neden bir fikir belirtmek istemediði 
okura açýk olacaktýr. 
        ªepilov �üretim araçlarý üretiminin relatif olarak daha 
yüksek büyüme hýzýnýn� �sosyalist ekonominin bir kanunu� 
olduðunu ispatlýyor ve böylece Parti Hattýný muhaliflerine karºý 
savunuyor, Stalin�i çarpýtýcýlarýna karºý savunuyor. 
        Gel gelelim, ªepilov�un yerle bir ettiði (?) muhaliflerinin 
�1953�ten beri Sovyet yurdu ekonomik geliºmesinde yeni 
bir aºamaya ulaºmýºtýr, ki bu aºamanýn esasýný Parti�nin 
ekonomik siyasetindeki radikal bir deðiºiklik oluºturur� 
tespiti yukarýda okura sunduðumuz Parti belgelerine, bu 
belgelerde alýnan kararlar ýºýðýnda atýlan çok ve çeºitli pratik 
adýmlara, tüm bunlarýn saðladýðý gayet saðlam temellere 
sahiptir, olgularý yansýtmaktadýr. Onlarýn Parti�nin ekonomik        
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siyasetinin radikal bir ºekilde deðiºtirildiði tespiti doðrudur. 
ªepilov ne yapýyor? Teorik hattaki deðiºikliði teºhir eden bir 
kiºi olarak Parti Hattýndaki radikal deðiºikliði de teºhir ediyor 
mu? Hayýr! Muhaliflerin doðru önerisini, yani Parti Hattýnýn 
deðiºtirildiði doðru önerisini, bu önerinin yanlýº olduðunu iddia 
ederek cevaplýyor; bu görüºü ileri  sürenlerin �Parti ve 
Hükümet�in kitlesel tüketim eºyalarýný artýrma  kararlarýnýn 
esasýný kabaca çarpýttýklarýný�, çünkü �milli ekonomide 
oransýzlýklar keºfeden Parti�nin�bu oransýzlýklarý düzeltmek 
için, bn.�sürekli böylesi adýmlar attýðýný�, dolayýsýyla 
muhaliflerin bu iºin esasýný çarpýttýklarýný, söz konusu olanýn 
Parti Hattýnýn radikal bir deðiºimi deðil de, milli ekonomide 
keºfedilen oransýzlýklarýn düzeltilmesi için atýlmýº birkaç adým 
olduðunu iddia ediyor. 
        Baºka bir deðiºle: ne yapacaksan yap, sorun yok, ama 
hafif sanayinin öncelliði veya benzeri laflar etme, çünkü bu 
teoride bir deðiºiklik anlamýna gelir. De ki, oransýzlýklarý 
düzeltiyoruz, ve kimseye de Parti Hattýnýn deðiºtirildiðini 
hatýrlatmaya filan kalkýºma. 
        Böylesi bir düºmaný olanýn dosta ne ihtiyacý var ki? 
        Ýºte bu. Yeni Hattýn savunucularýna muhalefet edildi, 
Stalin savunuldu, ve N. S. Kruºçef�in S.B.K.P. MK Genel 
Toplantýsýna ve N. A. Bulganin�in Yüce Sovyet�e bu makaleden 
hemen sonra yaptýklarý konuºmalar tarafýndan da ispatlandýðý 
gibi Yeni Hattýn savunucularý �yenilgiye� uðratýldýlar.  
        ªu belgelere bakýnýz: 
 
        6. Çiftlik Hayvanlarý Ürünleri Üretiminin  
            Artýrýlmasý Üzerine 
            N. S. Kruºçef, S.B.K.P. MK Genel Toplantýsýna             
             Rapor.  (25 Ocak 1955.) 
 (Sf. 20) 
       
  
 7. N. A. Bulganin�in Konuºmasý 
      S.S.C.B. Yüce Sovyet�i Toplantýsý. (8 - 9 ªubat 1955.) 



Bir Öncelliðin Ne Önemi Varki? 

 11 

      (Sf. 20) 
        

Bu oportünizmin tipik özelliði deðil mi? Bir ºey söyle, 
baºka bir ºey yap. ªepilov, Kruºçef ve Bulganin üretim araçlarý 
üretiminin önceliði prensibini savunarak Parti Hattýný 
savunduklarýný ilan ediyorlar, gel gelelim Yeni Hattýn gerekli 
kýldýðý herºeyi hayata geçiriyorlar, tüm pratik önerileri Yeni 
Hattý hayata geçirmeye uygun. Deðiºen tek ºey retorik, laf. 

Ýºte bu sayededir ki Kruºçef 20. Kongrede Yeni Hattý 
savunurken Parti Hattýný savunur pozlarýna yatabiliyor. Onu ve 
diðerlerini ve bu konudaki Kongre kararlarýný okuyabilirsiniz: 
 
        8. S.B.K.P. MK�nin 20. Parti Kongresine Raporu 
            N. S. Kruºçef. (ªubat 1956.) 

 (Sf. 21) 
 
        9. A. I. Mikoyan�ýn Konuºmasý 
            S.B.K.P.�nin 20. Kongresi. (16 ªubat 1956.) 

 (Sf. 21) 
 
        10. G. K. Malenkov�un Konuºmasý 
              S.B.K.P.�nin 20. Kongresi. (17 ªubat 1956.) 

 (Sf. 22) 
 
        11. V. M. Molotov�un Konuºmasý 
              S.B.K.P.�nin 20. Kongresi. (18 ªubat 1956.) 

(Sf. 22) 
 
        12. S.B.K.P.�nin 20. Parti Kongresi Kararlarý 

(Sf. 23) 
 

Baºka bir deðiºle, iºe devam. Yeni Hattý hayata geçirmek 
için gerekli herºey ve daha da fazlasý yapýlacak, Yeni Hattý 
hayata geçirmek için halihazýrda yapýlmýº olan herºey 
doðrudur ve devam etmelidir, fakat biz Troçkist, Saðcý 
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teslimiyetçiler deðiliz, çünkü biz aðýr sanayinin öncelikli 
geliºmesini savunuruz???. 

 

A1. BÝR ÖNCELLÝÐÝN NE ÖNEMÝ VAR KÝ? 
 

Tabii ki, hem Aðustos 1953�te formüle edilen ve pratikte 
uygulanmaya baºlanan Yeni Hattý savunmak, hem de 
ekonomik geliºmede aðýr sanayinin öncelliðini savunmak 
gayet mümkündür. Gerekli olan tek ºey �üretim araçlarý 
üretimi, aðýr sanayi� sözleriyle oyun oynamaktan ibarettir. 
        Stalin�den okuyalým. 
        

 Alexander Ýlyich Notkin Yoldaºa Yanýt 
 
        �Dördüncü nokta. 
        .......... 
        Önce ºunu not edelim ki, bu durumda, tarým, �üretim 
araçlarý� üretmez, ancak üretim araçlarýnýn birini, 
hammaddeleri üretir. �Üretim araçlarý�� üzerinde sözcük oyunu 
yapmamalý. Marksistler üretim araçlarý üretiminden      
sözettikleri zaman, her ºeyden önce, üretim aletleri üretimini         
kastetmektedirler; Marx, buna, �tümüne, üretimin kemik ve kas 
sistemi diyebileceðimiz çalýºmanýn mekanik araçlarý��, 
�toplumsal üretimin belirli bir dönemindeki ayýrdedici 
karakteristik belirtileri�ni oluºturan sistem adýný vermektedir. 
Üretim araçlarýnýn bir kýsmýný (hammaddeleri), üretim aletleri 
dahil olmak üzere, bütün üretim araçlarý ile ayný düzeyde ele 
almak, Marksizme karsý suç iºlemek olur, çünkü        
Marksizm, üretim aletlerinin bütün öteki üretim araçlarýna 
oranla belirleyici rolünden hareket etmektedir. Herkes bilir ki, 
üretim aletlerinin imali için bazý türden hammaddelerin gerekli 
olmasýna karºýn, hammaddelerin kendileri, üretim aletleri 
üretemezler, oysa hiç bir hammadde üretim araçlarý olmadan 
üretilemez.� 



Bir Öncelliðin Ne Önemi Varki? 

 13 

J. V. Stalin, Son Yazýlar. Sol Yayýnlarý, Ýkinci Baský. Sf. 
106-107 
 
        Gerçekten de, �üretim araçlarý üretiminin geliºmesinin 
öncelliði� yerine aðýr sanayinin öncelikli geliºtirilmesi� 
sözlerinin kullanýmý bile sözlerle oyun oynamanýn bir aracý 
olarak kullanýlabilinir. 
        Bu meºhur aðýr sanayi neyin nesidir?: �ana hattýyla 
demirli ve demirli olmayan metalurji, kömür, petrol, enerji, 
mühendislik, (fabrika üreten fabrika, makina üretimi�bn.), 
kimyasal ve inºaat malzemesi üretimi�.  
        Bunlarýn, mühendislik sanayi dýºýndaki tümüde tarýma, 
hafif ve yiyecek sanayiine yöneltilebilecek olan hammaddeler 
üretirler. 
        Buradaki anahtar mühendislik sanayiidir. �Demirli ve 
demirli olmayan metalurji, kömür, petrol, enerji, kimyasal ve 
inºaat malzemesi üretimi� için gerekli üretim aletlerinin üreticisi 
odur. Dolayýsýyla, esas anahtar kendisi için üretim aletleri 
üreten mühendislik sanayiidir, yani makina üretecek makina 
üretimi. Eðer kiºi mühendislik sanayiini aðýr sanayi için üretim 
aletleri üretimine yöneltirse ve bu üretimi de tüketici maddeleri 
ve tarýmsal ürünlerde hýzlý bir artýº elde etmeye yöneltirse, o 
kiºi hem �aðýr sanayinin öncelikli geliºtirilmesi�nin, hem de 
Yeni Hattýn tüm taleplerini yerine getirmiº olur. Yaptýklarý da 
budur. Dahasý, kiºi �aðýr sanayinin öncelikli geliºtirilmesi�ni, 
aðýr sanayiyi üretim araçlarý üretimine, veya tüketim araçlarý 
üretimine deðil, ve fakat yýkým araçlarý üretimine�silah 
yapýmýna�yönelterek de elde edebilir. Bunu da yaptýlar. 
Baºka bir deðiºle, sözlerle böylesi oyunlar oynayarak �üretim 
araçlarý üretiminin geliºmesinin öncelliði� fikrini savunur 
görünürken, milli ekonomiyi mahvetmeye yönelmek 
mümkündür. Bu arada mühendislik sanayi kendisini sürekli ve 
kararlý bir ºekilde geliºtirme imkanýndan ve dolayýsýyla da tüm 
üretimi otomatikleºtirme imkanýndan, yani ülkeyi komünizme 
yöneltme imkanýndan mahrum olacaktýr. Hem muharebeler 
hem de savaº kazanýlmýºtýr. 
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�Üretim araçlarý üretiminin geliºmesinin öncelliði� sosyalist 
ekonominin kanunlarýndan birisidir. Fakat o, kendi baºýna, 
sosyalist ekonomiyi kapitalist ekonomiden farklý kýlmaz. 
Kapitalizmin geliºme seyri içinde, sanayi kapitalizmi ortaya 
çýktýktan sonra üretim araçlarý üretimi kapitalizm için de 
öncellik elde etmiºtir. Bunsuz, kapitalizm ºartlarýnda da 
geniºletilmiº yeniden üretim imkansýzdýr. 

Kapitalizm ºartlarýnda bu kanun sürekli ve tutarlý bir 
ºekilde etkisini gösteremez, çünkü kapitalizmin temel yasasý 
(maksimum kar elde etmek) çok kolay bir ºekilde üretim 
araçlarýnýn üretiminin deðil, imhasýnýn öncelliðine yol açar. 
Kapitalizmin kendi iç dengelerini saðlamasýnýn, yani krizlerini 
çözmesinin tek yolu budur çünkü. 

Sosyalizm ºartlarýnda durum farklýdýr. Sosyalizm 
ºartlarýnda bu kanun sürekli ve tutarlý olarak faaliyet gösterir 
ve ancak bu sayededir ki sosyalizm kendi iç dengelerini 
saðlayabilir, çünkü bu kanun sosyalist ekonominin dengeli ve 
oranlý geliºimi kanunun altýnda, onun yönlendiriciliði altýnda 
faaliyettedir; bu pozisyonuyla, ekonominin      
dengelenmesinde en önemli itici gücü saðlar. Ekonominin 
dengeli ve oranlý geliºimi kanunu sosyalizme özgüdür. Bu 
kanun sosyalizm ºartlarýnda doðar ve faaliyete geçer ve 
sosyalist ekonominin sürekli ve tutarlý olarak geliºmesini 
mümkün kýlar; yani krizsiz, yani üretim araçlarýný imha 
etmeden ve sürekli bir geliºme tarzýnda. Ve sosyalist         
ekonominin dengesi, ancak ve ancak bu denge halkýn sürekli 
artan maddi ve kültürel ihtiyaçlarý en üst ve sürekli geliºen 
üretim tekniði kullanýlarak tatmine yöneltildiðinde 
baºarýlabilir�bu da sosyalist ekonominin temel yasasýdýr. 

Dolayýsýyla, �üretim araçlarý üretiminin geliºmesinin 
öncelliði� yasasýnýn yadsýnmasý sosyalist ekonominin tüm 
dengelerini alt üst etmek için, sosyalist ekonominin dengeli ve 
oranlý geliºimi kanunu etkisiz kýlmak için ve böylece 
sosyalizmin temel kanunun iºlerliðine bir son vermek için 
kullanýlabilinir. 
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Gerçektende onlar üretim araçlarý üretiminin geliºmesinin 
öncelliði yasasýna saldýrarak iºbaºý yaptýlar, bunu sosyalist 
ekonominin dengeli ve oranlý geliºmesi kanununu yansýtan 
beº yýllýk planýn ýrzýna geçmek için kullandýlar. Daha sonra 
sözlerini, retoriklerini deðiºtirip bu noktada Marksizme 
uydurdular ve aynen ve fakat sosyalist ekonomideki        
uyumsuzluklarý, dengesizlikleri düzeltme adýna yollarýna 
devam ettiler. Kendileri dengesizlikler ürettiler ve bu 
dengesizlikleri de tüm bu kanunlarýn düzenli bir ºekilde faaliyet 
göstermesini mümkün kýlan planlama örgütlerini felç etmek 
için kullandýlar. Sonuçlar herkese malum. 

Bu konuda Stalin�den biraz daha okuyalým: 
        �Komünizme geçiºi hazýrlamak için, salt sözle deðil, 
gerçek geçiºi hazýrlamak için, önce hiç olmazsa üç önkoºulun 
yerine gelmesi gerekmektedir.  
        1. Önce, üretici güçlerin hayali bir �rasyonel örgütlenmesi� 
ile deðil, geliºmede üretim araçlarýnýn üretimine öncelik 
tanýyarak, bütün toplumsal üretimin sürekli geliºmesini 
saðlamak gereklidir. Üretim araçlarýnýn üretiminin geliºmesinin 
önceliði, yalnýzca kendi iºletmelerinin ve ulusal ekonominin 
bütün öteki dallarýndaki iºletmelerin donatýmýnýn saðlanmasý 
gerektiðinden dolayý deðil, ayný zamanda, bu olmadan 
geniºletilmiº yeniden üretimin saðlanmasý, kesin olarak 
olanaksýz olduðu için, gereklidir. 
        ( Sf. 118)  
        ... 
        ...Marx�ýn yeniden-üretim teorisinin temel tezlerinden; 
toplumsal üretimin üretim araçlarý üretimi ile tüketim araçlarý 
üretimine bölünmesi tezi; geniºlemiº yeniden-üretim sýrasýnda 
üretim araçlarý üretimine öncelik verilmesi tezi; I. ve II. 
kesimler arasýnda var olan iliºki tezi; birikimin tek kaynaðý 
olarak alýnan net hasýla tezi; toplumsal fonlarýn oluºumu ve 
rolü tezi; geniºletilmiº yeniden-üretimin tek kaynaðý olarak 
alýnan birikim tezi gibi; Marx�ýn yeniden-üretim teorisinin bütün 
bu temel tezleri yalnýzca kapitalist oluºum için geçerli deðildir, 
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ve hiç bir sosyalist toplum, ulusal ekonomiyi planlarken bunlarý 
uygulamaktan vazgeçemez....� 
        ( Sf. 131.) 
 
        J. V. Stalin, Son Yazýlar. Sol Yayýnlarý, Ýkinci Baský. 
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B. E. HOCA VE ARNAVUTLUK EMEK 
PARTÝSÝ 

 
Marksist olduðunu iddia eden bazý kiºilere göre E. Hoca 

Stalin�i ve dolayýsýyla da Kruºçef revizyonizmine karºý 
Marksizmi savunanlardan biriydi. Stalin�in Komünizmi Ýnºa 
Planý�nýn yerle bir edilmesine katkýda bulunan birisi nasýl 
olacakta Stalin�i savunacak? Böylesi bir faaliyet içindeyse ve 
üstüne üstlük Stalin�i savunduðunu da iddia ediyorsa, o kiºi 
Stalin�in açýk düºmanlarýndan daha tehlikeli bir düºmaný haline 
gelmez mi? O, Stalin�in Komünizmi Ýnºa Planý�nýn bir düºmaný 
ve dolayýsýyla Stalin�in bir düºmaný, Marksizmin bir baºka 
yönden çarpýtýcýsý deðil midir? 

Tabii ki öyledir. 
       E. Hoca�yý okuyalým. 
 

1. EMEKÇÝ KÝTLELERÝN YAªAM SEVÝYELERÝNÝ   
           DAHA  DA ARTIRMAK ÝÇÝN ALINACAK   
           TEDBÝRLER ÜZERÝNE 
             A.E.P MK 9. Geniºletilmiº Toplantýsýna Sunulan   
             Rapor., (24 Aralýk 1953.) 
    (Sf. 23) 
         

Okura, sorunun sadece ve basitçe �üretici güçlerin 
geliºmesinin öncelliði� sorunu olmadýðýný göstermek için 
Kruºçefçilerin 1956�ya kadarki faaliyetlerinin kýsa bir özetini 
sunmayý düºünüyordum. Molotof�un 20 Kongre�de yaptýðý 
konuºmayý ve E. Hoca�nýn bu raporuna düºülen Notlarý 
görünce böyle bir çabaya gerek kalmadý, çünkü bunlar       
eylemdeki Kruºçovizmin mükemmel bir özetidirler. Tabii ki, 
tüm bu iºler �sanayi ve tarýmýn geliºmesinde ortaya çýkan 
uyumsuzluðu ortadan kaldýrmak ve halkýn yaºam ºartlarýný 
iyileºtirmek için� yapýlmýº iºlerdir. E. Hoca Kruºçef�e ve 
ªepilov�a teºekkürlerini göndermeliydi. 
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        Okur, daha doðrusu imanlý okur tüm bunlarýn Kruºçefçiler 
tarafýndan Arnavutlar üzerinde yukarýdaki belgede deðinilen 
baskýlarýn bir sonucu olduðunu düºünüyorsa yanýlýyor. 
Okumaya devam ediniz. 
 
        2. A. E. P.�NÝN 3. KONGRESÝNE  �ARNAVUTLUK   
            EMEK PARTÝSÝ MERKEZ KOMÝTESÝ�NÝN  
            FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE� SUNULAN  
            RAPORDAN 
            25 Mayýs 1956 
    (Sf. 26) 
         

Bu belgeden de görülebileceði gibi �AEP prensip 
sorunlarýnda hiçbir taviz vermedi......ve Marksist-Leninist genel 
hattýný olduðu gibi korudu�, yani bu belgede deðinilen 
siyasetler onlarýn genel hatlarýnýn parçalarýdýrlar. Gel gelelim, 
kiºi daha hala bunlarýnda öylesine edilmiº laflar olduðunu 
sanabilir, cesaret vermek için edilmiº laflar, genel hattan bir 
sapma vardýysa da Kruºçevizmi farkeder etmez o sapma         
düzeltilmiºti ve iºte bu nedenle de genel hattan bir sapma 
olmadýðýný söylüyorlar.  

Kiºinin kendi hatalarýna karºý böylesi bir yaklaºýmýnýn 
kendisi bile Bolºevizm�den sapmadýr ama, yinede öyle olsun 
diyelim. 

Gel gelelim, bu Stalin hainlerini çok sevenler için iºler 
hiçte iç açýcý deðil. Yukarýda ortaya konan görüºler onlarýn 
siyasi hatlarý. Ve iºte Stalin�in Komünizmi Ýnºa Planý�na yapýlan 
saldýrýlara hiçbir muhalefet etmemeleri de tamý tamýna bundan 
kaynaklanmaktadýr. Okumaya devam ediniz. 
 

3. A. E. P.�NÝN 4. KONGRESÝNE         
    �ARNAVUTLUK EMEK PARTÝSÝ MERKEZ  
    KOMÝTESÝ�NÝN FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE�  
    SUNULAN RAPORDAN 

           13 ªubat 1961 
   (Sf. 26) 
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Burada Arnavutlarýn �üretici güçlerin öncelikli geliºmesi� 

Leninist hattýna sahip çýkýº tarzlarýný görebilirsiniz. Birincisi, 
Grup A ve B�nin geliºme hýzý hemen hemen ayný. Halbuki, ülke 
ne kadar geri ise Grup A�nýn geliºme hýzý da o kadar çok 
zorlanmalýdýr. Ýkincisi, üretim araçlarýný geliºmesi ham madde 
temelinin geliºmesinden ibaret, mühendislik sanayisinin deðil. 
Baºka bir deðiºle, E. Hoca üretim araçlarý kelimeleriyle 
Stalin�in uyardýðý türden bir kelime oyunu oynuyor. Marksist 
olarak kabul etmemiz istenen siyaset iºte budur. 

