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KOMÜNİZM 

1. Komünizm nedir? Komünist 
Toplumun İki Aşaması: Sosyalizm ve 

Komünizm.   
 

Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevikler), 
kendisine nihai bir komünist toplum inşa etme 
hedefi koydu. 

İnsanlığın en iyi temsilcilerinin yüzlerce yıldır 
hayalini kurduğu bu büyük hedef olan komünizm, 
Sovyet halkı için artık uzak bir hayal değil. 

1939'da, Tüm Birlik Komünist Partisi 
(Bolşevikler) Kongresi XVIII, SSCB'nin ‘... yeni bir 
gelişme aşamasına, sınıfsız bir sosyalist toplumun 
inşasının tamamlanma aşamasına ve kademeli bir 
sosyalizmden komünizme geçiş ...’. 

Stalin'in ulusal ekonominin daha da gelişmesi 
için planlarını başarıyla gerçekleştiren Sovyet 
halkı, Komünist Parti önderliğinde, sosyalizmden 
komünizme kademeli geçiş sorununu pratikte 
çözüyor. Komünizmin büyük mimarı, Yoldaş Stalin, 
halkımıza bu yolda önderlik ediyor.  

Marksist-Leninist bilim, sosyalizm ve 
komünizmden ne anlıyor? 

Sosyalizm ve komünizmin ortak noktası nedir 
ve aralarındaki farklar nelerdir? 

Marksizm-Leninizm, sosyalizm ve komünizmin 
tek ve aynı sosyal sistemin gelişiminde iki aşamayı 
temsil ettiğini öğretir. Sosyalizm, komünist 
toplumun ilk veya en düşük aşamasıdır ve 
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komünizm, komünist toplumun en yüksek 
aşamasıdır.  

Sosyalizmi tanımlayan Lenin şunları yazdı: ‘... 
sosyalizm ile komünizm arasındaki bilimsel fark 
açıktır. Genellikle sosyalizm olarak adlandırılan 
şeye, Marx, komünist toplumun ‘ilk’ veya en düşük 
aşaması olarak adlandırdı. Üretim araçları ortak 
mülk haline geldiğinden, ‘komünizm’ kelimesi ve 
burada uygulanabilir, bunun tam bir komünizm 
olmadığını unutmazsak... 

İlk evresinde, ilk evresinde komünizm henüz 
ekonomik olarak tamamen olgunlaşmış, 
geleneklerden veya kapitalizmin izlerinden 
tamamen arınmış olamaz’ (Soch., Cilt 25, s. 442). 

Komünizmin ilk aşaması olan sosyalizm, 
Sovyetler Birliği'nde inşa edildi. Sosyalizm günlük 
yaşama derinden girmiş, insanların tüm yaşamını 
değiştirmiştir. ’Bizim Sovyet toplumumuz,’ diyordu 
1936'da Stalin yoldaş, ‘temelde sosyalizmi 
gerçekleştirmiş olduğunu, sosyalist bir sistem 
yarattığını, yani Marksistlerin farklı bir şekilde 
komünizmin ilk ya da en düşük aşama olarak 
adlandırdığı şeyi uyguladığını başardı. bizler, 
temelde komünizmin ilk aşaması olan sosyalizm 
zaten tamamlanmış durumda’ (Leninizmin 
Sorunları, s. 514).   

Sosyalizm ve komünizm birçok ortak özelliğe 
sahiptir. 

Sosyalizmde, komünizmde olduğu gibi, üretim 
araçları bireylere, özel mülk sahiplerine değil, 
kamu malıdır. Sosyalizmde, komünizmde olduğu 
gibi, sömürücü sınıflar ve insanın insan tarafından 
sömürülmesi yoktur, ulusal baskı yoktur. Hem 
sosyalizmde hem de komünizmde tüm vatandaşlar 
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yeteneklerine göre çalışır. Bir kişinin toplumdaki 
konumunu zenginlik veya köken değil, emek 
belirler. Üretim, toplumun tüm üyelerinin 
yaşamlarını istikrarlı bir şekilde iyileştirmek için 
yapılır. Ulusal ekonomi, tek bir plan temelinde 
gelişir ve kapitalist toplumun kaçınılmaz yoldaşları 
olan üretim anarşisini, ekonomik krizleri ve işsizliği 
bilmez.      

Ancak sosyalizm ile komünizm arasında da 
farklılıklar vardır. 

  

Sosyalizmin Temel Özellikleri.  
  
SSCB'de inşa edilen sosyalist toplum örneğini 

kullanarak sosyalizmin temel özelliklerini 
hatırlayalım. 

Sosyalizmin ekonomik temeli, sosyalist 
ekonomik sistem ve üretim araçlarının ve 
araçlarının sosyalist mülkiyetidir. Sosyalist 
mülkiyet iki biçimde bulunur: devlet (ulusal 
mülkiyet) ve kooperatif-kolektif çiftlik.  

Sovyetler Birliği'nde devlet, işçi ve köylülerin 
sosyalist bir devletidir ve tüm güç, kasaba ve kır 
emekçilerine aittir. 

Sosyalist toplumda artık sömürücü sınıflar 
yoktur ve hem işçiler hem de köylüler tek sosyalist 
ekonomimizde çalıştıkları için işçi sınıfı ile köylülük 
arasındaki temel farklılıkların üstesinden 
gelinmiştir. Ancak, işçi sınıfı ile köylülük arasında 
hala bazı farklılıklar var. Halkın mülkiyetinde olan 
işletmelerde işçiler çalışırken, kollektif çiftçiler 
kooperatif-kolektif çiftlik mülkiyetini oluşturan 
kollektif çiftliklerde çalışmaktadır. Sovyet 
köylülüğü bir kamu, kollektif çiftlik ekonomisini 
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sürdürür, ancak kollektif çiftçi-köylü kendi kişisel 
yan çiftliğine sahiptir. Devlet işletmelerinde emek, 
devlet tarafından belirlenen ücret şeklinde, 
kollektif çiftliklerde ise kollektif çiftçilerin çalışma 
günlerine göre ayni ve nakdi gelir dağıtılarak 
ödenir.     

Sosyalist bir toplumun ekonomik yaşamı, 
ülkenin sosyal zenginliğini artırmak, emekçilerin 
maddi ve kültürel yaşam standardını istikrarlı bir 
şekilde yükseltmek, SSCB'nin bağımsızlığını 
güçlendirmek ve SSCB'nin bağımsızlığını 
güçlendirmek için devletin ulusal ekonomik planı 
tarafından belirlenir ve yönlendirilir. savunma 
yeteneği. 

Üretim araçlarının sosyalist mülkiyeti ve ulusal 
ekonominin planlı yönetimi sayesinde, sosyalist 
toplum yüksek gelişme oranları ve yüksek düzeyde 
üretim sağlar. Sovyetler Birliği, güçlü bir sosyalist 
sanayiye ve dünyadaki en büyük ve en mekanik 
sosyalist tarıma sahiptir.  

SSCB'de çalışmak, her vatandaş için bir görev 
ve onur meselesidir. 

