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ÖNSÖZ 
"Arnavutluk Üzerine Yazılar" başlığını taşıyan broşür, değişik tarihlerde ve yıllarda yazılmış yazılardan 
oluşan bir derlemedir. 
 
"Perestroyka'nın Arnavutçası Üzerine Düşünceler" başlıklı yazılar; 1990 yılının Ekim ayı içinde, 13 
Ekim 1992'ye dek ilişkili bulunduğum örgütün yetkili organ ya da organlarının bilgilerine sunulmak için 
hazırlandılar. 
 
'"46. Yılında Arnavutluk Devrimini Savunmak' Başlıklı Yazıya Eleştiriler" de, yine aynı örgütün aynı 
organlarının bilgilerine sunulmak için Şubat 1991'de yazıldı. 
 
"Revizyonist Karşıdevrime İdeolojik Hazırlık" başlığı taşıyan yazı 1992 yılının Mayıs ayında hazırlandı. 
 
Yazar, hataları ve eksiklikleriyle birlikte sosyalist olarak değerlendirdiği Arnavutluk'taki sistemi iç ve 
özellikle emperyalist ve revizyonist dış gericiliğin saldırılarına karşı savunurken, uzun yıllardır 
sürdürdüğü eleştirel yaklaşımını korudu. Gelişmeler hakkında birinci elden kaynaklar (AEP MK Plenum 
raporları, kararlar, yasalar, kararnameler, uygulamalar üzerine belgeler) elde etmeye çalıştı. Birinci 
elden belgelere dayanan eleştiri geliştirmeye özel önem verdi. 
 
Diğer eski sosyalist ülkelerde olduğu gibi, Arnavutluk’ta da sosyalizmden kapitalizme geri dönüş 
sürecinin çok yönlü bir tarihsel araştırma ve incelemeye konu yapılması gerektiği açıktır. Hangi 
tarihsel, toplumsal, politik ve ideolojik etmenlerin Arnavutluk’taki sosyalist sistemin çöküşüne neden 
olduğu açığa çıkarılmak zorundadır. Böyle yapılmalıdır ki, böylece yanılgılardan ye eksikliklerden 
öğrenilebilsin; sosyalist teori ve pratik, hepsi de başarısızlığa uğrayan, sosyalizm deneylerinin 
dersleriyle zenginleştirilebilsin. 
 
Yazar bu konuda elinden geleni yapmaktan geri durmayacaktır. O, çirkinliklerle dolu bir dünyanın 
yerini güzelliklerle dolu bir dünyaya bırakması gerektiğine derin bir bilimsel inanç duymaktadır. Onun 
böylesi bir dünyaya, insanın kendisine böylesine yabancılaştığı bir dünya sisteminden bu 
yabancılaşmanın aşıldığı bir dünya sistemine geçilmesi için en iyisini yapamamaktan başka hiçbir 
kaygısı yoktur. O böylesine zorlu ve soylu bir kavgada eleştiri dışı tutulacak hiç bir kişi ya da pratik 
tanımamaktadır. Marksizm-Leninizm biliminin temel ilkeleri ona daima yol gösterici olacaktır. 
 
19 Ekim 1992 
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PERESTROYKA'NIN ARNAVUTÇASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER — 1 
 
Yeni ekonomik mekanizmada planlama: 
 
Üyelerinin her türlü gereksinmelerinin karşılanması, daha doğrusu gereksinmelerin en çok tatmini için 
insan toplumunun düzenlenmesi, bu gereksinimleri karşılamaya yetenekli bir düzene sokulması 
gerektiği açık. Toplumun bütün kaynaklarının -ekonomik, insan vb.- bilimsel ve ayrıntılı bir 
hesaplanması ve değerlendirilmesi, yani toplum kaynaklarının envanterinin çıkartılması ve 
kaynakların toplumun içinde bulunduğu genel gelişme aşaması, ama öncelikle ve özellikle ekonomik 
gelişme aşaması temel alınarak kullanılması toplumun gereksinmelerinin azami ölçüde karşılanması 
için zorunludur. Olmazsa olmazdır. 
 
Bu iş toplumsal gelişme yasalarının, bu arada ekonomik gelişme yasalarının bilimsel bilgisi üzerine 
dayanmak zorundadır. Bilindiği gibi, ancak Marksizm-Leninizm bize toplumsal gelişme yasalarının 
bilimsel bilgisini sağlar. O halde toplumsal yaşam öyle düzenlenmeli (örgütlenmeli) ki, kapitalist 
üretimin anarşik yapısından kaynaklanan anarşik kapitalist toplum aşılabilsin. Bu sosyalist planlamayı 
gerektirir. Toplumun bütün kaynaklarının sosyalist plana göre kullanımını gerektirir. Ki, böylece 
üretimin toplumsal karakteri ile toplumsal ürünlerin özel mülk edinilmeleri arasındaki uzlaşmaz 
karşıtlık aşılsın. 
 
Toplumsal üretimin planlanması kolay bir iş değildir. Hele hele toplumsal üretimin plana göre 
gerçekleştirilmesi. İnsan toplumu bilimsel bir bütünsel plana dayanan bir ekonomiyi ilk kez 
denemektedir, vb. 
 
Toplumsal yaşamın örgütlenmesi her şeyden önce ekonominin örgütlenmesi demektir. Çünkü 
toplumsal yaşamın temeli ekonomidir. Ekonominin bilimsel olarak düzenlenmesi, üretimin ve 
tüketimin sosyalizmin ekonomik yasaları gereğince (bu yasalara göre) planlanması demektir. Bu 
planlama işi de, eğer bütün ülke/toplum ölçeğinde bir planlamadan söz ediliyorsa, merkezi bir 
planlama örgütünü gerektirir. (Burada işaret etmek isterim ki, bugüne kadar varolan sosyalizm 
deneyleri incelenmek, onlardan dersler çıkartılmak zorundadır. Henüz "ideal" bir sosyalizm modeline 
sahip değiliz. Yanı sıra, sosyalizmin ekonomi politiği de tamamlanmış, donuk bir reçete olarak orada 
bir yerde durmuyor.) 
 
Merkezi bir sosyalist planlama olmaksızın sosyalizm olamaz. Sosyalist bir ekonomi olamaz. Ancak 
sosyalist planlama sayesindedir ki, toplumun tüm kaynakları toplumun gereksinimlerine göre ve 
verimli olarak kullanılabilir. Ancak böylelikle ekonominin sektörleri arasındaki ve sektörler içi 
kapitalist rekabetin üstesinden gelinebilir. Ancak böylelikle sektörler arası işbirliği ve koordinasyon 
sağlanabilir -ki, böylece üretimin sosyalist örgütlenmesi olanaklı olur. Sektörlerarası çok yönlü işbirliği 
olmaksızın sosyalist bir ekonomik kuruluş gerçekleştirilemez. 
 
Sektörlerarası ve sektörler içi kapitalist rekabet ilkesi, toplumsal kaynakların bilimsel olarak 
hazırlanmış bir merkezi plana dayanan dağıtımı olmaksızın aşılamaz. Kapitalist ekonomi belirli bir 
plana dayanmayan, anarşik, kendiliğinden bir ekonomidir. Sosyalist ekonomi ise, tam tersine, belirli 
bir bilimsel plana dayanan, düzenli, uyumlu gelişen, bilimsel olarak örgütlenmiş bir ekonomidir. Ve 
ancak böyle bir ekonomik temele dayanan bir toplum sorunlarını çözme yeteneğine sahiptir. 
 
Üretim, tüketim, genişletilmiş yeniden üretimin gereksindiği fonlar, diğer toplumsal fonlar, fiyatlar, 
dış ticaret vb. merkezi olarak planlanmak zorundadır. Bunun sosyalist ekonomik kuruluşun başlangıç 
aşamalarında bütün toplum ölçeğinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, yani planlanmamış üretim, 
tüketim, vb. alanların varolabileceği ayrı bir tartışma konusudur. Burada toplumun gereksinmelerini 
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sömürü olmaksızın azami ölçüde karşılanmasını amaçlayan bir ekonominin düzenlenmiş/örgütlenmiş 
bir ekonomi olması gerektiği üzerinde duruluyor. 
 
Sosyalist ekonomik kuruluş sürecinde, ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişme düzeyine bağlı olarak, 
uzun ya da kısa bir süre için, üretim araçlarının tümü sosyalist devletin mülkiyetinde (kamu 
mülkiyetinde) olamaz. Kooperatif mülkiyetin yanısıra, sınırlı da olsa, özel mülkiyet, daha kısa bir süre 
için bile olsa, varolur. Bu nedenle proletarya diktatörlüğü sisteminin merkezi planlama örgütü tüm 
ekonomik faaliyetin dolaysız planlanmasını gerçekleştiremez. O, kamu mülkiyeti altında bulunan 
üretim araçlarının bilimsel bir plana dayanan en uygun, en verimli, gereksinmeleri karşılamaya en 
yetenekli kullanılmasını planlamakla yükümlüdür. (Burada planlama sürecinin nasıl örgütlenmesi 
gerektiği üzerinde durulmuyor. Bu da ayrı bir tartışma konusudur.) 
 
Proletaryanın sosyalist devleti, belirli bir plana göre dolaysız olarak örgütleyemediği ekonomik 
faaliyeti çeşitli ekonomik araçlarla yönlendirir. (Burada ideolojik düzeyi tartışma konusu 
yapmıyorum.) Politik iktidar işçi sınıfının elinde olduğu sürece bireysel ya da kooperatifçi köylülüğe ve 
bir takım küçük üretim ve hizmet faaliyetlerinde bulunan toplum üyelerine sosyalist ekonomik 
kuruluşta önderlik edebilir. Sosyalist devlet ülkenin bütününden sorumlu olmasına karşın, ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal gelişme aşaması nedeniyle, örneğin emekçi köylülüğü 
mülksüzleştirme politikası izlemez. Emekçi köylülükle ilişkide, normal koşullar altında, zora yer yoktur. 
Dolayısıyla, toplumda, ülkeden ülkeye değişkenlik gösteren sürelerle, merkezi olarak örgütlenmiş 
ekonomik faaliyetin yanı sıra, merkezi olarak örgütlenmemiş bir ekonomik faaliyet var olacaktır. 
Sorun bu "bağımsız" ekonomik faaliyeti toplumun gereksinmelerinin en iyi şekilde karşılanması 
doğrultusunda yönlendirebilmek ve propaganda, örnek gösterme ve yalnızca büyük ölçekli üretimin 
değil, kamu mülkiyetine dayanan büyük ölçekli sosyalist üretimin üstünlüğünü pratik olarak kanıtlama 
yoluyla toplumun bütün ekonomik faaliyetinin merkezi bir plana göre -ancak böyle bir plan toplumun 
bütün gereksinmelerini hesaba katabilir- örgütlenmesi gerektiğini özel ya da kooperatif ekonomik 
faaliyet içinde bulunan emekçilere benimsetebilmektir. Sosyalist toplumun kuruluşunun gönüllülük 
ilkesine dayanan bir iş olduğu her zaman akılda tutulmalıdır. 
 
Buraya kadar planlı bir ekonominin bazı yönleri üzerinde duruldu. Ayrıntıya girilmedi ve zaten burada 
yeri de değil. 
 
Arnavutluk'ta ekonominin planlanmasına ilişkin alınan ve kısmen uygulanan ve 1991 başında bütün 
ülke ölçeğinde uygulanacak olan reform kararlarına gelince. AEP MK 9, 10 ve 11. Genel Toplantı 
Kararları, R. Alia'nın yaptığı konuşmalar, Politbüro kararlan, Bakanlar Konseyi kararları, Halk Meclisi 
Prezidyumu kararnameleri, çıkartılan yasalar vb. AEP'nin genel çizgisinin kökten değiştirildiğine 
tanıklık ediyorlar. ASHC'nin iç ve dış politikasının kökten değişikliklere uğradıklarına tanıklık 
ediyorlar. Ocak 1990 sonunda yapılan 9. Plenumdan bu yana tam anlamıyla baş döndürücü 
değişiklikler gerçekleşti. AEP revizyonist Merkez Komitesi'nin çok acelesi var. Politik ve ekonomik 
olarak yeniden yapılanan Avrupa trenine atlamak istiyorlar. (Buradaki "yeniden yapılanma" deyişi 
bana değil, revizyonist elebaşı Ramiz Alia'ya aittir.) 
 
Arnavutlar yeni ekonomik mekanizma adını verdikleri ekonomik programlarını, Arnavutluk 
ekonomisinin ulaştığını savladıkları yoğun gelişme aşamasının gereksinmelerinin karşılanması gereği 
ile açıklıyorlar. Yanı sıra, "zamanın gerekleri" adı altında Doğu Avrupa ülkelerinde meydana gelen 
değişiklerin ve genel olarak Avrupa'nın yeni politik ve ekonomik yeniden yapılanmasının yarattığı 
güçlüklerle. 
 
Gerekli değişikliklerle birlikte, "Arnavut perestroykası" benzetmesi yapılmalı. Bu perestroyka da 
revizyonist niteliktedir. Sosyalizmi güçlendiren değil, zayıflatan; sosyalist ekonomiyi hızla tasfiyeye 
götüren, dolayısıyla proletarya diktatörlüğü sisteminin altını oyan burjuva içerikli bir programdır. AEP 
MK'nın gerçekleştirdiği değişiklikler programatik düzeyde değişikliklerdir ve etkileri de son derece 
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geniş kapsamlı olacaktır. Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa Arnavutluk'un rengi kısa sürede 
tamamen değişecektir. Son sekiz ayda öyle değişiklikler oldu ki, AEP ve ASHC hakkında kesin bir 
değerlendirme yapmak için 10. Kongre'nin toplanmasının beklenmesi kısa sürede bir lüks durumuna 
gelebilir. Görüldüğü kadar, çok yönlü revizyonist politika, daha doğrusu program değişikliklerine karşı 
duran ve revizyonist karşıdevrim sürecini kesintiye uğratıp geri çevirebilecek bir muhalefet yok. 
 
AEP'in fiili yeni programının burjuva-revizyonist içeriği, sosyalist merkezi planlamaya karşı takınılan 
tutumda kendini açıkça gösteriyor. 
 
Arnavutluk'taki ekonomik reformlar sözkonusu olduğu sürece dikkatlerin toplanması gereken nokta 
planlama sorunu ve buna bağlı sorunlardır. 
 
Karar altına alman ve kısmen uygulamaya konulan (uygulama alanı hızla genişliyor) reformlara göre, 
her işletme kendi üretim planını kendisi yapacak. (Bunun tamamlayan ekonomik faaliyetleri de 
planlayacak.) Planlamada ağırlık merkezi işletmeye kaydırıldı. İşletme sözleşme yoluyla kendi 
hammaddesini kendisi sağlayacak, pazar bulacak, fiyatları saptayacak, işçi ücretlerini belirleyecek vb. 
 
Her işletme kâr ilkesine göre faaliyet gösterecek ve karının %90'ını kendisine saklayabilecektir. Her 
işletme karını ve sahip olduğu diğer fonları bankaya yatırma ve faiz oranından kar etme hakkına sahip 
olacaktır. Genişletilmiş yeniden üretimin finansmanını işletmenin kendisi karşılayacaktır. 
(özfinansman) İşletmeler bankadan faizli kredi alabilecekler. Diğer şeylerin yanı sıra, banka, gerçekte 
merkezi planlama örgütünün yerini alacak. 
 
Bağımsız muhasebe yönetimi ile her işletme kendi ekonomik faaliyetini, dışarıdan, yani devletten 
yönetsel herhangi bir zorlayıcı, yaptırım gücü taşıyan bir karışma olmaksızın kendisi planlayacak ve 
yürütecek. Yani, varolan mülkiyet ilişkileri sistemi içinde görece bağımsız ekonomik birimler 
durumuna gelecekler. Bu ileride kapitalist özel mülkiyete geçiş bakımından daha elverişli bir biçimi 
temsil eder. (Bu işletmeler, eğer bugünkü yolda yürünürse, önce anonim şirketler durumuna 
geleceklerdir.) 
 
İşletmeler kendi ürettikleri ürünlerin fiyatlarını arz ve talep yasası gereğince (değer yasasına göre) 
bizzat kendileri saptayacaklar. Burada "saptama" sözcüğü yanıltıcı olmasın. Yeni ekonomik 
mekanizmanın mantığına göre kısa sürede saptama sorunu da ortadan kalkar; çünkü arz ve talep 
yasasına göre metalar kendi fiyatlarını pazarda kendileri bulurlar. Arnavutluk'ta, kısa sürede kapitalist 
özel mülkiyete dayanan bir serbest pazar kurulamaz; ama kollektif kapitalist mülkiyete, grup 
mülkiyetine ve küçük özel mülkiyete dayanan serbest bir pazar hızla kurulacaktır. Tabii işler bugünkü 
gibi "yolunda" giderse. (Ekmek, un, makarna, pirinç, şeker, et, yağlar, süt vb. temel geçim araçlarının 
fiyatları sabit tutulacakmış.) 
 