Bu siyaset ülkeyi öyle bir durumda býraktý ki, E. Hoca ölüm  
döºeðindeyken daha hala tarým aletlerini dýºarýdan ithal etmek 
zorundaydý. Hem de ne amaçla? Kollektif çiftlikleri devlet 
çiftliklerine dönüºtürmek için. E. Hoca�ya göre, aynen 
Troçkistlere ve emperyalistlere göre de olduðu gibi, bizim 
anavatanýmýz 1956�da sanayisi geri olduðu için       
komünizme geçmeye hazýr deðildi, fakat Arnavutluk, her ne 
kadar kendi tarým aletlerini bile üretme imkanýndan yoksunsa 
da 1980�lerde kollektif çiftliklerin devlet mülkiyetine geçmesine, 
yani komünizme hazýrdý. Niye olmasýn efendim. Nede olsa 
onlarýn �Marksist� bir partileri vardý?. 

Hata yapmamayý garanti altýna almak için devam edelim: 
 
        4. ARNAVUTLUK EMEK PARTÝSÝ MERKEZ  
            KOMÝTESÝ�NÝN FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE 
            A. E. P.�NÝN 5. KONGRESÝNE SUNULAN  
            RAPOR.  
             (1 Kasým 1966) 
      (Sf. 28) 

Burada sadece tüketim maddelerinin daha hýzlý bir 
geliºmesiyle karºý karºýya deðiliz. Ayný zamanda, üretim 
araçlarýnýn geliºmesi demenin, esas olarak �üretim araçlarý 
üretiminin üstünlüðünü garantilemede belirleyici olan aðýr 
iºleme sanayi�nin geliºmesi� demek olduðu tespitiyle de karºý 
karºýyayýz.  
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        Ayný zamanda, Kruºçef�in Yeni Hattýný gayet iyi yansýtan 
Mao Zedung�un iki ayaklý siyasetini de unutmamalýyýz. � Bizim 
Partimiz sadece geliºmiº bir sanayiye deðil, ayný zamanda ileri 
bir tarýma da sahip olunmasý gerektiði, ekonomimizin güçlü ve 
baðýmsýz olabilmesi için iki ayak üstünde, sanayi ve tarým 
ayaklarý üstünde durmasý gerektiði çizgisini savunur. Bu 
ülkemiz için özel önemi olan büyük bir prensip       
sorunudur...�. Ayný zamanda, gençlik daðlara çýkmalý. Týpký 
Çinlilerin Kültür Devriminde olduðu gibi diye düºünmeniz 
mümkündür. 
 
        5. ARNAVUTLUK EMEK PARTÝSÝ MERKEZ  
            KOMÝTESÝ�NÝN FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE  
            A.E.P.�NÝN 6. KONGRESÝNE SUNULAN  
            RAPOR. (1 Kasým 1971.) 
     (Sf. 29) 
 

Kedi kutudan çýktý: �Sanayinin karmaºýk geliºmesinde, bu 
beº yýllýk planda da öncelik mineral ve yakýt çýkartan 
(madencilik ve petrolcülük�bn.) sanayi dallarýna verilecektir.� 
ve tabii ki bu �aðýr ve hafif  sanayi arasýndaki oranlar 
kararlaºtýrýlýrken öncelliðin aðýr sanayiye verileceði� anlamýna 
gelir. �Bu bizim sanayimizin geliºmesinin doðru ve        
sarsýlmaz prensibiydi ve öyle kalacaktýr.� Ýºte ºimdi üretici 
güçlerin üretimine verilen öncelliðin ne anlama geldiðini açýk 
ve kesin olarak öðrenmiº olduk. 

Gelin, bu tür Marksistlere göre, çalýºabilmeleri için gerekli 
üretim aletleri dýºarýdan alýnmasý kaçýnýlmaz olan madencilik 
ve maden iºleme sanayisi anlamýna gelen aðýr sanayinin 
öncelliðinin bir baºka örneðiyle bu iºe bir son verelim. Bize 
denecek ki, bu üretim dýºarýdan, bir miktarýyla tarým aletleri 
alýnmasýný mümkün kýlan para getirir. Ne de olsa sanayi 
tarýma hizmet etmek için vardýr ve eðer o sanayi kýrk yýllýk         
�sosyalizm� sonrasý tarým aletlerini üretemese de, o tarým 
aletlerini kapitalistlerden satýn alabilir. Bu, o ülkeye hiçte 
saðlam bir milli baðýmsýzlýk kazandýrmaz. Açýktýr ki, en radikal 
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milliyetçi, �sosyalist� anti-Marksist bile, ülkesinin kapitalistlere 
baðýmlýlýðýna son veremez. E. Hoca�nýn tüm baðýmsýzlýk 
çabalarýnýn sonucu iºte böyle oldu. 
 

6. ARNAVUTLUK EMEK PARTÝSÝ MERKEZ  
    KOMÝTESÝ�NÝN FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE  

          A.E.P.�NÝN 8 KONGRESÝNE SUNULAN RAPOR.  
          (1 Kasým 1981.) 
 (Sf. 30) 
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C. MAO ZEDUNG VE ÇÝN KOMÜNÝST 
PARTÝSÝ 

 
        ÇKP�nin bu soruna yaklaºýmýný incelemeye, bu konuda 
Mao Zedung dýºýnda kiºiler tarafýndan yazýlmýº makalelerle 
baºlýyoruz. Bu yaklaºým için nedenlerimiz ºunlar: birincisi E. 
Hoca�nýn tersine Mao Zedung�un geride býraktýðý bir yýðýn 
yazýn yok, ikincisi, Mao Zedung�dan bir türlü vazgeçemeyen 
bazý kiºiler Mao Zedung�a ait olduðu bilinen yazýlarýn ona ait         
olduðunu, o yazýlar Mao Ze-tung hayatta iken basýlmadýklarýný 
neden göstererek kabul etmiyorlar. Bu tür kiºiler görecekler ki 
bizim kullandýðýmýz yazýlar o hayattayken basýlmýºtýr� 
kullandýðýmýz ve o hayattayken basýlmýº yazýlarda Mao 
Zedung�dan pek çok alýntý yapýlmaktadýr (bu kiºilerin 
doðruluðunu kabullenmedikleri pek çok makaleden alýntýlar ). 
Bu makaleler ayný zamanda okura, Mao Zedung ve         
ÇKP�nin faaliyetlerinin çok güzel bir tarihi özetini sunmaktalar 
ve bizim Mao Zedung�a doðrudan referanslarýmýz bu tarihi 
özeti takip etmektedir. Okuyalým: 
 
        1. 1959�DA SANAYÝNÝN GÖREVLERÝ 
        PO I-PO. (6 Ocak 1959.) 

(Sf. 32) 
 

        Ýºte size hem Mao�yu, hem de Stalin�i savunanlarýn (?) 
Marksist bir siyaset olarak ilan ettikleri ºu çok meºhur �iki 
ayaklý� siyaset. Gördük ki, E. Hoca�da bu �iki ayaklý� siyasetin 
bir savunucusudur. 
        Eðer bu dört ayaklý karakterlerin iki ayaklý siyasetleri 
doðru ise, Marks tarafýndan Kapital�de yazýlanlar ve yukarýdaki 
alýntýlarda gösterdiðimiz gibi Stalin tarafýndan Marks�a yapýlan 
atýflar Marksist deðildir. 
        Niye olmasýn efendim. Marksist Mao ve Enver. Marks, 
Kapitali�in yazarý deðil, çarpýtýcýsý.  
        Eminim okur iki ile ikiyi toplayýp dört yapabilecektir. Bu 
siyaset, sanayinin, hem de aðýr sanayinin, tek ayaðý üzerinde 
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yürümüº olduðu ileri sürülen Stalin�in sosyalizmi ve komünizmi 
inºa siyasetine karºý ileri sürülmüºtür. Stalin aptalýnýn siyaseti 
tek ayaküstünde yürürken, Mao ve Enver gibisinden çok 
akýllýlarýn siyaseti sanayi ayaðý bir yanda, tarým ayaðý öbür 
yanda, aðýr sanayi ayaðý bir yanda, hafif sanayi ayaðý öbür         
yanda vb. iki ayak üstünde yürüdü.  
        Okur görecek ki, 1954�lere gelindiðinde Çin�de yüzünü 
tarýma döndürdü ve Mao Zeoung bu siyasetin üreticilerinden 
biridir ve aðýr sanayinin öncelliði, onun çekirdek, esas olmasý 
vb. üzerine edilen tüm laflar, aðýr sanayinin tarým ve hafif 
sanayiye hizmet etmesine baðlanmýºtýr. Bu da tabii ki, Çin�in 
özel ºartlarýna baðlandýrýlmýºtýr? 
        ªimdi bu siyasetin geliºim tarihini bir görelim: 
 
        2. TARIM: MÝLLÝ EKONOMÝNÝN TEMELÝ 
        YANG LÝNG. (18 Ekim 1960.) 
 (Sf. 32) 
 
        3. TARIMA TAM DESTEK 
        RENMÝN RÝBAO EDÝTÖRLÜÐÜ. (16 Kasým 1962.) 
 (Sf. 34) 
        ªimdi yukarýdaki makalelerde deðinilen yazýlarýna baº 
vurarak Mao Zedung�a baº vurabiliriz. Artýk �bu yazýlar onun 
deðil� bahanesi tükenmiºtir. 
 
        4. �ÇÝN KIRINDA SOSYALÝST YÜKSELÝª�  
            DERLEMESÝNE MAO ZEDUNG�UN ÖNSÖZÜ.   
             (27 Kasým, 1955.) 
 (Sf. 35) 
         

5. ON BÜYÜK ÝLÝªKÝ ÜZERÝNE 
           25 NÝSAN 1956 

(Sf. 36) 
 
6. HALK SAFLARINDAKÝ ÇELÝªMELERÝN   
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    DOÐRU ELE ALINMASI ÜZERÝNE  
           27 ªUBAT 1957 

(Sf. 38) 
 

        Yukarýdaki alýntýlarda Parti çizgisinin ortaya konduðunu 
ispatlamak için alýntýlarýmýzý bir Parti belgesiyle noktalayalým. 
 
        7. ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝ�NÝN SEKÝZÝNCÝ  
            MERKEZ KOMÝTESÝ�NÝN ONUNCU GENEL  
            TOPLANTISININ DUYURUSU. 
             2-16 Aðustos 1959. 

(Sf. 38) 
 

        Temel olarak tarým! 
        Bu kiºilerin, Mao ve Enver�in, Stalin�in siyasetinde 
Malenkof ve Kruºçef tarafýndan baºlatýlan deðiºikliklere karºý 
çýkmamasýnda ºaºýlacak ne var? Balýðýn suya dalmasý gibi 
onlarda bu yeni siyasete daldýlar. 
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D. ENTERESAN BÝR ÖRNEK: 
POLONYA TECRÜBESÝ 

   
 EKONOMÝK SÝYASETÝN GENEL TEMELLERÝ 
       TADEUSZ LYCHOWSKÝ. ( 1955.) 

(Sf. 39) 
 

        Bu doküman siyaset deðiºikliðine geçici bir yeniden 
dengeleme eylemi olarak yaklaºýyor. ªepilov�un yaklaºýmýna 
çok yakýn ve siyasette yapýlan bir deðiºikliði teoride reddedip 
pratikte savunmanýn ne kadar zararlý olduðunu, o deðiºikliðe, 
yeni siyasete, bahane üstüne bahane icad etmeye       
götüreceðini ispatlýyor. 
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E. SONUÇ 
 
 Tarihin bu kýsa incelemesinin sonucu ºudur: J. V. Stalin 
ve onun sosyalizmi ve komünizmi inºa siyasetine saldýrý 
sadece Kruºçefçilerden gelmemiºtir, Enver ve Mao�dan da 
gelmiºtir. 
        Stalin�in meºhur önermelerinden biride kendisiyle 
mücadele edilmeyen oportünizmin en tehlikeli oportünizm 
olduðudur. 
        Dahasý, kiºi oportünizmin bir türüne karºý savaºmaz ve 
onun siyasetlerini uygularsa, oportünizmin bir baºka türüne 
karºý da savaºamaz. 
        Mao ve Enver ve onlarýn siyasetlerini savunanlar 
Kruºçevizme karºý savaºtýlar? Kruºçef ve onun siyasetini 
savunanlar Maoizm ve Enverizm�e karºý savaºtýlar? Biraz 
onlardan, birazda bunlardan alanlar onlarýn her ikisine karºýda 
savaºtýlar? 
        Sadece oportünistler böylesi bir iddiada bulunabilirler. Bu 
savaºlarý ve onlarýn sonuçlarýný çok iyi biliyoruz. Yenilgi. 
        Ya mücadele alaný oportünist otlardan temizlenecektir, ya 
da yenilgi devam edecektir. 
        Baºka bir seçenek yoktur. 
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BÖLÜM II 
BELGELER 

 

A. SOVYETLER 
 
        1. Malenkov�un Yüce Sovyet�teki Konuºmasý 
        Pravda ve Ýzvestia, 9 Aðustos 1953, sf. 1-4. 
 
        �Parti�nin ülkenin sanayileºtirilmesine, aðýr sanayiyi 
(metalürji, yakýt ve enerji sanayii ve kendi makina inºa 
(sanayimizin�çn)) geniºletilmesi ile baºladýðý bilinmektedir. 
Bunlarsýz Anavatanýmýzýn baðýmsýzlýðýnýn garantilenmesi 
düºünülemezdi bile. Parti, aðýr sanayinin inºasýna karºý çýkan 
ve kaynaklarýn aðýr sanayiden hafif sanayiye aktarýlmasýný 
talep eden Troçkist ve saðcý teslimiyetçilere ve hainlere       
karºý çizgisini sarsýlmadan korudu. Onlarýn önerilerinin kabulü, 
kapitalist kuºatmaya karºý silahsýzlandýrýlmamýz anlamýna 
geleceði için devrimimizin mahvý, ülkemizin mahvý demek 
olacaktý. 
        ...... 
        Aðýr sanayii ( metalürji, yakýt, enerji, kimyasal ve kereste, 
makina inºasý, inºaat sanayii ) her yoldan geliºtirmeye ve 
taºýmacýlýðý geliºtirme ve iyileºtirmeye devam edeceðiz. Aðýr 
sanayinin sosyalist ekonomimizin temellerinin temeli olduðunu 
daima hatýrlamalýyýz, çünkü onun geliºmesi olmamýº hafif 
sanayinin daha da büyümesini, tarýmýn üretici güçlerinin 
büyümesini ve ülkemizin savunmasýný güçlendirmeyi       
garanti altýna almak imkansýzdýr. 
 
        Bugün, aðýr sanayinin geliºmesinde elde ettiðimiz temel 
üzerinde tüketim eºyalarý üretiminde hýzlý ve ani bir artýº 
yaratmak için tüm gerekli ºartlara sahibiz. 
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        .... 
        ªimdiye kadar hafif ve yiyecek sanayini aðýr sanayi ile 
ayný oranda geliºtirme imkanýna sahip olmadýk. ªimdi sahibiz 
(a.b.ç) ve dolayýsýyla halkýn yaºam ºartlarýnda ve kültürel 
seviyelerinde daha hýzlý bir artýºý garantilemek için hafif 
sanayinin geliºtirilmesi hýzýný her yolu kullanarak artýrmalýyýz. 
        ...... 
        Hükümet ve Parti Merkez Komitesi hafif sanayinin, 
yiyecek sanayinin, bilhassa da balýkçýlýk ve tarýmýn geliºmesi 
için kaynaklarý yüksek miktarda artýrmayý; tüketim eºyalarý 
üretimi planlarýný yüksek miktarda artýrma yönünde düzenleme 
yapmayý ve makina inºasý ve diðer aðýr sanayi       
fabrikalarýna tüketim eºyalarý üretiminde daha büyük rol 
vermeyi gerekli görmektedir.  
        .... 
        Tüketim eºyalarý üretiminde hýzlý ve ani bir iyileºme elde 
etmek ve hafif ve yiyecek sanayinin daha hýzlý geliºmesini 
garantilemek bizim görevimizdir. 
        Fakat, tüketim eºyalarý üretiminde hýzlý ve ani bir artýºý 
elde etmek için, herºeyden önce, ( a.b.ç.) halka yiyecek 
maddesi ve hafif sanayiye ham madde saðlayan tarýmýn daha 
da geliºmesi ve büyümesi ile ilgilenmeliyiz ( a.b.ç.)� 
        Sovyet Basýnýndan Seçmeler ( Current Digest of Soviet 
Press ). Ýngilizce. Slavik Çalýºmalar Ortak Komitesi Tarafýndan 
Haftalýk Olarak Basýlmaktadýr. Cilt V. Sayý: 30 
 
        2. S.S.C.B.�inde Tarýmýn Daha da Geliºtirilmesi  
            için Alýnacak Tedbirler, 
        N. S. Kruºcef. 
        S.B.K.P. M.K. Geniº Toplantýsýna Sunulan Rapor.  
        (3 Eylül 1953.) 
 
        �Yüce Lenin �sosyalizmin tek mümkün maddi temelinin 
tarýmý yeniden örgütleme yeteneðine de sahip olan büyük 
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çaplý makina sanayisi olduðunu�*  öðretti. Sovyet Halký, 
Komünist Partisinin önderliðinde sosyalist ekonomiye 
muazzam bir temel olarak hizmet veren, her yönüyle      
geliºtirilmiº bir aðýr sanayi yarattý. Bu temel sayesinde hafif         
sanayilerin ve yiyecek sanayinin ürünlerinde hýzlý ve ani bir 
artýºý ve popüler tüketim maddeleri üretimini hatýrý sayýlýr bir 
miktarda artýrmayý örgütlemek mümkündür, çünkü sosyalist 
üretim tarzýnýn ana amacý tüm toplumun sürekli artan maddi ve 
kültürel ihtiyaçlarýný tatmin etmektir.  
        Fakat, popüler tüketim maddeleri üretimini de ani ve hýzlý 
bir artýºý örgütlemek için tarýmýmýz artan bir hýzla geliºtirilmeli. 
        ...... 
        .....Büyük çaplý sosyalist sanayimizin geliºme hýzý, ºehir 
nüfusumuzun büyüklüðü ve emekçi kitlelerimizin maddi yaºam 
standartý ile tarým  üretiminin seviyesi arasýnda gözle görülür 
bir uyumsuzluk (a.b.ç.) ortaya çýktý. 
        ...... 
        Fakat, Sovyet halkýnýn refah seviyesi, onlarýn satýn alma 
gücü, onlarýn yaºam standardý daha da hýzlý geliºti ve yiyecek 
üretimi emekçi halkýn artan ihtiyacýný karºýlamaktan çok uzak. 
Dolayýsýyla, halka yiyecek arzýný iyileºtirmek özel öneme 
sahiptir.  
     
     
        3. Kararnameler 
 
                 i- Hayvancýlýðý Geliºtirme Üzerine Kararname 
                    KPMK ve Bakanlar Kurulu. ( 26 Eylül 1953 ) 
 

Sovyet Basýnýndan Seçmeler ( Current Digest of Soviet 
Press ). Ýngilizce. Slavik Çalýºmalar Ortak Komitesi Tarafýndan 
Haftalýk Olarak Basýlmaktadýr. V. Cilt, Sayý: 39. 

                                                
* V.Ý. Lenin. Toplu Eserler Cilt 32, Sf. 434. Foreign Language 
Publishing House, Moskova 1954,Ýngilizce. ( Sf. 5-14) 
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                 ii- Tüketim Maddeleri Üretimin Artýrma Üzerine   
                     Kararname 
                     KPMK ve Bakanlar Kurulu. ( 28 Ekim 1953 ) 
 
        �Birincil öneme sahip olan aðýr sanayiinin geliºtirilmesi 
görevinin çözülmüº olmasý sanayi üretiminin toplam 
miktarýnda aðýr sanayi ile hafif sanayi arasýndaki iliºkiyi radikal 
bir ºekilde deðiºtirdi. 
        1953�de, tüm S.S.C.B.�inin sanayi üretiminde, üretim 
araçlarý üretiminin oraný %70 olacak. Dolayýsýyla, aðýr 
sanayinin toplam sanayi ürününe oraný üçte ikiden fazladýr. 
ªimdi, aðýr sanayiyi geliºtirmekte elde edilen baºarýlar 
sayesinde, tüketim eºyalarý üretiminde ani bir artýºý         
örgütlemek için gerekli herºey var, ve tüketim eºyalarý üreten 
sanayi dallarýnýn geliºtirilmesinde yatýrým harcamalarýný önemli 
bir miktarda artýrma fýrsatý var. 
        Ayrýca, makina-inºasý, metalürji, kimyasal ve diðer aðýr 
sanayi kuruluºlarýný tüketim eºyasý üretiminde daha geniº 
olarak kullanma imkaný ortaya çýktý.�  
        Sovyet Basýnýndan Seçmeler ( Current Digest of Soviet 
Press ). Ýngilizce. Slavik Çalýºmalar Ortak Komitesi Tarafýndan 
Haftalýk Olarak Basýlmaktadýr. V. Cilt, Sayý: 42. 
 
                iii- Gýda Maddeleri Üremini Artýrmak Üzerine  
                     Kararname 
                     KPMK ve Bakanlar Kurulu. ( 30 Ekim 1953) 
 
        Sovyet Basýnýndan Seçmeler ( Current Digest of Soviet 
Press ). Ýngilizce. Slavik Çalýºmalar Ortak Komitesi Tarafýndan 
Haftalýk Olarak Basýlmaktadýr. V. Cilt, Sayý: 42. 
 