Ülkemizde şu ilke uygulanmaktadır: ‘Herkesten 
yeteneğine göre, herkese işine göre.’ Sosyalizm 
ilkesi, herkesin yeteneğine göre çalışması ve 
ihtiyacına göre değil, toplum için yaptığı işe göre, 
yani emeğinin niceliği ve niteliğine göre tüketim 
malları almasıdır. Buna uygun olarak, Sovyet 
devleti, toplum üyelerinin emek ölçüsü ve tüketim 
ölçüsü üzerinde sıkı bir muhasebe ve kontrol 
yürütür ve çalışma standartlarını ve ücretleri 
belirler.   

Sosyalizm ilkesi, üretici güçlerin gelişimi için 
büyük önem taşır, çünkü tüm sağlıklı insanları 
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toplumsal emeğe katılmaya mecbur eder ve emek 
verimliliğinin artırılmasında ve üretimi 
geliştirmede herkes için maddi bir çıkar 
yaratır. Sosyalist toplumda, kent ile kır arasındaki, 
kafa ile beden emeği arasındaki karşıtlık temelden 
sarsılmıştır. Bu, ülkemizin sosyalist dönüşümünün, 
sosyalist ulusal ekonomideki istikrarlı yükselişin ve 
emekçilerin kültürel ve teknik düzeyindeki artışın 
bir sonucu olarak başarılmıştır.   

  

Komünizmin Temel Özellikleri.  
  
Komünizm, komünist toplumun gelişimindeki 

en yüksek aşama olarak kendine özgü özelliklere 
sahiptir. 

Komünist bir toplumun ekonomik temeli, 
üretim araçlarının ve araçlarının tek ulusal 
mülkiyetidir. 

Komünist bir toplumda sınıf ve sınıf ayrımı 
olmayacaktır. İşçiler, köylüler ve aydınlar, sınıfsız 
bir komünist toplumun emekçileri olacaklar.  

Sovyet devleti, komünizmi inşa etmenin ana, 
ana aracıdır. Sosyalizmden komünizme geçişin 
tamamı boyunca gereklidir. Sovyet devleti, 
kapitalist kuşatma ve dışarıdan askeri saldırı 
tehlikesi devam ederse, tam komünizm altında bile 
gereklidir. Ancak kapitalist kuşatmanın yıkılmasıyla 
bir devlete ihtiyaç kalmayacaktır. Devletin 
komünizm döneminde de ülkemizde kalıp 
kalmayacağı sorusuna 18. Parti Kongresi'nde Stalin 
yoldaş şu yanıtı verdi:     

‘Evet, kapitalist kuşatma ortadan 
kaldırılmazsa, dışarıdan askeri saldırı tehlikesi 
ortadan kaldırılmazsa kalır ve iç ve dış düzendeki 
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değişime göre devletimizin biçimlerinin yeniden 
değişeceği açıktır. dış durum. 

Hayır, kapitalist kuşatma ortadan kaldırılırsa, 
onun yerine sosyalist bir kuşatma geçirilirse, 
hayatta kalamaz ve yok olmaz’ (Leninizmin 
Soruları, s. 606). 

Komünist toplumda, sosyalizme kıyasla 
kıyaslanamayacak kadar yüksek bir üretim 
geliştirme düzeyine ulaşılacaktır. Ulusal ekonomi 
daha yüksek teknoloji temelinde 
gelişecektir. Sanayi, ulaşım, tarım ve hayvancılıkta 
üretim süreçleri tamamen mekanize ve otomatik 
hale getirilecek. Makineler ve mekanizmalar, ağır 
fiziksel işlerin yerini alacak, insanların işini ve 
hayatını kolaylaştıracak. Tüm endüstriyel ve 
tarımsal üretime elektrik verilecek. ’Komünizm’ 
dedi Lenin, ‘Sovyet iktidarı artı tüm ülkenin 
elektrifikasyonudur’ (Soch., Cilt 31, s. 484).      

Tüm enerji kaynakları insanlar tarafından 
yaygın olarak kullanılacaktır. Tüm endüstriyel ve 
tarımsal üretimin, atom enerjisinin ve diğer enerji 
türlerinin elektrifikasyonu, emek verimliliğinin 
büyümesi için sınırsız fırsatlar sunar. Kimyanın 
gelişimi, yeni hammadde ve malzeme türleri 
yaratmayı mümkün kılacaktır. Ulaşım ve iletişim 
olanakları büyük ölçüde iyileştirilmektedir.    

Bilim ve teknolojinin yüksek düzeyde gelişmesi, 
çöllerin gelişen, verimli bölgelere dönüştürülmesini 
mümkün kılacaktır. Toplumumuzun doğanın 
dönüşümünde ne tür emsalsiz sonuçlar elde 
edeceği, 1950-1965 yıllarında Sovyet devletinin 
kuraklığa karşı yürüteceği görkemli saldırı planıyla 
değerlendirilebilir. Yoldaş Stalin'in girişimiyle 
kabul edilen tarla koruyucu ağaçlandırma planı, 
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çim tarlası ürün rotasyonlarının başlatılması, 
göletler ve rezervuarların inşası, Avrupa kısmının 
bozkır ve orman-bozkır bölgelerinde yüksek ve 
istikrarlı verim sağlayacaktır. SSCB, topraklara 
sahip toplam arazi alanı ile bin 80 hakkında 
kollektif çiftlikler vardır 120 milyon hektar. Bu 
planın gerçekleşmesinin ülkemizde ürün 
bolluğunun oluşmasında büyük rol oynayacağı 
açıktır.    

Komünizmde kasaba ve kır arasındaki karşıtlık 
tamamen ortadan kalkacaktır. Teknoloji ve kültür 
açısından köy, nüfusun yaşam koşulları açısından 
bir şehir düzeyine yükselecektir. Teknolojinin 
yüksek düzeyde gelişmesi ve işçi ve köylülerin 
kültürel ve teknik düzeylerinin yükselmesi, kafa ve 
beden emeği arasındaki karşıtlığın ortadan 
kaldırılmasına yol açacaktır.   

Komünizmde emek, yalnızca bir yaşam aracı 
olmaktan çıkacak, insanın ilk yaşamsal ihtiyacı 
olacaktır. Toplum için gönüllü çalışma bir 
alışkanlık haline gelecek ve ortak yarar için 
çalışmak evrensel bir fenomen haline gelecek.  

Yüksek düzeyde bir teknoloji ve emek 
üretkenliği, bol miktarda tüketim malları, tüm 
maddi ve kültürel faydalar sağlayacaktır. Marx, 
komünist toplumun en yüksek aşamasında, insanın 
çok yönlü gelişimi ile birlikte, üretici güçlerin 
büyüyeceğini ve tüm sosyal zenginlik kaynaklarının 
tam bir akış içinde akacağını söyledi. Çok sayıda 
ürün, komünist bir toplumda çok yönlü gelişmiş 
insanların tüm çeşitli ihtiyaçlarını tam olarak 
karşılamayı mümkün kılacaktır.   

Komünist toplumda, ‘Herkesten yeteneğine 
göre, herkese ihtiyacına göre’ ilkesi 
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uygulanacaktır. Bu ilke, Stalin yoldaşın işaret ettiği 
gibi, herkesin yeteneklerine göre çalışma 
yükümlülüğünün eşit olduğunu ve tüm emekçilerin 
bu iş için gereksinimlerine göre alma hakkının eşit 
olduğunu varsayar.  