İşletmelerin yetkileri, merkezi organlarla ilişki içinde ve merkezi planlama örgütünün aleyhine müthiş 
derecede arttırıldı. Gerçekte merkezi planlama örgütünden ciddi olarak söz etmek gereksiz duruma 
geldi. Artık bilimsel merkezi bir planlamaya dayanan bir ekonomiden söz etmek her geçen gün daha 
çok mazi oluyor. 
 
Sosyoekonomik yaşamın demokratikleşmesi sloganı altında işletme haklarının sürekli olarak 
genişletilmesi yoluna gidiliyor. İşletmenin yetkileri merkezi organların aleyhine devasa ölçüde arttı. 
Demokratikleşme üzerine özellikle vurgu yapılıyor. Çünkü böylece, işletmenin planlama, fiyat 
saptama, finansman, işçi ücretlerini saptama vb. alanlarda yetkilerinin arttırılmasına gerekçe de 
uydurulmuş oluyor. Yani merkezileşme o denli aşırı ki, tabanın, yani işletmenin (ve bunun yanında 
kooperatifin) yetkilerinin arttırılması demokratikleşme oluyor! Yetki olmaksızın güç sahibi de 
olunamıyorsa, verirsin yetkiyi işletmeye (ekonomik taban) ekonomik iktidar yaparsın onu! (Sözde 
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sosyalist demokrasiyi geliştirme önlemleri kendi başlarına değil de, yeni ekonomik mekanizma ile 
ilişkileri içinde ele alınırsa ne denli sahtekârlık yapıldığı daha iyi anlaşılır.) 
 
Arnavut revizyonistlerine göre, planlama sisteminin mükemmelleştirilmesi yeni ekonomik 
mekanizmanın en önemli hakalarından biridir. Bu ekonomik mekanizma, "Bashkimi" gazetesinde 
yazan Profesör, Vladimir Muja'ya göre, Arnavutluk ekonomik demokrasisinin özünü oluşturur. (ATA 
Haber Bülteni, 8-10 Temmuz 1990) 
 
Sosyoekonomik yaşamın demokratikleştirilmesi sloganı altında, ülke ölçeğinde sosyalist planlamaya 
karşı tekil işletmelerin çıkarlarının savunulması ile karşı karşıyayız. Tek tek işletmelerin öz, yani 
işletme çıkarlarını genel çıkarların üstünde tutmayı özendiren yetki değişiklikleri yapılıyor. İşletme 
ne denli kârlıysa, çalışanlar da o denli çok kazanacak. Bunun için işletmeler arası hammadde 
kaynaklan, pazar, kredi, ucuz emek-gücü vb. alanlarda kapitalist tarzda bir rekabetin yaşanması 
kaçınılmaz. 
 
Planlamada ağırlık merkezi işletmeye kaydıktan sonra planlı bir ulusal ekonomiden söz edilemez. 
Bütün ülkeyi kapsayıcı bir ekonomik plan ancak tek tek işletmelerden bağımsız olarak yapılabilir. 
İşletmelerin, kuruluşların, işçilerin, kooperatifçi köylülerin, aydınların, vb. toplum kesimlerinin 
katıldıkları toplantılarda plan tasarısı tartışılır (tasarı hazırlanmadan da toplantılar yapılmalı, kitlelerin 
düşünceleri alınmalıdır kuşkusuz) ve bütün verileri elinin altında bulunduran planlama organları 
tasarıya son biçimini verir ve yetkili üst kurumlarda sonal karar verilir. Planlama sürecine kitle katılımı 
genel olarak sosyalist demokrasinin, özel olarak planlı sosyalist ekonominin bir gereğidir. Belirleyici 
karar yetkisi işletmenin olursa ulusal planlamadan söz edilemez. Burada sosyalist ekonomik 
kuruluşun özü yatar. Planlı sosyalist ekonominin temelleri yıkılmak istenmiyorsa karar yetkisi 
işletmeye bırakılamaz. Banka kontrolü merkezi planlama örgütünün yerini alamaz. Eğer ne 
üreteceğine, nasıl üreteceğine, işçiye ne ücret vereceğine ve ürünlerini hangi fiyattan satacağına 
işletme karar veriyorsa orada sosyalist ekonomiden değil, kapitalist ilkelere göre örgütlenen 
ekonomiden söz etmek gerekir. Planlı sosyalist ekonomiden her uzaklaşma, her sapma ekonominin 
anarşik yapısına doğru bir yaklaşımdır. Merkezi organları işletmenin hizmetine sokan bir ekonomi 
politikası sosyalist nitelikte olamaz. 
 
Arnavutluk'ta gerçekleştirilen reformların ne denli büyük bir tehlike oluşturduğunun kanıtlarından biri 
emperyalist (Arnavutlar, doğallıkla, "yabancı" sözcüğünü kullanıyorlar) sermayeye karşı takınılan 
tutumdur. 31 Temmuz 1990'da, R. Alia başkanlığında toplanan Halk Meclisi Prezidyumu aşağıdaki 
kararnameleri onayladı: 
 
"ASHC'de Yabancı Yatırımların Korunması Üzerine" ve "ASHC'de Yabancı Sermaye Katılımlı 
İşletmelerin Ekonomik Faaliyetleri Üzerine" (ATA Haber Bülteni, 1-4 Ağustos 1990) 
 
5 Ekim 1990 
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PERESTROYKA'NIN ARNAVUTÇASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER — 2 
 
Dış Politika 
 
Her toplumsal-politik sistem için ayrımsız olarak geçerlidir: iç ve dış politika birbirinden ayrılmaz. 
Bunların her biri bir diğeri için ayna işlevi görülür. Bir devletin dış politikası iç politikası hakkında 
yaklaşık olarak genel bir fikir verir. İç politika ile dış politika arasında çelişki bulunsa bile bu derin bir 
çelişki olamaz. Dış politika iç politikanın bir yansımasıdır. 
 
Bir proletarya diktatörlüğü sistemi sosyalist bir devlet, devletlerarası çok-yönlü ilişkiler kurmak ve 
sürdürmek zorundadır. Farklı toplumsal ve politik sistemlere sahip devletlerin varlığı bunun önünde 
bir engel değildir. Sorun bu ilişkilerin nasıl kurulacağıdır. Bu ilişkilerin dayanacağı ilkelerin neler 
olduğudur. Sosyalist bir devlet, farklı toplumsal ve politik sistemlere sahip devletlerle barışçıl bir 
arada varoluşun (alışılagelmiş formülasyonla "barış içinde bir arada yaşama") bilinen beş ilkesine 
(eşitlik, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı, saldırmazlık, içişlerine karışmama, karşılıklı yarar) 
uygun olarak diplomatik, ekonomik, politik, kültürel, sportif vb. ilişkiler kurar ve yukarıdaki beş ilkeye 
uygun davranıldığı sürece bu ilişkileri geliştirmeye ve olabildiğince sürekli kılmaya çalışır. (Dış politika 
sorunlarının yalnızca devletlerarası ilişkiler sorunu olmadığı burada tartışma dışıdır.)  
  
Bu sosyalist bir devlet olarak ASHC için de geçerliydi ve geçerlidir. ASHC, farklı toplumsal ve politik 
sistemlere sahip olan devletlerle çok yönlü ilişkiler kurmuş ve sürdürmüştür. Uzun yıllar "faşist" 
olarak nitelediği devletlerle ilişki kurmama politikasına sahip olması, uzun yıllardan bu yana 
eleştirdiğim, yanlış bir tutum idi. Bu tutum "faşist" nitelemesi yapılan devletlerin sayısının pek az 
olması konusunda zorlayıcı bir etki yapıyordu. (AEP'nin faşizm teorisi ve bu teorinin somut durumlara 
uygulanması, tartışılması gereken konular. Örneğin, 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesinden sonra bile 
Türk faşizmine karşı bir tutum alınmadı; ilişkiler, üstelik daha da geliştirilerek, sürdürüldü. 
Devletlerarası ilişkilerin sürdürülmesi normaldir; ama hiç bir şey olmamış gibi davranmak, hele hele 
parti açısından olacak şey değil. Hele buna bir de M. Kemal'in 100. Doğum Yıldönümü kutlamaları 
eklenirse.) 
 
ABD, SB, Batı Almanya ve İngiltere gibi emperyalist devletlerle diplomatik ilişkiler kurmak için somut 
girişimlerde bulunulmuyordu. Hatta AEP 8. Kongresi'ne sunulan raporda ABD ve SB ile hiç bir ilişkinin 
olmadığı ve olmayacağı belirtiliyordu: 
 
"Halkların özgürlüğü ve bağımsızlığının, bansın ve dünya güvenliğinin en azgın düşmanları olan 
Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'yle ülkemizin hiç bir ilişkisi yoktur ve olmayacaktır. 
Saldırgan ve hegemonyacı siyasetleri ve girişimlerini açığa çıkarmak için kararlı mücadeleyi, geçmişte 
olduğu gibi, her zaman kararlılıkla sürdüreceğiz." (Özgürlük Yayınevi, s. 103) 
 
R. Alia'nın AEP 9. Kongresi'ne sunduğu raporda şunlar yazılı: 
 
".... Sosyalist Arnavutluk'la iki süper devlet arasında hiç bir zaman uzlaşma olmayacaktır. Bu tutum 
onların yayılmacı ve hegemonyacı politikalarına karşı uzlaştırılamaz muhalefetimizden, onların 
ülkemizin ve özgürlük aşığı halkların özgürlüğü ve bağımsızlığına karşı oluşturdukları tehlikeden 
kaynaklanmaktadır." (İng., s. 189) 
 
Durum son yıllarda değişmeye başladı. Belleğim beni yanıltmıyorsa eğer, 1987 yılı güzünde Batı 
Almanya devleti ile diplomatik ilişkiler kuruldu. Kapı diğer devletlere aralandı... Eğer barışçıl bir arada 
varoluşun ilkelerine uygun davranıyorsa (Temmuz ayındaki elçilik olayları bir çok devletin buna uygun 
davranmadığını gösterdi) şu ya da bu devletle, dünya ölçeğinde çok özel bir durum yoksa, bu devlet 
en büyük emperyalist devlet olsa, başka devletlerle ilişkilerde sözü edilen ilkelere uymasa bile, 
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diplomatik ve diğer devletlerarası ilişkiler kurmak normaldir. "Süper devlettir", "en azgın 
düşmanlardır" vb. gerekçelerle, eğer özel bir durum söz konusu değilse, devletlerarası ilişkiler 
kurmamak doğru bir politika olmaz. Belirtilen ilkelere uyulduktan sonra devletlerarası ilişkiler 
kurulmasında eleştirilecek, karşı çıkılacak bir yan yoktur. Ancak, devletlerarası ilişkiler sosyalist bir 
devletin ve hele ilgili komünist partinin proleter enternasyonalist görevlerini yerine getirmesinin 
önüne engel oluyorsa, bu görevler kapitalist devletlerle bir arada varoluş uğruna feda ediliyorsa, 
burada bir yanlışlık vardır. Bir proletarya diktatörlüğü sistemi dünya devriminin genel çıkarlarını 
yüksekte tutmak ile kapitalist devletlerle ilişkilerini öyle düzenlemek zorundadır ki, birincisi ikincisine 
feda edilmesin. Bunu başarmak kolay değildir ama başarılmak zorundadır. (Sosyalist devletlerin 
deneyimleri bu sorun bağlamında da sorgulanmalı ve gereken dersler çıkartılmalıdır.) 
 
ASHC açısından 1990 yılının ilk yarısı dış politika sorunları bakımından da son derece hızlı 
değişikliklerin yaşandığı bir dönem oldu. Diğer şeylerin yanı sıra, ABD ve SB ile diplomatik ilişkilerin 
kurulmasının gündemde olduğu açıklandı ve baş döndürücü bir hızla somut adımlar atıldı. Taraflar 
arasında çok sayıda görüşme yapıldı. R. Alia bile ABD'li senatörler vb. ile görüştü. 30 Temmuz'da, 
Tiran'da, SB ile karşılıklı ilişkileri normalleştirme ve olanaklı olan en kısa sürede iki devletin 
başkentlerinde elçilikler açılması kararlaştırıldı. "ASHC ile SSCB Arasındaki İlişkilerin Normalleştirilmesi 
Üzerine" protokolü imzalandı. 
 
ABD ile diplomatik ilişkiler kurulması sorununda, Ağustos sonuna kadar, iki devlet yetkilileri arasında 
iki toplantı gerçekleştirildiği ASHC Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından açıklandı. (ATA Haber Bülteni, 
21-28 Ağustos 1990) 
 
ABD ve SB ile diplomatik ilişkiler kurulması süreci hızla ilerledi. (R. Alia'nın 10. Plenum'da yaptığı 
konuşmaya karşılık olarak, ABD ve SB, Arnavutluk'la ilişkilerin normalleştirilmesinden yana olduklarını 
açıkladılar (ATA Bülteni, 25-28 Nisan 1990. Emperyalistlerin elleri çabuk!) Evet, Doğu ve Orta Avrupa 
ve SB'deki ve Avrupa'nın ekonomik ve politik yapısındaki değişiklikler ASHC'nin dış politikasını ve iç 
politikasını (özellikle ekonomi alanında) etkilemekten geri duramazdı. ASHC dünyadan tecrit edilmiş 
bir devlet olmadığına göre etkilenmezlik edemezdi; bu onun istencine de bağlı değildi. Özellikle 
Avrupa'daki köklü değişmelerden devlet olarak etkilenmemek olanaksızdı. Devletlerarası ilişkilerin de 
bir diyalektiği var. Sorunun özü bu etkilenmenin niteliği ve boyutlarıdır. AEP ve ASHC'nin istençleri 
dışında gerçekleşen değişikliklerin dış ve iç politikaya etkilerinin gerektirdiği değişiklikler sosyalizmi 
güçlendirici nitelikte midirler, yoksa tersi mi? Yaşanan olaylar, ne yazık ki, sosyalizmden HIZLA 
uzaklaşıldığını gösterdi. Evet, büyük tarihsel önem taşıyan bu olayların Arnavutluk gibi küçük, üretim 
teknolojisi geri vb. bir ülkeyi geçici bir dönem için olumsuz yönde etkilememesi olanaksızdı. En 
azından ekonomi alanında kimi ciddi güçlüklerle karşılaşmak kaçınılmazdı. Örneğin, D. Avrupa 
devletleri ile dış ticarette kliring sisteminden dövizle ödeme sistemine geçilmesi Arnavutluk'u büyük 
döviz sorunlarıyla karşı karşıya bırakırdı. Politik düzeyde de uluslararası baskının artması da 
kaçınılmazdı. Ama özünde, sorun, bu ve benzeri bütün güçlüklerin üstesinden Marksizm-Leninizm'e, 
sosyalizme sıkı sıkıya sarılarak gelme bilinç ve kararlılığında olup olmama sorunu idi. Olaylar AEP MK, 
Politik Büro, Bakanlar Konseyi, Halk Meclisi Prezidyumu ve Halk Meclisi'nin uluslararası kapitalizmin 
baskısı karşısında eğildiklerini gösterdi. "Kıran da olsa kırıl, fakat eğilme sakın!" (Tevfik Fikret) 
tutumunu gösteremediler. E. Hoca yoldaşın başında bulunduğu AEP'in Kruşçev revizyonistleri 
karşısında kırılmayı göze alıp eğilmemesi gibi onurlu bir tutum gösterilmedi. Emperyalizm AEP ve 
ASHC yöneticilerini korkuttu, sindirdi. (Yukarıda sayılan örgüt ve kurumlara ek olarak Demokratik 
Cephe Genel Konseyi de revizyonist karşıdevrim sürecini başlatan kararları destekledi. Arnavutluk'ta 
etkili olan ne kadar kurum ya da örgüt varsa hepsi de revizyonizmden suçludurlar. ASHC'de en yüksek 
devlet organı Halk Meclisi'dir ve bu organ MK tam üyeli toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda 
yasalar çıkardı. Halk Meclisi Prezidyumu da kararnameler. Yani devletin üst kurumlan, yani yetki, bir 
başka deyişle, iktidar sahibi olanlar revizyonist karşıdevrim sürecinin örgütleyicileri arasındadırlar. Bu 
nedenle artık sosyalist olarak kabul edilemezler. Başka sözcüklerle artık ASHC'nin devlet olarak 
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sosyalist karakterinden söz edilemez. Politik üst yapı revizyonistlerin ellerine geçmiştir. Bu 
revizyonist hainler müthiş bir hızla sosyalizmi tasfiye etmektedirler.) 
 