        4. Merkez Komitesi Geniºletilmiº Toplantýsýnýn  
        Bakir Topraklarýn Üretime Açýlmasý Üzerine  
        Kararý. 
        (23 ªubat-2 Mart 1954 ) 
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        Sovyetler Birliði Komünist Partisi�nin Açýklamalarý ve 
Kararlarý. 4. Cilt. Editör: Grey Hodnett. Toronto Üniversitesi 
Basým Evi. Ýngilizce. 
 
        5. Parti�nin Genel Hattý ve Marksizmin  
           Bayaðýlaºtýrýcýlarý. 
            D. ªepilov.( 24/01/1955.) 
 
        Yüksek öðretim kurumlarýmýzdaki bazý ekonomistler ve 
öðretmenler arasýnda son dönemlerde sosyalist ekonominin 
geliºmesinin temel sorunlarý ile ilgili olarak Marksist-Leninist 
siyasi ekonomiye yabancý olan görüºler oluºmaya baºlamýºtýr. 
        Çeºitli yazýlarda ortaya konulan bu görüºlerin özü 
ºematik olarak ºöyledir:  
        ... 
        Üretim araçlarý üretiminin, ya da aðýr sanayinin göreceli 
olarak daha fazla geliºmesi yalnýzca ülkemizin geri olduðu, 
sosyalist toplumun geliºmesinin ilk aºamalarýnda ekonomik bir 
gerekliliktir. Güçlü bir sanayi yaratmýº olduðumuz ºu dönemde 
durum kökten deðiºmiºtir. Sosyalizm ºartlarýnda üretim 
tüketim içindir. Dediklerine göre üretim araçlarýnýn        
üretiminin, aðýr sanayinin daha hýzlý geliºmesi sosyalizmin 
temel kanunu ile çeliºmektedir. Çünkü aðýr sanayi dallarýnýn 
geliºmeye zorlanmasý ulusal tüketimi geriletir. 
 
        Kararlarýn Çarpýtýlmasý 
 
        Parti ve hükümetin kitle tüketim mallarýnda artýºla ilgili 
kararlarýnýn özünü açýkça çarpýtan bu görüºteki yazarlar 
1953�ten beri Sovyet ülkesinin yeni bir geliºme aºamasýna 
girdiðini, bunun da özünün Partinin ekonomi siyasetindeki 
köklü deðiºiklikte yattýðýný iddia etmektedirler. Daha önceleri 
Parti aðýr sanayinin geliºmesine önem verirken ºimdi hafif         
sanayinin geliºmesine, kitle tüketim mallarýnýn üretimine önem         
vermektedir. 
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        Kendi icad ettikleri reçeteleri sosyalizmin temel 
kanununun gerçekleri olarak sunmaya çalýºan bu ekonomistler 
bütün sosyalizmin inºasýnýn tamamlanmasý ve sosyalizmden 
komünizme adým adým geçilmesi döneminde aðýr ve hafif 
sanayinin eºit oranda geliºmesini ve hatta aðýr sanayi ile        
karºýlaºtýrýldýðýnda hafif sanayinin göreceli olarak daha hýzlý         
geliºmesinin garanti altýna alýnmasýný önermektedirler. 
        .... 
         

Ekonomik Geliºme Çizgisinin Deðiºtirilmesi 
 
Parti�nin genel çizgisini revizyona tabi tutan bu adý geçen         

ekonomistler, bu genel çizgi yerine baºka bir ekonomik 
geliºme çizgisi geçirmek istemektedirler. 
        Sözünü ettiðimiz ekonomistlerin görüºüne göre bu diðer 
çizgi ne olacaktýr? P. Mstislavsky yazýsýnda, üretim araçlarýnýn 
üretim ile tüketim mallarýnýn üretiminin �geliºme hýzlarý 
arasýndaki oranda önemli deðiºiklikler� yapýlmasýný ve ulusal 
ekonomide yeni oranlar oluºturulmasýný önermektedir. 
        .... 
        Sosyalist ekonominin bir yasasý olarak üretim araçlarý 
üretiminin büyüme hýzýnýn göreceli olarak daha yüksek olmasý, 
hiçbir ºekilde, belli yýllarda kitle tüketim mallarýnýn üretimindeki 
geri kalmayý engellemek amacýyla hafif ve gýda sanayilerini ve 
kýrsal ekonomiyi öne itmeyi pratikte gerekli ve yararlý 
kýlabileceði gerçeðini dýºtalamaz. Ulusal ekonomideki 
oransýzlýklarýn farkýna vardýkça Parti sürekli olarak bu        
çeºit önlemler alýr. 
 
        Sosyalist Üretimin Bir Yasasý. 
        .... 
        Bilindiði gibi 1952�de Stalin, sosyalizmden komünizme 
geçiºin en önemli adýmlarýndan biri olarak �Tüm toplumsal 
üretimin sürekli geniºletilmesi ve üretim araçlarý üretiminin 
geliºme hýzýnýn göreceli olarak daha yüksek olmasý�nýn 
garantilenmesinin gerektiðinden söz etmiºtir. Ona göre �Üretim 
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araçlarý üretiminin geliºme hýzýnýn göreceli olarak daha       
yüksek olmasý, yalnýzca bu sanayinin hem kendi fabrikalarý 
için, hem de ulusal ekonominin tüm diðer dallarý için teçhizat 
temin etmek zorunda olmasýndan deðil, fakat ayný zamanda o 
olmadan geniºletilmiº üretim imkansýz olduðu içinde 
gereklidir.� (SSCB�inde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarý, 
Sf.74) 
        .... 
         

Tarým Üzerine Kararlar 
 
 Son dönemde Parti ve hükümet sosyalist tarýmýn daha da 
geliºmesi, kitle tüketim mallarýnýn üretiminin artmasý için bir 
dizi önemli karar almýºtýr. Bu kararlarýn ulusal ekonomi 
açýsýndan önemi büyüktür. Ayrýca en önemli Parti 
belgelerinde, yalnýzca aðýr sanayinin geliºmesi sayesinde 
kýrsal ekonominin tüm dallarýnda büyüme olacaðý ve ülkemiz         
nüfusunun gýda ihtiyacýnýn karºýlanmasýnýn çok daha garanti 
altýna alýnacaðý vurgulanmaktadýr. Komünist partisi bu 
kararlarýn baºarýyla uygulanmasý için halkýn enerjisini seferber 
etmektedir. 
 
 24/01/1955 Pravda. 
 
 Yeni Çað. Mayýs 1955. Ýngilizce. ( Sf: 20-31) 
 Hindistan Komünist Partisi�nin Aylýk Yayýn Organý. 
 Asaf Ali Caddesi, Yeni Delhi. 
 
 6. Çiftlik Hayvanlarý Ürünleri Üretiminin  
           Artýrýlmasý Üzerine 
           N. S. Kruºçef, S.B.K.P. MK Genel Toplantýsýna  
            Rapor. (25 Ocak 1955.) 
 �Yakýn geçmiºte, tüketim eºyalarý üretiminin artýrýlmasý 
konusunda alýnan kararlarla ilgili olarak bazý yoldaºlar 
ülkemizde aðýr ve hafif sanayinin geliºme hýzý sorununda kafa 
karýºtýrma suçu iºliyorlar. Sosyalist ekonominin temel kanunun 
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vulgar yorumlanýºý ve yanlýº anlayýºlara dayanarak, bu sözde 
teorisyenler sosyalizmin inºasýnýn belli bir aºamasýnda aðýr 
sanayinin geliºtirilmesinin esas görev olmaktan çýktýðýný ve 
hafif sanayinin tüm diðer sanayi dallarýnýn önüne geçtiðini       
iddia ediyorlar. Bu Marksizm-Leninizmin ruhuna aykýrý ve 
derinden derine hatalý bir görüºtür.� 
 
 Siyasi Ekonomi. Ýngilizce.( Sf. 534.) 
 SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi. 
 Lawrence and Wishart. Londra 1957. 
 
 7. N. A. Bulganin�in Konuºmasý 
            S.S.C.B. Yüce Sovyet�i Toplantýsý. ( 8 - 9 ªubat 1955.) 
 
 �Aðýr sanayi, her zaman milli ekonomimizin daha da 
geliºmesinin temeliydi ve temeli olarak durmaktadýr. Bugün, 
aðýr sanayinin üretimi savaº öncesi 1940 yýlýnýn üç bucuk misli 
büyüklüktedir. 
        ...... 
        Aðýr sanayi milli ekonomimizin tüm dallarýnýn�tarým ve 
hafif ve gýda sanayi�geliºmesini garantiler ve dolayýsýyla 
Sovyet halkýnýn yaºamýnýn sürekli iyileºmesinin kaynaðýdýr. 
        Hafif sanayiye ham madde saðlayan tarýmýn ilerlemesini 
garantilemek için tarýma yeterli miktarda traktörler, biçer-
döverler ve baºka tarým makinalarýnýn saðlanmasý gerekir. 
Tüm bunlarý bize ancak aðýr sanayi verebilir. 
        Aðýr sanayiyi geliºtirirken, her zaman yüce Lenin�in ve 
onun eserlerinin tutarlý savunucusu J. V. Stalin�in direktiflerini 
uyguladýk ve uygulayacaðýz. Partinin, sýnýf düºmanlarýna ve 
onun ajanlarýna karºý kýyasýya mücadele içinde savunduðu 
aðýr sanayinin geliºtirilmesine hakim yer verme çizgisi, 
ülkemizde sosyalist inºanýn tüm süreci boyunca haklýlýðýný 
ispatladý. Bu Sovyet devletinin ve halkýmýzýn hayati         
çýkarlarýna uygundur. 
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        Dolayýsýyla, ekonomik alanda hükümet, Komünist 
Parti�nin aðýr sanayinin her yola baºvurarak geliºtirilmesi genel 
çizgisini uygulamaya devam edecektir. ( uzun alkýºlar ) 
        Hükümetin çok önemli bir görevi Komünist Partisi 
tarafýndan alýnan sosyalist tarýmýn geliºtirilmesi ve nüfusun 
yiyecek açýsýndan ve sanayinin hammadde açýsýndan sürekli 
artan taleplerinin tatminini amaçlayan kararlarýn hayata 
geçirilmesidir.........bakir ve kullanýlmayan topraklarýn 
geliºtirilmesi....� 
 
 Soviet Haberleri. Ýngilizce. 1955. Sayý 5. 
 
 8. S.B.K.P. MK�nin 20. Parti Kongresine Raporu 
            N. S. Kruºçef. ( ªubat 1956.) 
 
       �SSCB ve bütün sosyalist ülkelerin ekonomisi, her yönüyle 
geliºmesi ve genelde barýºa yönelik olmasýyla karakterizedir. 
Sosyalist ülkeler, her ºeyden önce, bütün toplumsal üretimin 
durmaksýzýn artmasýnýn temeli olan aðýr sanayinin geliºmesine 
durmaksýzýn kaygý gösteriyorlar. Ayný zamanda bu ülkeler, 
tarýmýn ve hafif sanayinin yükseliºine büyük dikkat        
gösteriyorlar. Emekçilerin yaºam koºullarý sürekli iyileºiyor, 
kültür geliºiyor.� 
        (Sf. 125) 
 
 �Yüce Lenin�in vasiyetini kendine kýlavuz edinen Sovyetler 
Birliði Komünist Partisi, sosyalist ekonominin bütün dallarýnýn 
geliºmesinin ve halkýn refahýnýn yükseltilmesinin temeli olan 
aðýr sanayinin öncelikli geliºmesini geçmiºte olduðu gibi bugün 
de saðlýyor. 
        Sovyet devletinin tüm tecrübesinde sýnanan ve halkýn 
yaºamsal çýkarlarýna uygun olan Partimizin genel çizgisi iºte 
budur. Komünist Partisi gelecekte de bu genel çizgiyi ýsrarla 
ve tutarlýlýkla uygulayacaktýr.� 
        (Sf. 163) 
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        �.......Sosyalist üretimin amacý, emekçilerin, bütün 
toplumun sürekli artan maddi ve kültürel gereksinimlerini en 
geniº ºekilde karºýlamaktýr. Aðýr sanayi geliºtiði ölçüde, halkýn 
artmakta olan gereksinimlerini dolaysýz karºýlamak durumunda 
olan sanayi dallarý da gittikçe büyüyerek geliºiyor. Güçlü ve 
her bakýmdan geliºmiº bir aðýr sanayimizin olduðu       
bugünkü durumda, salt üretim araçlarý üretimini deðil, kitlesel 
ihtiyaç maddeleri üretimini de hýzla ilerletmek için pratik imkan 
vardýr.....� 
        (Sf. 171) 
 
 Parti Kongre Raporlarý. Çeviren H. Yarkýn. Ýnter Yayýnlarý. 
ªubat 1989. 
 
        9. A. I. Mikoyan�ýn Konuºmasý 
            S.B.K.P.�nin 20. Kongresi. ( 16 ªubat 1956.) 
 
 �Esas görev tarýmda görülen geri kalmayý ortadan 
kaldýrmak, bunun sonucunda ortaya çýkan sanayi ile tarýmýn 
geliºmesi arasýndaki dengesizliði gidermek olmuºtur. Bu 
dengesizlik ülkemiz açýsýndan çok tehlikeliydi ve ilerde de 
geliºmemizin önünde çok büyük bir engel oluºturabilirdi. Bu 
amaca ulaºmak için, kollektif çiftçilere daha çok maddi teºvik 
saðlamak ve bakir ve uzun süredir kullanýlmamýº topraklarý         
geliºtirmek gibi çeºitli önlemler alýnmýºtýr. Son iki yýl içinde 33         
milyon hektar tutarýnda yeni toprak iºlenmiºtir. Geçmiºte böyle 
bir ºeyi hiç hayal edebilir miydik?� 
 
        Soviet News Yayýnevi. Ýngilizce. 
 
        10. G. K. Malenkov�un Konuºmasý 
               S.B.K.P.�nin 20. Kongresi. ( 17 ªubat 1956.) 
 
 �..Bu baºarýlarý, partimizin ve onun merkez komitesinin 
milli ekonominin tüm dallarýnýn geliºmesinin, ve Sovyet 
halkýnýn maddi ve kültürel standardýnýn daha da yükselmesinin 
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kayadan temeli olan aðýr sanayinin  azami geliºmesine verdiði 
sürekli ilgiye borçluyuz. Aðýr sanayinin öncelikli geliºmesi 
partimizin genel çizgisiydi ve genel çizgisi olarak       
kalmaktadýr. 
        Geçen yýlý karakterize eden ºey milli ekonomimizin bazý 
önemli dallarýndaki zaaflarýn giderilmesi için bir somut tedbirler 
programýnýn uygulanýºý, sosyalist inºanýn tüm alanlarýnda 
teknik geliºmenin garantilenmesi siyaseti, ve tarýmý geliºtirmek 
için önemli tedbirlerin hayata geçirilmesidir. Parti, sosyalist 
tarým ve hayvancýlýðýn hýzlý ve bütünlüklü bir geliºmesi için tüm 
hatlarda hedef gözeten bir muharebe veriyor. Tarýmda, hem 
merkezde ve hem de yörelerde mevcut büyük hatalarýn         
teºhiri ve tarýmýn yönetiminde önemli iyileºmeler, kollektif 
çiftliklere ve üyelerine maddi teºvikin tutarlý ve doðru 
uygulanýºý, bu alandaki eksikliklerin kararlý bir ºekilde gideriliºi 
�tüm bunlar halihazýrda olumlu sonuçlar doðuruyor, ve hiç 
ºüphe yok ki kýsa bir zamanda tarýmdaki geri kalýºýn 
üstesinden gelmeyi mümkün kýlacak ve tarýmýn hýzlý bir       
geliºmesini garantileyecektir.� 
 
        Soviet News Yayýnevi. Ýngilizce. 
 
        11. V. M. Molotov�un Konuºmasý 
               S.B.K.P.�nin 20. Kongresi. ( 18 ªubat 1956.) 
 
        �Partimiz 19. Kongreden bugüne iºçi sýnýfý ile kollektif 
çiftlik köylülerinin ittifakýný daha da güçlendirmek için çok ºey 
yaptý. Partinin dikkati, haklý olarak, tarýmýn geliºmesine 
yoðunlaºtýrýlmýºtý. Bu, tarým sanayideki, milli ekonomideki 
genel geliºmenin gerisinde kaldýðý için zorunluydu. 
        Parti ve Sovyet hükümeti, nüfusun yiyecek maddelerine, 
ve yiyecek ve hafif sanayinin tarýmsal ham maddelere olan 
artan taleplerini yakýn sürede tatmin etmeyi garantilemek için, 
bazý yeni tedbirler uyguladýlar. Bunlar arasýnda, herºeyden 
önce ºunlarý sayabiliriz; kollektif çiftliklere ve üyelerine, makina 
ve traktör istasyonlarýna ve devlet çiftliklerine tarýmsal üretimi 
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artýrmak için, ürünlerin fiyatlarýnda bunlara uygun düºen bir 
ayarlamayla daha büyük maddi teºvikler; tarýmýn         
mekanizasyonu ve mineral gübre üretiminin geniºletilmesi için 
yaygýn çalýºma; kollektif çiftlikler, makina ve traktör istasyonlarý 
ve devlet çiftliklerinin örgütsel olarak saðlamlaºtýrýlmasý için 
alýnan tedbirler, bilhassa da kollektif çiftliklerde öncü çalýºma 
için yeni ve oldukça yüksek kalifiyeli kadro ve ayrýca 
agronomist, mekanik vb., gönderilmesi; kýrlardaki parti 
örgütlerinin saðlamlaºtýrýlmasý. Esas olarak buðday ekili 
arazileri 33 milyon hektar artýran, cesurca alýnmýº bakir ve 
uzun süredir kullanýlmayan topraklarýn üretime açýlmasý 
kararýnýn hayata geçirilmesi özel bir öneme sahiptir. 
Hayvancýlýðýn hýzlý bir geliºmesi için belirleyici öneme haiz 
olan mýsýr ekiminin kesin olarak çoðaltýlmasý sorunsalý yeni bir 
ºekilde ortaya kondu. Bunlar ve pek çok diðer tedbirler 
tarýmýmýzýn geliºmesi için yeni imkanlar açtý ve kollektif çiftlik 
köylülerinin tam desteðini aldý. 
        ..... 
        Partimiz, daima sanayi ve taºýmacýlýðýn azami geliºmesi 
için çalýºtý. Böyle yaparken de tarýmýn ve milli ekonominin 
diðer dallarýnýn geliºmesi, sosyalist anavatanýmýzýn 
savunmasýnýn güçlenmesi ve halkýmýzýn yaºamýnýn daha da 
iyileºmesi ona baðlý olduðu için, önceliðin aðýr sanayinin 
geliºmesine verilmesini kaçýnýlmaz olarak vurguladý.� 
 
        Soviet News Yayýnevi. Ýngilizce.  
 
        12. S.B.K.P.�nin 20. Parti Kongresi Kararlarý 
 
        �Komünist Partisi aðýr sanayilerin - esas olarak demir ve 
demir dýºý metalürji, kömür ve petrol, enerji, mühendislik, 
kimyasal ve inºaat malzemeleri�öncelikli geliºtirilmesine 
devam etmenin mutlak gerekliliðine inanýr. Kongre ayný 
zamanda sosyal üretimin bugün ulaºtýðý seviyenin sadece 
üretim araçlarý üretimini deðil, fakat ayný zamanda tüketim 
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eºyalarý üretimini de hýzlý bir ºekilde artýrmayý mümkün        
kýldýðýna inanýr.  
 
        Yabancý Diller Basýmevi. Moskova, 1956. Ýngilizce. 
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B. E. HOCA VE ARNAVUTLUK EMEK 
PARTÝSÝ 

 
 
 1. A.E.P MK 9. GENÝªLETÝLMÝª TOPLANTISINA  
            SUNULAN  RAPOR 
            24 Aralýk 1953 
 
        I. EMEKÇÝ KÝTLELERÝN YAªAM SEVÝYELERÝNÝ    
           DAHA DA ARTIRMAK ÝÇÝN ALINACAK TEDBÝRLER    
           ÜZERÝNE 
 
        Partinin Merkez Komitesi Plenumu, bu toplantýya Siyasi 
Büronun ve Hükümetin yakýn geçmiºte aldýðý tedbirlerin 
sebeplerini analiz etmek ve ºehir ve kýrlarýn emekçi kitlelerinin 
yaºam standartlarýný acilen iyileºtirmek ihtiyacý açýsýndan 
gerekli yönetmelikleri ortaya koymak için çaðýrýlmýºtýr. 
 Bu Haziran ayýnda, ºehir ve kýrlarýn emekçi kitlelerinin 
ekonomik ºartlarýndaki zorluklarý analiz ettikten sonra, Siyasi 
Büro, Hükümeti ºehir ve kýrlarýn emekçilerinin yaºam ºartlarýný 
iyileºtirmek yönünde önemli bazý ekonomik-idari tedbirler 
almaya yöneltti. 
        Bazý iyileºmeye raðmen ºehir ve kýrlarýn emekçilerinin 
ekonomik durumu daha hala çok kötüdür. ªu anda pek o 
kadar gerekli olmayan büyük, pahalý projeler inºa etmek için 
verilen direktif, idari mekanizmanýn hýzlý büyümesi ve devlet 
planýnýn yerine getirilmemesi ºehir ve kýrlarýn         
emekçilerinin yaºam ºartlarýný iyileºtirmeyi çok zorlaºtýrdý.         
Emekçilerinin yaºam ºartlarýný iyileºtirmek için elzem olan ve 
ülkenin ekonomik olarak daha da geliºmesinin ana 
dayanaklarýndan biri olan tarým ve hayvancýlýkta üretimi 
arttýrmaya yeterli özen gösterilmedi, çünkü esas araçlar ve 
güçler çoðunlukla sürekli olarak yeni güçler, araçlar ve       
malzemeler gerektiren sanayi projeleri üzerinde 
yoðunlaºtýrýldý. Bu çok zor bir durum yarattý. 
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        Halkýn ihtiyaçlarýný daha iyi karºýlayabilmek için ºehir ve 
kýrdan halkýmýzýn zor ekonomik ºartlarýný analiz etmek 
gereklidir. Bu ayný zamanda Siyasi Büro ve Hükümeti tedbirler 
almaya ve durumu iyileºtirmek için uygun görevleri belirlemeye 
iten sebepleri daha iyi anlamayý mümkün kýlacaktýr. 
 