Komünizmin düşmanları, geleceğin komünist 
toplumu hakkında tüm iftiraları 
yayarlar. Komünizmde insanların kışlalarda olduğu 
gibi yaşayacaklarını söylüyorlar: herkesin aynı 
apartmana, aynı kostüme, aynı yemeğe, vb. 
tüketime ve günlük yaşama sahip olacağı ve her 
işçinin yaşam için gerekli olan her şeyi sağlaması, 
zevklerine ve ihtiyaçlarına göre, giderek artan bir 
boyutta, üretici güçlerin büyümesine göre. ’... 
Marksizm,’ diyor Stalin Yoldaş, ‘ne sosyalizm 
döneminde ne de komünizm döneminde insanların 
zevklerinin ve ihtiyaçlarının nitelik ve nicelik 
olarak aynı olmadığı ve olamayacağı gerçeğinden 
yola çıkar. (Leninizmin Soruları, s. 470).   

Unutulmamalıdır ki, ürünlerin ihtiyaçlara göre 
dağıtılması, bir hevesin değil, toplumsal servete 
özen gösteren kültürel ve bilinçli insanların normal 
ihtiyaçlarının tatmin edilmesini gerektirir. Büyük 
Ekim Sosyalist Devrimi'nden bile önce, VI Cilt. 25, 
s. 441).  

Sosyalist sistem, bilim ve kültürün gelişmesi 
için son derece elverişli koşullar yaratır. Komünist 
toplum koşullarında bilim ve kültür daha yüksek bir 
düzeye çıkacak ve tam anlamıyla 
gelişecektir. Daha kısa çalışma saatleri sayesinde 
insanlar eğitime daha fazla zaman ayırabilecek, 
sanata ve bilime daha fazla zaman 
ayırabilecektir. Bu, bilimin ve kültürün gelişimini 
daha da hızlandıracak, yani insanların kültürel 
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düzeyini daha da yükseltecek ve insanın doğa 
üzerindeki gücünü artıracaktır.    

Komünist bir toplumda birey, bir parça ekmeğe 
bakmaktan kurtulacak ve her çalışan kişiye çok 
yönlü gelişme için tüm koşullar sağlanacaktır. Tüm 
çalışan insanlar toplumsal üretimi yönetmeyi 
öğrenecekler. İşçilerin toplumun kurallarına 
uyması bir görevden, zorunluluktan alışkanlık 
haline gelecektir.   

Bunlar, komünizmin alt ve üst aşamalarının ana 
ayırt edici özellikleridir. 

1927'de Amerikan işçi delegasyonu ile yaptığı 
bir röportajda, Stalin Yoldaş, tam bir komünist 
toplumun karakterizasyonunu vererek şunları 
söyledi: ‘Komünist bir toplumun anatomisinin kısa 
bir tanımını verirseniz, o zaman böyle bir toplum 
olacaktır: a) alet ve üretim araçlarının özel 
mülkiyetinin olmayacağı, ancak toplumsal, kolektif 
mülkiyetin olacağı; b) sınıfların ve devlet gücünün 
olmayacağı, ancak işçilerin özgür bir birliği olarak 
ekonomik olarak yönetilen sanayi ve tarım 
işçilerinin olacağı; c) Bir plana göre düzenlenen 
ülke ekonomisinin sanayi alanında olduğu gibi 
tarım alanında da daha yüksek teknolojiye dayalı 
olacağı durumlarda; d) kent ile kır, sanayi ile tarım 
arasında hiçbir karşıtlığın olmayacağı yerde; e) 
ürünlerin eski Fransız komünistlerinin ilkesine göre 
dağıtılacağı yerler: ‘herkesten yeteneğine göre, 
herkese ihtiyacına göre’; f) bilim ve sanatın tam 
gelişmeye ulaşmak için yeterince elverişli 
koşullardan yararlanacağı yerler; g) bir parça 
ekmek için endişe duymayan ve ‘dünyanın 
güçlüsü’ne uyum sağlama ihtiyacından arınmış bir 
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kişinin gerçekten özgür olacağı yer’ (Works, cilt 
10, s. 134). 

  

SSCB'de Komünizm İnşa Olanağı.  
  
SSCB'de sosyalizmin zaferiyle bağlantılı olarak 

şu soru ortaya çıktı: tek ülkede komünist bir 
toplum inşa etmek mümkün mü? Lenin'in tek 
ülkede sosyalizmin zaferi olasılığı teorisini 
geliştiren Stalin yoldaş, kapitalist kuşatma devam 
etse bile SSCB'de tam bir komünist toplum inşa 
etme olasılığını bilimsel olarak doğruladı. Stalin 
yoldaş, ‘tek ülkede komünizm oldukça 
mümkündür’, ‘özellikle Sovyetler Birliği gibi bir 
ülkede’ işaret ediyor. Stalin yoldaş, komünizmin 
zaferi için iç ve dış koşullar sorununu çözdü, 
sosyalizmden komünizme geçişin belirli yollarını 
belirledi, Sovyet devletinin daha da 
güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ihtiyacını 
doğruladı.    

Yoldaş Stalin'in SSCB'de komünizmi inşa 
etmenin olasılığı ve yolları hakkındaki öğretisi, 
Bolşevik Parti'nin güçlü bir ideolojik silahı olarak 
hizmet ediyor ve Sovyet halkını komünizmin 
zaferine götürüyor. Halk demokrasilerinde işçi 
sınıfını ve tüm emekçileri sosyalizmin inşası için 
savaşmak üzere seferber eder. Bu öğreti, kapitalist 
ülkelerdeki proleterlere devrimci bir bakış açısı 
kazandırır.   

Sovyet ülkesinde komünist bir toplum inşa 
etmek için tüm koşullar yaratıldı. SSCB'de 
komünizmi inşa etme olasılığı, öncelikle 
komünizmin ilk aşaması olan sosyalizmin ülkemizde 
zaten başarılmış olması ve böylece komünizme 
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doğru daha fazla hareket için koşulların yaratılmış 
olması ile belirlenir. Stalinist beş yıllık planların 
yapıldığı yıllarda ülkemiz gerilikten ilerlemeye 
büyük bir sıçrama yaptı. Sosyalist sosyal sistemin 
kapitalist sisteme göre en büyük avantajları olan 
sosyalizmin inşası, ülkemizde üretimin daha da 
muazzam bir şekilde gelişmesi, SSCB'nin ulusal 
ekonomisinin daha da hızlı büyümesi ve 
güçlendirilmesi ve geçiş dönemi için koşullar 
yarattı. sosyalizmden komünizme.    

SSCB'de komünizmi inşa etme olasılığı, 
sosyalizmi inşa ettiğimiz gerçeğiyle belirlenir - 
komünist toplumun ilk aşaması olan Sovyet sosyal 
ve devlet sistemi sağlam bir şekilde kurulmuş, 
güçlenmiş ve yaşayabilirliğini kanıtlamıştır. Sovyet 
sosyalist devleti, komünizme giden yolda Sovyet 
toplumunun ana dönüştürücü gücüdür.  