ABD ve SB ile diplomatik ilişkileri kurmanın gündeme alındığı tarihsel koşullar dikkate alınmazlık 
edilemez. D. Avrupa’yı kasıp kavuran revizyonist karşıdevrim içinde klasik kapitalizm ve klasik burjuva 
toplumu yanlısı karşıdevrimler tarafından tanımlanan büyük tarihsel dönüşümlerin (ama nihayetinde 
genel kapitalist çerçevede) yaşandığı tarihsel koşullarda, ABD ve SB ile diplomatik ilişkiler kurma 
istekleri belirtildi. Burada zamanlama sorunu son derece önem taşıyor. Açıkçası emperyalizmin ve 
Batı yanlısı karşı devrimlerin baskısı altında hareket edildi. Dış politika bakımından burada onurlu 
olan bir şey yoktur. Neden bir ya da bir kaç yıl önce değil de, 1990'ın başlarında gündeme alındı "iki 
süper devlet"le diplomatik ilişkiler sorunu? Emperyalist devletlerin Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin 
içişlerine karıştıkları, Romanya'da olduğu gibi askeri darbe örgütledikleri uluslararası koşulların, 
bunlarda başlıca sorumlu olan iki en büyük devlet (SB açısından "en büyük" tanımı kullanılamaz artık; 
dünyada bir tek "en büyük" ABD'dir) ile diplomatik ilişkiler kurulması bakımından elverişli olduğu 
söylenemez. Bundan daha kötü bir zamanlama yapılamazdı. Emperyalizm ve uluslararası revizyonizm 
AEP ve ASHC yöneticilerini korkuttular. Onlara boyun eğdirdiler. Manush Myftiu (Temmuz'da yapılan 
11. Plenum'da tasfiye edilen Politbüro üyesi, Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Devlet Kontrol 
Komisyonu Başkanı) Halk Meclisi'nin 11. Yasama döneminin 7. Oturumuna sunduğu raporda AEP MK 
9. ve 10. Plenumları'nın yeni bir aşamanın başlangıcını yansıttığı düşününü belirtir. Evet, yeni bir 
dönemin, ama sosyalizmi tasfiye döneminin, uluslararası baskıya boyun eğişin başlangıcını temsil eder 
bu plenumlar. Uluslararası baskıya boyun eğmiş, belki de daha tam bir deyişle elverişli uluslararası 
koşulları değerlendirmesini bilmiş (!) revizyonist kadrolar eliyle revizyonist karşıdevrim sürecinin 
başlatılmasını temsil ederler. Ve bu plenumlar, uluslararası komünist hareketin tarihinde lanetli 
plenumlar olarak anılacaklardır. 
 
AEP ve ASHC üst düzey yöneticileri uluslararası gericiliğe "bırakın Arnavutluk'ta sosyalizmin işini biz 
kendimiz bitirelim" mesajını verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Yeter ki devlet iktidarını ellerinde 
tutabilsinler. Arnavut revizyonistleri, dünyanın örgütledikleri karşıdevrimi ne denli genişçe tartıştığını, 
hele ileri gelen çevrelerde, duyurmaktan pek hoşnut oluyorlar. Örneğin, 10. Plenum kararlarının 
dünyada ne denli yankılandığı üzerine sevinçle yazıyorlar. Bilmem hangi Amerikan, İngiliz, Alman, 
Fransız, Sovyet, İtalyan vb. basın ajansları ne haber geçmişler; gazeteler, dergiler neler yazmışlar; 
bilmem hangi tanınmış şahsiyet neler söylemiş; alınan kararlar nasıl övgüyle karşılanmış vs. vs. BM 
Genel Sekreteri Javier Perez De Cuellar, Arnavutları kastederek "olumlu bir yönde ilerliyorlar" diye 
belirtmekten alamıyor kendini. Arnavutluk önderliğinin aldığı önlemlerin uygulanmasına, sürecin 
sürdürülmesine ve durdurulmamasına  ilişkin inancını da belirtiyor. (ATA Bülteni 16-19 Mayıs 1990) 
 
"Başlıca Avrupa ve dünya basın ajansları AEP MK 10. Plenumu çalışmalarını geniş ve flaş haber olarak 
verdiler..." (ATA Bülteni, s.22-24 Nisan 1990) 
 
"10. Plenuma ilişkin gelişmelere ve Ramiz Alia yoldaşın konuşmasına, diğer şeyler arasında batılı 
tahlilcilerin R. Alia'nın açıklamalarına yüksek bir değer verdiğini belirten Birleşik Devletler basını 
tarafından da özel bir dikkat gösterildi." (a.g.y.) 
 
Ve buna benzer şeylerle övünülüyor. 
 
Emperyalist basın tekelleri, kapitalizmin "komünizm" üzerine zaferini kutladığı tarihsel koşullarda bu 
zafere meydan okuyan(!) kararları bu denli coşkulu olarak yansıtıyorlar. Komünistler ne diyorlar 
gelişmeler üzerine. Onlardan, eğer bir şey söylemişlerse, tek sözcükle söz edilmiyor. Verili dünya 
koşullarında onlardan söz etmenin gereği mi var! 
 
Ne zamandan beri emperyalist basın tekelleri, emperyalist kapitalizmin temsilcileri sosyalizmi 
güçlendiren(!) önlemleri övgüyle karşılar oldular? Ne zamandan beri komünistler emperyalistlerin 
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kendilerini övmelerinden sevinç duyar oldular? Kıran da olsa kırılacaksın, ama hiç bir zaman 
eğilmeyeceksin. Bir kez eğildin mi alçaldıkça alçalırsın... 
 
AEP MK Yayın Organı Zeri İ Pupullit'in 1 Mayıs 1990 tarihli sayısının başyazısında yazıldığı gibi "MK'nın 
9. ve 10. Plenumlarında planlanan geleceğin" (ATA Bülteni, 29 Nisan-1 Mayıs 1990) sosyalist bir 
gelecek olmadığı sosyalizm düşmanlarının bu plenumların sonuçlarını olumlu karşılamalarından açık 
değil mi? Sosyalizm düşmanlarının övgüsüne mazhar olan şey sosyalizm olamaz! 
 
R. Alia 10. Plenum'da yaptığı konuşmanın dış politika sorunlarına ilişkin bölümünde şöyle der: 
“İnsan toplumunun düzenlenmesinde sosyalist seçeneğin bastırılamayacağı, sömürenler ve 
sömürülenler olduğu sürece bu çelişkinin çözümü için mücadele olacağı her türlü kuşkunun 
ötesindedir. Ama tarihsel perspektif bir şey, gerçeklik bir başka şeydir. Ve bu gerçeklik gelecekte 
değil, ama bugün yürütülmesi ve başarılması gereken mücadelelerle, birçok somut tehlike ve 
tehditlerle doludur.” (Sosyo-Ekonomik Yaşamın Demokratikleştirilmesi Halkın Düşüncesini ve 
Faaliyetini Güçlendirir, İng., s.38) 
 
İlginç! "Ama tarihsel perspektif (görüş açısı) bir şey, gerçeklik bir başka şeydir." Bu paragrafın anlamı 
son derece açık. Birinci cümlenin ikinci kısmını şimdilik bir yana bırakırsak, insan toplumunun 
düzenlenmesinde sosyalist seçenek bastırılamaz (tarihsel perspektif), ama bu bugünün sorunu 
değildir! Olabildiği kadar iyimser olmaya çalışıyor insan, ama iyimserliğin karşılığı bulunmuyor ki. 
 
R. Alia konuşmasında, 9. Plenum kararlarını uygulamada devlet organlarının Avrupa Ortak Pazarı 
yönünde harekete geçmeleri gerektiğini söyler. Batı Avrupa'da yalnızca ekonominin değil, ama aynı 
zamanda iç ve dış politikanın birçok kesiminin birleştirilmekte olduğu bir devletler topluluğu 
yaratıldığını ve bununla diplomatik bağlar ve ilişkiler kurulmasının Arnavutluk'un ekonomik ve politik 
çıkarlarına hizmet edeceğini belirtir. Bu düşünler çok yönlü olarak ele alınmak zorundadır. Ama 
şimdilik burada vurgulanması gereken şey odur ki, Avrupa Ortak Pazarı'na (ve Avrupa Birliği düşününe 
karşı), bu emperyalist kuruma, koalisyona karşı devrimci tutum terkedilmiştir. E. Hoca AEP 8. Kongre 
si'ne (1981) sunduğu raporda Avrupa Ortak Pazarı'nı "gerici örgüt" olarak tanımlar ve eleştirir: 
 
"Avrupa tekellerinin stratejisi Avrupa'nın önce ekonomik bir süper güce, sonra politik bir güce ve 
daha sonra askeri bir süper güce dönüştürmeyi amaçlamaktadır..." (İng., s. 183) 
 
"Emperyalizm ve Devrim" adlı eserinde Avrupa Ortak Pazarı'nın çeşitli emperyalist güçlerin 
tekellerinin birliğini temsil ettiğini yazar. (Devrimci Halkın Yolu Yayınlan, s.65) 
 
O kadar geriye gitmeye gerek yok. AEP 9. Kongresi'ne (1986) sunduğu raporda Avrupa Ortak Pazarı'nı 
emperyalist bir gruplaşma olarak değerlendiren R. Alia idi: 
 
"Ekonomik kriz Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avrupa Ortak Pazarı ve Komekon gibi büyük 
emperyalist güçler ve gruplaşmalar arasındaki çelişkileri büyük ölçüde şiddetlendirdi..." (AEP 9. 
Kongresi'ne Rapor, İng., s.145) 
 
Ama emperyalizm ve sosyal emperyalizm gibi zamanın gereklerine uymayan kavramların artık 
kullanılmaz olduğu gelişme aşamasında Avrupa Ortak Pazarı vb. emperyalist gruplaşmaların 
eleştirilmesinin, yani emperyalizme karşı devrimci bir mücadele yürütmenin zamanı değil! 
 
Tek tek emperyalist devletlerle barışçıl bir arada varoluşun ilkelerine göre devletlerarası ilişkiler 
kurmak başka bir şey, emperyalist gruplaşmalara karşı tutum bir başka şeydir. Sosyalist bir devletin 
ekonomik emperyalist gruplaşmalarla ilişkisi ayrıca enine boyuna tartışılması gereken bir sorundur. 
Ama komünistlerin bu tür gruplaşmalara karşı genel tutumunun devrimci teşhir olduğuna kuşku 
yoktur. 



11 
 

 
ASHC, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'na katılmamış ve Helsinki Bildirgesi'ni imzalamamış tek 
Avrupa ülkesiydi. AEP, Helsinki Konferansı'nın, diğer şeylerin yanı sıra, "Avrupa halkları arasında savaş 
tehlikesinin sözümona ortadan kaldırıldığı ve Avrupa'da emperyalist statükonun korunmasının onların 
kurtuluşu olduğu hayalini uyandırmaya" yönelik olduğunu yazıyordu. (8. Kongre Raporu, İng., s.200) 
R. Alia, 9 Kongre'ye sunduğu raporda herhangi bir ülkede güvenliğin Helsinki Konferansı gibi sonuç 
vermeyen toplantılarla vb. sağlanamayacağını açıklıyordu, (ing., s. 187) 
 
"İki süper devletin" düzenledikleri bir komedi oyunu olarak nitelenen Helsinki Konferansı şimdi gözde. 
Hem de emperyalizmin elini çok daha güçlendirdiği Avrupa ve dünya koşullarında. Bakanlar Konseyi 
Başkanı Adil Çarçani, Halk Meclisi'nin 11. Yasama Dönemi 7. Oturumu'na Bakanlar Konseyi adına 
sunduğu "Ekonomik Mekanizmanın İyileştirilmesi Üzerine" başlıklı raporunda Avrupa işbirliği ve 
güvenlik sürecine katılmak ve onun gelişmesine katkı yapmak istediklerini belirtir. (ATA Bülteni, 68 
Mayıs 1990.) Gerginliği azaltmanın yollarını bulma çabalarının yoğunlaştırıldığı ve uluslararası 
kamuoyunun silahlanma yarışını sınırlama ve bu yarıştan sakınma yönündeki baskısının arttığı ve 
bu çabaların politik ve ekonomik etkilerini gösterdiği koşullarda, Avrupa güvenlik ve işbirliği süreci 
bağlamında planlanan forumlara ve toplantılara katılmasının Arnavutluk'un politikasına ve bu yönde 
dolaysız katkı yapma isteğine yanıt verdiğini belirtir. Ve Avrupa'da ve daha geniş bir alanda güvenliği 
güçlendirme süreçlerinin ekonomik işbirliği ile eşlik edilmediği takdirde anlamsız olabileceğini de 
ekler. Neden mi? Çünkü AEP ve ASHC yöneticilerinin Avrupa devletleri ile ekonomik işbirliğinden 
bekledikleri çok şey var. Üretimin teknolojik düzeyini Avrupa standartları düzeyine çıkarmak ve sonra 
da kaliteli mallarla onlara rekabet etme isteği bunlardan biridir. (Yeni Ekonomik mekanizması ile 
Arnavutluk Avrupa'nın bir turizm, hammadde ve tarım ürünleri alanı olmaya hazırlanmaktadır.) 
 
Adil Çarçani devamla şöyle der: 
 
"Yeni durumlar, mantıksal olarak, Avrupa'da hali hazırda kanıtlanmış bir gerçekliğin tanınmasına 
götürür. Devletimizle Avrupa Topluluğu arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının, çeşitli karşılıklı 
çıkar alanlarında gelecekte işbirliği olanakları yaratacağına inanıyoruz. "(ATA Bülteni, 6-8 Mayıs 1990) 
 
Yabancı devletlerle ekonomik ilişkiler alanından biri de yabancı tekeller ya da devletlerle ilişkiler 
alanıdır. Arnavutluk'ta artık yabancı tekeller, şahıslar yatırım yapabilecekler. Yabancı ya da yabancı 
sermaye katkılı ortak şirketler kurulabilecek. Çeşitli ekonomik ve mali kurumların kurulmasına izin 
verildi. Bütün bunların yanı sıra kredi almak anayurda ihanetin biçimlerinden biri olmaktan çıkartıldı: 
 
"Yabancı tekeller ya da devletlerle yabancı ya da ortak şirketlerin ve diğer ekonomik ve mali 
kurumların kurulmasına ek olarak onlardan kredi alınmasının da anavatana ihanetin biçimlerinden 
biri olarak görülmesi iptal edildi; çünkü anayasanın ceza sisteminde tasarlanan herhangi bir yasağın 
ceza yasasında benimsenmesi zorunlu değildir. Gelecekte de ulusal egemenliğimizi ihlal eden politik 
koşullarda çeşitli ekonomik anlaşmalar imzalamayacak ve kredi kabul etmeyeceğiz... "(ATA Bülteni, 9 
Mayıs 1990.) Halk Meclisi 8 Mayıs'ta bunu karar altına aldı. (Anayasa'da değişiklikler yapmak üzere bir 
komisyonun kurulması tavsiye edilmişti. Kurulmuş olmalı.) 
 
Sosyalist bir devletin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinin yalnızca ticaretle sınırlandırılamayacağı 
açık. Sosyalist bir devlet kredi almaz, kredi alınan emperyalist bir kuruluş da olsa diye bir kural da 
yoktur. Ama sorun kredinin hangi koşullarla ve hangi koşullarda alındığı ve bunun devletlerle ve 
emperyalist finans kuruluşları ile bağımlılık ilişkilerine yol açıp açmadığıdır. Arnavutluk'taki 
karşıdevrim programının uzak olmayan bir sürede emperyalizme bağımlılık ilişkilerini geliştirmesi 
kaçınılmazdır. Uzak olmayan bir gelecekte, eğer revizyonist karşıdevrim süreci kesintiye uğratılmazsa, 
mali bağımlılık ağına takılmış kapitalist bir Arnavutluk'la karşılaşacağız. (Sosyalist bir devletin dış 
dünya ile ekonomik ilişkileri başlı başına bir konudur.) 
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ATA Bülteni'nde yayınlanan imzasız bir yazıda şunları okuyoruz:  
 
"Ülkenin tüm sosyoekonomik yaşamının daha da demokratikleştirilmesinin bir parçası, aynı zamanda, 
yabancı ülkelerle ekonomik işbirliğidir..." (15-18 Ağustos 1990) 
 
Aynı yazıya göre, ağır sanayii, hafif sanayii ve besin maddeleri sanayiine ilişkin çeşitli dallardaki 
projeler yeniden yapılacak ve böylece üretkenlik, çeşitlilik arttırılacak ve kalite iyileştirilecektir vs. "... 
Aynı şekilde, bu işbirliği sayesinde işletmelerimizin kısa sürede yüksek verimli işletmelere 
dönüştürülmeleri, böylelikle ürünlerinin ileri Avrupa standartlarına ulaşmaları amaçlanmaktadır. Bu 
işbirliği çerçevesinde yurt dışında yaşayan Arnavutlara öncelik verilecektir."(vurgular benim) 
 
Biz bu hikâyeyi çok dinledik! Kısa sürede yüksek verimli işletmelere dönüşen Arnavutluk işletmeleri 
ileri Avrupa standartlarında meta üretecekler ve... Yazık, çok yazık! 
 