        Not 1: Bu raporda deðinilen ekonomik durumdaki 
zorluklar bazý faktörlerin sonucuydu. Bunlar ºunlardý; ülkenin 
daha hala çok geri olmasý, ekonomik planý yürütmedeki 
yetersiz tecrübe, ABD ve Britanya emperyalistlerinin ve onlarýn 
anavatanýmýzýn sýnýrlarýndaki uºaklarýnýn artan düºmanca 
faaliyetlerinin sebep olduðu engeller, vb. 
        Bu engellerin üstünden gelmek için A.E.P.�si esas olarak 
kendi güçlerine dayandý, fakat ayný zamanda Partinin M.K. si 
Sovyetler Birliði�nin Komünist Partisi ve Hükümetine baº 
vurdu. Fakat, Mart 1953�te, J. V. Stalin�in ölümünden sonra 
AHC ile SSCB arasýndaki iliºkilerde iç iºlere karýºmanýn ilk 
belirtileri ve Sovyet önderliðinin kabul edilemez baskýlarý 
ortaya çýktý. Küçük, daha hala geri ve coðrafik olarak         
sosyalizmin ve Arnavutluk Halk Cumhuriyeti�nin 
baðýmsýzlýðýnýn azýlý düºmanlarý tarafýndan çevrilmiº bir 
sosyalist devlete ºartsýz ve çýkar gözetmeyen yardým 
vermekten kaçýnma belirtileri görüldü. Bu, kendini Sovyet 
Hükümetinin Haziran ve Aralýk 1953�de Arnavutluk�ta sanayi         
geliºmenin hýzýný azaltma ve ülkenin ekonomisinde çok önemli 
yer tutan bazý önemli projelerini durdurmak taleplerinde ortaya 
koydu. Bu taleplerin gerçek amaçlarý daha sonra, Sovyet 
önderliðinin içiºlere karýºma ve baskýlarý, açýk ve vahºi bir 
karaktere büründüðünde ortaya çýktý.  
        ( Sf. 358 - 360 ) 
 
        III. KÖYLÜLERÝN VE TÜM ÝªÇÝLERÝN EKONOMÝK   
             DURUMUNDAKÝ CÝDDÝ SORUNU YARATAN TEMEL  
             SEBEPLER 
 
        1. Halk ekonomimizin dallarýnýn geliºme hýz ve  
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            oranlarýndaki hatalar. 
 
        Siyasi Büronun yaptýðý bir analizden, planlamada ciddi 
hatalar yapýldýðý açýktýr. Bu planlar hüsnükuruntulardan 
etkilenirken, ekonomimizin farklý sektörleri arasýndaki yatýrým 
oranlarý acil ihtiyaçlarýmýz ve iç imkanlarýmýz temelinde 
yeterince incelenmemiºtir. Ýlk baºta Sovyetler Birliði ve halk 
demokrasileri ülkeleri tarafýndan verilen krediler bizim ciddi 
çalýºma eksikliðimiz nedeniyle sanayi projeleri kurmak için         
istenmiºti, bu her ne kadar prensip olarak doðru olsa da bu 
dönemde onlarsýz yapabilirdik, çünkü bize pahalýya mal 
oldular. Burada tarýma yeterli dikkat göstermediðimiz açýkça 
ortaya çýkýyor. Bize verilen kredilerin önemli bir kesimini tarýma 
yatýrmak ve tarýmý sanayi ile uyum içinde geliºtirmek daha 
doðru olurdu. Bu problemlere doðru yaklaºýlmadý ve bu kadar 
kýsa bir zamanda büyük projeler inºa edilmesi kýrlarý       
zayýflattý ve tarýmý insan gücü ve pek çok diðer gerekli ºeyler         
açýsýndan yoksullaºtýrdý. �Stalin� tekstil kombinasýný inºa ettik, 
ºeker rafinerisini, �Lenin� hidro-elektrik tesisini, kereste iºleme         
fabrikasýný, pamuk temizleme fabrikasýný ve ülkemiz için elzem 
ve büyük öneme sahip daha bazý projeleri kurduk. Bunlar 
ürünlerini verdi ve halký bu ürünlerin yokluðundan kurtardýk. 
Fakat diðer bazý fabrikalarýn inºa hýzýný artýrdýk ve bu hýzý diðer 
sektörlerin, bilhassa da tarýmýn geliºmesiyle uyumlu kýlmadýk. 
        Bu dönem için olmasa da olabilecek bazý diðer fabrikalar 
da var. Bizim tarým ürünlerimiz tüm mevcut sanayinin ham 
madde ihtiyacýný karºýlayamadý, hem sayýsý artmakta olan iºçi 
sýnýfýnýn hem de tüm halkýn tarým ürünlerine olan ihtiyacýný da 
karºýlayamadý. Büyük sanayi projelerinin inºasý bizim kýrlara 
kereste, çivi, manifaktür ürünler ve diðer pek çok ürünü 
saðlamayý ihmal etmemize yol açtý. Bu sanayi projeleri, iºlerin 
kötü örgütlenmesi ve yanlýº tahminlerin de etkisiyle,         
ekonomimizi sýkýntýya sokmalarý pahasýna inºa edildi. 
        (Sf. 378-379) 
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        Not 6: Tarým ve sanayinin geliºmesindeki uyumsuzluðu 
azaltmak ve halkýn yaºam ºartlarýný iyileºtirmek için 1953�te, 
AEP MK�nin bu konulardaki kararlarý temelinde Bakanlar 
Kurulu tarým ve kýr ve ºehir emekçilerinin refahý lehine önemli 
tedbirler aldý. 
        1. beº yýllýk plandaki ekonominin esas dallarýndaki yatýrým 
oraný gözden geçirildi ve vakitsiz sanayi projeleri iptal edildi. 
Sanayiden boºalan yatýrýmlarýn çoðunluðu tarýma gitti, geri 
kalanlarý da tüketim eºyalarýna ayrýldý; tüm köylülerin buðday 
ve diðer tarým ve hayvancýlýk ürünlerindeki borçlarý iptal edildi; 
köylülerin tüm toprak türlerindeki zorunluluklarý azaltýldý; yerel 
olarak üretilen tarým aletlerinin fiyatlarý düºürüldü; devletin bazý 
tarým ürünlerine verdiði alým fiyatlarý yükseltildi; tarým 
kredilerini önemli oranda artýrma ve tarýma daha çok sayýda 
traktör temin etme kararlarý alýndý. 
        (Sf. 392) 
 
        Not 7: Tarýmý gerilikten kurtarmak için alýnan ekonomik 
tedbirler, tarýmda planlamanýn daha da iyileºtirilmesi ile 
desteklendi. Bu daldaki aºýrý merkeziyetçilik tarým 
ekonomisinde insiyatifi boðuyordu ve bir oranda, tarýmýn 
geliºmesini köstekliyordu. Yeni planlama metoduna göre,        
devlet planý zorunlu alýnacak tarým ve hayvan ürünlerinin 
miktarýný, satýn alýnacak fazla ürünün miktarýný, MTÝ�larýnýn 
iºlerine karºýlýk kontrat ve aynî� ödemeleri tanýmladý. Tarýmsal 
üretimin planlanmasý, devletin tarým örgütleriyle iºbirliði içinde 
her bir devlet, ko-operatif ve bireysel tarým ekonomisinde 
kendileri tarafýndan yapýlýyordu. Bu yeni metod, tarýmdaki pek 
çok uzmanýn bürokratik iºlerden kurtarýlýp kitlelere inmesini 
saðladý ve devlet kadrolarýnýn tarým yönetimdeki        
sorumluluklarýný güçlendirdi. 
        (Sf. 393) 
        ENVER HOCA, SEÇME ESERLER, ÝNGÝLÝZCE, CÝLT II 
        �8 NENTORÝ� BASIM EVÝ. TÝRANA 1975. 
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 2. A. E. P.�NÝN 3. KONGRESÝNE �ARNAVUTLUK  
           EMEK PARTÝSÝ MERKEZ KOMÝTESÝ�NÝN  
           FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE� SUNULAN  
           RAPORDAN 
            25 Mayýs 1956 
 
        Not 1:  
        ... 
        �Pek çok diðer komünist ve iºçi partilerinde olanlarýn 
tersine ve Sovyet revizyonist önderliðinin baskýlarýna raðmen 
AEP prensip sorunlarýnda hiçbir taviz vermedi ve Marksist-
Leninist genel hattýný olduðu gibi korudu.� 
        ( Sf. 485) 
 
        1. BEª YILLIK PLAN D�NEMÝNDE EKONOMÝK               
KÜLTÜREL ALANLARDA ELDE EDÝLEN EKONOMÝK              
KÜLTÜREL SONUÇLAR VE GELECEK BEª YILLIK              
EKONOMÝK KÜLTÜREL GELÝªMENÝN TEMEL             
KILAVUZLARI. 
        SANAYÝNÝN, BÝLHASSA DA MADEN SANAYÝNÝN, DAHA 
DA GELÝªMESÝNÝ ESAS OLARAK MEVCUT ÜRETÝM 
KAPASÝTESÝNÝN TAM KULLANIMI VE ÝÇ KAYNAKLARIN 
KULLANIMI TEMELÝNDE VE TARIMIN, ESAS OLARAK 
TARIM ÜRETÝMÝNÝN SOSYALÝST TEMELDE       
ÖRGÜTLENMESÝNE DAYANARAK HIZLA GELÝªTÝRÝLMESÝ 
VE BU DEÐÝªÝKLÝKLER TEMELÝNDE ARNAVUTLUK 
HALKININ MADDÝ REFAHININ VE KÜLTÜREL 
YÜKSELÝªÝNÝN  DAHA DA ÝYÝLEªMESÝNÝ SAÐLAMAK. 
        (Sf. 506-513) 
 
        ENVER HOCA, SEÇME ESERLER, ÝNGÝLÝZCE, CÝLT II 
        �8 NENTORÝ� BASIM EVÝ. TÝRANA 1975. 
 
        3. A. E. P.�NÝN 4. KONGRESÝNE �ARNAVUTLUK  
            EMEK PARTÝSÝ MERKEZ KOMÝTESÝ�NÝN  
            FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE� SUNULAN  
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            RAPORDAN 
            13 ªubat 1961 
        
  A- SOSYALÝZMÝN EKONOMÝK TEMELÝNÝN BAªARILI    
             ÝNªASI 
 
        Parti, sosyalist sanayileºme siyasetini ºekillendirir ve 
uygularken ülkemizin somut ºartlarýndan, iç imkanlarýndan, 
tabii kaynaklarýndan, sosyalist ülkeler arasý ko-operasyondan 
hareket etti. Ýçinde yaºadýðýmýz yeni tarihi ºartlarda, sýnýrlý 
insan gücü, materyal ve finans araçlarýyla küçük ülkemiz için 
tüm sanayi dallarýný yaratmak mümkün olmadý. Sanayisel 
üretimdeki yüksek geliºme hýzý, madencilik sanayine       
öncelik vererek aðýr sanayinin bazý dallarýnýn yaratýlmasý, onun 
yanýnda hafif sanayinin geliºtirilmesi, ülkemizdeki sosyalist 
sanayileºmenin bazý çarpýcý özellikleridir. 
        ..... 
        Bu dönemde Partimiz sosyalist inºamýzýn geliºmesinden 
kaynaklanan ileri siyasi güçle, üretici güçlerin geriliði 
arasýndaki, sanayinin hýzlý geliºmesi ile tarýmýn geride kalmasý 
arasýndaki, ileri düzeyde teçhizat ile kadro ve onlarýn eðitim 
eksikliði arasýndaki, üretim ve tüketim seviyeleri arasýndaki gibi 
antagonist olmayan çeliºmeleri çözmeye de çalýºtý. 
        (Sf. 196-201) 
 
        B- 2. BEª YILLIK PLAN-EKONOMÝ VE   
            KÜLTÜRÜMÜZÜN DAHA DA GELÝªMESÝ ÝÇÝN   
            ÖNEMLÝ BÝR ADIM. 
 
        Parti 3. Kongresi esas olarak mevcut üretim kapasitesine 
dayanarak ve iç yedekleri harekete geçirerek sanayinin, 
bilhassa da madencilik sanayinin daha da geliºtirilmesini ve 
tarýmýn, esas olarak tarýmsal üretimin sosyalist temellerde 
yeniden örgütlenmesine dayanarak hýzla geliºtirilmesini esas 
görev olarak ileri sürdü... 
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        ...Üretim araçlarý üretimi (Grup �A�) hedeflenen yýlda 
yüzde 14.8 yerine yýlda ortalama yüzde 18, tüketim eºyalarý 
üretimi hedeflenen yüzde 13.5 yerine yýlda ortalama yüzde 16 
arttý.... 
        (Sf. 203-204) 
 

- III - 
ÜLKEMÝZÝN SOSYALÝST ÝNªA YÖNÜNDE DAHA DA 

GELÝªMESÝ 
 
        ... 
        Bu beº yýllýk planýn bir diðer belirleyici özelliði, tüketim 
eºyasý üretimiyle kýyaslandýðýnda üretim araçlarý üretimine 
verilen öncelliktir. Bu, Partimizin ülkemizin sanayileºtirilmesi ve 
ekonominin farklý dallarý arasýnda yatýrým daðýtýmýnda takip 
ettiði ekonomik siyasetin sonucudur. 
        ..... 
        1- ÜLKEMÝZÝN SOSYALÝST SANAYÝLEªMESÝNÝN  
            SÜRMESÝ-SOSYALÝZMÝN TEKNÝK TEMELÝNÝN  
            ÝNªASINDA BELÝRLEYÝCÝ FAKTÖR. 
 
        3. beº yýllýk plan döneminde de Emek Partimiz aðýr 
sanayinin hýzlý geliºmesine öncelik vererek ülkemizin sosyalist 
sanayileºmesinin daha da geliºtirilmesini önemli bir görev 
olarak görür. 
        ..... 
        Tüketim araçlarý üretimi (Grup �B�) yüzde 50 artarken, 
üretim araçlarý üretimi (Grup �A�) yüzde 54 arttý. Üretim 
araçlarý üretimi toplam sanayi üretimin yarýsýndan fazla olacak. 
        Görülebileceði gibi, Partimiz, özel yönleri olmasýna 
raðmen, ülkenin sosyalist sanayileºtirilmesi ekonomik 
siyasetinde Lenin�in aðýr sanayinin sosyalist sanayileºtirmenin 
temeli olduðu, bu süreçte üretim araçlarý üretimindeki artýºýn 
tüketim eºyalarý üretimindeki artýºtan daha hýzlý olmasý 
tezlerini akýlda tutmaktadýr. 
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        Madencilik ve maden iºleme sanayi, ülkenin 
zenginliklerini daha iyi kullanmak amacýyla büyük geliºme 
gösterecek�faydalý mineraller, yakýt ve su-gücü kaynaklarý, 
orman zenginlikleri, tarýmsal ham maddeler vb. Tarým için 
nitrik ve fosforik gübre üreten kimya sanayi ve demir-krom         
metalürjisi, bakýr elektro-metalürjisi gibi aðýr sanayinin yeni         
dallarýnýn kurulmasý için büyük harcamalar ve ayný zamanda 
demir metalürjisi için hazýrlýklar yapýlacak. 
        .... 
        Petrol ve madencilik sanayilerinin hýzlý geliºme oraný, 3. 
Beº Yýllýk plan ve daha sonraki dönemlerde yer altý 
zenginliklerimizi ülkemizde iºlemek için inºa edilecek olan 
demir dýºý ve demir metalürjileri ve kimyasal sanayi ham 
madde temelinin geniºletilmesi ve garantilenmesini acil bir 
gereklilik haline getiriyor. 
        .... 
        Mekanik mühendislik sanayinin gelecekteki esas 
hedefleri de, sanayi için, bilhassa da petrol sanayi, yol 
taºýmacýlýðý, tarým ve halk ekonomisinin diðer dallarý için yedek 
parça dizisini karlý bir ºekilde geniºletmek ve artýrmak olacak. 
Basit makina üretimi için baºlayan çalýºmalar sürmeli ve 
mevcut mühendislik temeli derinlemesine kullanýlmalý. 1965�de 
mühendislik sanayi ülkenin yedek parça ihtiyacýnýn en az 
yüzde 50�sini karºýlayabilmeli. Partinin yedek parça üretimi için         
belirlediði görevlerin ülkemiz için özel önemi vardýr. Bu görevin         
baºarýlmasý teçhizat ve makinalarýn daha iyi kullanýlmasýnda 
yardýmcý olacak ve ithalatlarýmýzý azaltacak. 
        (Sf. 215-221) 
 
        ENVER HOCA, SEÇME ESERLER, ÝNGÝLÝZCE, CÝLT III 
        �8 NENTORÝ� BASIM EVÝ. TÝRANA 1980. 
 
         
 4. ARNAVUTLUK EMEK PARTÝSÝ MERKEZ   
           KOMÝTESÝ�NÝN FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE 
           A. E. P.�NÝN 5. KONGRESÝNE SUNULAN RAPOR.   
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           (1 Kasým 1966.) 
 
        1- ÜLKENÝN SANAYÝLEªTÝRÝLMESÝ, SOSYALÝST ÝNªA     
            ÝÇÝN HAYATÝ GÖREVLERDEN BÝRÝ OLMAYA   
            DEVAM  EDÝYOR 
        ... 
        ...Toplam sanayi üretimi savaº öncesinin 34.8 katýdýr. 
Üretim araçlarý üretimi 34.3 misli ve tüketim eºyalarý üretimi 35 
misli arttý. 
        .... 
        Bu muazzam programý hayata geçirmek, bizim 
ºartlarýmýzda üretim araçlarý üretiminde esas yeri tutan 
madencilik sanayine yeni ve güçlü bir ivme       
kazandýracaktýr..... 
 
        Böylece, ülkemiz yeni bir sanayileºme aºamasýna, tüm 
sanayi çerçevesinde  
        üretim araçlarý üretiminin üstünlüðünü gerçekleºtirmek 
için belirleyici olan aðýr iºleme sanayi (processing industry�
bn.) aºamasýna girecektir. 
 
        2. TARIMIN GELÝªMESÝ - 4. BEª YILLIK PLANIN  
            EKONOMÝK GÖREVLERÝNÝN YERÝNE GETÝRÝLMESÝ    
            ÝÇÝN EN ÖNEMLÝ HALKA 
 
        Partimiz, sadece geliºmiº bir sanayi deðil ama ayný 
zamanda geliºmiº bir tarýma da sahip olunmasý, ekonominin 
güçlü ve baðýmsýz olmasý için, onun iki ayak üstünde, tarým ve 
sanayi ayaklarý üstünde yükselmesi gerektiði çizgisini savunur. 
Bu, bizim ülkemiz için özel önemi olan önemli bir prensip 
sorunudur. 
        Tüm bu faktörleri doðru bir ºekilde tartan ve 
deðerlendiren Parti, 4. Beº Yýllýk plan döneminde tarýmýn 
geliºmesini büyük ve önemli bir görev olarak tespit ediyor. Bu 
planda tarým halk ekonomimizin bir bütün olarak       
geliºmesinde esas yeri tutar. 
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        ... 
        ...Fakat, daðlýk yörelere nüfus kaydýrýlmasýnýn esas 
kaynaðý ºehirlerin nüfusu olmalý, her ºeyden önce de cesur, 
yurtsever, coºkulu ve Partinin direktiflerine daima uyan gençlik 
olmalýdýr. 
        Tarýmýn bu ºekilde geliºmesi, sadece tarým ürünlerinin 
artmasýna ve böylece önemli yedeklerin oluºturulmasýna yol 
açmayacak, ayný zamanda nüfus daðýlýmýnýn normalleºmesine 
de yardýmcý olacaktýr. Daðlara gitmek, bu bölgeleri terk edip 
ºehirlere gitmek gibi, dikkat çeken, ülke ekonomisinin hiçbir 
talebini dikkate almayan, ve ekonomik olmayan, küçük 
burjuva, bürokratik eðilime bir son verecektir. 
        (Sf. 114-118) 
 
        ENVER HOCA, SEÇME ESERLER, ÝNGÝLÝZCE, CÝLT IV 
        �8 NENTORÝ� BASIM EVÝ. TÝRANA 1982. 
 