Ülkemizde komünizmin zaferi mümkündür, 
çünkü Sovyet toplumunun öncü ve yönlendirici 
gücü Bolşeviklerin büyük partisi, Lenin ve Stalin'in 
partisidir. Marksist-Leninist teori ve toplumsal 
gelişme yasaları bilgisi ile donanmış olan parti, 
sınıfsız bir sosyalist toplumun inşasını başarıyla 
tamamlama ve komünizme tedrici bir geçiş 
yolunda Sovyet halkına önderlik eder, emekçi halkı 
bir devlet inşa etmek için seferber eder ve 
örgütler. komünist toplum ve onları komünizm 
ruhuyla eğitir.  

Ülkemizde sosyalizmin zaferinin bir sonucu 
olarak, Sovyet toplumunun ahlaki ve politik birliği, 
SSCB halklarının dostluğu ve Sovyet vatanseverliği 
gibi Sovyet toplumunun güçlü itici güçleri 
gelişmiştir. Bu yeni itici güçler, canlı ifadelerini, 
Sovyet halkının Anavatanlarına özverili hizmetinde, 
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çalışmaya karşı bilinçli tutumlarında, siyasi ve 
endüstriyel faaliyetlerinin büyümesinde 
buluyor. Bütün bunlar Sovyet toplumunun 
komünizme doğru ilerlemesini hızlandırır.   

SSCB, devasa maddi kaynaklara ve doğal 
kaynaklara sahiptir. Dünyada SSCB kadar geniş 
başka bir ülke yoktur. Ülkemizin toprakları, 
Amerika Birleşik Devletleri'nin (Alaska hariç) 
topraklarından üç kat, tüm Batı Avrupa ülkelerinin 
toplamından dört kat daha büyüktür.   

Ülkemizin yeraltısı, demir cevheri, kömür, 
petrol, turba, manganez, bakır, çinko, kurşun, 
boksit, nikel, potasyum tuzları ve ulusal 
ekonominin sektörleri sanayinin gelişimi için son 
derece önemli olan birçok mineralin tükenmez 
rezervleri ve diğer tüm mineraller bakımından 
zengindir. Sovyetler Birliği'nde birçok nehir 
var. Sadece iyi iletişim yolları olarak hizmet 
etmiyorlar, aynı zamanda ülkeyi elektriklendirmek 
için gereken ucuz enerjinin üretimi için büyük 
kaynakları temsil ediyorlar. Sovyetler Birliği 
dünyanın en büyük ormanlarına ve tarıma uygun 
geniş arazilere sahiptir. Bu nedenle ülkemizde 
komünizmin en yüksek aşamasına ulaşmak için 
ihtiyacınız olan her şey var.    

Ülkemizde komünizmin zaferi sorununun, 
dahiliye ek olarak harici bir de uluslararası yönü 
vardır. Son yıllarda, Sovyetler Birliği'nin 
uluslararası konumunda büyük değişiklikler 
meydana geldi. II. Dünya Savaşı'ndan önce 
Sovyetler Birliği, sosyalizmin tek ülkesiydi ve her 
tarafı düşman kapitalist ülkelerle çevriliydi.   

Sovyetler Birliği'nin Büyük Yurtsever 
Savaşı'ndaki zaferi, şimdi Sovyetler Birliği'nin 
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sınırlarının çoğunda komşularının, halk 
demokrasilerinin dost ülkelerinin devletleri olduğu 
gerçeğine yol açtı. Bu, ülkemizde komünizmin 
başarılı bir şekilde inşası için daha elverişli bir 
ortam yaratır.  

Ancak kapitalist ülkelerin Sovyetler Birliği'ne 
saldırma tehlikesi geçmedi. ABD, İngiltere ve diğer 
kapitalist devletlerin emperyalistleri, SSCB'ye ve 
halk demokrasisi ülkelerine karşı yeni bir dünya 
savaşı hazırlıyorlar.  

Bu nedenle, komünist bir toplum inşa ederken, 
mümkün olduğunca uyanık olmak, Sovyet sosyalist 
devletini mümkün olan her şekilde güçlendirmek, 
SSCB'nin askeri-ekonomik gücünü artırmak gerekir. 
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 2. Sosyalizmden Komünizme Geçiş 
Yolları.  

  
Sosyalizmden komünizme geçişin kademeli 

doğası. Komünizmin en yüksek aşaması, ilk 
aşamasından, yani sosyalizmden doğar.  

Kapitalizmden sosyalizme geçiş, eski kapitalist 
sistemi deviren ve yeni, sosyalist bir sistem inşa 
etmek için gerekli koşulları yaratan sosyalist bir 
devrimi gerektirir. Sosyalizmden komünizme geçiş, 
sosyalizmin temel temellerinin daha da 
geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması temelinde 
kademeli olarak gerçekleşir: üretim araçlarının 
kamu sosyalist mülkiyeti, ulusal ekonominin planlı 
yönetimi, emek verimliliğinin artması, sosyalizmin 
daha da geliştirilmesi. işe göre sosyalist dağıtım 
ilkesi, sosyalist devletin temel ve belirleyici koşul 
olarak SBKP'nin (B) liderliği ve yönlendirici rolü 
altında çok yönlü güçlendirilmesi.  

Sosyalist ekonomik sistem en gelişmiş 
sistemdir. Üretimin ve kültürün gelişmesinde eşi 
görülmemiş bir ivme sağlıyor, çünkü burada 
üretimin, bilimin ve teknolojinin gelişmesinin 
önündeki tüm engeller kaldırılmış ve ülkemizin 
tüm nüfusu toplumsal yaşamın inşasına dahil 
edilmiştir. Komünist Parti tarafından yönetilen 
işçiler, kollektif çiftçiler ve aydınlar, hayatlarının 
tam teşekküllü yaratıcıları, komünizmin bilinçli 
inşaatçılarıdır.   

Sosyalist toplumun hızla gelişmesinin 
kaynaklarını karakterize eden V. İ. Lenin şunları 
yazdı: ‘... sosyalizmin ölü, donmuş, kesin olarak 
verilmiş bir şey olduğu şeklindeki olağan burjuva 
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fikri, halkın çoğunluğunun katılımıyla kitlesel 
olmakla birlikte, sonsuz derecede yanlıştır. nüfus 
ve ardından tüm nüfus, kamusal ve özel hayatın 
tüm alanlarında ilerlemeye devam ediyor’ (Soch., 
cilt 25, s. 443). 

Kapitalizmin feodal sistemi yenmesi 100 yıldan 
fazla sürdü ve ülkemizde sadece 20 yılda sosyalist 
bir toplum inşa edildi. Sanayi üretimini 12 kat 
artırmak için tüm kapitalist ülkelerin 100 yıldan 
fazla, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 80 yıldan 
fazla sürmesi gerekti. Bu iki yıkıcı savaştan sonra— 
dört yıllık emperyalist ve üç yıllık sivil— bu yolu 
SSCB 13 yılda kaydetti. 

Sosyalist inşa yıllarında ülkemizde teknoloji çok 
ileri gitti ve artık toplumsal üretimin daha da hızlı 
gelişmesini sağlıyor. 