BM Genel Sekreteri de Cuellar'ın Arnavutluk'u ziyaretinin zamanlaması da dikkat çekici. Dışişleri 
Bakanlığı'nın daveti üzerine 11 Mayıs'ta Arnavutluk'a gitti. Avrupa'da köklü değişikliklerin 
gerçekleştiği, AEP MK 9. ve 10. Plenumlarıyla "yeni bir aşamanın başladığı", revizyonist fiili yeni 
programın Halk Meclisi tarafından da onaylandığı vb. koşullarda gerçekleşti bu ziyaret. Perez de 
Cuellar'ın ziyaretinin uluslararası baskıya karşı bir güvence olarak görüldüğü anlaşılıyor. (ASHC'nin de 
üyesi olduğu bir uluslararası kuruluşun genel sekreterinin davet edilmesinde yanlış olan bir şey 
yoktur. Uluslararası baskıya karşı bir taktik olarak da düşünülebilir bu. Devrimci bir politika ile BM 
Örgütü kullanılabilir. Ama Arnavutluk'ta yapılanların bütünü içinde değerlendirildiğinde, bir BM 
şemsiyesi altına sığınma politikası izlendiği anlaşılır.) 
 
ASHC Dışişleri Bakanı Reis Malile ile yaptığı görüşme sırasında Perez de Cuellar, diğer şeylerin yanı 
sıra, şöyle der: "... Aynı zamanda, ülkenizin kendi kendinize saptadığınız hedeflere doğru tedrici 
evrimi döneminde ülkenizde bulunuyor olmaktan da sevinçliyim..." (ATA Bülteni, 9-11 Mayıs 1990, 
vurgular benim) 
 
Yapılan görüşmelerde ve konuşmalarda, açıklandığı kadarıyla, dikkat çeken bir nokta da uluslararası 
ilişkilerin demokratikleştiği üzerine vurgu yapılmasıdır. Perez de Cuellar yeni tip uluslararası 
ilişkilerden, bazılarının bunu "ideolojisizleştirme" terimi ile tanımladığım belirterek söz eder. "... 
Arnavutluk hükümetinin kendi faaliyetlerine yeni yönelimler vermek için yakın zamanda aldığı karar 
ve bu temelde başlattığı ve önemi herkes tarafından fark edilen reformları Uluslar Topluluğu 
tarafından sevinçle karşılanmaktadır." (agy) 
 
Zeri i Popullit'te ASHC ile SSCB arasında imzalanan protokolü konu alan bir yazıda, diğer şeylerin yanı 
sıra, şunları okuyoruz: 
 
"... Uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesi için eğilimler var; bu eğilimler ancak selamlanabilir. 
Genel güvenlik kavramının ilerliyor olması cesaretlendirici bir durumdur..." (ATA Bülteni, 14 Ağustos 
1990) 
 
Başbakan Adil Çarçani, BM Genel'Sekreter Yardımcısı William H. Draper (aynı zamanda BM Gelişme 
Programı Yöneticisi'dir) ile görüşmesinde uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesinde BM 
Örgütünün rolünden övgüyle söz eder. Arnavutlar, uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesi ile 
ekonomik işbirliğinin bir arada gitmesi gerektiği üzerinde dururlar. (Uluslararası ilişkilerin 
demokratikleştirilmesi süreçleri saptaması, Batılı emperyalist devletlerin ellerinin daha da güçlendiği 
bir dünyada bir aldatmacadır. Arnavut revizyonistler bu aldatmacanın figüranlarıdırlar.) 
 
R. Alia da Perez de Cuellar ile görüşmesinde "ekonomik işbirliği olmaksızın, bütün ülkelerin ekonomik 
görüş açısından gelişmesi olmaksızın güvenlik olamaz." der. (ATA Bülteni, 12 mayıs 1990) "... Yaşam 
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kapalı bloklar ve ittifaklar aracılığı ile güvenliğe ulaşılamayacağını gösterdiğine göre, ekonomik işbirliği 
için geri ve yoksul ülkelerin genel gelişmesine götürecek yeni yollar bulunmalıdır." 
 
Yoksul ve geri kalmış ülkelerin, işçi sınıflarının ve genel olarak sömürülen ve ezilen kitlelerin 
sorunlarının kapitalist sistem çerçevesinde, bugünkü dünya ekonomik düzeninde çözülemeyeceği 
üzerine tek sözcük yoktur. Sorunların çözümü için bütün dünyanın sosyalist ilke ve yasalara göre 
düzenlenmesi/örgütlenmesi gerektiğinden tek sözcükle söz edilemez. Diplomatik gereklerle 
bunlardan söz edilmemiş olduğu düşünülebilir. Ama bu da yanıltıcı olur. Burada bir kez daha 
vurgulamak isterim: Arnavutluk'un iç ve dış politikasındaki her değişiklik, ne denli küçük olursa olsun, 
genel değişiklikler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Özel olarak anmak gerekirse, özellikle "yeni 
ekonomik mekanizma" daima göz önünde tutulmalıdır. Arnavutluk'ta revizyonist bir karşıdevrim 
sürecinin hızla ilerlediği gerçeği her zaman akılda tutulmaksızın en küçük bir değişiklik bile doğru 
olarak değerlendiremez. 
 
Şu sözlere bakın: 
 
"... Eğer büyük güçlerin diğerlerinin işlerine karışma, talimat verme, nasıl davranılması gerektiğinin 
yollarını tanımlama, iç yaşamın nasıl düzenleneceği konusunda emir verme gibi sözde haklan hala 
korunacak olursa, hiç bir güvenlik olmaz ve biz daha önceki durumumuza geri döneriz." (a.g.y., vurgu 
benim) 
 
"BM Sözleşmesi tarafından da kabul edildiği gibi, genel barış ve güvenliği korumak için büyük güçlerin 
sorumlulukları, onlar için, aynı zamanda, uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesinin ve değişik 
ülkeler arasında tam eşitliğin kurulmasının eşlik etmesi gereken büyük bir yükümlülüktür. Büyük 
güçler, diğerlerinin, özellikle orta ve küçük boyutlu ülkelerin haklarına karşı büyük bir duyarlılık 
göstermelidirler. Bloklar, müdahaleler ve emirler aracılığı ile halkların acı çekmelerine neden olan 
rekabetlere ve anlaşmazlıklara neden oldular. Herkes bu olumsuz deneyimden dersler çıkarmalıdır." 
(a.g.y, vurgular benim) 
 
Bu sözler Leninist emperyalizm teorisinden vazgeçildiğinin kanıtlarıdırlar. Emperyalist büyük güçler 
yukarıda sözü edilen kötü şeyleri yapmaktan sakınabilecek(!) güçler olarak görülüyor ve gösteriliyor. 
Hele büyük güçlerin genel barış ve güvenliği korumakla sorumlu olmaları ve diğerlerinin haklarına 
karşı büyük bir duyarlılık göstermeleri gerektiği şeklinde ifade edilen düşünler var ki, bunlar 
emperyalizmin emperyalizm olmaktan çıktığının Marksizm-Leninizm'e ve sosyalizme ihanet eden 
revizyonist elebaşı R. Alia'nın ağzından ilanıdır. Lanet olsun böyle alçalmaya! Lanet olsun böylesine 
yozlaşmaya! 
 
Perez de Cuellar, Arnavutluk'tan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularına yanıt verirken şunları 
söyler: 
 
"... (Arnavutluk yetkilileri-b.n.) bana ileri doğru gitme niyetiyle devam edecek olan bir sürece 
girdiklerini söylediler. Bu reformların doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Daha 
önce de söylediğim gibi, genel hissim odur ki, onlar doğru yönde hareket ediyorlar." (ATA Bülteni, 13-
14 Mayıs 1990) (vurgular benim) 
 
Ocak ayı sonunda yapılan 9. Plenum'dan sonra ASHC'nin dış politikasında hızlı değişmelere tanık 
olunduğu ortada. Emperyalizm ve sosyal emperyalizm kavramları konuşmalarda, yazılarda görülmez 
oldu. 
  
"İki süper devletin" emperyalist niteliklerinden söz edilmez oldu. Tersi ne Washington'da Haziran'da 
yapılan Bush-Gorbaçov "doruk toplantısı"ndan sonra, örneğin "Yeni Denge Arayışı İçinde Bush-
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Gorbaçov Toplantısı" başlıklı bir yorumda (ATA Bülteni, 35 Haziran 1990) Zeri i Popullit, bu toplantıyı 
ve sonuçlarını olumlu karşılayan bir tutum gösterdi. 
 
Uzun menzilli nükleer silahlarda % 30, kimyasal silahlarda % 80 indirim yapılması için imzalanan 
anlaşmaların sevindirici olduğunu yazdı. Kuşkusuz ki, bu tür indirimler insanlığın yararınadır ama 
yerlerine başka bir şey konulmuyorsa. Az sayıda, ama daha güçlü, daha yıkıcı sonuçlara yol açacak 
silahlar çok sayıda, ama görece geri tekniğe dayanan silahların yerini alıyorsa burada sevinilecek bir 
şey yoktur. Kaldı ki, bir komünist partisinin merkez yayın organı (genel olarak komünistler) düşmanlar 
arasında yapılan anlaşmalara daima eleştirel bir yaklaşım gösterir. Bu tür indirimlerin emperyalistler 
arası çelişkilerin yol açtığı tehlikeleri ortadan kaldırmadığını, onların tepeden tırnağa silahlı olmaya 
devam ettiklerini açıklar. Düşman söz konusu olduğu sürece onun rolü olumsuzdur, yıkıcıdır. Sürekli 
eleştiridir. Israrlı devrimci teşhirdir. 
 
Yoruma göre, Bush ile Gorbaçov'un ele aldıkları sorunlar "dünya politikasında uluslararası topluluğun 
sesi ve görüşünün gitgide daha çok duyulduğunu" göstermiş. AEP'in ve E. Hoca yoldaşın bu tür 
toplantılara ilişkin ilkeli politikaları biliniyor. R. Alia da, 9 Kongre'ye sunduğu raporda şunları 
söylüyordu: "... Süper devletlerin başlarının toplantılarının, diğerleri için de zorunlu olan kararlar 
alabilecekleri bir forum olarak kurumlaştırılması çok tehlikelidir..." (İng. , s. 185) 
 
R. Alia'nın BM Genel Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın incelenmesi dış politika sorunları bakımından 
önemlidir. Yakın bir zamanda bunu yapabileceğimi sanıyorum. Ama asıl olarak, ekonomi üzerine 
yoğunlaşmak istiyorum. 
 
Ortadoğu Krizi'ne ilişkin tutum, Arnavut revizyonistlerinin geldikleri noktayı anlamak bakımından 
oldukça öğreticidir. Irak'ın Kuveyt'i işgali sonrası gelişen olaylar ve Körfez Krizi olarak anılan ama 
gerçekte genel bir Ortadoğu Krizine dönüşen (dünya ölçeğinde geniş bir etkisi olan) ve bir savaş 
durumunda bir dünya krizine dönüşme potansiyeli taşıyan duruma ilişkin olarak, Ağustos sonuna 
kadar yayınlanan ve elime geçen ATA Bültenleri'nin dördünde haber var. Birincisi "Irak'ın Kuveyt'e 
Askeri Müdahalesi Üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Açıklamasına ilişkindir. Açıklamada Irak 
eleştirilir. (1-4 Ağustos) Irak'ın hızla geri çekilmesi gerektiği vurgulanır. Irak'ın hareketinin hiçbir görüş 
açısından haklı çıkartılamayacağı ve üstelik dünyada yaratılan bugünkü koşullarda (yumuşama vs.) 
çeşitli ülkeler arasında var olan çelişkili sorunların zor yoluyla çözülmesine izin verilemeyeceği 
belirtilir. 
 
Emperyalizmden tek sözcükle söz edilemez. 
 
Zeri i Popullit'te 9 Ağustos'ta "Irak Askerlerinin Kuveyt'ten Derhal ve Kayıtsız Koşulsuz Çekilmesi 
Barışın Çıkarınadır" başlıklı bir yorum yer alır. Irak'ın işgalinin "dünyanın birçok bölgesinde yumuşama 
sürecinin ilerlemekte olduğu" bir zamanda gerçekleştiği yazılır. Diğerlerinin yanı sıra, Filistin-İsrail 
Anlaşmazlığını (anlaşmazlık!) sona erdirmek için çabaların harcandığı saptaması yapılır ve şöyle 
devam edilir: 
 
"Aynı zamanda silahsızlanma sürecine ilişkin olarak diyaloga, işbirliğine, barışa, güvenliğe, vb. yer 
bırakan olumlu adımlar atılmaktadır. Ve tam da bu anda yeni bir huzursuzluk kaynağı yaratıldı. Bu 
nedenlerden dolayı, Kuveyt'e karşı girişilen saldırganlık geniş kamuoyunun öfkesini uyandırdı." (8-11 
Ağustos) 
 
Bu arada Arap ülkelerinin OPEC içindeki birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğinden de söz edilir. "Üç 
dünyacılık" ufukta göründü! 
 
Emperyalizmden tek sözcükle söz edilmez. 
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"Yumuşama ve Uluslararası Güvenlik Bütün Devletlerin Katkısını Gerektirir" başlığını taşıyan yorumda 
Şaban Murati, insanların anlaşmazlıklardan sakınma konusundaki özlemlerini her geçen gün 
güçlendirdikleri, devletlerarası huzursuzluk ve gerginlik kaynaklarından sakınma çabalarını ve 
adımlarını özendirdikleri ve selamladıkları bir zamanda Irak'ın Kuveyt'e karşı saldırganlığa giriştiğini, 
böylece İran Körfezi'ni uluslararası kamuoyunun odağı yaptığını yazar. "... Devletlerin genel çıkar için 
bir işbirliğini güvence altına almaları bugün tamamen gerçekleştirilebilir" diye yazar. 
 
Emperyalizmden tek sözcükle söz edilmez.  
 
"Körfez Bölgesinde Tehlikelerin Artışı" başlıklı yorumunda Arben Karapici, olayların gösterdiği gibi, 
mevcut krizde emperyalizmin, özellikle de ABD emperyalizminin aleti rolünü oynayan BM Güvenlik 
Konseyi'nin kararlarının parlamentolar, hükümetler ve tanınmış şahsiyetler tarafından haklı olarak 
talep edildiğini yazar. Halkların ve ülkelerin gerginliğin gerçekten azaltılması için adımlarını koordine 
etme çabaları gösterdikleri ve aralarında anlayış ve barışçıl varoluş ruhunu güçlendirdikleri bir 
zamanda Irak'ın eylemlerinin tehlikeleri arttırdığını yazar. 
 
Emperyalizmden tek sözcükle söz edilmez. 
 
Emperyalizmin, en başta da ABD emperyalizminin saldırganlığından, bölgeye asker yığmasından, 
savaş kışkırtıcılığından, emperyalizmin işbirlikçilerinin oynadıkları rolden vb. tek sözcükle söz edilmez. 
Varsa da yoksa da Irak eleştirisi. 
 
Yumuşama olsun, ekonomik işbirliği yapılsın, şunlar olsun, bunlar olsun da Arnavut revizyonistleri 
revizyonist karşı-devrimlerine emperyalistlerin yardımlarıyla sakin sakin devam etsinler. Bu arada 
krizde emperyalizmden yana, en azından hayırhah bir politika izlenmesi gerekir tabii... 
 
7 Ekim 1990 
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"46 Yılında Arnavutluk Devrimini Savunmak" (1)  

BAŞLIKLI YAZIYA ELEŞTİRİLER 
 
Bir yıldan beri Arnavutluk'ta olan biten bunca olaydan sonra böylesine geriden gelen bir yazının 
yayınlanması benim için sürpriz oldu. Hiçbir şey -mekanik olmamak, komünist sorumluluk vb.- bu 
tutumu haklı çıkaramaz. 
 
1990 yılı AEP Merkez Komitesi 'nin dört plenumuna ve bir özel konferansa ve parti ve devletin çeşitli 
organlarında çok sayıda tasfiyeye tanık oldu. AEP'in Marksist-Leninist çizgisi plenumlarda tamamen 
değiştirildi. İç ve dış etkenlerin değişik derecelerde rol oynadıkları bürokratik-revizyonist bir  
karşı-devrim süreci son derece baş döndürücü bir hızla ve yoğun olarak yaşandı ve yaşanıyor. 
"Proletaryanın Yolu"nun bu hıza ayak uyduramadığı ortada. O, adını da vermekten kaçındığı, bu 
sürecin başlarında takılıp kalmış. 
 