        5. ARNAVUTLUK EMEK PARTÝSÝ MERKEZ   
            KOMÝTESÝ�NÝN FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE 
            A.E.P.�NÝN 6 KONGRESÝNE SUNULAN RAPOR.                          
             (1 Kasým 1971) 
 

II 
       EKONOMÝNÝN GELÝªMESÝ VE PARTÝNÝN GÖREVLERÝ 
 
        .... 
        Bunun için gerekli olan ºudur: sanayinin, bilhassa da aðýr 
iºleme sanayisinin yapýsýný yeni dallar ve ürünlerle iyileºtirmek; 
enerji ve hammadde temelini geniºletmek, ve ülkenin 
kaynaklarýný ve deðerlerini daha verimli kullanmak; 
        ... 
        Bu beº yýllýk dönemde amacýmýz, maden çýkarma ve aðýr 
iºleme sanayisini güçlendirmek, bilhassa da onlarý daha 
modernize etmek ve daha üst seviyelere çýkarmak olacaktýr. 
        .. 
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        Güçlü bir milli sanayi oluºturma doðru siyasetini tutarlý bir 
ºekilde uygularken, bu dönemde sanayileºmemizin esas 
amacý, geniºletilmiº üretimin en önemli, en büyük ihtiyaçlarýný 
karºýlamak amacýyla, ülkenin tabii kaynaklarýný daha geniº bir 
çapta ve daha büyük bir ekonomik sonuç elde ederek 
kullanmak olacaktýr. Bu yönelime uygun olarak, aðýr ve        
hafif, çýkarma ve iºleme sanayilerinin geliºtirilmesi eºzamanlý 
olarak, ihtiyaçlarýmýza ve imkanlarýmýza uyan orantýlarda, ve 
her zaman için bilhassa özelde tarýmýn ve genelde 
ekonomimizin tüm dallarýnýn geliºmesine uyumlu olarak 
devam edecektir  
        ... 
        Demir-metalürjisi sanayinin ilk defa kurulmuº olmasý tüm 
ekonomimiz için fevkalade önemlidir. Ekonomimizin 
baðýmsýzlýk ve kendine yeterliliðini güçlendirecek muazzam bir 
giriºim olan Elbasan�da kurulacak metalurjik kompleks, 
mühendislik sanayinin geliºmesi ve süreç içinde makina-inºa         
sanayine geçebilmesi için ºart olan ham madde temelini 
garantileyecek, inºa görevinin maddi temelini büyük oranda 
güçlendirecektir. 
        Sanayinin karmaºýk geliºmesinde, bu beº yýllýk planda da 
öncelik mineral ve yakýt çýkartan (madencilik ve petrolcülük�
bn) sanayi dallarýna verilecektir. Bu, metalurji ve kimya sanayi 
için ham madde temelini geniºletme amacýyla yapýlacaktýr. 
Bunda da amaç mineral ihracýný artýrmak ve ayný zamanda 
sanayi ve halk ekonomimizin tümü için çok gerekli olan enerji 
temelini güçlendirmektir. 
        ... 
        Mühendislik sanayi, kendisinin ve ekonomimizin diðer 
dallarýnýn teknik temelini güçlendirmede özel bir rol 
oynamalýdýr. Onun esas görevi ekonomimizin kullanýmýnda 
olan makina ve teçhizatlarýn iyi durumda tutulmasýný ve 
kesintisiz ve yüksek verimlilikle çalýºmasýný         
garantilemektir. Mühendislik sanayimizin esas görevinin bir 
diðer ve ayný önemde ve acil yönü de üretilen yedek 
parçalarýn kalitesini sürekli ve büyük oranlarda artýrmaktýr. Bu 
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dalda üretimin miktarý ne kadar artarsa artsýn, eðer ürünlerin 
kalitesi daha üst seviyelere çýkmazsa, ekonomimizin yedek 
parça ithal etme yükü azalmayacaktýr.  
        Çelik, dövme metal ve dökme demirin yerel olarak 
üretileceði, teknik ve bilimsel geliºmeye daha bir ivme verme 
sorununun ileri sürüldüðü ºartlarda, bu sanayi dalý için yeni ve 
büyük olasýlýklarýn önü açýlmaktadýr. Kendini sadece yedek 
parça üretimiyle kýsýtlamamalýdýr, makina üretimine de cesurca 
yönelmesinin zamaný gelmiºtir. Bu, adým adým, kararlýlýkla, 
üretilecek yeni imkanlara uygun olarak ele alýnmasý      
gereken ekonomimizin acil bir sorunu haline geldi. Bu çok 
önemli ve karmaºa sorunda, ilk önce ekonomimizin en çok 
ihtiyacý olan, seri olarak üretilebilecek ve ithalat yükünü 
azaltacak makinalar, mekanizmalar ve teçhizatlarla iºe 
baºlamalýyýz.  
        .... 
        ... Aðýr ve hafif sanayi arasýndaki oranlar kararlaºtýrýlýrken 
öncellik aðýr sanayiye verilecektir. Bu bizim sanayimizin 
geliºmesinin doðru ve sarsýlmaz prensibiydi ve öyle kalacaktýr. 
        (Sf. 683-773) 
 
        ENVER HOCA, SEÇME ESERLER, ÝNGÝLÝZCE, CÝLT IV 
        �8 NENTORÝ� BASIM EVÝ. TÝRANA 1982. 
 
        6. ARNAVUTLUK EMEK PARTÝSÝ MERKEZ  
            KOMÝTESÝ�NÝN FAALÝYETLERÝ ÜZERÝNE  
            A.E.P.�NÝN 8 KONGRESÝNE SUNULAN RAPOR.                        
            (1 Kasým 1981) 
 
        1- SANAYÝNÝN DAHA DA GÜÇLENDÝRÝLMESÝ-   
            ÜLKENÝN GENEL ÝLERLEYÝªÝNDE BELÝRLEYÝCÝ   
            BÝR FAKTÖR. 
        .... 
        7. Beº Yýllýk Plan�da sanayimiz daha da ilerleyecek ve 
geniº bir cephede geliºecek. Beº Yýl Planýnýn tüm yatýrýmlarýn 
yüzde 46�sý bu dalda yapýlacak. Parti�nin sanayinin 
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geliºtirilmesi siyasetinin amacý ºudur: sanayinin çok dallý 
yapýlanmasýný, her zaman olduðu gibi aðýr sanayiye         
öncellik vererek saðlamlaºtýrmak; enerji kaynaklarýnýn fazlalýk         
dengesini, petrol sanayine özel bir önem vererek korumak ve 
daha da iyileºtirmek; mineral çýkarma ve iºleme sanayisini, 
yeni mineralleri de kullanmaya baºlarken, daha da geliºtirmek; 
üretim araçlarý ve tüketim eºyalarýnýn yapýsýnda hissedilir 
iyileºtirmeler yapmak; sanayiyi daha da çok tarýmýn 
yoðunlaºtýrýlmasýnýn hizmetine sokmak; mevcut üretim         
kapasitelerini yenilemeler ve modernleºtirmeler ile 
geniºletmek. 
        Parti, enerji sanayisine, petrol, gaz, kömür çýkartýlmasýna 
ve elektrik enerjisi üretimine özel dikkat sarfeder. Ülkenin artan 
enerji ihtiyacýný karºýlayan ve ihracý üzerinden saðlam döviz 
kazanan güçlü ve baðýmsýz bir enerji sistemi yarattýk.... 
        ... 
        ªimdi ki kendi çeliðimiz var ve güçlü bir mekanik 
mühendisliði sanayisi inºa ettik, bu dala daha büyük görevler 
yüklemek için ºartlar oluºturulmuºtur. Mühendislik sanayisinin 
1985 üretimi, 1980�in üretiminden yüzde 43-45 daha fazla 
olacak. 
        Mühendislik sanayi, 7. Kongre tarafýndan belirlenen 
yedek parça üretme görevini, ekonominin ihtiyacýnýn yüzde 
95�ini karºýlayarak baºarýyla yerine getirdi. Bu Beº Yýllýk Plan 
döneminde, bu baºarý kaliteyi radikal bir ºekilde iyileºtirerek ve 
miktarý büyük oranda artýrarak pekiºtirilmelidir. 
        Bu Beº Yýllýk Plan yýllarýnda mühendislik sanayi yeni 
üretim hatlarý ve fabrikalar kurmak, çeºitli mevcut üretim 
kapasitelerini yenilemek ve geniºletmek için makina ve 
teçhizat üretimine büyük çapta angaje olacaktýr. Böyle bir 
görevi yerine getirmek sanayinin bu dalýnda örgütlenme ve 
yönetimin iyileºtirilmesini talep eder, ve iºleme tekniði,        
planlama, ko-operasyon ve ürünlerin standardizasyonu 
mümkün olan en bilimsel temele konmalýdýr. 
        Bu Beº Yýl plan döneminde inºa edilecek yeni projeler ve 
yenilemeler için, bilhassa makina ve teçhizatlarýn yapýsal 
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tasarýmlarý ve teknolojik hazýrlýklarý konusunda acil ve 
bütünlüklü tedbirler alýnmalýdýr. Bu makina ve teçhizatýn pek 
çoðu ilk defa üretilecek. Bu makina ve teçhizatýn tasarým ve 
üretiminin zamanýnda ve yüksek kalitede yapýlmasý        
mühendislik sanayimizin ele almak zorunda olduðu görevlerin 
en zorlarýndan biridir. 
        ... 
        Bu Beº Yýl plan döneminde kimya sanayisi büyük bir 
geliºme ve geniºleme gösterecek. 1980 ile kýyaslandýðýnda, 
üretimi yüzde 63-65 artacak.  
        Fosfat gübre ve bitki koruma kimyasal maddeleri 
üretiminin artýrýlmasýna özel bir önem verilecektir.... 
        (Sf. 310-459) 
 
        ENVER HOCA, SEÇME ESERLER, ÝNGÝLÝZCE, CÝLT VI. 
        �8 NENTORÝ� BASIM EVÝ. TÝRANA 1987. 
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C. MAO ZEDUNG VE ÇÝN KOMÜNÝST 
PARTÝSÝ 

 
        1. 1959�DA SANAYÝNÝN GÖREVLERÝ 
             PO I-PO. ( 6 Ocak 1959.) 
 
        ... 
        Geçen yýlýn pratiði �iki ayak üstünde yürüme� prensibinin 
ne kadar doðru olduðunu daha da iyi ispatladý. �Ýki ayak 
üstünde yürümek � dediðimizde söylemek istediðimiz tarým ve 
sanayiyi, aðýr sanayi öncelliði temelinde eºzamanlý geliºtirmek, 
aðýr ve hafif sanayiyi, merkezi ve bölgesel sanayiyi, büyük 
iºletmeleri ve orta ve küçük iºletmeleri, modern ve yerli 
metodlarla üretimi eº zamanlý geliºtirmek, merkezi önderliði         
sanayi cephesindeki kitle hareketiyle birleºtirmek ve içinde         
bulunduðumuz dönemde �anahtar olarak çeliði� tüm yönleriyle 
sanayideki büyük atýlýmla birleºtirmektir. Bu bütünlüklü 
prensipler dizisi ülkemizin mevcut ºartlarýný ve objektif 
ekonomik kanunun taleplerini yansýtýr. Ýºte bu nedenle pratikte 
muazzam hayatiyetini sergiledi. Onu uygulayarak, 1959�da 
sadece ileri adým atmaya devam etmeyiz, daha da büyük 
baºarýlarla ileri adým atarýz. 
        (Sf. 9-11) 
 
        Peking Review, Ýngilizce, 6 Ocak 1959. 
 
        2. TARIM: MÝLLÝ EKONOMÝNÝN TEMELÝ 
             YANG LÝNG. ( 18 Ekim 1960.) 
 
        1955 Haziran�ýnda Yoldaº Mao Zedung �Tarýmda Ko-
operasyon� adlý raporunda bir kere daha gösterdi ki:                          
�Pazarlanabilir tahýl ve sanayi hammaddesine sürekli artan 
talep ile baºlýca ürünlerin bugünkü genelde az olan verimliliði 
arasýndaki çeliºmeyi çözmek� gereklidir, yoksa �sosyalist 
sanayileºmeyi tamamlayamayacaðýz�. Ayný raporda o, tarým 
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ve sanayi �birbirlerinden ayrýlamaz, birbirlerinden soyutlanmýº 
olarak ele alýnamaz. Dahasý, sadece birini vurgularken diðerini 
küçümseyecek hiçbir çaba olmamalýdýr� dedi. 
        Parti Merkez Komitesi�nin Siyasi Bürosu kýrlýk bölgelerde 
sosyalist devrimde bir yükseliºe önderlik ettikten ve tarýmsal 
ko-operasyonda büyük bir zafer elde ettikten sonra, yoldaº 
Mao Zedung�un önerileri temelinde, 1956 Ocaðýnda Tarýmsal 
Geliºme Ýçin Milli Program Taslaðýný ileri sürdü. Sosyalist 
tarýmýn hýzlý geliºmesi ve yeni sosyalist kýrýn inºasýnýn bu 
programý, hem tarýmsal üretimin hem de sosyalist inºanýn        
yükselmesini teºvik etmede muazzam bir rol oynadý. Parti 
Merkez Komitesi�nin Siyasi Bürosu�nun Nisan 1956�da yaptýðý 
geniºletilmiº toplantýda yoldaº Mao Zedung �On Ýliºki Dizisi� 
adlý bir rapor sundu ve tarýmla sanayi arasýndaki, aðýr ve hafif 
sanayi arasýndaki iliºkilerin doðru ele alýnmasýný esas sorun 
olarak saydý. Ayný yýlýn Eylül�ünde Parti�nin Sekizinci Milli 
Kongresi�nin Merkez Komitesinin Siyasi Raporu üzerine aldýðý 
Karar da ºuna iºaret etti: �Tarým sanayileºme üzerinde çok 
geniº ve çok önemli bir etkiye sahiptir. Tarým sadece halkýn 
yaºam standardý ve hafif sanayinin büyüme hýzýný doðrudan        
etkilemez, o ayný zamanda aðýr sanayinin büyüme hýzýný da 
etkiler. Tarýmý geliºtirmek için daha da çok çaba sarf 
etmeliyiz.� 1957 ªubat�ýnda yoldaº Mao Zedung �Halk 
Saflarýndaki Çeliºmelerin Doðru Ele Alýnmasý Üzerine� adlý 
raporunda aðýr sanayi, hafif sanayi ve tarým arasýndaki 
iliºkilerin daha derin bir analizini sundu. Bunun, Çin�in         
sanayileºmesinin yolu sorunu olduðuna iºaret etti ve �tarým ve         
sanayinin eºzamanlý geliºtirilmesi� siyasetini ortaya koydu. 
Milli çaptaki Düzeltme Kampanyasýndan sonra ortaya çýkan 
sosyalizmin inºasýndaki yükseliº ýºýðýnda, Parti�nin Sekizinci 
Merkez Komitesi�nin Üçüncü Geniº Toplantýsý 1957 Eylül�ünde 
Tarýmsal Geliºme Ýçin Milli Program�ýn gözden geçirilmiº 
ºeklini ele aldý ve onayladý. Programýn sunuº bölümünde ºöyle 
deniyor: �Tarýmýn geliºmesi sosyalist inºamýzda hayati bir yere 
sahiptir. Tarým sanayiye tahýl ve hammadde saðlar. Ayný         
zamanda 500 milyondan fazla nüfusuyla kýrlar, sanayimiz için 
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dünyanýn en büyük iç pazarýný oluºturur. Bu anlamda, 
tarýmýmýz olmazsa, ülkemizde hiçbir sanayi olmazdý. Tarýmsal 
çalýºmayý küçümsemek tamamen yanlýºtýr.� 
        Mayýs 1958�de, Parti�nin Sekizinci Merkez Komitesi�nin 
Ýkinci Oturumunda sosyalizmi inºa etmenin, tarým ve sanayinin 
eºzamanlý geliºmesini temel görüºlerinden biri olarak ele alan 
genel çizgisi formüle edildi. Büyük ileri atýlým gerçeði bu genel 
çizginin gücünü sergiler ve tarým ve sanayinin eºzamanlý 
olarak hýzlý geliºtirilebileceðini ispatlar. Büyük atýlým sýrasýnda, 
Çin�in tarýmsal üretiminin büyümesinin mantýksal eðilimi ve 
halk kitlelerinin yüce yaratýcýlýðý temelinde Parti Merkez         
Komitesi ve Yoldaº Mao Zedung kýrlarýn tüm halkýna halk 
komünlerinin inºasýnda tam zamanýnda önderlik götürdü, 
böylece de sosyalizmin yüksek hýzla inºasý ve ileride 
komünizme adým adým geçiº için en iyi örgüt türünü yarattýlar. 
Büyük atýlým temelinde ve halk komünlerinin tutarlý         
saðlamlaºtýrýlmasý ve saðlýklý büyümesi ºartlarýnda sosyalist 
inºamýz, sürekli büyük atýlým aºamasýna girdi. Bunlardan 
sonradýr ki, Parti Merkez Komitesi ve Yoldaº Mao Zedung 
proletaryanýn sosyalist ekonomiyi inºayý yönetmedeki engin 
tecrübelerinin yeni bir özetini yaptý, tarýmý temel, sanayiyi 
hakim faktör olarak ele almak ve aðýr sanayi için öncelliði 
tarýmýn hýzlý geliºmesi ile birleºtirmek siyasetini ileri sürdü, ve 
tarýmýn büyüme hýzýný artýrmanýn sosyalist ekonomik inºanýn         
hýzlý ve orantýlý geliºmesinde merkez halka olduðunu gösterdi 
ve tarýmýn teknik dönüºümünü hýzlandýrma görevini ortaya 
koydu. 
        ...Çin Komünist Partisi�nin Sekizinci Merkez Komitesinin 
Ýkinci Oturumunda Yoldaº Lui ªaoçi�nin Parti Merkez Komitesi 
adýna sunduðu siyasi raporunda belirttiði gibi: �Niye tarým ve 
sanayi eºzamanlý olarak geliºtirilmelidir? Çünkü bizim ülkemiz 
büyük bir tarým ülkesidir ve 600 milyondan fazla olan 
nüfusunun 500 milyondan fazlasý, hem devrimci mücadelede 
hem de yeniden inºada çok büyük bir gücü oluºturan       
köylülüktür. Ülkemiz iºçi sýnýfý sadece bu güçlü müttefike 
dayanarak, ve köylülerin yaratýcýlýðý ve giriºimciliðine tüm 
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yollarý açarak zafere ulaºabilir. Devrim döneminde olduðu gibi 
inºa döneminde de köylüler müttefik olarak herºeyden 
önemlidirler. 
        ..1958 ve 1959�da tarým makinalarý ve aletleri üretmek 
için devletin tahsis ettiði çelik miktarý, tüm Birinci Beº Yýllýk 
Plan döneminde bu iºler için kullanýlan çelik miktarýndan 
fazladýr. Ve yine, Plan�a göre 1960�ta bu amaçla kullanýlacak 
çelik miktarý 1959 döneminden yüzde 100 daha fazla olacaktýr. 
Diðer dallarýn da tarýmý destekleme güçleri önemli         
miktarda büyüdü. 
        (Sf. 14-22) 
        Peking Review, Ýngilizce, 18 Ekim 1960. 
 
        3. TARIMA TAM DESTEK 
            RENMÝN RÝBAO EDÝTÖRLÜÐÜ. ( 16 Kasým 1962.) 
 
        1955�te Yoldaº Mao Zedung Tarýmsal Ko-operasyon 
Sorunlarý�nda Parti�nin onayladýðý bu çizginin bütünlüklü bir 
açýklamasýný sundu. ªöyle dedi: �sadece sosyalist sistemde, 
özel mülkiyetten ortak mülkiyete geçiºte bir devrim 
yapmýyoruz. Ayný zamanda el iºiyle üretimden en modern       
makinalarla kütle üretime geçerek teknolojide de devrim 
yapýyoruz. Bu iki devrim iç baðlantýlýdýr. Tarýmda, ülkemiz 
ºartlarýnda, ko-operasyon büyük makina kullanýmýndan önce 
gelmelidir. (Kapitalist ülkelerde tarým kapitalist yoldan geliºme 
eðilimi gösterir.)�* O, ayný raporda, ºunlarý da söyledi: 
�Ülkemizin ekonomik durumu olduðu gibi olduðu için,         
teknik reform sosyal reformdan daha uzun zaman alacaktýr. 
Yapýlan tahminlere göre, tarýmda milli çapta teknik reform 
yaklaºýk 4 veya 5 beº yýllýk planý, yani 20-25 yýlý 
gerektirecektir. Tüm parti bu yüce görevi yerine getirmek için 
çalýºmalýdýr.�** 

                                                
* Tarýmsal Ko-operasyon Sorunlarý. Ýngilizce baskýsý. Yabancý Diller 
Basýmevi, Peking. 1959. Sf. 23-24) 
** a.g.e. Sf. 34. 
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 Tarýma daha büyük destek verme faaliyetinde en önemli 
faktör, Yoldaº Mao Zedung tarafýndan ileri sürülmüº olan milli 
ekonominin geliºmesinde tarýmý temel, sanayiyi önder faktör 
olarak ele alan genel siyasetin uygulanmasý ve tarýmýn 
geliºmesine birincil önemi vermektir. 
        Milli ekonomik planlarýmýz, sosyalist inºaya hýz 
kazandýrmak için tarýmýn geliºmesini baºlangýç noktasý olarak 
ele almalý ve bu çizgi hattýnda çalýºmalýdýr. Parti�mizin 
Sekizinci Merkez Komitesinin Onuncu Oturumunun kararýna 
göre, tüm hükümet daireleri planlarýný yapar ve tedbirlerini 
alýrken tarýmý milli ekonominin temeli olarak ele almalý,         
yüzlerini kýrlara çevirmeli ve dikkatlerini birincil olarak tarýma 
ve halk komünlerinin kollektif ekonomisine nasýl yardým 
edebileceklerine yöneltmelidirler. 
 