Sosyalizmden komünizme geçiş kademeli olarak 
gerçekleşirse, bu dönemde her şeyin sorunsuz ve 
sorunsuz, hiçbir mücadele olmadan geçeceğini 
düşünmek yanlış olur. Stalin Yoldaş'ın sınıfsız bir 
toplumun kendiliğinden oluşamayacağına dair 
talimatlarını unutmamalıyız. 17. Parti Kongresinde 
bile Stalin yoldaş, sosyalizmin toplumsal 
gelişmenin zorunlu bir sonucu olduğunu 
düşünenlerle alay etti, o zaman ‘... toplum’ 
(Leninizmin Soruları, s. 467) ...   

Sovyet halkı, kapitalizmin dünyanın birçok 
ülkesinde hala var olduğu, emperyalist devletlerin 
ilerlememizi her şekilde engellemeye çalıştığı 
koşullarda komünist bir toplum inşa ediyor. Sovyet 
halkının, emperyalistlerin ve ajanlarının tüm 
entrikalarını bastırmak için yüksek uyanıklığa 
ihtiyacı var.  
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Sosyalizmden komünizme geçiş, komünist bir 
toplumun inşasını engelleyen kapitalizmin 
kalıntılarına karşı inatçı bir mücadele koşullarında 
gerçekleşiyor. Yoldaş Stalin, ‘Eski ile yeni 
arasındaki, ölmekte olan ile ortaya çıkan 
arasındaki mücadele, gelişmemizin temelidir’ 
diyor.  

  

SSCB'nin Ana Ekonomik Görevi. 
  
Bolşeviklerin Tüm Birlik Komünist Partisi'nin 18. 

Kongresi'ndeki bir raporda, Stalin yoldaş, üretim 
teknolojisi ve sanayimizin büyüme hızı açısından, 
ana kapitalist ülkeleri zaten yakaladığımızı ve 
geride bıraktığımızı belirtti. ekonomik olarak, yani 
kişi başına düşen sınai üretimin büyüklüğü 
açısından hâlâ gerideler. 

1938'de Sovyetler Birliği 15 milyon ton pik 
demir ve 18 milyon ton çelik üretirken, İngiltere 7 
milyon ton pik demir ve 10 milyon 800 bin ton çelik 
eritti. Aynı yıl, SSCB 39 milyar kilovatsaatten fazla 
ve İngiltere'de 29 milyar kilovatsaatten az elektrik 
üretti.  

Gördüğümüz gibi, Sovyetler Birliği, toplam 
endüstriyel üretim hacminde İngiltere'yi geride 
bıraktı. Ancak tüm endüstriyel üretimi nüfus 
sayısına göre ayrıştırırsak, 1938'de İngiltere'de kişi 
başına 145 kilogram pik demir, 226 kilogram çelik 
ve 620 kilovat saat elektrik ve SSCB'de—87 
kilogram pik demir olduğu ortaya çıkıyor. pik 
demir, 107 kilogram çelik ve 233 kilovat saat 
elektrik.  

Sovyet iktidarı, endüstriyel olarak çok geri olan 
bir ülkeyi kapitalizmden miras aldı. Bu nedenle, 
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beş yıllık planların yıllar içindeki muazzam üretim 
artışına rağmen, Sovyetler Birliği kısa sürede kişi 
başına üretim açısından ana kapitalist ülkeleri 
geçemedi.  

Tüm Birlik Komünist Partisinin (Bolşevikler) 18. 
Kongresinde, Stalin yoldaş, SSCB'nin ana ekonomik 
görevini, ana kapitalist ülkeleri ekonomik olarak 
yakalamak ve geçmek olarak belirledi. Stalin 
yoldaş, ancak bu durumda ülkemizin tüketim 
mallarına tamamen doymasını, bol ürüne sahip 
olmamızı ve komünizmin ilk aşamasından ikinci 
aşamasına geçiş yapabileceğimizi 
bekleyebileceğimizi söyledi.  

Soru ortaya çıkabilir: neden, kişi başına sanayi 
üretiminin SSCB'den daha yüksek olduğu Amerika 
Birleşik Devletleri'nde, nüfusun büyük çoğunluğu 
tüketim mallarında ihtiyaçlarını karşılamayı hayal 
etmeye cesaret edemiyor? Gerçek şu ki, Amerika 
Birleşik Devletleri'nde milli gelirin yarısından 
fazlası kapitalistler tarafından ceplerine 
atılıyor. Bir avuç kapitalist yağmacı, memurları, 
din adamları vb. ile birlikte, işçi ve köylülerin 
emeğinin yarattığı zenginliğin büyük bir bölümünü 
yiyip bitiriyor. Emekçiler kapitalistler tarafından 
sömürülmekte ve ihtiyaç duydukları malları satın 
alamamaktadırlar.    

Aynı zamanda, rekabetin ve üretim anarşisinin 
egemen olduğu kapitalist bir toplumda, zenginliğin 
büyük bir kısmı israf edilmektedir. Kapitalistler, 
mal fiyatlarını yüksek seviyede tutmak ve mümkün 
olduğunca fazla kar elde etmek için ekonomik 
krizler sırasında büyük miktarda bitmiş ürünü imha 
eder.  
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Ülkemizde ise durum tamamen 
farklıdır. Sömürücü sınıflarımız yok ve milli gelir, 
emekçilerin yaşamlarını iyileştirmek ve toplumsal 
üretimi daha da genişletmek için 
kullanılıyor. Doğal zenginliğimiz tükenmez, çoğalır 
ve üretilen her şey halkın çıkarları için kullanılır.   

Kişi başına üretim açısından ana kapitalist 
ülkeleri geride bırakan SSCB, bol miktarda tüketim 
malına sahip olacak. Sovyetler Birliği dünyanın en 
zengin ülkesi olacak. Sovyetler Birliği'nin gücü ve 
kudreti daha da artacak.   

Stalin yoldaş, 9 Şubat 1946'da Moskova'nın 
Stalin seçim bölgesindeki seçmenlerin ön seçim 
toplantısında yaptığı tarihi konuşmada, komünist 
bir toplumun maddi ve üretim temelinin 
yaratılması için özel bir mücadele programının ana 
hatlarını çizdi. J. V.  Stalin bu konuşmasında, yıllık 
pik demir üretimini 50 milyon tona, çeliği 60 
milyon tona, kömürü 500 milyon tona, petrolü 60 
milyon tona çıkarmamız gerektiğine dikkat çekti.  

‘Ancak bu koşul altında’ diyor Stalin yoldaş, 
‘Vatanımızın tüm kazalara karşı garanti altına 
alınacağı düşünülebilir. Bu, belki daha fazla 
değilse, üç yeni beş yıllık plan 
gerektirecektir. Ama bu eylem yapılabilir ve biz 
yapmalıyız’ (Stalin seçmenlerinin Moskova'daki 
seçim öncesi toplantılarındaki konuşmalar, 
Gospolitizdat, 1947, s. 29).  
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Yeni Fabrikaların İnşası, Yeni 
Teknolojinin Tanıtımı, İşgücü Verimliliğinde 

Artış.  
  
SSCB'nin temel ekonomik sorununu çözmek için 

her şeyden önce ciddi ve yılmaz bir ilerleme arzusu 
gerekiyor; sosyalist endüstrinin çok yönlü 
genişlemesi için büyük çaba ve kaynaklara ihtiyaç 
vardır. Mevcut işletmeler tek başına endüstriyel 
üretimi keskin bir şekilde artırmak için yeterli 
değildir. Yeni fabrikalar, fabrikalar, madenler, 
madenler, enerji santralleri inşa etmek 
gerekiyor.   