Mekanik bir yöntem izlememek, dogmatik olmamak ve komünist sorumluluk adı altında, nesnel 
olarak, sürecin çok, ama çok gerisinde kalmış olmasını haklı çıkarmaya çalışıyor. Atı alan Üsküdar'ı 
geçmiş ama Merkez Komitesi hala, ne yazık ki, işin ciddiyetini kavramaktan uzaktır. AEP 
revizyonizmine karşı mücadelede geç kalınmasını tarih affetmeyecektir. Tarih oyalanmayı 
affetmeyecektir. 
 
Arnavutluk'ta yaşanan süreci incelemek ve kavramak bakımından ortadan iç ve dış politikaya ilişkin 
bunca uygulama varken bu ürkeklik neden? Neden, ne azından, AEP MK'nın R. Alia tarafından temsil 
edilen çizgisinin revizyonist olduğu saptaması yapılıp buna karşı savaşım yürütülmüyor? 
 
Bu yazıda revizyonist karşı-devrime karışı uzlaşmacı bir yaklaşım var. AEP'li revizyonist hainler parti 
çizgisini tasfiye etmişler, kendi revizyonist ekonomik, politik, hukuksal vb. programlarını hızlı biçimde 
gerçekleştirmekteler ama Merkez Komitesi hala sürecin başındaki kimi sorunlara, Doğu ve Orta 
Avrupa ülkelerinde meydana gelen değişikliklerin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine takılıp 
kalmış. Sözde ihtiyat ve komünist sorumluluk adına revizyonist ihanete karşı komünist mücadele 
bayrağını kaldırmaktan geri duruyor. Zaman oyalanmak değil, AEP revizyonizmine karşı topyekun 
saldırıyı örgütleme zamanıdır. (Bu bakımdan kardeş bir örgütün ne denli gerisine düşüldüğü ortada.) 
İnsan şu cümleyi hayretle okuyor: 
 
"Yukarıda belirttiğimiz ve bazı başka etmenlerin baskısıyla, yeni bir hat oluşturuluyor... "(PY, s. 15,     
s.8) 
 
Yeni bir çizgi oluşturuldu ve büyük ölçüde uygulamaya başlandı bile. PY ise henüz böyle bir çizginin 
oluşturulmakta olduğundan söz ediyor. Yeni çizgi, kuşkusuz ki, diğer revizyonist karşı-devrimlerin 
deneylerinden çıkartılan derslerle, son derece hızlı bir biçimde oluşturuldu (yeni çizgi için var olan 
birikimin ayrıca tartışılması gerekiyor) ve yine aynı hızla uygulamaya sokuldu. AEP revizyonistleri, 
SBKP revizyonistlerinin vb. yaptıkları hataları yapmamaya çalışmakta, ekonomik burjuva reformlarda 
cesur davranmakta ve ayrıca ekonomik reformlarla politik reformları bir arada 
gerçekleştirmektedirler. Bütün dünyayı tam bir şaşkınlığa uğratacak müthiş bir sürpriz olmazsa, 1991 
yılı revizyonist-bürokratik karşı-devrimin perçinlenme yılı olacaktır. Gelinen noktada artık AEP 
Marksist-Leninist bir parti olarak değerlendirilemez. ASHC artık proletarya diktatörlüğü devleti olarak 
tanımlanamaz. Arnavutluk'ta gerekli olan yeni bir devrimdir, işçi sınıfının iktidarı yeniden 
fethetmesidir. Enver Hoca yoldaşın 1968 Mart'ında revizyonist ülkelere ilişkin olarak yazdığı gibi, 
Arnavutluk işçi sınıfı da yeni bir devrim yapmalı ve proletarya diktatörlüğünü yeniden kurmalıdır. 
 
"Sosyalist kazanımları tahrip edecek öneriler"in (vurgu benim) varlığından söz ediliyor. Öneriler 
ortaya sürme ve bunlar üzerinde tartışma ve eleştiri yapma aşaması geride kaldı. Sözü edilen öneriler 
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-ki bunlar revizyonist çizginin yalnızca bazı unsurlarıdırlar- artık uygulanıyorlar. AEP revizyonistleri, 
görüldüğü kadar, az konuşup çok iş yapıyorlar. Prestroyka'nın Arnavutçası olan yeni ekonomik 
mekanizma 1990 yılı ortalarından başlayarak uygulamaya konuldu. Arnavut revizyonistlerinin 
açıklamalarına göre de 1991 yılı başından beri ülke çapında uygulanmaktadır. 
 
"Kaygı verici gelişmeler"in yaşanıyor olmasından söz ediliyor. Artık kaygı vericilik ve kaygı duyma 
aşaması da geride kalmıştır. Karşı-devrim gerçekleştirilmiştir. Merkez Komitesi 1990 yılı başlarında 
çakılıp kaldığını burada da gösteriyor. 
 
"Burada sözünü ettiğimiz kaygılar, AEP sözcülerinin kullandıkları terminolojide ifade bulan mantıktan 
ileri geliyor. Yoksa, sorunlara dikkat çekilmesinden ve onlara sosyalist perspektif ışığında gerçekçi 
çözümler aranmasından değil. Hareket tarzını belirleyen mantıkta bundan açık bir uzaklaşma var." 
 
(Burada Arnavutluk'un karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde 
gerçekleşen revizyonist karşı-devrimler içinde Batı yanlısı karşı-devrimlerden sonra bunlara 
yenilerinin eklenmesiyle genişleyen, yoğunlaşan ve ağırlaşan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm 
önerileri üzerinde duracak değilim. Bu sorunlar ML bilimin ışığında ele alınmak zorundadırlar. Bu ayrı 
bir konu.) 
 
"Terminolojide ifade bulan mantıktan ileri gelen" kaygılar! Hayır, bu mantıktan ya da kullanılan 
terminolojiden kaygı duyma aşaması çoktan geride kalmıştır. Artık ortada somut ve hemen 
uygulamaya konulan kararlar ve gerçekleşen değişiklikler vardır. Yalnız iç politikada değil, dış 
politikada da. Yalnız ekonomik alt yapıda değil, politik üst yapıda ve genel olarak üst yapıda. Merkez 
Komitesi "terminolojide ifade bulan mantık"a takılıp kalmış. Ortada ML'yi bir eleştirel bilim olarak 
kullanma konusunda açık bir cesaretsizlik vardır. Oyalanma vardır. Birtakım sözcüklere takılıp kalma 
vardır. 
 
Yeni kararlar, kendi başlarına birer taviz olmaktan öte, bir çizgi değişikliğinin ifadesidirler. Bu yeni 
çizgi bir ihanet çizgisidir. AEP MK plenumlarının çizgisidir ve 10. Kongre toplanmamış olsa da parti 
çizgisi durumuna dönüşmüştür. 10. Kongre, eğer yukarıda sözü edilen türden bir sürpriz yaşanmazsa, 
bu ihanet çizgisini onaylamaktan başka bir işlev görmeyecektir; çünkü revizyonistler partide 
egemenlik kurmuşlardır. R. Alia ve bazı AEP önderlerinin "korkunç bir hata işliyor" olmalarından öte 
bir durum vardır. Bu revizyonist ihanettir. Revizyonist ihanet, önüne "korkunç" sıfatı eklense bile, ne 
zamandan beri "hata"' olarak tanımlanır oldu. 
 
"Bu 'reform'ların nerede duracağı meçhul!..." Hiç te değil. AEP revizyonistleri son derece cesurane ve 
açık biçimde pazar ekonomisine dayanan demokratik (burjuva) bir toplum kurma amaçlarını ifade 
ediyorlar. Onların "mantığı" bu. Ve bu yönde büyük yol kat ettiler. Ama Merkez Komitesi hala 
"kalıcılıklarına dair ısrarlı vurguyla bir arada düşünüldüklerinde, durumun her komünisti haklı biçimde 
endişelendirecek denli ciddi olduğu"ndan söz etmekle yetiniyor. Hem de "ekonomik ve siyasi alanda 
izlenen yeni rota" ortadayken. "Yeni rota" ile "yeni çizgi" arasında ne gibi bir fark var? Bir cümle 
aşağıda da önemli olanın "çizginin niteliği" olduğu yazılı. Ama Merkez Komitesi o denli tereddütlü ki, 
şu cümleyi eklemekten geri durmuyor: 
 
"... Açıktır ki, Ramiz Alia çeşitli konulara dair bir-iki yıl önce söylediği sözlerin inkarı anlamına gelen 
açıklamalar yapıyor." (vurgu benim) 
 
Hayır, "inkarı anlamına gelen" değil, tastamam inkarı olan açıklamalar yapıyor. AEP revizyonistleri 9. 
Kongre'de kabul edilen çizginin tersi bir çizgi oluşturdular ve bunu uyguluyorlar. Ortada bu denli çok 
sayıda rapor, karar, yasa, kararname, açıklama ve pratik veri varken hala ayak sürçmek neden? Eylül 
1990 tarihli sayıda yayınlanan yazı gelişmelerin son derece gerisinde kalan görüşlerle dolu olmasına 
karşın yeterli belge ve veri olmadığı gerekçesi anlayışla karşılanabilirdi. (Uluslararası iletişim ağının 
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son derece geliştiği tarihsel koşullarda, böylesi bir tutuma karşı da anlayışla yaklaşmak bir lüks 
sayılabilir.) Ama Aralık 1990'a gelindiğinde ortada anlayışla karşılanabilecek bir durum olamaz. Hiçbir 
gerekçe "46. Yılında Arnavutluk Devrimini Savunmak" başlıklı yazıdaki oportünist tutumu haklı 
çıkarmaya yetmez. Elde yeterli veri olmadığı düşünülüyorsa ona uygun olarak davranmak ve zamansız 
yazmaktan kaçınmak gerekirdi. 
 
Burjuva yöneliş (isterseniz "yeni rota" deyiniz) partiye hakim kılınmıştır. Yalnızca revizyonist çizginin 
MK tarafından onaylanması ve uygulanması anlamında değil, önde gelen "dogmatikler"in hemen 
tamamının tasfiye edilmiş olmaları anlamında da. Politbüro'dan en alt parti örgütlerine kadar 
kapsamlı tasfiyeler yaşanmışken hala burjuva yönelişi partiye hakim kılma çabalarından söz etmek 
geride kalmak anlamını, sürece ayak uyduramamak anlamını taşıyor. 
 
"Ramiz Alia'nın ortaya koyduğu ve taktik bir geri çekilme şeklinde anlaşılmaması için özel gayret sarf 
ettiği çizgiyi kayıtsız şartsız desteklemek olanaksızdır... " (s. 9, vurgu benim) 
 
Ortada taktik bir geri çekilme değil, stratejik bir teslimiyet ve ihanet olduğu açık. Bunu emperyalist 
devletlerin her düzeydeki sözcüleri de teslim ve takdir ediyorlar. Bu açık ve anlaşılırdır. Anlaşılır 
olmayan "Ramiz Alia'nın ortaya koyduğu ... çizgiyi kayıtsız şartsız desteklemek olanaksızdır" 
saptamasıdır. Niyeti vb. bir yana bırakırsak yazılanın anlamı son derece açıktır: R. Alia'nın çizgisi 
(burada yeni bir çizginin varlığı kabul ediliyor) desteklenebilir, ama kayıtsız şartsız değil. Okurun bu 
görüşün ifade edildiği cümleyi bundan başka biçimde yorumlaması için zihin jimnastiği yapması 
gerekir. Eleştiri konusu olan yazı, bir tür çaresizlik göstergesi olarak, hayli zihin jimnastiği örnekleri ile 
doludur. Bunu yazarak düşünme pratiği olarak da nitelemek olanaklı. Ancak, unutmamak gerekir ki, 
yazarak düşünme tasarı vb. hazırlama için geçerli olabilir. 
 
Hem ortada yeni bir çizgi (bilinen eski revizyonist çizgilerden) olduğu kabul ediliyor, hem de bu çizgiye 
karşı hayırhah ve oportünist bir tutum takınılıyor. Ortada kayıtsız şartsız desteklenecek bir çizgi 
yoktur. Peki ne vardır? Eleştirel destek verilecek bir çizgi mi? Haksızlık edildiği düşünülüyorsa eğer, o 
paragrafın yeri nedir yazıda? Ayrıca R. Alia’nın koyduğu bir çizgiden söz ediliyorsa, bunun AEP'in daha 
önceki çizgisinden farklı bir çizgi olduğu kabul ediliyor demektir. Eğer AEP'in 9. Kongre'de onaylanan 
çizgisi Marksist-Leninist bir çizgi ise, yeni çizgiye (eski çizgiye yönelik eleştiriler olsa ve birtakım 
değişiklikleri gerektirse bile) karşı çıkmak gerekmez mi? 
 
Ortada "komünizm perspektifinden ayrılmaya hizmet edecek bir rota"dan (vurgu benim) çok daha 
ileri bir durum vardır. Yeni rota (çizgi, yöneliş, program vb.) komünizm perspektifinden ayrılmaya 
hizmet edecek olan değil, bizzat bu perspektiften ayrılmış olmanın göstergesidir. Merkez Komitesi, 
nesnel olarak, bürokratik-revizyonist ihanetin gizlenmesine, işçilerin ve sosyalizm isteyen insanların 
aldatılmasına hizmet ediyor. Rota, çizgi, yöneliş vb. sözcüklerle adeta oynuyor. 
 
Daha ortaya çıkar çıkmaz, hiçbir kaygıya kapılmaksızın, revizyonizmi ezme politikası izlenmeliydi. AEP 
ve ASHC hakkında genel bir değerlendirme yapmaksızın, en azından MK'nın revizyonist çizgisine karşı 
komünist bir tutum alınmalıydı. Bırakalım parti ve devletin karakteri üzerine bir değerlendirme 
yapmayı, çırılçıplak olarak gözler önünde serili olan revizyonist çizgiye karşı tutum takınılmıyor. Ne 
zaman yapılacak bu? Revizyonizm işini tamamen bitirince mi? Revizyonist karşı-devrimin zaferi, 
tarihsel olarak geçici olsa bile, tam olunca mı? Ondan sonra mı revizyonizme karşı mücadele 
başlayacak? Kruşçev modern revizyonizmine karşı mücadelede gecikme ve diğer olumsuzlukların 
dünya komünist hareketi tarafından ödenen ağır bedeli bilinmiyor mu? Yazık ki, Merkez Komitesi, 
bugüne kadar, bu konuda enternasyonalist görevini yerine getirme yeteneğini gösterememiştir. 
Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekir. Aksi durumda yalnızca dünya komünist hareketi için değil, 
TKİH için de daha tehlikeli olacaktır. 
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"... Ramiz Alia ve çevresindeki kümenin, yanlış ve zorluklar karşısında sosyalizmi tehlikeye atacak 
hatalı yönelimler öneren çizgiden vazgeçmesi, bu mümkün olmuyorsa tecrit edilmesi için gerek 
Arnavutluk komünistleri, gerekse de tüm dünya komünistleri ellerinden gelen her çabayı 
göstermelidirler." (s. 9, vurgu benim) 
 
Hiçbir yanlış anlamaya yol açmadan şunu kuvvetlice vurgulamakta yarar vardır ki, "sosyalizmi 
tehlikeye atacak hatalı yönelimler öneren çizgi" R. Alia ve çevresindeki kümenin değil, tam üyeli MK 
toplantılarında kabul edilen çizgidir. En azından MK'nın çizgisidir. Dolayısıyla bu çizgiden vazgeçmesi 
gereken Merkez Komitesi'nin öne sürdüğü gibi küçük bir çevre, küme vb. değil, şimdilik partinin diğer 
organlarını bir yana bırakacak olursak, Merkez Komitesi'dir. TKİH Merkez Komitesi düşman hedefi bu 
denli daraltmakla ne yapmak istiyor? 
 