        Sanayisel Yardým 
 
        Birincisi, sanayi. Sanayi dairelerimizin çalýºmalarýnda, 
tarýmýn milli ekonominin temeli olduðu siyasetine uygun olarak 
yeniden düzenlemeler yapýlmalýdýr. Sanayide, ve bilhassa aðýr 
sanayide yapýlacak ilk iº tarýmýn teknik reformunun gerekliliði 
uyarýnca yeniden düzenleme iºini yapmak, doldurmayý 
saðlamlaºtýrmak (?�YN), standartlarý yükseltmektir.         
Sanayi, ancak bu ºekilde kýr pazarlarýnýn talep ettiði makina, 
kimyasal gübre, haºarat ilacý, inºaat malzemesi, yakýt, enerji 
ve taºýma araçlarý ve diðer malzemeler gibi uygun üretim 
araçlarýný ve bunlarý da daha fazla miktarda saðlayabilir. 
Sadece bu ºekilde sanayisel geliºme güvenilir bir temele 
oturtulabilir, ve sanayimiz, sanayisel geliºmesi       
dönemindeki tüm ülkeler arasýnda en büyük iç pazara ve tahýl 
ve tarýmsal hammadde stokuna sahip olabilir. 
        Yoldaº Mao Zedung, 1957�de verdiði �Halk Saflarýndaki 
Çeliºmelerin Doðru Ele Alýnmasý Üzerine� adlý söylevinde aðýr 
ve hafif sanayinin, 500 milyondan fazla köylüyü kapsayan 
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kýrlarý esas pazarý olarak ele almasý gerektiðini vurguladý. 
ªöyle dedi: � Çin, nüfusunun yüzde 80�inden fazlasýnýn 
köylerde yaºadýðý büyük bir tarým ülkesi olduðu için tarým ve 
sanayi eºzamanlý olarak geliºtirilmelidir. Ancak ondan sonra         
sanayi hammaddelere ve bir pazara sahip olacak ve sadece 
bu ºekilde güçlü bir aðýr sanayi inºa etmek için oldukça büyük 
bir sermaye biriktirmek mümkün olacaktýr. Hafif sanayinin 
tarýma yakýndan baðýntýlý olduðunu herkes biliyor. Tarýmsýz 
hafif sanayi olamaz. Ama tarýmýn aðýr sanayiye önemli bir 
pazar saðladýðý o kadar iyi anlaºýlamýyor. Fakat bu         
gerçek, tarýmýn teknik islahý ve modernleºtirilmesinin tedricen         
ilerleyiºi sýrasýnda artan miktarda makinalar, gübre, su 
depolarý ve elektrik enerjisi projeleri ve çiftlikler için taºýma 
araçlarý ve kýr tüketicileri için yakýt ve inºaat malzemesinin 
gerekli hale gelmesiyle daha kolay anlaºýlacaktýr.�*** 
        Bu iliºki ºimdi oldukça rahat bir ºekilde görülebilir. 
Tarýmsal kollektivizasyonun tamamlandýðý Çin�in kýrsal 
bölgelerindeki geniº pazar, artan miktarda sanayi ürünü 
emebilecek bir potansiyele sahiptir. Bir traktör 1000 mü�lük 
ekilen arazinin ihtiyacýný karºýlarsa, tarýmýn ihtiyacý olan traktör 
sayýsý onbinler veya yüzbinler deðil bir milyondan daha 
fazladýr. Kimyasal gübrelere gelince, her bir mu ekili alanda 
yýlda 30 jin gübre kullanýlsa, tarýmýmýzýn yýlda yüzbinler veya 
milyonlar deðil on milyon tondan fazla gübreye ihtiyacý 
olacaktýr. Diðer üretim araçlarý ve köylüler için tüketim 
eºyalarýna olan talepte sürekli olarak artýyor. Sanayi yüzünü 
Çin�in geniº kýrsal pazarlarýna ve tarýmsal ihtiyaçlarýn kesin 
olarak tatminine döndürürse, daha da geliºmesi için en geniº 
imkanlara kavuºacaktýr. 
        Sanayinin geliºmesi için gerekli ham maddeye, 
pazarlanabilir tahýla ve iºgücü ihtiyacýna gelince; onlar sadece 
tarýmýn teknik reformunun tedricen uygulanmasý sürecinde ve 

                                                
*** Halk Saflarýndaki Çeliºmelerin Doðru Ele Alýnmasý Üzerine.         
Ýngilizce baskýsý. Yabancý Diller Basýmevi, Peking. 1960. Sf. 67-68) 
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tarýmýn büyümesi sayesinde üretilebilirler. Sanayiyi ve tarýmý 
birbirinden soyutlanmýº iki ayrý ºey olarak ele alamayýz. 
Sanayinin çeºitli dallarý, çalýºmalarýný tarýmý milli ekonominin 
temeli yapmak siyasetine uygun olarak düzenlemeli, kýrýn 
ihtiyaçlarýný kararlýlýkla karºýlamalý ve tarýmýn teknik reformu         
ve modernizasyonunu destekleme sürecinde tedricen 
baðýmsýz, bütünlüklü ve modern bir sanayi inºa etmelidir. 
        (Sf. 13-14) 
        Peking Review, Ýngilizce, 16 Kasým 1962. 
 
        4. �ÇÝN KIRINDA SOSYALÝST YÜKSELÝª�    
             DERLEMESÝNE MAO ZEDUNG�UN ÖNSÖZÜ 
 
        Olaylar ºöyle geliºmiºtir. Kitap biri Eylülde, diðeri Aralýkta 
olmak üzere iki kez derlenmiºtir. Birinci derleme 121 makaleyi 
içeriyordu. Bu makalelerin çoðu 1955 yýlýnýn ilk yarýsýnýn, 
birkaç tanesi de 1954 yýlýnýn ikinci yarýsýnýn koºullarýný 
yansýtýyor. Kitabýn örnek nüshalarý, Çin Komünist Partisi 
Yedinci Merkez Komitesinin 4-11 Ekim 1955 tarihleri arasýnda 
yapýlan 6. Genel (Geniºletilmiº) Toplantýsýna katýlan eyalet, 
ºehir, özerk bölge ve bölge Parti komitelerinden sorumlu        
yoldaºlara fikirlerini almak için daðýtýlmýºtý...... 
        Burada önemli olan yalnýzca metinler deðildir. Mesele 
ºudur: Çin�deki durum 1955 yýlýnýn ikinci yarýsýnda temel bir 
deðiºiklik geçirmiºtir. ªimdiye kadar (1955 Aralýðýnýn sonu) 
Çin�in 110 milyon köylü ailesinin 70 milyonundan fazlasý 
(yüzde 60�ýn üzerinde) Çin Komünist Partisi Merkez 
Komitesinin çaðýrýsýna uyarak yarý-sosyalist tarým üreticileri       
kooperatiflerine katýlmýºlardýr. Tarýmda kooperatifleºme 
üzerine 31 Temmuz 1955 tarihli raporumda, kooperatiflerdeki 
köylü ailelerin sayýsýný 16 milyon 900 bin olara vermiºtim ama 
birkaç ay içinde bu sayý 50 milyonun üzerine çýkmýºtýr. Bu 
muazzam bir olaydýr. Bu olay tarýmda yarý-sosyalist 
kooperatifleºmeyi esas olarak tamamlamak için yalnýzca         
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1956 yýlýna ihtiyacýmýz olduðunu bize açýkça gösteriyor.* 
Önümüzdeki üç dört yýl içinde, yani 1959-60�a kadar yarý-
sosyalist kooperatiflerin tamamen sosyalist kooperatiflere 
dönüºmesini esas olarak tamamlayabiliriz. 
        ... 
        Bütün Partinin ve halkýn karºý karºýya bulunduðu sorun, 
artýk tarýmýn sosyalist dönüºümünün hýzý konusundaki sað 
tutucu görüºleri eleºtirmek deðildir. Bu sorun çözülmüºtür. 
Sorun, bütün kapitalist sanayi ve ticaretin, sektör sektör, 
devletin ve özel sermayenin ortak iºletmelerine 
dönüºtürülmesinin hýzý da deðildir. Bu sorun da        
çözülmüºtür. El sanatlarýnýn sosyalist dönüºümünün hýzý 1956 
yýlýnýn ilk yarýsýnda tartýºýlmalýdýr. Bu sorun da kolayca 
çözülebilir....... 
        Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt V. (Sf. 270-273.) 
        Aydýnlýk Yayýnlarý, Kasým 1978. 
 
        5. ON BÜYÜK ÝLÝªKÝ ÜZERÝNE 
             25 NÝSAN 1956 
 
        1. BÝR YANDA AÐIR SANAYÝ ÝLE ÖBÜR YANDA  
        HAFÝF SANAYÝ VE TARIM ARASINDAKÝ ÝLÝªKÝ 
 
        Ülkemizin inºasýnda aðýrlýk, aðýr sanayidedir. Üretim 
araçlarýnýn üretimine öncelik verilmesi gerektiði konusunda 
herkes hemfikirdir. Ama bundan, geçim araçlarý üretiminin, 
özellikle tahýl üretiminin ihmal edileceði sonucu kesinlikle 
çýkmaz. Yeterli gýda maddesi ve diðer günlük ihtiyaç maddeleri 
                                                
* Gerçekte, Kasým 1956�ya kadar, köylü hanelerinin %96�sýndan 
fazlasý yarý-sosyalist kooperatiflerde ve tamamen sosyalist ileri         
kooperatiflerdeydiler. Yüzde 83�ü ileri kooperatiflere katýldýlar�
Tercüman. 
 (�Tercüman *�, 1957 Foreign Languages Press basýmlý, Ýngilizce 
�Çin Kýrýnda Sosyalist Yükseliº� kitabýnýn 8. sayfasýndan alýnmýºtýr. 
Türkçe alýntýyý yaptýðýmýz V. Ciltte yoktur. Y.N.) 
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olmazsa en baºta iºçilerin geçimini saðlamak mümkün       
olmaz, o zaman da aðýr sanayiyi geliºtirmekten söz etmenin 
ne anlamý kalýr? Ýºte bu yüzden, aðýr sanayi ile hafif sanayi ve 
tarým arasýndaki iliºkinin doðru bir ºekilde ele alýnmasý gerekir. 
        Bu iliºkiyi ele alýrken ilke hatalarý yapmadýk. Sovyetler 
Birliði ve bir dizi Doðu Avrupa ülkesine göre daha baºarýlý 
olduk. Sovyetler Birliði�nin, Ekim Devrimi öncesindeki en 
yüksek tahýl üretimi düzeyine bir türlü ulaºamamasý ve bazý 
Doðu Avrupa ülkelerinin aðýr sanayi ile hafif sanayinin 
geliºmesi arasýndaki belirgin eºitsizliðin yol açtýðý ciddi 
sorunlar, bizim ülkemizde yoktur. Onlarýn tek yanlý bir ºekilde         
aðýr sanayiye aðýrlýk vererek tarýmý ve hafif sanayiyi ihmal 
etmeleri, mal darlýðýna ve paralarýnýn istikrarsýz olmalarýna yol 
açmaktadýr. Biz ise tarýma ve hafif sanayiye daha fazla önem 
veriyoruz. En baºýndan itibaren tarýma önem verdik, onu 
geliºtirdik ve sanayinin geliºmesi için gerekli olan tahýl ve 
hammadde ikmalini önemli ölçüde gerçekleºtirebildik. Günlük 
ihtiyaç maddelerimiz oldukça boldur ve fiyatlar ile paramýzýn 
durumu da istikrarlýdýr. 
        ªimdi önümüzdeki mesele, tarým ve hafif sanayide daha 
büyük bir geliºme saðlamak amacýyla aðýr sanayi yatýrýmlarý 
ile tarým ve hafif sanayi yatýrýmlarý arasýndaki oraný doðru bir 
ºekilde ayarlamaktýr. Bu, artýk aðýr sanayiye öncelik 
verilmediði anlamýna mý gelir? Hayýr, öncelik hala aðýr 
sanayidedir ve yatýrýmlarýmýzda hala ana aðýrlýk ona 
verilmelidir. Ama tarým ve hafif sanayinin yatýrým oraný bir 
miktar artýrýlmalýdýr. 
        Bu artýºýn sonuçlarý ne olacaktýr? Birincisi, halkýn günlük 
ihtiyaçlarý daha iyi karºýlanacaktýr; ikincisi sermaye birikimi 
hýzlanacak ve böylece aðýr sanayiyi daha büyük ve daha iyi 
sonuçlarla geliºtirmek mümkün olacaktýr. Aðýr sanayi de 
sermaye birikimi saðlayabilir ama bugünkü ekonomik 
koºullarda hafif sanayi ve tarým daha çok ve daha hýzlý bir 
ºekilde sermaye birikimi saðlayabilir. 
        Burada ºu soru ortaya çýkmaktadýr: Aðýr sanayiyi 
geliºtirme isteðiniz samimi mi yoksa sahte mi, güçlü mü zayýf 
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mý? Eðer isteðiniz sahte ya da zayýfsa, o zaman tarýma ve 
hafif sanayiye darbe vurur ve onlara daha az yatýrým 
yaparsýnýz. Eðer isteðiniz samimi ve güçlüyse, o zaman daha         
fazla tahýl ve hafif sanayi için daha fazla hammadde elde 
edilmesi ve daha fazla sermaye birikimi saðlanmasý amacýyla 
tarýma ve hafif sanayiye önem verirsiniz. Böylece ilerde aðýr 
sanayiye daha fazla sermaye yatýrýlmasý olanaðý doðar. 
        ªimdi aðýr sanayimizi geliºtirme konusunda iki yaklaºým 
vardýr. Birisi, tarýmý ve hafif sanayiyi daha az geliºtirmek, diðeri 
ise onlarý daha fazla geliºtirmektir. Uzun vadede birinci 
yaklaºým aðýr sanayinin daha az ve daha yavaº geliºmesine 
ya da en azýndan onun daha zayýf bir temele oturmasýna yol 
açacaktýr ve bundan yirmi-otuz yýl sonra iºin genel         
muhasebesi yapýldýðýnda bu yaklaºýmýn karlý olmadýðý ortaya 
çýkacaktýr. Ýkinci yaklaºým ise aðýr sanayinin daha fazla ve 
daha hýzlý geliºmesine yol açacak ve halkýn geçimini güvence 
altýna aldýðý için aðýr sanayinin daha saðlam bir temel üzerinde 
geliºmesini saðlayacaktýr.  
        (Sf. 324-326) 
        Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt V. Aydýnlýk Yayýnlarý, 
Kasým 1978. 
        (Makale bu kitapta �On Baºlýca Ýliºki� baºlýðýyla, ara 
baºlýk ta:1. Aðýr Sanayi ile Hafif Sanayi ve Tarým Arasýndaki 
Ýliºki olarak verilmiºtir.) 
 
        6. HALK SAFLARINDAKÝ ÇELÝªMELERÝN  
            DOÐRU ELE ALINMASI ÜZERÝNE 
            27 ªUBAT 1957 
 
        XII - ÇÝN�ÝN SANAYÝLEªME YOLU 
 
        Sanayileºme yolunu tartýºýrken, burada esas olarak, aðýr 
sanayi, hafif sanayi ve tarýmýn geliºmesi arasýndaki iliºkiyi ele 
alacaðým. Aðýr sanayinin, Çin�in ekonomik inºasýnýn çekirdeði 
olduðu kabul edilmelidir. Ayný zamanda hafif sanayi ve tarýmýn 
geliºmesine de büyük bir önem verilmelidir. 



Bir Öncelliðin Ne Önemi Varki? 

 64 

 Çin, nüfusunun yüzde 80�inden fazlasý köylük bölgelerde 
yaºayan geniº bir tarým ülkesi olduðuna göre, sanayi ile tarým 
birlikte geliºmelidir, çünkü sanayi ancak bu ºekilde hammadde 
ve pazar bulabilir ve güçlü bir aðýr sanayi kurmak için gerekli 
daha fazla fon ancak bu ºekilde biriktirilebilir. Hafif sanayinin 
tarýma sýký sýkýya baðlý olduðunu herkes bilir. Tarým olmadan 
hafif sanayi olamaz. Ama tarýmýn aðýr sanayiye önemli bir 
pazar saðladýðý henüz o kadar açýk bir biçimde         
kavranmamýºtýr. Bununla birlikte, tarýmdaki teknik dönüºüm ve         
modernleºmenin adým adým geliºmesi git gide daha fazla 
makina, gübre, sulama ve elektrik enerjisi projeleri, çiftlikler 
için ulaºým araçlarý ve köylük bölgelerdeki tüketiciler için yakýt 
ve inºa malzemeleri gerektirdiði zaman, bu olgunun 
kavranmasý daha kolay olacaktýr. Ýkinci ve Üçüncü Beº Yýllýk 
Plan dönemlerinde tarýmýmýzda daha büyük bir geliºme 
saðlayabilirsek, bundan bütün milli ekonomimiz yarar 
görecektir. Tarým ve hafif sanayi geliºtikçe, pazarýný ve 
fonlarýný güven altýna alan aðýr sanayi daha hýzlý geliºecektir. 
Dolayýsýyla ilk bakýºta aðýr bir sanayileºme hýzý gibi görünen 
ºey, aslýnda o kadar aðýr olmayacak ve aslýnda daha bile 
hýzlanacaktýr. Üç beº yýllýk plan döneminde ya da belki biraz 
daha uzun bir süre içinde, Çin�in yýllýk çelik üretimi,         
kurtuluºtan önceki en yüksek miktarý olan 1943 yýlýndaki 900 
bin tona kýyasla, 20 milyon tona çýkarýlabilir. Bu hem ºehir 
halkýný ve hem köylük bölgelerdeki halký memnun edecektir. 
        (Sf. 480) 
        Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt V. Aydýnlýk Yayýnlarý, 
Kasým 1978. 
 
        7. ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝ�NÝN SEKÝZÝNCÝ  
            MERKEZ KOMÝTESÝ�NÝN ONUNCU GENEL   
            TOPLANTISININ  DUYURUSU. 
            2 -16 Aðustos 1959 
 
        ... 
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        Onuncu Genel Toplantý, ºu anda ülkemiz halkýnýn karºý 
karºýya olduðu en acil görevin Mao Zedung Yoldaº�ýn ileri 
sürdüðü gibi, temel olarak tarým ve önder faktör olarak 
sanayiye dayanan milli ekonomiyi geliºtirmenin genel 
siyasetini uygula, tarýmýn geliºtirilmesine birincil önemi ver,       
tarým ve sanayi arasýndaki iliºkiyi doðru ele al ve sanayi 
dairelerinin çalýºmalarýný tarýmý milli ekonominin temeli yapma 
siyasetine uygun olarak yeniden düzenle olduðu görüºündedir. 
 Tarým alanýnda, Merkez Komitesinin halk komünleri 
konusundaki çeºitli siyasetlerini yerine getirmeye devam 
etmek gereklidir..... 
 Sanayi alanýnda, yapýlmasý gereken ilk ºey, tarýmýn teknik 
dönüºümünün ihtiyaçlarý ve materyal ve insan gücünün 
mevcudiyetine uygun olarak, rasyonal yeniden düzenlemeler 
yapmaya devam etmek, zayýf dairelerin üretim kapasitelerini 
güçlendirmek, yönetimi enerjetik bir biçimde iyileºtirmek, 
ürünlerin çeºitlerini artýrmak ve kalitelerini yükseltmektir. 
        (Sf. 5-7) 
        Peking Review, Ýngilizce, 1 Eylül 1959. 
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D. ENTERESAN BÝR ÖRNEK: POLONYA 
TECRÜBESÝ 