SSCB'nin ulusal ekonomisinde yeni ve güçlü bir 
yükselişin Stalinist programını gerçekleştiren 
Sovyet halkı, savaş sonrası beş yıllık planda üretici 
güçlerin gelişmesinde yeni muazzam başarılar elde 
etti. 1946-1949 yılları arasında küçük devlet ve 
kooperatif işletmeleri hariç, 5.200 kamu sanayi 
kuruluşu restore edilerek yeniden inşa edildi ve 
faaliyete geçirildi.  

Daha önce belirtildiği gibi, komünizm, emek 
süreçlerinin çok yönlü mekanizasyonuna dayanan 
yüksek bir üretim seviyesi ile karakterize 
edilir. Sosyalizmden komünizme geçiş, en ileri 
teknolojinin sanayiye ve tarıma yaygın olarak dahil 
edilmesi anlamına gelir. Sanayimiz, ülke ekonomisi 
ve nüfus için gerekli olan en gelişmiş makine, 
takım tezgahları ve aletleri, her türlü sanayi 
ürününü üretebilecek kapasitededir.   

Sosyalizmden komünizme geçişte üretimin 
otomasyonu büyük önem taşımaktadır. 
Hâlihazırda, üretimin otomatikleştirildiği çok 
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sayıda işletmemiz var. Bu, işletmede 
hammaddelerin alınmasından ve bitmiş ürünlerin 
piyasaya sürülmesiyle sona eren tüm işlerin 
yalnızca makinelerin yardımıyla yapıldığı anlamına 
gelir. Örneğin santrallerde tüm mekanizmalar 
otomatik olarak çalışır, işçiler sadece makinelerin 
çalışmasını gözlemler, fark edilen arızaları 
giderir. Bazı kimya endüstrileri de 
otomatikleştirilmiştir.     

Makine mühendisliğinin otomasyonunun ne gibi 
sonuçlara yol açtığını gösteren bir örnek 
verelim. Moskova'daki ‘Stankokonstruktsiya’ 
fabrikasında, traktör fabrikaları için traktör motor 
parçasını - silindir kapağını işleyen otomatik bir 
takım tezgahları hattı üretildi. Bu kısım karmaşık 
işleme gerektirir. Daha önce 58 kişi yaptı. Ve 
otomatik hat sadece 2 kişi tarafından 
kullanılıyor. Biri hattın başındaki demir dökümleri 
yükler, diğeri hattın sonunda bitmiş parçaları 
çıkarır. Tüm ara işlemler makinelerin kendileri 
tarafından yapılır. Önceden, parçaların üretimi için 
1 saat daha gerekiyordu ve şimdi—sadece 
3½ dakika. Önceki aylık atama şimdi tek vardiyada 
tamamlandı.           

Başka bir örnek alalım. Moskova'da otomobil 
pistonlarının üretimi için otomatik bir tesis 
kuruldu. Bu tesiste döküm üretiminden bitmiş 
ürünlerin paketlenmesine kadar tüm işler otomatik 
olarak yapılmaktadır. Bu fabrikadaki işgücü 
verimliliği normalden dokuz kat daha yüksek ve 
beş kat daha az işçi gerektiriyor.    

Komünizm altında, üretim otomasyonu 
ekonominin tüm sektörlerinde kullanılacaktır. 
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Lenin, emek üretkenliğinin en önemli şey 
olduğunu öğretti, komünizmin zaferi için en önemli 
şey. Ülkemizde öncelikle yeni teknolojilerin 
tanıtılmasıyla gerçekleşen işgücü verimliliğindeki 
artış, üretim maliyetlerini düşürmeyi, makine, 
hammadde ve tüketim malları üretimini artırmayı 
ve bunun için gerekli fon birikimini artırmayı 
mümkün kılmaktadır. yeni inşaat. Ülkemizde emek 
verimliliğindeki artışa ve üretim maliyetlerindeki 
düşüşe, tüketim malları fiyatlarında sistematik bir 
düşüş ve sonuç olarak çalışan insanların maddi ve 
kültürel yaşam standartlarında sürekli bir artış 
eşlik ediyor.   

Sovyet halkının daha iyi ve daha üretken 
çalışabilmesi, gelişen yeni teknolojiyi ustalıkla 
yönetebilmesi için, mühendislik ve teknik işlerde 
yeni işçi kadrolarının yetiştirilmesi, işçilerin ve 
köylülerin kültürel ve teknik düzeylerinin günden 
güne yükseltilmesi gerekmektedir. 

Sosyalist işe göre bölüşüm ilkesini her yönden 
güçlendirmek ve ücretlerdeki eşitlemeyi 
kararlılıkla ortadan kaldırmak gerekir. İşçilerin 
kişisel maddi çıkarları, sosyalist üretimin gelişmesi 
için vazgeçilmez bir koşuldur.  

Sosyalist öykünme ve onun en yüksek biçimi 
olan Stakhanov hareketi, komünist inşanın ana 
yöntemi, SSCB'nin ulusal ekonomisinin tüm 
dallarının istikrarlı ilerlemesi için güçlü bir 
kaldıraçtır. Stalin yoldaş şunları söyledi: 
‘Stakhanovcuların endüstrimizde yenilikçi 
oldukları, Stakhanov hareketinin endüstrimizin 
geleceğini temsil ettiği, işçi sınıfının gelecekteki 
kültürel ve teknik yükselişinin tohumunu içerdiği 
açık değil mi? sosyalizmden komünizme geçiş ve 



25 
 

zihinsel ve fiziksel emek arasındaki karşıtlığın 
ortadan kaldırılması için gerekli olan en yüksek 
emek üretkenliği göstergelerine ulaşmak 
mı?’ (Leninizmin Soruları, s. 496).   

  

Sosyalist Mülkiyetin Güçlendirilmesi ve 
Sınıf Farklılıklarının Ortadan Kaldırılması.  

  
Sosyalizmden komünizme kademeli geçiş, hem 

devlet hem de kooperatif-kolektif çiftlik mülkiyeti 
olmak üzere kamu sosyalist mülkiyetinin çok yönlü 
güçlendirilmesi ve geliştirilmesi temelinde 
gerçekleşecektir. Aynı zamanda, devlet sosyalist 
mülkiyetinin SSCB'nin ulusal ekonomisindeki öncü 
rolü artacaktır. Bunun nedeni hem sanayide hem 
de tarımda en önemli üretim araçlarının devletin 
elinde yoğunlaşmasıdır. Sanayi ve ulaşımın yüksek 
oranda gelişmesi, devlet mülkiyetinin ülkenin 
üretim varlıkları, brüt çıktısı ve milli gelirindeki 
rolünü artıracaktır.    

Aynı zamanda, devlet mülkiyetinin tarımdaki 
rolü artacaktır. Tarımın yeni, gelişmiş 
ekipmanlarla silahlandırılması, ağırlıklı olarak 
kollektif çiftliklere hizmet eden makine ve traktör 
istasyonları aracılığıyla gerçekleştirilmeye devam 
edecek. Devlet çiftlikleri, sosyalist tarımın son 
derece mekanize, örnek çiftlikleri olarak 
büyüyecek ve güç kazanacaktır. Devlet ayrıca, 
bozkır ve orman-bozkır bölgelerinde sulama 
tesislerine ve orman koruma kuşaklarının 
oluşturulmasına büyük yatırımlar yapmaktadır.    