Yazı boyunca ilginç olan noktalardan biri odur ki, Merkez Komitesi sözü edilen bu çizginin karakterine 
ilişkin bir tanımlama yapmıyor. "Sosyalizmi tehlikeye atacak hatalı yönelimler öneren çizgi" 
tanımlaması da oportünist bir tutumun göstergesidir. Sosyalizme yönelik tehlikeler bakımından 
gelecek zaman kullanan bu tanımlama, Arnavutluk'taki durum konusunda ya bilgisizliğin ya da cesaret 
yoksunluğunun ürünü olabilir ancak. Sosyalizm çoktan tehlikeye atılmış ve büyük ölçüde yıkıma 
uğratılmıştır. Artık komünist bir partiden ve sosyalist bir devletten söz edilemez Arnavutluk'ta. İhtiyat 
ve komünist iyimserlik komünistlerin kaldıramayacakları birer lüks olmuştur artık. Durum bu denli 
kötüdür. Ama ne var ki, Merkez Komitesi hâlâ geleceğe ilişkin tehlikelerden söz etmekle yetiniyor. 
(Yazının Kasım ayında yazıldığı kabul edilse bile bu eleştiri geçerlidir.) Revizyonizm ancak yeni bir 
devrimle giderilebilecek bir yıkıma neden olmuş, ama hâlâ "Ramiz Alia ve çevresindeki kümenin" 
"hatalı yönelimler öneren çizgiden vazgeçmesi" için mücadeleye öncelik veriliyor. Bu olanaklı olmazsa 
bu küme tecrit edilmeliymiş. Hayır! Arnavutluk işçi sınıfı ve komünistlerin gereksinme duydukları 
kesinlikle yeni bir devrimdir, var olan sistem-içi taktik değişiklikler değil. Revizyonizm politik iktidarı 
ele geçirmiştir. Görev onu alaşağı etmektir. Bu kavranmadıkça tüm dünya komünistleri ve bu arada 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan komünistleri ve özel alarak TKİH enternasyonalist görevlerini yapamazlar. 
Durum bir kez yanlış değerlendirildikten, mücadelenin niteliği ve amaçları doğru saptanmadıktan 
sonra istenildiği kadar "tüm dünya komünistleri ellerinden gelen her çabayı göstermelidirler" çağrıları 
yapınız. AEP revizyonizmine karşı açık mücadeleye atılmaksızın, bu tür çağrıların pek bir değer 
taşımadığı açık olmalı. Düşmanını iyi saptamalısın ki, zafere doğru adım atabilesin. 
"Görülüyor ki, önümüzdeki baharda yapılacak kongre Arnavutluk'ta sosyalizmin kaderini belirleyecek 
bir öneme sahiptir." (vurgu benim) 
 
Kongre'ye bu denli umut bağlanması gerçeklerden ne denli kopuk olunduğunun bir diğer 
göstergesidir. Yinelemek gerekirse, AEP'in Marksist-Leninist çizgisi tasfiye edilmiş ve yerine 
revizyonist bir çizgi konulmuştur. Bu çizgi yaşamın her alanında geniş ölçekli ve yoğun olarak ve 
yüksek bir hızla uygulanmaktadır. AEP'in çizgisi artık revizyonist bir çizgidir. AEP revizyonistleri 
revizyonist karşı-devrimi gerçekleştirmişlerdir. 10. Kongre'de gerçekleşecek olan, herkesi müthiş bir 
şoka uğratacak denli büyük bir sürpriz olmazsa eğer, fili durumu resmileştirmek olacaktır. 
 
6 Şubat 1991 
 
(1)   Bu yazı, Türkiye Komünist İşçi Hareketi (TKİH)'in merkez yayın organı Proletaryanın Yolu'nun 15. 
sayısında (Aralık 1990) yayımlanmıştır. 
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REVİZYONİST KARŞIDEVRİME İDEOLOJİK HAZIRLIK 
 
Yalnızca her devrimin değil, her karşı-devrimin de temel sorunu devlet iktidarı sorunudur. 
Arnavutluk'ta gerçekleşen revizyonist karşı-devrim ve bununla iç içe gelişen geleneksel burjuva 
toplumu ve burjuva demokrasisi yanlısı karşı-devrim bunu doğruladı. Bunu şöyle anlatmak olanaklı ve 
belki daha da kavratıcı: Arnavutluk'ta gerçekleşen "kesintisiz karşı-devrim" ya da karşı-devrim içinde 
karşı-devrim sınıf mücadelesinde anahtar sorunun devlet iktidarı sorunu olduğunu tanıtlamıştır. 
Sosyalizmden kapitalizme geri dönüş sürecini yaşamış olan diğer ülkelerle karşılaştırma içinde 
Arnavutluk'ta özgün olan, özsel olarak kapitalist olan iki karşı-devrimin iç içe yaşanmış olmasıdır. 
Bundan dolayı, bu iki karşı-devrim süreci, "kesintisiz karşı-devrim" olarak ortak bir tanımlama konusu 
yapılabilir. 
 
Bilinir ki, sosyalist bir toplumun örgütlenmesi için öncelikle politik iktidarın fethedilmesi zorunlu bir 
önkoşuldur. Proletaryanın egemen sınıf olarak örgütlenmesi olmaksızın sosyalist bir ekonominin; bu 
ekonomi temeli üzerinde sosyalist bir toplumsal sistemin kurulması olanaksızdır. 
 
Yine iyi bilinir ki, proletaryanın en politikleşmiş, en bilinçli, en özverili temsilcilerinden kurulu 
Marksist-Leninist bir politik partisi olmaksızın bu sınıf sosyalist devrimi gerçekleştiremez. Sözün özü, 
komünist partisinin önderliği olmaksızın işçi sınıfı ne sosyalist devrimi gerçekleştirebilir, ne de, 
doğallıkla, üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti üzerine dayanan bir toplum kurabilir. 
 
Kendiliğinden anlaşılır ki, proletaryanın kapitalist sömürü ve baskıdan kurtulabilmesi, toplumu 
sosyalist çizgide yeniden örgütleyebilmesi için vazgeçilmesi olanaksız iki silahı vardır: parti ve 
proletarya diktatörlüğü. 
 
Bütün bunların bilincinde olanlar yalnızca komünistler değildir. Sosyalizm düşmanları da bu gerçekleri 
bilirler ve verili bir sosyalist topluma karşı yürüttükleri sınıf mücadelesinde işçi sınıfını öncelikle bu 
silahlarından yoksun bırakmak için çalışırlar. Bu ikisi arasında da önceliği, toplumsal yaşamda öncü rol 
oynayan, komünist partisine verirler. Önce beyine saldırılacak ve o dağıtılacak ya da işlemez duruma 
getirilecek ki, karşı-devrimci, burjuva-kapitalist amaçlan gerçekleştirme olanağı kazanılabilsin. Kruşçev 
tarafından temsil edilen, bir zamanlar komünist olan revizyonist kadrolar da asıl vuruşlarını öncelikle 
SBKP'ye herşeyden önce de SBKP'nin çizgisine yapmadılar mı? SBKP ve sosyalist devlet kurumlan 
içinde oluşan bürokratik kast öncelikle partiyi ele geçilmemiş olsaydı, sosyalist devleti bürokratik-
gerici diktatörlüğe ve sosyalist ekonomiyi temel olarak devlet kapitalist bir ekonomiye 
dönüştüremezdi. 
 
Arnavutluk'ta da revizyonist karşı-devrim, kendine özgü özellikleriyle birlikte, genel olarak aynı 
gelişme çizgisini izledi. Arnavutluk'un bir özgünlüğü varsa, o da iki karşı-devrimin zamandaş olarak, iç 
içe, hatta işbirliği içinde (en azından koalisyon hükümeti dönemini anımsamak yararlı olabilir burada) 
gerçekleşmiş olmasıdır. 
 
Arnavutluk Emek Partisi (AEP)'nin Marksist-Leninist genel çizgisi, özellikle Ocak 1990'da toplanan 
Merkez Komitesi 9. Plenumu’ndan başlayarak, aynı yıl yapılan toplam dört plenum ve bir parti 
konferansında tasfiye edildi. Yerini revizyonist karşı-devrimci bir çizgi aldı. Bu çizgiye direnen ya da 
direnme potansiyeli taşıyan değişik düzeylerdeki parti ve devlet kadroları tasfiye edildiler. 
 
AEP MK Plenumları'nın her biri bürokratik-revizyonist karşı-devrim sürecinde birbirini tamamlayan 
kararların alındıkları platformlar oldular. 1990 yılı sosyalist Arnavutluk, genel olarak sosyalist ve 
uluslararası komünist hareket için lanetli bir yıl, bir karşı-devrim yılı oldu. Ramiz Alia'nın elebaşılığını 
yaptığı yozlaşmış parti ve devlet kadroları, kendilerinden önceki bütün revizyonist hainlerin ayak 
izlerine basarak, karşı-devrimci vuruşu asıl olarak ve öncelikle partiye yaptılar. "Toplumsal yaşamın 
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demokratikleştirmesi", "sosyalist demokrasinin güçlendirilmesi" vb. savlar öne süren AEP'in 
revizyonist yöneticileri, parti kongresini bile toplamaya gerek görmeden, parti çizgisini değiştirdiler. 
Merkez Komitesi'nin ve Politbüro'nun birçok üyesi tasfiye edildi. Komünist AEP, oldukça hızlı olarak ve 
kısa sürede, revizyonist-bürokratik bir burjuva partisine dönüştürüldü. 
 
Unutmamak gerekir ki, komünist kadroların yozlaşıp revizyonist kadrolar durumuna gelmelerinin de 

bir süreci vardır. Revizyonist yozlaşma sorunu nicel birikimin olmadığı ani bir nitelik değişimi olarak 

konulamaz. Burada da diyalektiğin genel yasalardan biri olan nicelikten niteliğe sıçramak bir geçişle 

karşı karşıya buluyoruz kendimizi. Revizyonist karşı-devrim bir birikimin ürünüdür, bir sonuçtur. 

Bugün komünistler için asıl önemli olan, Arnavutluk'un bugünkü durumunun çözümlenmesi ve 

eleştirisi değil, sosyalist bir ülkenin bu noktaya nasıl geldiğinin araştırılması ve sosyalizmin bugünü ve 

geleceği bakımından gereken sonuçların çıkarılmasıdır. Komünist bir ideolojik-politik nitelikten 

revizyonist bir ideolojik-politik niteliğe geçişin nedenlerini araştırmak ve irdelemektir.  

 
Çizgi Değişikliği İçin İdeolojik Hazırlık Plenumu 
 
AEP'de çizgi değişikliği için ön hazırlıkların yapılmakta olduğunun ilk işaretleri MK 8. Plenumu'nda 
(Ekim 1989) görüldü. Bu plenum, gelecekteki çizgi değişikliğinin ideolojik hazırlığının yapıldığı plenum 
olarak özel bir önem taşır. Alia, 8. Plenum'da yaptığı konuşmada, partinin ve onun öncü rolünün 
belirleyiciliğinden ve daha da güçlendirilmesinden, revizyonizme karşı mücadeleden, sosyalizmin 
erdemlerinden, sosyalist demokrasinin güçlendirilmesinin gerekliliğinden uzun uzun söz eder. Onun 
konuşması eleştirel bir yaklaşımla okunmadığında ve ek olarak, daha sonraki plenumlara sunulan ve 
onaylanan raporlar ve alınan kararlar göz önüne alınmadığında, iyimser bir okura sosyalist teori ve 
pratik bakımından pek bir sorun yokmuş gibi görünür. Bir yanılsama olurdu bu. 8. Plenum konuşması, 
uluslararası koşulların henüz aşırı bir zorlayıcılığının olunmasının da etkisiyle, 9 Plenum’a sunulan 
raporda yer alan ve kabul edilen burjuva nitelikli reform önerilerinin nüvelerini içerir. Bu konuşma 
sonraki burjuva özlü kararlar için ideolojik hazırlıktır. 
 
R. Alia şunları söyler: 
 
"Marksizm-Leninizm’in öğretilerine göre, devrimi ilerletecek yollar bulmak için tartışmak tabu 
değildir. Keza, sosyalist gelişmemiz ve yaratılan koşullar tarafından dayatılan değişiklikler kutsal olan 
bir şeye saygısızlık sayılmaz. Ne zaman ülkemiz uluslararası ilişkiler alanında aktifse ve dünya ile 
ilişkilerini yoğunlaştırırsa bırakalım burjuvazi Arnavutluk’un 'dışa açıldığı'ndan söz etsin, bırakalım 
onlar yapmakta olduğumuz dönüşümleri veya ekonomimizi ve kültürümüzü güçlendirmek ve halkın 
yaşam düzeyini iyileştirmek için almakta olduğumuz önlemleri istedikleri gibi yorumlasınlar. Bu bizi 
rahatsız etmez; çünkü Arnavutluk Emek Partisi değişmiş değildir... "(Britanya Devrimci Komünist 
Partisinin yayın organı Workers' Weekly'den, 11 Kasım 1989) 
 
Burada tanık oluyoruz ki, R. Alia, henüz üstü kapalı olarak, gerçekleştirilecek dönüşümlerin ipuçlarını 
veriyor. (Anımsamakta yarar var ki, AEP MK8. Plenum'u bazı revizyonistlerin iktidarda oldukları 
bürokratik rejimlerin henüz çökmedikleri tarihsel koşullarda toplandı.) Alia'nın 8. Plenum konuşması 
Merkez Komitesi'ni, parti üyelerini, işçi sınıfını, genel olarak Arnavutluk toplumunu, ayrıntıları henüz 
planlanmamış ve bilinemiyor bile olsa, geleceğin burjuva içerikli reformlarına ideolojik olarak 
hazırlama konuşmasıdır. Bol bol partiden, partinin öncü rolünden, sosyalizmden, Marksizm-
Leninizmden, E. Hoca yoldaştan vb. söz edilerek bu ideolojik ön hazırlık gizlenmek istenmiştir. 
 
Komünistler açısından, devrimin ilerlemesini ve güçlenmesini sağlayacak yolları bulmak için 
tartışmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Tam tersine, sosyalist devrimin sürekliliğinin sağlanması ve 
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kitlelerin sosyalist kuruluş çalışmalarına daha etkin ve giderek artan sayıda katılmaları için zorunludur 
da. Toplumsal gelişmenin yasaları bunu gerektirir. Kapitalizmden komünizme bir geçiş toplumu, bir 
diyalektik süreç olarak sosyalizmden geriye, kapitalist topluma dönüşü önlemek için de, tarihsel 
olarak çizilmek zorunda kalınan kimi zikzaklara karşın, alınması gereken her türlü önlem alınmak 
zorundadır. Ne var ki, Marksizm-Leninizm biliminin yol göstericiliğinde gereken devrimci önlemleri 
almak bir şeydir, “yeni tarihsel koşullar”: “sosyalizmin yoğun gelişme aşaması” vb. gerekçelerle 
burjuva-kapitalist ekonomik ve politik reformlar yapmak ise bir başka şey. R. Alia, konuşmasında, 
birincisini, sosyalist yolu değil, ikincisini, kapitalist yolu tutacağının işaretlerini vermektedir. Nitekim 
olaylar da bunu tanıtladı. 
 
Örneğin, yukarıya alınan pasajın ikinci cümlesi. R. Alia, önce devrimi ilerletecek yollar bulmak için 
tartışmanın tabu olmadığından söz açar ve "sosyalist gelişmemiz ve yaratılan koşullar tarafından 
dayatılan değişiklikler kutsal olan bir şeye saygısızlık sayılmaz" diye devam eder. Alia'nın daha 
sonraları iddia ettiğinin tersine, Arnavutluk, ekonomik gelişme bakımından yeni bir aşamaya, yoğun 
gelişme aşamasına ulaşmış değildi. Sosyalist bir ekonomi olmasına karşın, ekonomi, iç ve dış etkenler 
nedeniyle, büyük güçlükler içindeydi. Böylesi güç bir durumda, özellikle de emperyalist baskının 
devasa bir genişleme ve yoğunlaşma gösterdiği tarihsel koşullarda, diğer çalışanlara, aydınlara, 
özellikle karşı-devrimin revizyonist-bürokratik devletlerde kullandığı gençliğe açıklayarak Marksizm-
Leninizm'de ısrar etmek, ideolojik ve pratik uyanıklığı artırarak, proletarya diktatörlüğünü 
güçlendirerek en geniş kitleleri sosyalizmi korumak için harekete geçirmek gerekirdi. Zaman 
kötümserliğe kapılmak değil, güçlüklere cesaretle saldırmak zamanıydı. Zaman emperyalist-
revizyonist kuşatma altında korkuya kapılmak değil, emperyalizme ve tüm dünya gericiliğine meydan 
okuma zamanıydı. Zaman eğilmek değil, gerekiyorsa kırılmak, silah elde toprağa düşmek zamanıydı. 
Ne var ki, AEP MK'sının eğilimini ve ruh halini yansıtan Alia'nın konuşmasında böylesi bir yaklaşım 
yok. Çünkü R. Alia ve diğerleri, çoğu zaman olaylar tarafından sürüklendiklerini unutmamak koşuluyla, 
burjuva ekonomik ve politik reformlarla manevra yaparak iktidarda kalmaya çalışıyorlardı. Ama 
iktidarda kalma manevraları tutmadı. 
 