 
        EKONOMÝK SÝYASETÝN GENEL TEMELLERÝ 
        TADEUSZ LYCHOWSKÝ 
 
        Savaºlar arasý yýllarda Sovyetler Birliði�nde baºarýyla 
uygulanan milli ekonominin planlanmasýnda yatýrým eºyalarýna 
öncellik verilmesi prensibi bütün ekonomistlerce 
anlaºýlmaktadýr. Tarih, tüm sanayi ülkelerinin geliºiminin aðýr 
sanayiye yaptýklarý yatýrým miktarýna doðrudan baðýmlý         
olduðunu göstermektedir. Ele alýnan ülkede, yatýrým eºyalarý 
sanayinin geniºlemesi üretimin diðer sektörlerinin de 
geliºmesini mümkün kýlar.... 
        ... 
        ...Bu olgular karºýsýnda, Polonya�nýn 6 Yýllýk Planýnýn, 
kýsýtlý finans kaynaklarý daha küçük yatýrým ve göreceli olarak 
daha az kaliteli iºçi gerektiren hafif sanayiyi Polonya�ya cazip 
kýlarken aðýr sanayinin geliºmesine esas önemi vermesi 
doðrumudur? 
        Cevap çok basittir. Polonya, geniºlemiº ve modernleºmiº 
bir tarýmla, milli gelirinin ana parçasýný sanayiden elde eden bir 
sanayisel-tarýmsal ülke haline gelebilmek için sanayisinin 
yeterli bir kýsmýný yatýrým eºyalarý, yani makina üretimine 
ayýrmak zorundadýr. Yüksek derecede sanayileºmiº batý 
ülkelerinin ekonomistlerinin bilinçli veya bilinçsiz bir ºekilde 
uzun süredir savunduklarý görüºlerin tersine bir ülkenin       
gerçek sanayileºmesi, türünden baðýmsýz olarak sanayi 
kuruluºlarýnýn, mesela tamamýyla ithal makina veya yedek 
parçalara ve hatta yabancý teknik uzman ve mütehassýslara 
dayanan sanayi dallarýnýn mevcudiyetiyle mümkün deðildir. 
Böyle bir ülke sanayileºmiº sayýlmaz. Sadece sanayisinin 
önemli bir parçasý için gerekli makinalarý kendisi      
üretebildiðinde, baºka bir deðiºle sanayinin en önemli 
dallarýnýn geliºmesini kendisi baºarabildiðinde sanayileºmiº bir 
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ülke haline gelinir. Bunu yapabilmek için de aðýr sanayi, demir, 
çelik, kimya ve makina sanayi olmalýdýr.  
        ... 
        3. Sanayi üretiminde bu kadar hýzlý bir artýº, sadece ve 
sadece yatýrým eºyalarýna öncelik verildiði için mümkün oldu. 
        ... 
        7. Polonya�nýn sanayileºmesinin bu parlak resminde hiç 
gölge yok mu? Tabii ki var. 6 Yýllýk Plan boyunca Polonya�da 
ortaya çýkan bu kadar muazzam dönüºümler sýrasýnda, sanayi 
gibi çok hýzlý geliºim yaºayan sektörlerde bile, ciddi eksiklik ve 
noksanlýklarýn ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr.... 
        8. Polonya�nýn ekonomik siyasetini uygulamakta özel 
kaygý yaratan konu, sanayinin hýzlý geliºmesiyle 
kýyaslandýðýnda geliºmesinde geri kalmýº olan tarýmsal 
üretimdir. 6 Yýllýk Planýn ilk dört yýlýnda, 1950-1953, sanayi 
üretimi yüzde 118 ve tarýmsal üretim yüzde 10 arttý. Çiftçiliðin         
çeºitli dallarý arasýnda da uyumsuzluk ortaya çýktý: bu 
dönemde hayvancýlýk yüzde 23 artarken, tahýl üretimi, kýsmen 
kötü biçim nedeniyle, sadece yüzde 2 arttý. Bu hiç de tatmin 
edici bir durum deðildir, bilhassa sanayi üretiminde ve 
dolayýsýyla da halkýn tüketiminde ortaya çýkan artýº dikkate 
alýnýrsa.... 
        9. Daha önceleri kýsmen çalýºmakta olan yüzbinlerce 
kiºinin üretime sokulmasý, kitlelerin yaºamýndaki bu büyük 
deðiºim ülkedeki tüketim miktarýný büyük oranda artýrdý. 
Çiftçilerin gerçek gelirleri (kiºi baºýna) çok düºük olan savaº 
öncesinin dörtte üçü oranýnda, ve tarým dýºýnda çalýºanlarýn 
ise yüzde 40 arttý. Bu, tüketimde saðlýklý bir artýº saðlar, ki bu, 
tüketim eºyalarý, bilhassa da yiyecek üretiminde yaratýlan bir 
artýºla baº baºa gitmelidir. 1952-1953 yýllarý üretimin artan 
talebi karºýlayamadýðýný açýkça gösterdi. 
        10. Bu zorluklar�sanayisel üretimde daha önce deðinilen 
eksiklikler ve aºýrýlýklar gibi�ºu veya bu ºeyin geçici eksikliðini 
hisseden saðlýklý bir organizmanýn büyümü sancýlarýdýr.... 
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        11. Hükümetin 1953 sonlarý ve 1954 baºlarýnda devreye 
soktuðu tüketim eºyalarýnýn, bilhassa da tarým ürünlerinin 
üretimini hýzla artýrmayý amaçlayan bazý tedbirleri bu 
problemler ve eksiklikler için bazý çözümler saðladý. Her ne 
kadar nüfusun gerçek gelirinde hissedilir bir artýº 
görülmekteyse de, Halk Polonya�sýnýn ekonomik siyasetinin        
hedefleri açýsýndan bu yeterli bir artýº deðildir. 
        Yeniden inºanýn ilk 7-8 yýlýnda ve geliºmemizin ilk 
aºamalarýnda bazý eksiklikler kaçýnýlmazdý. Sermaye 
birikiminin milli gelire oraný dörtte birden fazla olmak 
zorundaydý, yoksa, baºka türlü Polonya�yý yýkýmdan,        
durgunluktan ve ekonomik gerilikten hýzlý bir ºekilde kurtarmak 
mümkün olmayacaktý. 1953-1954 arasýndaki dönüm 
noktasýnda 6 Yýllýk Planýn hedeflerinin ana hattýyla 
tamamlanmasýnýn sayesinde bu miktarý düºürmek hali hazýrda 
mümkündü, ve sermaye birikimi 1955�te mill gelirin yüzde         
20�sinden fazla olmayacak. Bu otomatikman milli gelirin 
tüketim kýsmýný artýrýr, böylece de nüfusun yaºam standardýný 
bugüne kadar olandan daha hýzlý bir tempoda artýrýr. Üretimin, 
nüfusun artan satýn alma gücünün taleplerini karºýlayabilmesi 
için, tarýmsal üretimin artýrýlmasýna özel bir önem veriliyor�
hem Devlet Çiftliklerinde, hem de ko-operatif ve özel 
çiftliklerde�ve ayný zamanda sanayide de tüketim eºyalarýnýn         
üretimi artýrýlýyor. 
        12. Böylesi direktifler (bazý yabancý gözlemcilerin sýk sýk 
ve yanlýº olarak savunduklarýnýn tersine) Polonya�nýn 
ekonomik siyasetinin genel prensiplerinden bir uzaklaºma 
deðildir. Bu siyaset, esas olarak ülkemizin sanayileºtirilmesine 
yönelmiºtir. Bu yönde daha yapýlacak çok ºey var ve bu 
çerçevede yatýrým eºyalarý üretiminin belli bir kesimi daha 
önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Bu siyaset doðruluðunu         
ispatladý ve bugünlerde yapýlan göreceli olarak küçük 
deðiºikliklerin tek amacý, bu siyaset uygulanýrken ortaya çýkan 
uyumsuzluklarý ve aºýrýlýklarý ortadan kaldýrmaktýr. Polonya 
milli ekonomik siyasetinin amaçlarý kendilerini ispatladýlar ve 
Polonya halkýnýn büyük bir çoðunluðu bu siyaseti anlýyor ve 
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takdir ediyor. Bu prensiplere uymak, Polonya halkýnýn daha 
baºlangýçtan ileri sürdüðü amaçlara tedricen varmasýný 
mümkün kýlacaktýr: tüm Polonya halkýnýn sürekli artan maddi 
ve kültürel ihtiyaçlarýnýn maksimum tatmini. 
        (Sf. 32-63) 
        Polonya Yabancý Diller Basýmevi. Ýngilizce. Varºova. 
1955. 
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EKLER 
 
 

1. ÝKÝNCÝ DÜNYA SAVAªINDAN SONRA 
KAPÝTALÝZMÝN GENEL KRÝZÝ 

 
 Bu hususta durumun 1952�de nasýl olduðunu J. V. 
Stalin�den öðrenelim. 
        �Ýkinci Dünya Savaºý�nýn ve bu savaºýn ekonomi 
üzerindeki etkisinin en önemli sonucu, bir tek, evrensel dünya 
pazarýnýn çözülmesi olmuºtur. Bu da, dünya kapitalist 
sisteminin genel bunalýmýnýn daha sonraki aðýrlaºmasýný 
belirlemiºtir.  
        Ýkinci Dünya Savaºý, dünya kapitalist sisteminin genel 
bunalýmýndan doðmuºtu. Savaºa katýlan iki kapitalist ittifaktan 
herbiri, hasmýný yenmeyi ve dünya üzerinde egemenlik 
kurmayý umuyordu. Bunalýma bu ºekilde çare aramaktaydýlar. 
Amerika Birleºik Devletleri en tehlikeli rakipleri olan Almanya�yý 
ve Japonya�yý safdýºý ederek, yabancý pazarlarý, dünyanýn 
hammadde kaynaklarýný eline geçirmek ve dünyada     
egemenlik kurmak peºindeydi.  
        Oysa savaº umutlarýný gerçekleºtirmedi. Amerika Birleºik 
Devletleri, Büyük Britanya, Fransa gibi üç kapitalist devletin 
rakibi olarak Almanya�nýn ve Japonya�nýn safdýºý edildikleri 
doðrudur. Ama öte yandan Çin�in ve Avrupa�daki halk 
demokrasisi ülkelerinin kapitalist sistemden koptuðu ve 
Sovyetler Birliði ile birlikte, kapitalist cepheye karºý, güçlü ve 
tek bir sosyalist cephe kurduklarý görüldü. Ýki karºýt cephenin         
varlýðýnýn ekonomik sonucu ºu olmuºtur ki, bir tek ve evrensel 
dünya pazarý çözülmüº ve böylece günümüzde birbirine karºýt 
olan iki dünya pazarý ortaya çýkmýºtýr. 
        ªunu not edelim ki, Fransa ile birlikte Amerika Birleºik 
Devletleri ve Büyük Britanya, kuºkusuz iradeleri dýºýnda, 
eskisine paralel yeni dünya pazarýnýn kurulmasýna ve 
pekiºmesine neden olmuºlardýr. �Marshall Planý�na katýlmamýº 
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bulunan SSCB�ni, Çin�i, ve Avrupa halk demokrasisi         
ülkelerini ekonomik bir ablukayla boðabileceklerini 
sanmýºlardýr. Gerçekte ise, boðulmak ºöyle dursun, yeni 
dünya pazarý saðlamlaºmýº oldu.  
       Bununla birlikte, bu iºte esas olan, elbette ekonomik 
abluka deðildir, aslýnda, bu ülkelerin savaºtan sonra ekonomik 
yönden bir ortaklýk kurarak ekonomik iºbirliðini ve 
yardýmlaºmayý saðlamýº olmalarýdýr. Bu iºbirliði deneyimi 
göstermiºtir ki, halk demokrasilerinin Sovyetler Birliði�nden 
saðladýklarý kadar etkili ve teknik nitelikte bir yardýmý, hiç bir 
kapitalist ülke saðlayamazdý. Gerçekten bu yardým son derece         
ucuz ve teknik bakýmdan birinci sýnýftan olmakla 
kalmamaktadýr. Gerçek ºudur ki, bu iºbirliðinin temelinde her 
ºeyden önce birbirine karºýlýklý olarak yardým etmenin ve genel 
ekonomik bir kalkýnmaya eriºmenin içten isteði bulunmaktadýr. 
Sonuç olarak: bu ülkelerin sanayiinde son derece yüksek bir 
geliºme düzünü gözlemlemekteyiz. Güvenerek diyebiliriz ki,         
sanayide böyle bir geliºme düzünü ile bu ülkeler az sonra 
kapitalist ülkelerden meta ithal etmek gereksinmesini 
duymayacaklardýr, üstelik kendi üretim fazlalarýný ihraç etmek 
gereksinmesini duyacaklardýr. 
        Bunun sonucu olarak (Amerika Birleºik Devletleri, Büyük 
Britanya, Fransa gibi) baºlýca kapitalist ülkelerin güçlerini 
dünya kaynaklarýna uygulayýº alanlarý geniºlemeyecek, ama 
azalacaktýr; dünya pazarlarý karºýsýndaki durumlarý 
aðýrlaºacak ve iºletmeler, üretimlerini daha da kýsmak zorunda 
kalacaktýr. Ýºte dünya pazarýnýn çözülmesi sonucunda        
dünya kapitalist sisteminin genel bunalýmýnýn aðýrlaºmasý 
özellikle bu anlama gelir. 
        Kapitalistler bunu çok iyi kavramaktadýrlar, çünkü SSCB 
ve Çin gibi pazarlarýn kaybýný hissetmemek mümkün deðildir. 
Bu zorluklarýn çarelerini �Marshall Planý��nda, Kore Savaºýnda, 
silahlanma yarýºýnda, sanayiin askerileºtirilmesinde 
aramaktadýrlar. Ancak, bu, boðulmakta olan ve bir saman 
sapýna tutunmak isteyen insanýn davranýºýna benzer.  
 Bu durumda iktisatçýlarýn karºýsýna iki soru çýkýyor: 
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        a) Stalin�in, kapitalizmin genel bunalýmý döneminde 
pazarlarýn nispi saðlamlýðý hakkýnda, Ýkinci Dünya Savaºýndan 
önce ifade ettiði bilinen tezinin hala geçerli olduðu iddia 
edilebilir mi? 
        b) Lenin�in, çürümesine karºýn �kapitalizmin bütünü ile 
eskisine göre çok daha hýzlý geliºtiði� hakkýnda 1916 
ilkyazýnda ifade ettiði ünlü tezinin hala geçerli olduðu iddia 
edilebilir mi?  
        Bence iddia edilemez. Ýkinci Dünya Savaºýnýn yarattýðý 
yeni koºullar karºýsýnda bu iki tezin eskimiº olduðunu kabul 
etmek gerekir.  
        J. V. Stalin, Son Yazýlar. Sol Yayýnlarý, Ýkinci Baský. ( Sf. 
84 - 86.) 
 
        Görüldüðü gibi, Stalin�e göre, kapitalistlerin pazarlarýný 
daraltan iki zýt dünya pazarýnýn oluºmasýnýn bir sonucu olarak 
kapitalizmin genel krizi derinleºmiºtir ve bu kriz, Halk 
Demokrasilerinin kapitalistlerin pazarlarýný daha da daraltacak 
olan hýzlý sanayileºmelerinin bir sonucu olarak daha da 
derinleºecektir. Dolayýsýyla da iki teze getirilen         
deðiºiklikler. 
        Stalin�in bu fikirleri SBKP�nin 20. Kongre�sinde saldýrýya 
uðramýºtýr.  
 
        Kruºçef, ªepilov ve Mikoyan�dan okuyalým: 
 
        �ªurasý vurgulanmalýdýr ki, Marksizm-Leninizm yandaºlarý 
için kapitalizmin genel bunalýmýnýn tamamýyla durgunluk, 
üretimin ve teknik ilerlemenin durmasý demek olduðu anlayýºý 
daima yabancýydý. V. Ý. Lenin kapitalizmin genel çürüme 
eðiliminin, ºu veya bu zaman diliminde teknik ilerlemeyi ve 
üretimin artmasýný dýºtalamadýðýný belirtmiºti. �Bu çürüme      
eðiliminin�, diye yazýyor Lenin, �kapitalizmin hýzla büyümesini         
dýºtaladýðýný düºünmek yanlýº olacaktýr; hayýr, tek tek sanayi 
dallarý, burjuvazinin tek tek katmanlarý ve tek tek ülkeler, 
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emperyalizm çaðýnda bu eðilimlerin kah birini, kah diðerini az 
ya da çok güçlü bir ºekilde gösterirler.�* Bundan dolayý 
kapitalist ekonomiyi dikkatle izlememiz gerekiyor. Lenin�in 
emperyalizmin çürümüºlüðüne iliºkin tezini basitleºtirilmiº 
ºekilde kavramayýp, bilakis dünyadaki teknik ilerleyiºin 
kazanýmlarýndan sosyalizmin çýkarý uðruna yararlanmak için         
kapitalist ülkelerdeki bilim ve tekniðin ortaya koyduðu en iyi 
ºeyleri öðrenmeliyiz. 
        (Sf. 128-129) 
 
        Parti Kongre Raporlarý. Ýnter Yayýncýlýk. 1989. 
        (N.S. Kruºçof�un 20. Kongreye Raporundan) 
 
        �Fakat bundan kapitalist üretimin düzenli bir ºekilde 
gerilediði ºeklinde basit sonuçlar da çýkarmamalýyýz. Marksist-
Leninistler, emperyalist çaðda kapitalizmin çürümesinin üretici 
güçlerin �kavanoza kapatýlmasý� anlamýna geldiði, teknik 
ilerlemeye son verildiði ºeklindeki yanlýº ve bilim dýºý görüºleri, 
sürekli olarak reddetmiºlerdir. 
        (Sf. 6) 
 
        D.T. ªepilov�un SBKP 20. Kongresi�ne Konuºmasý.  
        16 ªubat 1956. Ýngilizce. 
 
        Soviet News Yayýnevi. Londra.  
 
        �Bugünkü kapitalizmin ekonomik durumunu incelerken, 
Stalin�in �SSCB�nde Sosyalizmin Ekonomik Sorunlarý�ndaki 
tezlerinden herhangi bir yardým elde edeceðimiz ºüphelidir, 
veya�ABD, Ýngiltere ve Fransa ile ilgili olarak�dünya 
pazarýnýn parçalanmasý ile �bu ülkelerdeki üretim hacminin         
azalacaðý� tezi ne kadar doðrudur? Bu iddia, günümüzün 
karmaºýk ve çeliºkili kapitalizmi olgusunu ve savaºtan bu yana 

                                                
* Lenin, Seçme Eserler, c.I, s. 871, Dietz Verlag. 
 



Bir Öncelliðin Ne Önemi Varki? 

 74 

birçok ülkedeki kapitalist üretimin büyümesi gerçeðini 
açýklamamaktadýr. 
 Merkez komitesinin raporunda da belirtildiði gibi, Lenin 
1916�daki emperyalizm üzerine eserinde, emperyalizmin 
yasalarýný mükemmel bir ºekilde açýklamýº ve kapitalizmin 
gerilemesinin üretimde hýzlý bir geliºmeyi dýºtalamadýðýný, 
emperyalizmin çaðýnda sanayinin çeºitli dallarýnýn ve çeºitli 
ülkelerin, bu eðilimlerden birini ya da diðerini, az veya çok 
oranda göstereceðini belirtmiºtir. 
        Tüm gerçekler bu Leninist tezlerin hiç bir ºekilde 
eskimemiº olduðunu göstermektedir. 
        Bu meyanda , �Ekonomik Sorunlar�daki diðer tezler de az 
biraz yakýndan incelendiðinde, ekonomistlerimizden Marksist-
Leninist bir bakýº açýsýyla derinliðine inceleme ve eleºtirel bir 
gözden geçirme talep ettiklerinin kolayca görülebileceðini 
belirtmeliyiz. 
        (Sf. 20) 
 
        A. I. Mikoyan�ýn SBKP 20. Kongresi�ne Konuºmasý.  
        16 ªubat 1956. Ýngilizce. 
 
        Soviet News Yayýnevi. Londra. 
         
 Kruºçef ve ªepilov�un eleºtirileri yeterince açýk. Stalin�in 
�Ekonomik Problem..� yapýtýný bilenler kimin eleºtirildiðini 
kolayca anlarlar. Mikoyan�ýn eleºtirisi daha da açýk, 
eleºtirilenin Stalin ve Stalin�in yukarýdaki görüºleri olduðu 
bariz. Bu eleºtirilerde teknik konusunda edilen laflar gerçek 
amacý saklamak için edilmiºtir, çünkü Stalin kapitalizmin yeni 
ve derinleºen genel krizi hakkýndaki görüºlerini belirtirken 
üretim tekniðiyle ilgili bir fikir ileri sürmüyor, dahasý o      
aºaðýdaki alýntýdan da görülebileceði gibi ve yukarýdaki 
görüºlerinde teknik geliºmeyi ön gören militarizme deðinmesi 
nedeniyle, açýktýr ki üretim tekniðinde geliºmeyi dýºtalamýyor: 
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        �Ýºte, birçok örnek arasýnda �göze çarpan� bir tanesi: 
Kapitalist rejimde tekniðin hýzlý ilerlemesini belirten ve 
kapitalizmin pratiðinden ve tarihinden çýkartýlan olaylarý herkes 
bilmektedir, o zamanlar kapitalistler kendilerini ileri tekniðin 
savunucusu, üretim tekniðinin geliºmesinin devrimcileri olarak 
gösterirlerdi. Ancak ayný zamanda, kapitalist rejimde tekniðin 
geliºmesinin duraksamalara uðradýðýný gösteren bambaºka 
biçimde olgular da bilinmektedir, kapitalistler, o zaman da, yeni 
tekniðin geliºmesi karºýsýnda tutucu bir tavýr takýnmakta, çok 
kez el ile yapýlan çalýºmaya baº vurmaktaydýlar. Bu gözle 
görünür çeliºkiyi nasýl açýklayabiliriz? Bunu ancak günümüz       
kapitalizminin temel ekonomik yasasý ile, yani kârýn azamisini 
elde etme zorunluluðu ile açýklayabiliriz. Yeni teknik kendisine 
daha büyük kârlar gösterince kapitalizm ondan yanadýr. Yeni 
teknik kendisine artýk daha büyük kârlar sezdirmezse, 
kapitalizm, elle yapýlan çalýºmaya dönüº yanlýsýdýr.� 
        