Devlet mülkiyetinin büyümesiyle eş zamanlı 
olarak, devletin büyük yardımı ile kooperatif ve 
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kollektif çiftlik mülkiyeti gelişecektir. Kooperatif-
kolektif çiftlik mülkiyetinin daha da 
çoğaltılmasının temeli, kollektif çiftliklerin sosyal 
ekonomisinin çok yönlü gelişimi, kollektif 
çiftliklerin bölünmez fonlarının istikrarlı 
büyümesidir. ...   

Komünizmin inşasına aktif olarak katılan 
kollektif çiftlik köylülüğü, kollektif çiftliklerin 
sosyal ekonomisinin geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi ile hayati bir şekilde ilgileniyor, 
bölünmez fonları istikrarlı bir şekilde 
büyüyor. Kollektif çiftliklerin pazarlanabilirliğinin 
yüksek olması temelinde, ülkenin gıda ve 
hammadde ihtiyacı tam olarak karşılanacak ve 
kollektif çiftçilerin çalışma günlerinin yüksek ücret 
alması sağlanacaktır.  

Sosyalist bir ekonomi biçimi olarak tarımsal 
artel, emek üretkenliğini artırmak, tüm tarımsal 
ürünlerin verimini daha da artırmak, halk 
hayvancılığını geliştirmek ve üretkenliğini artırmak 
için henüz sömürülmekten uzak muazzam fırsatlara 
sahiptir. Gelişmiş bir tarım arteli, sosyalizmden 
komünizme geçişin en önemli koşullarından biri 
olan ürün bolluğunu sağlayacaktır. Sosyalist 
Emeğin Kahramanları'nın, önde gelen kollektif ve 
devlet çiftliklerinin başarıları, bu görevin oldukça 
uygulanabilir olduğunun özellikle açık kanıtıdır.   

Kapsamlı bir şekilde geliştirilmiş, yüksek 
düzeyde mekanize bir tarımsal artel, kollektif 
çiftçiliğin en yüksek biçimine—geleceğin komününe 
- geçişe izin verecektir. 

Stalin yoldaş, tarımsal bir artelin komün haline 
gelmesi hakkında şunları söyledi: 
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‘Gelecekteki komün, gelişmiş ve müreffeh bir 
artelden büyüyecek. Artelin tarla ve çiftliklerinde 
hububat, besi hayvanı, kümes hayvanları, sebze ve 
diğer her türlü ürün bol olduğunda, artellerde 
mekanize çamaşırhaneler, modern mutfaklar, 
kantinler, fırınlar açıldığında geleceğin tarım 
komünü ortaya çıkacaktır. vesaire, kollektif çiftçi 
kendi ineğine ve küçük hayvanlarına sahip 
olmaktansa çiftlikten et ve süt almanın kendisi için 
daha karlı olduğunu gördüğünde, kollektif çiftçi 
onun için yemek yemenin onun için daha karlı 
olduğunu gördüğünde kantin, fırından ekmek alın 
ve umumi bir çamaşırhaneden yıkanmış çamaşırları 
alın, bu işle uğraşmayın. Gelecekteki komün, daha 
gelişmiş bir teknoloji ve daha gelişmiş bir artel 
temelinde, ürün bolluğu temelinde ortaya 
çıkacaktır’ (17. Parti Kongresine Rapor, 
‘Leninizmin Sorunları’ kitabında, s. 469). 

Sosyalizmden komünizme kademeli geçiş 
döneminde, kırsal kesimde sosyalist inşanın ana 
görevi, kollektif çiftliklerin daha fazla örgütsel ve 
ekonomik olarak güçlendirilmesi, kamu 
mülkiyetinin çoğaltılması ve Stalinist Tarım Arteli 
Kurallarının tutarlı bir şekilde 
uygulanmasıdır. Kırsal kesimin maddi refahını ve 
kültürel ve teknik düzeyini daha da yükseltmenin, 
ülkemizde bol miktarda tarım ürünü yaratmanın 
yolu budur.  

SSCB'de sosyalizmin zaferi, Sovyet toplumunun 
sınıf yapısında köklü bir değişiklik anlamına 
geliyordu. Sömürücü sınıflar ortadan kaldırıldı. İşçi 
sınıfının, köylülüğün ve aydınların konumu kökten 
değişti. Birlikte komünizmi inşa ediyorlar.    
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Ancak, sosyalist ekonominin tek bir genel 
sisteminde olan işçi sınıfı, emeğiyle doğrudan 
devlet sosyalist mülkiyetine (ulusal mülkiyet) ve 
kollektif köylülüğe—bireysel kollektif çiftliklere ve 
kollektiflere ait kooperatif-kolektif çiftlik 
mülkiyetine bağlıdır. çiftlik kooperatif 
birlikleri. Sosyalist mülkiyetin çeşitli biçimleriyle 
olan bu bağlantı, her şeyden önce, bu sınıfların 
konumlarındaki farklılığı belirler. Bu aynı zamanda 
daha fazla gelişme yollarındaki iyi bilinen farkı da 
belirler.   

İşçi sınıfının komünizme giden yolda hareketi, 
devlet sosyalist işletmelerinin daha da 
geliştirilmesi temelinde yürütülürken, kollektif 
köylülüğün komünizme giden yolda hareketi, 
tarımsal artellerin güçlendirilmesine ve 
gelişmesine dayanmaktadır. Aynı zamanda, 
sosyalist toplumun komünizme doğru gelişmesinde 
öncü rolü, toplumun ileri sınıfı olarak işçi sınıfı 
oynamaktadır.  

Sosyalizmden komünizme geçiş sırasında, işçi 
sınıfı ile kollektif köylülük ve bu sınıflar ile 
aydınlar arasındaki mevcut sınırlar giderek 
bulanıklaşıyor. Üretici güçlerin gelişmesi, iki 
sosyalist mülkiyet biçiminin tek bir kamu komünist 
mülkiyetine dönüşmesine yol açacaktır. Sonuç 
olarak, komünizmde sınıflar ve sınıf ayrımları 
ortadan kalkacaktır.   

Sınıfların tamamen ortadan kaldırılması, 
sosyalist ekonominin üretici güçlerinin daha güçlü 
bir şekilde yükselmesi, işçi sınıfının ve kollektif 
köylülüğün kültürel ve teknik düzeyinin artması ve 
insanların kafasında kapitalizmin kalıntılarının 
üstesinden gelinmesi için gereklidir. Lenin şöyle 
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yazıyordu: ‘...sınıfların tamamen ortadan 
kaldırılması için, yalnızca sömürücüleri, toprak 
sahiplerini ve kapitalistleri devirmek değil, 
yalnızca mülkiyetlerini ortadan kaldırmak değil, 
aynı zamanda üretim araçları üzerindeki tüm özel 
mülkiyeti ortadan kaldırmak da gereklidir, şehir ve 
köy arasındaki fark ve fiziksel emek ile çalışan 
insanlar arasındaki fark kadar ortadan kaldırmak 
gerekir’ (Soch., cilt 29, s. 388).  