AEP yöneticileri, sosyalist ekonominin karşı karşıya bulunduğu büyük güçlükleri sosyalist teoriye bağlı 
kalarak çözme yerine, kapitalist teori ve pratikler için zemini hazırlama yolunu tuttular. Ramiz Alia'nın 
"yaratılan koşullar"dan kastettiği de zamanın Sovyetler Birliği'nde ve diğer bürokratik-kapitalist 
devletlerde ve Batılı emperyalist devletlerle zamanın Rus sosyal-emperyalistleri arasında meydana 
gelen, daha doğrusu ikincisinin birincilere teslim olması tarafından belirlenen değişiklikler ve bütün 
bunların, örneğin, Arnavutluk ekonomisi üzerindeki etkileridir? Alia'nın sözlerini şöyle özetlemek 
olanaklı: İç güçlükler ve dış kapitalist-emperyalist baskı bugüne kadar izlediğimiz sosyalist yolu 
değiştirmemizi ve dümeni kapitalist yola çevirmemizi zorunlu kılıyor. Bu kutsal olan bir şeye (siz bunu 
sosyalizm diye okuyunuz) saygısızlık sayılmaz! 
 
Bu iki cümlede çok şey saklıdır. Revizyonist kadrolar benzer gerekçelerle girerler ihanet yoluna. Bu 
yola bir kez adım atıldı mı, revizyonist kadroların ayakları komünistler, işçi sınıfı ve sosyalizmi 
korumaya kararlı herkes tarafından kırılmadı mı hızla ilerlenir bu yolda. Ondan sonra da, böylesi 
revizyonistleşmiş kadrolar, Alia örneğinde olduğu gibi, "bırakalım burjuvazi Arnavutluk'un dışa 
açıldığından söz etsin", "bırakalım istedikleri yorumları yapsınlar" türünden sözde özgüven gösterisi 
yaparlar. Ne var ki, yapılan, uluslararası burjuvazi ve revizyonizm tarafından sevinçle karşılanacak yola 
adım atıldığını gizleme çabasıdır. 
 
Alia, revizyonizmin ortaya çıkışı sorunun bazen "Kruşçev ve Brejnev ya da Gorbaçov ortaya çıktı ve 
halk kandırıldı"ya indirgendiğini ama bunun yalnızca öznel etmenle ilgili olmadığını belirtir ve şöyle 
sürdürür konuşmasını: 
 
"Öznel etmen, özellikle bir ülkenin önderliği söz konusuysa, elbette ki büyük önem taşır. Ama bir 
önderin ya da önderliğin, 4050 yıllık bir sosyalizm pratiğinden sonra toplumsal gelişme sürecini geriye 
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döndürmeyi, daha ilerici bir düzeni eski bir düzenle değiştirmeyi sözde başarabilmesi yeni bir 
toplumun kuruluşu sürecinde, ekonomik ve toplumsal gelişmede bir şeylerin yolunda gitmediğini, 
kontrol supaplarının iyi işlemediğini, bazı bireylerin ve yönetici organların amirlik tasladıklarını, işlerin 
yönetimi sorununda kitlelerin katılımı, denetimi ve rolünün, hem de yalnızca biçimsel olarak bile, 
etkili olmadığını gösterir." (a.g.y.) 
 
Doğrudur. Sosyalist bir ülkede revizyonizmin ortaya çıkışı ve parti ve devlet yönetimini ele geçirmesi 
olgusunu yalnızca öznel etmen ya da etmenleri ele alarak inceleyemez ve anlayamayız. İç ve dış 
nesnel etmenleri; iç ve dış öznel etmenleri bir bütün olarak, karşılıklı ilişkileri içinde ele almak 
zorunlu. Ancak böyle yaparak bürokratik-revizyonist yozlaşmanın nedenlerini ve onu önlemenin ve 
yenilgiye uğratmanın yollarını bulabiliriz. Ancak böyle yaparak sosyalist teori ve pratiği 
zenginleştirebiliriz. Buraya kadar sorun yok. Ama konuşmanın içine serpiştirilmiş diğer unsurlarla ve 
sonraki gelişmelerle birlikte ele alındığında ortada üzerine titizlikle eğilinmesi gereken bir sorunun 
olduğunu görürüz. 
 
Bilmem kaç on yılık sosyalist toplumun kurulması pratiği olsa bile, Marksizm-Leninizm ilkelerine, 
sosyalist toplumsal kuruluşun yasalarına uygun davranılmazsa ya da bunlar ciddi ölçüde çiğnenirse, 
işçi ve emekçi kitlelerin, devlet işleri başta gelmek üzere, toplumun yönetimi sorunlarına giderek 
artan bir sosyalist bilinçle giderek artan sayıda etkin katılımı olmazsa, yeni sosyalist bir insanın 
yaratılması çalışması, toplumun sürekli devrimcileştirilmesi ısrarla kesintiye uğramaksızın 
sürdürülmezse, sosyalist demokrasi sürekli olarak genişletilerek ve derinleştirilerek güçlendirilmezse, 
iç ve uluslararası birçok nesnel ve öznel etmenin rol oynadığı bir kapitalizme geri dönüş sürecine 
girmek, bizzat kendisi kapitalizmden komünizme geçiş toplumu olan sosyalist toplumda olanaklıdır. 
Bunda şaşılacak bir yan olamaz. Burada demagojiye de yer yoktur. Komünistler, sosyalizmden 
kapitalizme geri dönüş sürecini basitçe, bilinmeyen bir yerden aniden ortaya çıkan şu ya da bu 
revizyonistin ya da revizyonistlerin istençlerinin ürünü olarak görmezler. Böylesi bir sürece 
girilmesinin birbirleriyle yakından ilişkili, birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen ve koşullandıran birçok 
nesnel ve öznel nedenleri vardır. Alia ise, revizyonist ihanete karşı yönelen komünist tepkileri 
zayıflatmak amacıyla, karikatür çizme yolunu tutuyor. Arnavutluk'un kapitalizme geri dönüşü sürecine 
girişinin öznel koşullarını hazırlamaya çalışıyor. 
 
Alia, öznel etmeni, bilinçli olarak önderlik sorunuyla sınırlıyor. Böyle yapıyor çünkü olası karşı çıkışlara 
daha baştan set çekmeye çalışıyor. Yoksa onun gibi deneyimli bir politikacı kitle denetiminin, 
bireylerin ya da yönetici organların yetkilerini kötüye kullanmalarının, toplumun yönetimi işine kitle 
katılımının sosyalist kuruluşun öznel etmenleri içinde ele alınması gerektiğini bilir. O böyle yapmakla, 
MK plenumlarında gerçekleştirilen çizgi değişikliğine gelecek eleştirileri zayıflatmanın, tepkileri MK ve 
daha da darlaştıracak olursak Politbüro'dan uzak tutmanın teorisini yapıyor. Revizyonizmin ortaya 
çıkışında böylesine yüksek bir bilinç (!) düzeyine sahip olan birinin, birkaç ay sonra, 22 ve 23 Ocak 
1990'da toplanan MK 9. Plenumu'nda, özellikle burjuva içerikli ekonomik reformları savunması nasıl 
açıklanabilir? R. Alia ve en azından başında bulunduğu Politbüro, birkaç ay sonra gün ışığına çıkacak 
olan ihanetlerini haklı çıkarma çalışması içine girmişlerdir. Evet, her şey onların planladıkları veya 
öngördükleri gibi gelişmedi. Çoğu kez olaylar tarafından sürüklendiler; acele etmek zorunda kaldılar. 
Özellikle Doğu Almanya'da gerçekleşen olaylar ve Romanya'da Batılı emperyalistlerle zamanın 
revizyonistleri ve sosyal-emperyalistleri tarafından işbirliği içinde gerçekleştirilen darbe ve Arnavutluk 
içinde mayalanmakta olan Batı yanlısı karşı-devrim AEP önderlerini korkuttu ve ellerini çabuk 
tutmaları konusunda oldukça zorlayıcı etki yaptı. Bu nedenledir ki, revizyonist karşı-devrimin ideolojik 
hazırlık aşaması görece kısa kesilmek zorunda kalınmış ve AEP'in Marksist-Leninist genel çizgisi 
baş döndürücü bir hızla değiştirilmeye başlanmıştır. 
 
Alia ve diğerleri, 8. Plenum'da, sorunları gerçekte sosyalizmi korumak ve güçlendirmek için geçmişten 
ders alma anlamında değil, ama sosyalizmi reddetmeye hazırlık anlamında ele almışlardır. Alia'nın 
yukarıya aktarılan sözlerinde yakındığı en önemli sorun yetkiler sorunu, daha doğrusu yetkilerin aşırı 
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merkezileşmiş olması sorunudur. O, burada, bürokrasiyi sözde eleştirme adına merkezi kurumların 
yetkilerinin dağıtılması, ademi merkeziyetçilik için ideolojik hazırlık yapıldığının işaretini vermektedir. 
AEP Politbüro'su ve raporu onaylayan ve kararlan alan MK asıl vuruşu demokratik merkeziyetçiliğe, 
bu arada merkezi planlama örgütüne yaptılar. 
 
Şu tümceler yapılan ideolojik hazırlığa tanıklık ediyorlar: 
 
"Kitlelerin rolünün güçlendirilmesi, onların girişkenlik güçlerinin bilinmesiyle ve bu gücün genişçe 
gelişmesi için koşulların yaratılmasıyla yakından ilişkilidir. Standartlar koymak ve her şeyi bir noktaya 
toplamak gibi bürokratik ve teknokratik eğilimler kitleleri yaratıcı etkinlikten koparır, onların 
girişkenlik gücünü sınırlar. Bu eğilimler sosyalist demokrasimizi çiğner. Onlar partimizin tarzı değildir 
ve olmamalıdırlar... "(a.g.y.) 
 
Komünistler bürokratik ve teknokratik eğilimleri sosyalist kuruluşun başarılı olarak ilerlemesi önünde 
ciddi engeller olarak görürler. Onlara göre, devrim gibi sosyalist toplumun kuruluşu da kitlelerin 
eseridir. Kitlelerin giderek artan ölçüde katılımı olmaksızın başarılı bir sosyalist kuruluş, kazanımların 
korunması ve güçlendirilmesi olanaksızdır. Komünist toplumsal kuruluşun kesintisizliğini sağlamak, 
bürokratizm vb. zararlı eğilimleri önlemek ya da etkilerini sınırlamak bürokratik-revizyonist yozlaşma 
tehlikesinin bir gerçek durumuna gelmesini engellemek için sürekli olarak sosyalist eğitimi 
güçlendirilen kitlelerin bu sürece etkin katılımları ve kitle denetimi, toplumsal yaşamın sürekli olarak 
devrimcileştirilmesi ve sosyalist demokrasinin güçlendirilmesi için yaşamsal önem taşırlar. Sınıfla 
yakın, içten politik bağlara sahip olan komünist partisi ve işçi ve emekçi kitlelerin belirleyici söz sahibi 
olmaları gereken proletarya diktatörlüğü organları böylesi bir kitle katılımı ve denetimini sağlamakla 
görevlidirler. Tersi durumda, komünizme yabancı her türlü burjuva ve küçük-burjuva eğilimin  
-bunların doğması için zaten elverişli nesnel ve öznel koşullar henüz ortadan kaldırılabilmiş değildir, 
dahası bu tür eğilimler vardır ve sorun onların etki alanlarını sınırlamak, onlara karşı sürekli, her 
günkü mücadeleyle güçlenmelerine ve ortaya çıkmalarına elverişli olan koşullan ortadan kaldırmaya 
çalışmaktır- güçlenerek bürokratik yozlaşmaya yol açmaları önlenemez. Böylesi zorlu bir mücadeleye 
ML bilimi ile donanmış komünist partisinden başka bir güç önderlik edemez. Bu nedenledir ki, 
komünist partisinin öncü rolünün zayıflatılması felaketin davet edilmesi ile eş anlamlıdır. 
 
Bürokratik bir otorite ve önderlik değil, demokratik bir otorite ve önderliktir söz konusu olan. Bilgiye, 
deneyime, politika üretmeye, çalışkanlığa ve örnek olmaya dayanan bir devrimci otoriteye sahip olan 
partinin öncülüğü olmaksızın, bırakınız sosyalist kuruluşu ileriye götürmeyi, var olanı bile korumak 
olanaksızdır. Sosyalizm deneyleri bunun dersleriyle doludur. Sosyalist toplumsal kuruluşta önderlik, 
sosyalizmin kazanımlarını korumada ve sosyalist toplumsal kuruluşu sürdürmede belirleyici bir öneme 
sahiptir. Komünist parti sosyalist kuruluşun beynidir. Beyin kanama geçirdi mi ölüm yakın demektir. 
İşte, R. Alia ve diğerleri Arnavutluk sosyalizminin beyninin kanama geçirmesi için, koşullara uygun 
düştüklerine inandıkları her türlü zorlamayı yaptılar. Başarılı da oldular. Marksist-Leninist çizginin 
korunmasını açık ya da üstü örtülü olarak savunan komünistler, ihanetle uzlaşma ve hatta teslimiyet 
çukuruna yuvarlanırken, Alia ve diğerleri, emperyalist burjuvazinin ve onların ülke içindeki 
işbirlikçilerinin hem işbirliği, hem de zorlama yoluyla yardımlarıyla Arnavutluk'u kapitalist yola 
soktular. 
 
R. Alia'nın sözünü ettiği kitlelerin rolünün güçlendirilmesi, onların girişkenlik güçlerinin bilenmesi ve 
geniş olarak gelişmesinin ne olduğu 9. Plenum'da iyice açığa çıktı. Onun sözünü ettiği, sosyalist 
üretimin örgütlenmesinde ve sosyalist demokrasinin geliştirilmesinde bir girişkenlik gücü (inisiyatif) 
değil, özel üretim ve hizmet alanında ekonomik etkinlik gösterme bakımından girişkenlik gücüydü. 
Onun standartlar koymamak ve her şeyi bir noktada toplamamaktan anladığı, sosyalist ölçütlerden ve 
uyumlu ve orantılı sosyalist ekonomik gelişme için zorunlu olan sosyalist ekonomik plandan 
vazgeçmekti. Böylece özel ekonomik girişimciliğin önündeki bürokratik ve teknokratik eğilimler 
aşılmış olacaktı! Görüldüğü gibi, işine gelen her yerde sosyalist demokrasinin güçlendirilmesinden, 
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çiğnenmemesinden söz eden bu içtenlikten yoksun şahsiyet, AEP'in kongrelerde saptanan genel 
çizgisini MK plenumlarında değiştirmekte sosyalist demokrasi bakımından bir sakınca görmüyordu. 
Revizyonistlerin ortak özelliklerinden biri de politik sahtekârlıkları ve yalancılıkları değil midir zaten? 
 
Alia'dan okumayı sürdürelim: 
 
"... Bilincin olağanüstü önemine karşın, bilinç aracılığıyla emek üretkenliğinin arttırılması ve çağdaş 
üretimin gerektirdiği niteliksel düzeylere ulaşılması beklenmemelidir. Üretimin örgütlenmesi ve 
yönetimi alanında da önlemlere gereksinme vardır. Bu yönde işçinin, uzmanın ve müdürün emek 
verimliliğinin ve kalitenin artırılmasına daha çok ilgi duymasını sağlayan, çalışan halkın emeğinin 
karşılığının ödenmesini üretimle daha iyi birleştiren değişik kaldıraçlar ve mekanizmaların 
kusursuzlaştırılması gereksinimi de doğmaktadır." (a.g.y.) 
 
Alia, kapitalist toplumda rekabet, iflas tehlikesi ve güvensizliğin işçi ve mülk sahibi üzerinde güçlü bir 
baskı yaptığını; burjuva ekonomi mekanizmasının kör ve acımasız olduğunu belirttikten sonra şöyle 
devam eder: 
 
"... Sosyalizmde tersi olur. Toplumumuzda gelecek kaygısı yoktur. Mademki çalışan her bir erkek ve 
kadın üstünlüklerden dolaysız olarak yararlanıyor, emek üretkenliğinde ve işletmenin verimliliğinde 
düşüşte kendini gösteren güçlükler ve yoksunluklar da genel olarak topluma yüklenir. Birey bunları 
dolaylı olarak hisseder. Bu nedenle, ekonomik mekanizmada, toplumun, kollektifin, grubun ve bireyin 
üretimin kaderiyle ilgili olarak ortak ve dolaysız katkılan ve sorumluluklarını garanti altına alan bazı 
değişikliklerin yürürlüğe konulmasını incelemek gereklidir." (a.g.y.) 
 
Üzerlerinde uzun uzun durmayı gerektiren birçok nokta var yukarıdaki iki pasajda. 
 