 J. V. Stalin, Son Yazýlar. Sol Yayýnlarý, Ýkinci Baský.                       
       (Sf. 93-94) 
 
        O, üretimde bir artýºý da dýºtalamýyor. Onun ortaya 
koyduðu olgu o günün ºartlarýnda kapitalizmin eskiden olduðu 
kadar hýzlý geliºemeyeceði ve muazzam bir pazar problemiyle, 
pazarlarda sürekli bir sebatsýzlýkla karºý karºýya olduklarý 
olgusudur. 
        Eleºtirmenlerin gerçek amacý da iºte tamý tamýna Stalin�in 
vardýðý bu sonuçlarý yadsýmaktýr, daha doðrusu bu sonuçlara 
yol açan ºartlarý deðiºtirmektir. Gelin bu ºartlarýn neler 
olduðuna, bu hainlerin neleri deðiºtirmek istediklerine bir göz 
atalým. 
        �Sonuç olarak: bu ülkelerin sanayiinde son derece yüksek 
bir geliºme düzünü gözlemlemekteyiz. Güvenerek diyebiliriz ki, 
sanayide böyle bir geliºme düzünü ile bu ülkeler az sonra 
kapitalist ülkelerden meta ithal etmek gereksinmesini 
duymayacaklardýr, üstelik kendi üretim fazlalarýný ihraç etmek 
gereksinmesini duyacaklardýr. 
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        Bunun sonucu olarak (Amerika Birleºik Devletleri, Büyük 
Britanya, Fransa gibi) baºlýca kapitalist ülkelerin güçlerini 
dünya kaynaklarýna uygulayýº alanlarý geniºlemeyecek, ama 
azalacaktýr; dünya pazarlarý karºýsýndaki durumlarý 
aðýrlaºacak ve iºletmeler, üretimlerini daha da kýsmak zorunda 
kalacaktýr. Ýºte dünya pazarýnýn çözülmesi sonucunda       
dünya kapitalist sisteminin genel bunalýmýnýn aðýrlaºmasý 
özellikle bu anlama gelir.� 
        Tüm bunlar doðru ise, bunlardan çýkan sonuçlar da 
doðrudur, itiraz edilemezler, hiç kimsenin de her hangi bir 
itirazýnýn olmasý için hiçbir neden yoktur, yani yukarýda 
deðinilen iki tez artýk geçerliliðini yitirmiºtir. Fakat biz biliyoruz 
ki, eleºtirmenler kendi siyasetleri üzerinden bu olgularý tersine 
çevirdiler�halk demokrasilerinin ve SSCB�nin 
sanayileºmesinin hýzlý temposu durduruldu ve onlar bu        
siyasetlerini sürdürmek istiyorlar. Kendilerinin üretmeye 
baºladýklarý ºartlarda Stalin�in tezleri geçerliliðini yitirir, 
geçersizdir, artýk doðru deðildir. Yanlýº olan Stalin�in görüºleri 
deðil. Olan ºu ki, revizyonistler bu tezlerin üzerinde ºekillendiði 
ºartlarý deðiºtirdiler ve deðiºtirmeye devam etmek istiyorlar. 
Eleºtirmenlerin sözleri ancak SSCB ve Halk 
Demokrasilerinden kapitalistlerin pazarlarýna gelen        
tehlikenin, bu ülkelerin hýzlý sanayileºme tempolarýnýn, ortadan         
kalkmasý ºartlarýnda bir anlam taºýrlar. Bu eleºtiriler iºin 
aslýnda kapitalist ülkelere bu tehlikenin ortadan kalktýðýnýn bir 
ilaný ve kaçýnýlmaz olarak kapitalizmin hayatýnýn uzatýlmasý 
olgusuna teorik bir zemin hazýrlýðýdýr. Bu amacýn kaçýnýlmaz 
ve bütünlüklü bir diðer parçasý da kapitalistlerle birlikte 
SSCB�inde kapitalizmin restorasyonudur. 
        Okur Stalin�in o sözde savunucularýndan hiçbirinin de bu 
eleºtirilere karºý çýkmadýðýný bilmelidir. Ayrýca bu Kruºcef�in ºu 
gayri meºhur gizli konuºmasýnýn bir parçasý da deðildi. Bu, 
Stalin�in pratiðine karºý daha önceden açýk ve doðrudan 
baºlatýlmýº olan saldýrýya takiben yapýlmýº, onun teorisine 
karºý açýk ve doðrudan bir saldýrýydý. Okur, bazý türden         
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Stalin savunucularý için önemli olanýn Stalin�in ºahsýna yapýlan         
saldýrýlar olduðunu farketmiº olmalýdýr. Gizli konuºmaydý, 
bilmiyorduk vb. diyen tipler bunlardýr. 20. Kongre�de ve 
öncesinde Stalin�in teori ve pratiðinin, onun ismine ve 
yazýlarýna açýktan açýða deðinilerek saldýrýya uðratýlmasý 
bunlar için önemli deðildir. Bu saldýrýlarda Stalin�in �Ekonomik 
Problemler..� ve onun komünizmi inºa planýnýn saldýrýya 
uðradýðýný görmek için daha neye ihtiyaç vardýr? Mikoyan bu         
görüºlere açýktan saldýrmýyor mu? Kruºçef ve ªepilov bu 
fikirlere dolaylý yoldan saldýrmýyor mu? Evet, saldýrýyorlar. 
Teori ve pratiðimize hücum edilmekte olduðunu görmek için bir 
�Stalinist�in daha nelere ihtiyacý vardýr? Hiçbir ºeye! Sadece 
bir oportünist uzlaºmacý, sadece bir hain bu ºartlarda sessiz 
durabilir ve dahasý onlarla iºbirliði yapabilir. 
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2. KOMÜNÝZME GEÇÝªÝN BARIªÇIL YOLU 
 
 Mao�nun ve 1970�lerin ikinci yarýsýna kadar onunla birlikte 
ayný yolda yürümüº olan Enver�in destekleyicilerinin bir diðer 
önerisi de ºudur: sosyalizme geçiºin barýºçýl yolu tezini 20. 
Kongrede Kruºçef formüle etti, halbuki Mao ve Enver buna 
karºý çýkmýº olan çok büyük devrimcilerdi. 
        Yalan. Tamamýyla yalan. Proletarya ile burjuvazi 
arasýndaki sýnýf mücadelesinin yadsýnmasýnda bunlarýn 
hepside bir ve aynýdýr. Okuyalým: 
 
        D.T. ªepilov�un SBKP 20. Kongresi�ne   
        Konuºmasý.  
        16 ªubat 1956. Ýngilizce. 
 
        �Avrupa�daki Halk Demokrasileri�nde yer alan muazzam 
sosyal deðiºiklikler sýrasýnda halk kitleleri ve Komünist ve Ýºçi 
Partileri pek çok yeni ve özel ºeyler üretti. Çin�deki sosyalist 
devrimin geliºmesi ise daha da özeldir. Halk Ýktidarýnýn 
devrimci kuruluºundan sonra Çin Komünist Partisi Marksizm-
Leninizm�i yaratýcý bir ºekilde uygulayarak, Çin�in        
ºartlarýnda, Yoldaº Mao Zedung�un belirttiði gibi �sadece 
bireysel mülkiyet sosyalist, kollektif mülkiyete deðil, kapitalist 
mülkiyet de sosyalist mülkiyete barýºçýl metodlarla, yani ikna 
ve eðitim metodlarýyla deðiºtirilebilir.� sonucuna vardý. Halkýn 
vahºi düºmaný komprador burjuvaziyi yalýtýp, zararsýz hale 
getirdikten sonra Çin Devleti, çeºitli ºekilleriyle özel mülkiyeti 
adým adým sosyalist mülkiyete dönüºtürüyor.  
        Marksizm bilgileri kitaptan gelme ukalalar için, 
sömürücülerin mülkiyetinin sosyalist mülkiyete dönüºtürülmesi 
sorununa böylesi bir yaklaºým Marksist-Leninist prensiplerin 
en basit haliyle karikatürize edilmesidir, halbuki bu eylemdeki 
yaratýcý Marksizm-Leninizm�dir, Marksist diyalektiðin Çin 
Komünist Partisi Tarafýndan Çin�in somut ºartlarýna ustaca, 
cesurca ve zeki bir uygulanýºýdýr. 
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 Hiç ºüphe yok ki, gelecekte, milyonlarýn yaratýcý çabalarý 
kapitalizmden sosyalizme geçiºin çok da daha farklý ºekillerini 
yaratacaktýr. 
 Bu baðlamda, Yoldaº Kruºçef�in raporunun �Günün 
Enternasyonal Geliºmelerinin Bazý Temel Sorunlarý� 
bölümünde ileri sürülen ilkeler, bunlar arasýnda çeºitli 
ülkelerde sosyalizme geçiºin ºekilleri konusundaki ilkeler, çok 
büyük teorik ve pratik öneme haizdirler. 
        (Sf. 12-13) 
 
        Soviet News. Londra.  
 
        Buharin, sýnýf mücadelesi teorisi yerine, yeni Sovyet 
ºartlarýnda, proletarya diktatörlüðü ºartlarýnda kulaklarýn 
sosyalizme barýº içinde dönüºeceði teorisini ileri sürmüºtü. 
Yeni Buharin, Mao Zedung ayný teoriyi yeni Çin ºartlarýnda ileri 
sürüyor�burjuvaziyi eðitim ve ikna yoluyla dönüºtürecekmiº. 
Tabii ki, Sovyet Revizyonistleri bu tür yoldaºlarýnýn davasýný 
desteklemekte geri kalmýyorlar. Kruºçef�in barýºçýl geçiº teorisi 
Mao�nun Buharinci teorisini çok iyi kullanýyor. Ne de olsa onun 
teorisi de Buharin�in kulaklarýn sosyalizme sýnýf mücadelesi 
olmadan dönüºmesi teorisinin bir türüdür. 
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3. GERÇEK ÝNANÇLILAR 
 
 Kilise insanýn ve dünyada yaºayan tüm varlýklarýn bundan 
beº on bin sene kadar önce Allah, pardon �God� tarafýndan 
yapýldýðýný söylemiºti. Daha sonra Dünya�da atmýº milyon 
yýldan da önce yaºamýº dinozorlarýn fosilleri bulunmaya 
baºlandý. Hani tüm canlýlarý Allah, pardon �God� bundan beº 
on bin sene önce yapmýºtý? Ne önemi var ki caným. God�mu 
bu laflarý eden? Deðil! Orta çaðýn kilisesi. Herºeyi, dinozorlarý 
da God yaptý. Ondan sonra �gördüðümüz canlýlarý God 
yapmadý, onlarýn tümü çok basit canlý türlerinden evrim yoluyla 
türediler� diyen ve bunu ispatlayan evrim teorisi ortaya çýktý. 
Hah hah, saçmalýða bakýnýz, tabii ki tüm canlýlarý God yaptý, 
hem sonra onlar evrim yoluyla basit canlý türlerinden 
türedilerse bile o evrime uðrayan basit hayat türünü kim yaptý? 
God tabii ki! Hem siz kim oluyorsunuz da biz yüce insanlarýn         
maymundan türediðini iddia ediyorsunuz? Engels kimya 
biliminin hayatýn baºlangýcý sorunsalýný çözeceðini ortaya 
koymuºtu. �Öyle de oldu. Kimya bu sorunu çözdü. Hayatýn 
doðuºu amino asitlerin oluºumuyla baºlar. O bir kimyasal 
reaksiyondur. Eee. Ne olmuº ki? Amino asitleri oluºturmak için         
kimyasal reaksiyonlara giren atomlarý ve molekülleri kim yaptý? 
God tabii ki! Bildiðimiz evren Büyük Patlama�nýn ürünüdür ve 
atomlar vb. ondan sonra oluºmaya baºladýlar. Eee. Ne 
yapalým yani? Büyük Patlamayý kim yaptý o zaman? Hele hele 
bizim elimizin altýnda, bir milyon dolarý bastýrdýk mý, Büyük 
Patlama öncesi yer ve zamanýn olmadýðýný, yer ve       
zamanýn Büyük patlama ile baºladýðýný söylemeye hazýr 
profesörler olduktan sonra biz gayet rahatlýkla ispatlayabiliriz 
ki, herºeyi yoktan var eden Yüce Allah, pardon �God 
Allmighty� vardý, vardýr ve var olacaktýr ve Büyük Patlamayý 
yapanda odur. Baºka bir deðiºle tabii bilimler God�un 
yaratýlýºtaki rolünü gerilere doðru itip durdular, ºimdi de Büyük 
Patlamaya ve öncesine kadar ittiler. 
        Önemi yok. God daha hala vardýr. Büyük patlamadan 
önceki yersiz ve zamansýz bir yerlerde ve bir zamanlarda, iºte 
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o ºeylerde, God vardýr ve büyük Patlamayý da yaratmýºtýr. 
Varsýn ondan sonrasýna karýºmasýn. Önemi yok. 
        Oh be. God�u kurtardýk. ªimdi rahatladýk iºte. 
        Yer ve zaman vardýlar, varlar ve var olacaklar. Onlarýn 
birliði harekettir. Hareketin en basit farklýlaºmasý çekme ve 
itmedir. Eðer madde hareketten farklý olarak ele alýnacaksa, o 
farklýlaºmýº hareketin birliðidir. Madde, itme ve çekmenin 
birliðidir. Evrende, sonsuz ve sonsuz olarak deðiºerek hayat 
dahil, bildiðimiz ve madde hakkýndaki bilgimiz geliºtikçe ileride 
öðreneceðimiz maddenin tüm türlerini oluºturan, yer ve 
zamandan baºka birºey yoktur. Büyük Patlama ve büyük       
patlamadan bugüne kadarki tüm geliºmeler yer ve zamanýn 
sonsuz hareketinde küçücük ve geçici bir dönemden ibarettir. 
Yer ve zamanýn baºlangýcý ve sonu yoktur. Onlar vardý, varlar 
ve var olacaklar. 
        Allah�ýn, pardon God�un varlýðýný korumak isteyen her 
akýllý idealist herºeyden önce dikkatleri insan tarihinin 
incelenmesinden uzaklaºtýrmaya çalýºýr. Çünkü God�un 
yaradýlýºý sorunsalýnýn gerçek çözümü insanlýk tarihinde 
gizlidir, bilginin geliºmesi tarihinde gizlidir, tabiyatýn       
tarihinde deðil. Ýnsanlýk tarihinde God fikrinin insanoðlu 
tarafýndan ne zaman, hangi tarihte üretildiðini üç aºaðý beº 
yukarý kesin olarak tespit edebiliriz. Ýkinci olarak, akýllý idealist 
farkýndadýr ki esas cevaplanmasý gereken sorun sonsuzluk 
sorunudur. Çünkü dünyanýn en aptal adamý bile God yer ve 
zamandan önce var ise bunun nasýl mümkün olduðunu,        
yer ve zaman olmadan var olan bu varlýðýn nasýl mümkün 
olduðunu ve onu kimin yarattýðýný soracaktýr. Cevap 
sonsuzluða baº vurmak zorundadýr. God vardý, vardýr ve var 
olacaktýr. Nerede? Sonsuzlukta. Ýyi ama nerede ve ne zaman? 
Sonsuz dedi adam duymadýnýz mý yahu? God sonsuz ruhtur. 
Bu ruh vardý, vardýr ve var olacaktýr. Herºeyi yoktan var eden 
odur. ªimdiki Büyük Patlamanýn varlýðýný öðrendik, bu büyük 
patlamayý yoktan yaratan iºte odur. 
 Sürekli karºýmýzda duran seçim ºundan ibarettir. Ya 
madde sonsuzdur: vardý, vardýr ve var olacaktýr. Veyahutta 
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madde hakkýndaki bilgimiz geliºtikçe yaratýcýlýk görevi sürekli 
gerilere itilmekte olan bu ruh. Hepimiz bunlardan birini seçmek 
zorundayýz. Baºka bir seçenek gerçekten yoktur. Her ne kadar 
�bilim adamý� isek de, birkaç milyon dolar verirseniz, 
ispatlanmýº olan maddenin sonsuzluðu yerine bu ruhun        
sonsuzluðunu seçebiliriz. Ýyi ama, maddenin ispatlanmýº 
sonsuzluðu yerine ruhun sonsuzluðunu seçmemiz için birileri 
niye bize milyonlarca dolar versin ki? Eðer herºey deðiºirse, 
içinde yaºadýðýmýz sosyal ºartlarda deðiºmelidir, özel mülkiyet 
deðiºmez, sonsuz bir olgu deðildir. Sonu gelecektir. 
Milyonlarýn sahibi olanlar bu sonun gelmesini istemiyorlar. 
Ýslamik, Hristiyan vb. diðer kültürel ºekilleriyle sonsuz ruh fikri 
bu sýnýrlý baylarýn sýnýrlý olan ve sýnýrlý herºeyin kaçýnýlmaz 
mantýðýnýn ürünü olarak yok olacak olan özel mülkiyetlerini         
korumalarýnda çok büyük bir yardýmcýdýr. Herºey sýnýrlýdýr ve         
dolayýsýyla her ºeyin bir sýnýrý vardýr. Doðan herºey ölmek 
zorundadýr.  
        God bile ölecek, çünkü insanlýk tarihinin ispatladýðý gibi, 
insanlar onu kendilerine bakarak ve kendilerine benzeterek 
yarattýlar. Ýnsanlar ºeyleri ve olaylarý izah etmek için ona 
ihtiyaç duymadýklarýnda o da ölecek. ªu anda, gözlerimiz 
önünde ölüyor. Büyük Patlamadan sonra ona ihtiyaç ve yer 
yok. Herºey izah edilmiº durumda. Büyük patlamadan öncede         
ona gerek yok. Yer ve zaman Büyük Patlama ile baºlamadýlar. 
Onlar deðiºti ve büyük patlamaya yol açan ºartlarý yarattýlar. 
Geniºlemekte olan evren içine çöktüðünde yeni bir Büyük 
Patlamaya yol açacak olan benzer ºartlarý yaratacak. Dairesel 
hareket diyalektik olan hareketin en genel kanunlarýndan 
biridir. Dairesel hareket bize hareketin ve dolayýsýyla yer ve 
zamanýn sonsuzluk ºeklini verir. 
        God�un gerçek inanlarý ile God�a inanmadýklarýný 
söyleyen sözde Marksistler arasýndaki baðýntý da nedir ki?                 
(Ýnanmayýnýz. Onlarýn teorisi daima God�a inanmayan 
idealizme yol açar ve �God Allmighty�nin son sýðýnaðý da 
orasýdýr). Bað ºudur: burada oturup Kruºçef, Mao ve Enver�in         
attýklarý her adýmý takip edip onlarýn Troçkist, Buharinci hainler         
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olduklarýný ispatlayabilirsiniz. Ama gerçek inananlar onlarý 
savunmak için daima bir kaçýº yolu bulacaklar. Bunlardan 
bazýlarý, epey  itelendikten sonra büyük hatalar yapan büyük 
Marksist teorisini ürettiler. Onlara, iyi ama niye Mao ve/veya 
Enver büyük hatalar yapmýº büyük Marksist de Kruºçef deðil 
diye sorduðumuzda Mao ve Enver�in Stalin�i savunmasýna 
deðinirlerdi. O zaman bunlara Kruºçef�in ve bilhassa 
Breznev�in Stalin�i týpký bunlar gibi Stalin�in komünizmi inºa         
planýný çarpýtarak �savunduðunu� gösterdiðimizde, bu seferde 
onlarýn devrimci olduklarý teorisini geliºtirdiler. Sanki tartýºýlan 
onlarýn �devrimciliðiymiº� gibi. Burada Marksizmi 
tartýºmaktayýz �yoldaº�.  Onlara, Mao ve Enver�i �devrimci� 
yaptýðýný iddia ettikleri ºeylerin hiç de özel ºeyler olmadýðý, 
devrimci ºiddet vb. türünden laflamadan, retorikten ibaret 
olduðu ve bu laf salatasýnýn pek çok �devrimci� türünün ortak 
dili olduðu, bunlarýn Marksistleri anti-Marksistlerden ayýran bir 
zemin oluºturmadýðý gösterilince bu seferde �köprü� teorisini         
ürettiler. Mao ve Enver, Kruºçefçilerle devrimci bir zeminde 
savaºarak Kruºçef revizyonizminden Leninizme bir köprü 
oluºturdular. Bu köprü teorisi Luxemburgculardan ödünç 
alýnmýºtýr. Onlar Luxemburgizmin hiç deðilse sosyal-
demokrasiden Leninizme bir köprü oluºturduðunu ileri        
sürüyorlardý. ªöyle cevaplandýrýldýlar: Siz ne köprüsünden         
bahsediyorsunuz kardeºim. Eðer bu köprünün bir ayaðý 
sosyal-demokraside, bir ayaðý da Leninizm�de ise, böyle bir 
köprü kurmak için herºeyden önce Leninizme sahip olmanýz 
lazým. Ve bir kere Leninizm varsa, Leninizm�i sosyal-
demokrasi ile birleºtiren böyle bir köprüye kimin ihtiyacý var?         
Luxemburgcular önce Lenin�le savaºtýlar, Leninizmin 
oluºmasýna karºý savaºtýlar ve ºimdi de Leninizm�i sosyal-
demokrasiye baðlayan bir köprü olmak istiyorlar. Çok 
teºekkürler, ama hayýr. Leninizmin birincil kuralý böylesi 
köprüleri yýkmaktýr. Böylesi köprülerle savaºmayanlar        
sosyal-demokrasiye geçerler. 
 Ýºte böyle. Bizim gerçek inananlarýmýz Mao ve Enver�in 
çürümüº tahtalardan inºa edilmiº köprüsünden 
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vazgeçmemekte kararlýdýrlar. Onlar gerçekten inananlardýrlar. 
Ýºte, God ile, Stalin�e karºý savaºýn, anavatanýmýza karºý 
savaºýn gerçek inananlarý olan bizim �devrimci�       
oportünistlerimiz arasýndaki bað budur. Ne yaparsak yapalým, 
God�larýný ne kadar teºhir edersek edelim, onlarýn God�larýný 
ne kadar �büyük patlama�nýn dýºýna itersek itelim, onlar onlarý 
büyük patlamanýn dýºýnda da savunmanýn bir yolunu 
bulacaklardýr. Sýnýf mücadelesinin mantýðý bunu talep ediyor. 
Bu kiºiler kendilerini burjuvaziye baðlayan köprülerden        
vazgeçemiyorlar. 
        Veya Marks�ýn Prudon�a deðinirken yaptýðý alýntýnýn 
deyimiyle: 
 
        �wo Begriffe fehlen 
        Da stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein� 
 
        Bir fikir yenildiðinde 
        orada, tam zamanýnda, yeni bir fikir ortaya atýlýr. 
 
        Capital V.I. P. 74. English Edition. 
        Lawrence & Wishart, London. 1974. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 