Kolaylıkla ayırdına varılabileceği gibi, Alia sözde tek yanlılığı eleştirme adına sosyalist toplumun temeli 
olan sosyalist ekonominin kurulmasında bilincin devasa rolünü küçümsüyor. Bilinç aracılığıyla emek 
üretkenliğinin arttırılması olanaklı değilmiş! Kuşkusuz ki, tek başına sosyalist bilinç -Alia genel olarak 
bilinçten söz ediyor- emek üretkenliğinin toplumsal üretim ve tüketimin gereksinimlerini giderek 
artan ölçüde karşılayabilecek bir düzeye ulaşmasını sağlamaya yetmez. Toplumsal emek 
üretkenliğinin artırılması için üretim teknolojisinin de sürekli olarak gelişmesi gerekir. Komünist olan 
ya da komünist olma savındaki insanlar arasında sosyalist toplumda madde ile bilinç, toplumsal varlık 
ile toplumsal bilinç arasındaki ilişkide ikincisine aşın bir rol yükleyen, bilinç lehine tek yanlılık eğilimine 
sahip olanlar az değildir. Onlar, sosyalist toplumun kuruluşunda üstyapı kurumlarının -sosyalist devlet 
ve parti de bunlar arasındadır- belirleyici rol oynamalarından hareketle ekonomik yapının üstyapı, bu 
arada bilinç üzerindeki karşı etkisini genellikle küçümserler. Halbuki, sosyalist ekonomik kuruluş 
süreci (genel olarak toplumsal yapı) ne denli gelişme gösterirse, toplum üyelerinin genel bilinç 
düzeyleri de buna koşut olarak yükselir. Sosyalist ekonomik ve toplumsal kuruluş sürecinin ileri 
aşamalarında madde, yani ekonomik altyapı ve toplumsal yaşam bilinç üzerinde çok daha etkili 
olacaktır. Toplumsal varlığın toplumsal bilinci belirlediği bilinen genel bir doğru. Gelişmiş sosyalist 
toplum koşullarında doğan kuşaklar, daha önceki kuşakları ideolojik olarak etkileyen, etkilemeye 
devam eden kimi değer yargılarından kurtulmuş olarak sosyalistçe düşüneceklerdir. Sosyalist toplum 
durağan bir toplum değildir ki, sosyalizmin geleceği tartışılırken bugünkü durum ölçüt olarak alınsın. 
Kapitalizmin değil sosyalizmin egemen olduğu bir dünyada, kapitalist toplumdan gelen alışkanlıkların, 
değer yargılarının, bireysel çıkarı toplumsal çıkar üzerinde tutan bireyci ideolojinin etkilerinin egemen 
olmaktan çıktığı, sosyalist toplumun birçok kuşak yetiştirdiği tarihsel koşullarda toplum üyelerinin 
sosyalist bilincinin oynayacağı o devasa rolü görmezlikten gelmek ya sosyalizm düşmanlarına ya da 
bilimsel olmayan sosyalizm anlayışına sahip olanlara düşer. Sosyalist bilincin emek üretkenliğinin 
artırılmasında giderek artan ölçüde rol oynaması için sosyalist bir dünyada yaşıyor olmak da 
gerekmez. Ama revizyonistleşen Alia gibileri için böylesi şeylerin ne önemi var. 
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Alia'nın yaptığı gibi, sosyalist bilincin oynadığı devrimci dönüştürücü rolü her küçümseme, toplumu 
devrimcileştirmek bir yana, onu geri götürür. Arnavutluk bunun en son örneğidir. Emek üretkenliğinin 
artırılmasında teknoloji ile bilinç arasındaki ilişki bilimsel sosyalizmin ilkelerine uygun olarak ele 
alınmadığı durumda hata kaçınılmazdır. Ancak unutulmamalıdır ki, toplumsal emeğin sosyalist 
örgütlenmesi kapitalist örgütlenmesi gibi öz olarak kendiliğinden oluşmaz. Henüz ortada böylesi bir 
emek örgütlenmesi yokken oluşan sosyalist bilincin toplumsal üretim sürecine politik iktidar 
aracılığıyla karışmasıyla oluşur. Emek üretkenliğinin artırılması sorunu tartışılırken yalnızca teknoloji 
ve bilinci ele almakla yetinemeyiz. Bunlarla dolaysız olarak ilişkili olan yaşam düzeyinin sürekli olarak 
yükselmesinin ya da kimi tarihsel zikzaklarda düşmesinin emek üretkenliği üzerindeki karşı etkisini 
ihmal edemeyiz. Toplum üyelerinin maddi ve kültürel gereksinmeleri ne ölçüde tatmin edilirse 
emeğin üretkenlik derecesi ona uygun olarak artar. Sorunu böyle koymaz ve toplumsal yaşamın 
niteliğinden (isterseniz kalitesinden deyiniz) soyutlanmış bir bilinç ve bunun emek üretkenliği 
üzerinde etkisinden söz etmekle yetinirsek hata yapmış oluruz. Sosyalist emek örgütlenmesi toplum 
üyelerine çekici gelecek ki, böylesi bir örgütlenme içinde bilinçli ve gönüllü olarak yer alabilsinler. 
Hiçbir zorlama sosyalizmi, eş deyişle, emeğin sosyalist örgütlenmesini toplum üyelerine sevdiremez. 
 
Alia ve diğer sosyalizm dönekleri bütün bunları bilmezler mi? Bilirler ama gerçekleştirilmek istenen 
karşı-devrimci amaçlar sosyalist bilince saldırmayı, onun toplumsal yaşamda oynadığı rol konusunda 
ideolojik karışıklık yaratmayı gerektir. Alia bilincin ne denli önemli bir rol oynadığını kendi pratiğinden 
de bilir. Komünist bilinçli Alia, revizyonist bilinçli Alia'ya dönüşmeseydi burjuva ekonomik, toplumsal 
ve politik reformların kabul edilmeleri ve uygulanmaları pratiğine önderlik edebilir miydi? Yalnızca 
sosyalist toplumun kuruluşunda değil, sosyalist bir ülkede kapitalizme geri dönüş sürecinin 
başlatılması ve ilerletilmesinde de birincil derecede bir rol oynar bilinç. Sosyalist bir toplumsal 
örgütlenme için sosyalist bilinç, sosyalizmi tasfiye ederek kapitalist bir topluma dönüşü örgütlemek 
için burjuva bilinç. 
 
Alia "çağdaş üretim"den sözediyor, ama onu tanımlama girişiminde bile bulunmuyor. Sonraki 
tümceler onun bundan anladığının sosyalist üretim değil, özel girişimciliğe dayanan bir üretim 
olduğunu tanıtlıyor. Onun "çağdaş üretim" dediği yüksek teknolojik temele dayanan kapitalist 
üretimdir. Gelişmiş kapitalist ülkelerin ulaştıkları üretim düzeyidir. Ona göre sorun, gerçekte üretim 
kalitesi bakımından Avrupa standartlarına ulaşma sorunudur. 
 
Emek üretkenliğini artırmak ve "çağdaş üretim" in (ileri teknolojik temele sahip kapitalist üretim) 
gerekli kıldığı niteliksel düzeylere ulaşmak "üretimin örgütlenmesi ve yönetimi alanlarında da 
önlemler" alınmaksızın olanaksızdır. Alia'nın tasarladığı önlemlerin bazıları maddi özendiricilerdir. 
Bunlar aracılığıyla işçi, uzman ve müdür vb. her biri öyle davranacak ki, her bir işletme daha kârlı bir 
işletme durumuna gelecektir. Her bir işletmenin işçileri, uzmanları, müdürleri ne yapıp yapıp kendi 
işletmelerinin olanaklı olan en büyük kârlılık oranına ulaşması için çalışacaklardır. Başka sözcüklerle, 
aralarında kapitalist ilkelere göre bir rekabete girişeceklerdir. Böylece serbest rekabet ekonomisi 
kurulacak ve Allah izin verirse bir gün "çağdaş üretim" yakalanacaktır. 
 
Sosyalist toplumun örgütlenmesinde maddi özendiricilerin kullanılabileceğini ve bunların, özellikle 
başlangıç aşamalarında, son derece önemli roller oynayabileceklerini yadsıyanlardan değiliz. Ayrıca 
sosyalist bir ülkede, bu ülkenin geçmişi on yılları bulsa bile, çeşitli iç ve dış etkenler nedeniyle maddi 
özendiricilerin kullanılmasında genişletmelere gidilebilir. Sosyalist kuruluşun geride kalmış 
aşamalarında kullanılmış olan kimi özendiricilere geri dönülebilir. Bu geçici ya da taktik bir ödün, 
zorunlu bir geri adım olur. Komünist toplumsal örgütlenme süreci diyalektik bir süreçtir ve burada da 
geri çekilişlere, zikzaklara, dolambaçlı yollara, olağanüstü önlemlere tanık olunur. Sorun bu 
önlemlerin ne tür bir anlayışla ele alındığı ve bunların hangi amaca hizmet edeceğidir. R. Alia'nın 8. 
Plenum'da yaptığı konuşmadaki birçok unsur ve daha 1990'ın Ocak ayı sonunda toplanan 9. Plenum 
konuşması ve alınan kararlar bunların sosyalizmi güçlendirmeye değil, tasfiye etmeye yönelik 
önlemler olduklarını gösterdi. 
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Alia, kapitalist üretimin kör ve acımasız niteliği ile, özellikle işsizlikle, Arnavutluk işçi sınıfını ve genel 
olarak çalışan halkı korkutmaya çalıştıktan sonra sosyalist toplumun temellerini dinamitleyen öneriler 
yapar. Toplumun ekonomik sorunlarının çözümü için toplumu harekete geçirmek gerektiğine göre, 
ekonomik mekanizmada bazı değişiklikler yapmak gerekir! Böylece toplum, kolektif, grup ve birey 
üretimin yazgısıyla daha yakından ilgilenecektir! Yapılması gereken değişikliklerin somut olarak ve 
açıkça neler olması gerektiğinden söz etmez Alia. Ama bu değişiklikler, devlet (Alia buna "toplum" 
diyor), kolektif işletmeler, gruplar ve bireyler arasında işbölümüne dayanan bir üretimi öngörürler. 
Zaten aradan birkaç ay geçtikten sonra, 9. Plenum'da alınan kararlarla, özel ekonomik girişimciliğe 
izin verilmiştir. 
 
Alia, ithal edilen üretim araçlarının gerektiği gibi kullanılmadığı, kullanıma sokulmalarının yılları aldığı, 
bunun için kampanyalar bile düzenlendiği ve basının böylesi kampanyaları devrimci girişkenliğin 
ürünleri olarak adlandırdığı üzerinde durduktan sonra sözlerini şöyle sürdürür: 
 
"... Bu anormal durumlar nasıl çıkıyor ortaya? Kim yaratıyor bunları? Onlar mali disiplin, düzen, iyi 
yönetim ve komünist sorumluluktan mı söz ediyorlar, yoksa bunların zıtlarından mı? Bu olanlar 
sadece bilinç alanına mı terkedilmeli? Bunun gibi olaylar, ekonomideki eksik makina kullanımı ve ithal 
edilen makinalar ve işletmelerin kullanımındaki, aletler üzerindeki finansal kontrol eksikliğini 
göstermiyor mu? Ekonomik yönün ve finansal araçlarla denetimin önemini vurgularken, banka ve 
finansal disiplinin rolü hakkında incelemeler yapmak gerekmiyor mu?" (Aktaran Özgürlük Dünyası, 
sayı 16, s.14) 
 
Sosyalist sistemde diğer kaynakların kullanımında olduğu gibi, üretim araçları da olanaklı olan en 
yüksek verimi elde etmek için kullanılırlar. Onların atıl kalmalarına ve bu nedenle işletmelerin eksik 
kapasite ile çalışmalarına izin verilemez. Sosyalist ekonomik kuruluşun ilke ve yasalarına aykırı bir 
durum varsa, bunu düzeltmek için gereken müdahale yapılır. Hiçbir bireyin, işletme yönetiminin ya da 
devlet kurumunun sosyalist gelişmeyi frenleyen uygulamalarına izin verilmesi düşünülemez. Böylesi 
durumların ortaya çıkışını önlemek ya da zaten varsa buna son vermek için gereken önlemler alınır. 
Sosyalist toplum hayırsever kurumların kurallarına göre örgütlenmez. Çalışabilecek durumda olduğu 
halde çalışmayan toplumsal üretimden pay alamaz. Sosyalist ekonominin gelişmesini olumsuz yönde 
etkileyen davranışlarda bulunanlara karşı gereken zorlayıcı ve disipline sokucu önlemler alınır. 
Sosyalist üretim süreci disiplini, denetimi olmayan, işçilere ve diğer çalışanlara karşı hiçbir yaptırım 
gücü uygulanmayan bir süreç değildir. 
 
Evet, böylesi sorunlar, Alia'nın sözleriyle "sadece bilinç alanına" bırakılamaz. Peki çözümü nerede 
görüyor Alia? Sorular biçiminde verilen yanıt, kimi fazlalıkları bir yana bırakırsak şudur: İşletmeler 
üzerinde mali denetim. Bu denetim işi de bankaya ya da bankalara bırakılmalıdır. Alia'nın önerdiği 
çözüm her bir işletmenin kendi finansmanını kendisinin sağlaması, bankalardan kredi alması ve 
böylece merkezi planlama aygıtının değil, bankaların denetimine girmesidir. 9. Plenum'a sunulan 
rapor ve alınan kararlar gösterdi ki, her işletme öz-finansmana sahip olacak, kendi üretimini kendisi 
planlayacak ürettiği malın fiyatını kendisi saptayacak, alıcıyı kendisi bulacak, devlete belirli oranda 
vergi verdikten sonra elde ettiği kârı istediği gibi kullanacak, mali kaynak ve pazar bulmak için 
diğerleri ile rekabete girecek... Üretimin örgütlenmesi ve yönetiminde böylesi değişikliklerin tek bir 
anlamı vardır: işletmelerin kapitalist ekonominin yasalarına göre kapitalist çizgilerde örgütlenmeleri. 
Bu, gerekli değişikliklerle birlikte, perestroykanın Arnavutçasıdır. 
 
Alia 9. Plenum'da yaptığı konuşmada şöyle diyordu: 
 
"Planlamada tabanın yetkilerinin genişletilmesi, önde gelen faaliyetlerin merkezden bölgelere ve 
bölgelerden işletmelere, kooperatiflere ve kurumlara niteliksel devrini ifade eder. Tarımın 
planlanması alanında yaptığımız değişiklikler yalnızca göstergeleri içeren bir sorun olarak 
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görülmemelidir. O, üretim yapısının yeni bir kavranışı ve merkezle taban arasındaki ilişkiler ile 
bağlantılı bir sorundur. Besin maddeleri sanayisinde, hafif sanayinin bazı sektörlerinde, ulaştırmada, 
kamu hizmetlerinde ve ticarette de aynı biçimde mi ilerlemeliyiz?" 
 
"Şimdiki pratikte, işletmelerin bağımsız ekonomik muhasebesi ya da kârlılık sistemi olarak da bilinen 
sistem, satıştan elde edilen gelirlerle yalnızca üretim masrafını karşılamaya hizmet etmektedir. Oysa 
genişletilmiş yeniden üretim, yatırımlar ve dolaşım araçları için gereksinmeler, finanse etme ve 
bağışlar aracılığıyla devlete yüklenmektedir. İşletme faaliyetinin bağımsız muhasebe sistemiyle 
yönetimi, devlet bütçesinden finanse edilecek olanlardan ayrı olarak işletmenin kendi geliri ile finanse 
edilecek bütün faaliyetleri, birleşik ölçütlere göre incelenerek ve dikkatle gözden geçirilerek 
kusursuzlaştırılmaktadır. Bu demektir ki, gelirler daha çok onları yaratanlar tarafından 
kullanılacaklardır. Bu yolla kolektifin çıkarları maddi bir ifade kazanacaktır. Halkın anlaması gereken 
önemli şey, işletme faaliyetinin ekonomik sonucu ve gelirle masraf arasındaki denge esas şeydir, 
belirleyici faktördür." 
 
AEP MK 9. Plenumu, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki talimatları da yayınladı: 
 
"1. Ekonomik ve mali planlama alanında tabanın yetkileri, yönetim faaliyetleri merkezden bölgelere 
ve bölgelerden işletmelere, kooperatiflere ve kurumlara köktenci biçimde aktarılarak 
genişletilmektedir. Bakanlar Konseyi, tarımın planlanmasında uygulanan deneyin diğer sektörlere, 
örneğin, besin maddeleri sanayii, hafif sanayinin bazı sektörleri, ulaştırma, toplumsal hizmetler, 
ticaret vb. doğru genişletilip genişletilmemesi konusu üzerinde düşünmeli ve karar vermelidir." 
 
"4. Çalışan kitlelerin yaratıcı girişkenliğine ve öz-etkinliğine yolu açmak için ekonomik yöntemlerin ve 
kaldıraçların etki alanı genişletilmelidir. Bu alanda kesin adımın, sosyalist ekonominin gelişme 
yasalarıyla uygunluk içinde, işletmelerin fiilen görece bağımsızlığa sahip olmaları için ekonomik 
olanakları yaratmak olması gerektiği düşünülmektedir." 
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