  

Kasaba ve Kır Arasındaki Muhalefeti 
Ortadan Kaldırılması.  

  
Kapitalist ülkelerde kırlar yoksullaşır, harap 

olur ve her bakımdan şehrin gerisinde kalır. Bilim, 
teknoloji, sanat kentte yoğunlaşırken, kırsal kesim 
bitki örtüsüne, teknik ve kültürel geriliğe 
mahkumdur. Burjuva şehir, kırsal bölgeyi 
acımasızca sömürmektedir.   

Ülkemizde sosyalizmin zaferi olan Büyük Ekim 
Devrimi, kent ile kır arasındaki ilişkiyi kökten 
değiştirmiştir. 

Köye ekonomik ve kültürel yardım sağlayan 
sosyalist şehir, onu sosyalizme, müreffeh ve 
kültürel bir yaşama giden yolda 
yönlendirdi. Köylülüğün hem Sovyet kırsalında hem 
de şehirde kollektif çiftlikler yoluna geçişiyle 
birlikte ekonomi sosyalist oldu. Kent ve kır 
arasındaki ekonomik ve kültürel bağlar daha da 
güçlendi.   

Şehir ve kır, ortak bir temelde gelişmeye 
başladı—üretim araçlarının ve araçlarının kamu 
sosyalist mülkiyeti. Sosyalist sanayi, tarımı ileri 
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teknoloji ile donatmayı mümkün kıldı. Ülkede 
sanayinin planlı dağılımı, ülkenin daha önce salt 
tarım olan bölgelerinin sanayi bölgelerine 
dönüştürülmesi, kent ile kır arasındaki karşıtlığın 
ortadan kaldırılmasını da hızlandırdı.   

Kırda makine ve traktör istasyonlarının, kırsal 
enerji santrallerinin, kulüplerin, okulların, 
hastanelerin inşası, kollektif çiftlik köyünün 
çehresini değiştirdi. Kollektif çiftlik köyünün 
sinematografisi ve radyo yayını her yıl artıyor.  

Kollektif köylülüğün kültürel ve teknik düzeyi 
önemli ölçüde arttı. Kollektif çiftlik köylüleri 
arasından yeni kadrolar ortaya çıktı: traktör 
sürücüleri ve biçerdöver operatörleri, 
mekanikçiler, ziraat mühendisleri ve hayvan 
teknisyenleri, kollektif çiftlik başkanları, ustabaşı 
ve ekip liderleri, yüksek verim ve yüksek 
hayvancılık verimliliği ustaları.  

Kasaba ve kır arasındaki karşıtlığın 
kalıntılarının ortadan kaldırılması, kollektif çiftlik 
sisteminin daha da güçlendirilmesi, tarımın 
makineleştirilmesi ve elektrifikasyonu ve kırsalda 
ekonomik ve kültürel kalkınma temelinde daha da 
hızlı bir şekilde ilerleyecektir. 

Kolektif çiftlikler, makine ve traktör 
istasyonları ve devlet çiftlikleri dünyanın en büyük 
ve en mekanize tarımını temsil etmektedir. 1940 
yılında kollektif ve devlet çiftliklerinde 523 bin 
traktör, 182 bin biçerdöver, yüzbinlerce diğer 
tarım makine ve aletleri çalıştı. 1940'ta SSCB'de 
çiftçiliğin dörtte üçü traktörlerle yapılırken, 
Amerika'da çiftçiliğin sadece yarısı traktörlerle 
yapıldı. Batı Avrupa'nın kapitalist ülkelerinde 
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tarım, makineleşme düzeyi açısından daha da 
geridir.    

Komünizme giden yolda kollektif çiftliklerin 
gelişmesinde en önemli rolü makine ve traktör 
istasyonları oynuyor. Kollektif çiftliklerde artan bir 
çalışma hacmi, MTS kuvvetleri tarafından 
gerçekleştirilecektir. 1950'de tarımsal işlerin 
makineleşme düzeyi, çiftçilik için yüzde 90'a, ekim 
için yüzde 70'e ve biçerdöverle hububat hasadı için 
yüzde 55'e ulaşacak. Tarımsal emek, giderek 
endüstriyel emeğin bir biçimi haline gelecek.    

Tarımın elektrifikasyonu, kent ile kır arasındaki 
antitezin nihai olarak ortadan kaldırılmasında 
büyük önem taşımaktadır. 1949 yılının başında 
23351 kollektif çiftlik ve 5522 makine ve traktör 
istasyonu elektriklendirildi. Şu anda hemen hemen 
tüm devlet çiftliklerinin, makine ve traktör 
istasyonlarının ve kollektif çiftliklerin elektrik 
aldığı bölgeler var. Tarımın elektrifikasyonu, 
kollektif çiftlik köyünün büyük ölçekli radyo ve 
sinematografisinde gerçekleştirilmesini mümkün 
kılacaktır. Elektrikli kollektif çiftliklerde üretimde, 
özellikle harman, su temini, yem hazırlama, koyun 
kırkımı, inek sağımı ve diğer işlerde elektrik 
kullanılmaktadır.     

Kollektif çiftlik köyünün gelişimi yıldan yıla 
büyüyor. 

Kollektif çiftlik köyünde çok sayıda kalifiye 
personel var. 1940'ta, kırsal alanlarda tek başına 
toplam mekanize işçi sayısı 3 milyonu aştı.  

Ekim Devrimi'nden çok önce, Lenin, işçi 
sınıfının zaferinden sonra bilim ve kültür 
hazinelerinin ne zaman olacağını kehanet ederek 
öngördü’... (Eserler, cilt 5, s. 137). V. I. Lenin'in 
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öngörüsü gerçekleşti. Ülkemizde köklü bir kültürel 
devrim gerçekleşti. Ülkede cehalet ortadan 
kaldırıldı ve evrensel yedi yıllık eğitim 
uygulanıyor. Zaten köyde yaklaşık 150 bin kırsal 
kulüp, kütüphane ve okuma odası, 4 binden fazla 
bölgesel kültür evi var. Kollektif çiftçilerin yüz 
binlerce çocuğu üniversitelerde ve teknik okullarda 
okuyor. Sosyalist şehrin yardımıyla, Sovyet kırsalı 
kültürün kazanımlarına giderek daha fazla dahil 
oluyor.       

Sovyet köylülüğünün yeni manevi imajı, 
köylülüğümüzün ulusal çıkarlar anlayışına, kollektif 
çiftçilerin ezici çoğunluğunun toplumsal emeğe 
yönelik bilinçli tutumuna tanıklık eden sosyalist 
rekabetin gelişmesinde açıkça kendini 
gösteriyor. Sosyalist öykünme temelinde, devlet ve 
kollektif çiftlikler, giderek daha gelişmiş tarım ve 
hayvancılık yöntemlerine geçiyor.  

Sovyet köyü, teknoloji ve kültür açısından, 
nüfusun yaşam koşulları açısından bir şehir 
düzeyine yükselir. Komünizmde, kasaba ve kır 
arasındaki karşıtlığın kalıntıları tamamen ortadan 
kalkacaktır.  

  

Zihinsel ve Fiziksel Emek Arasındaki 
Muhalefetin Ortadan Kaldırılması.  

  
Komünizmde, zihinsel ve fiziksel emek 

arasındaki karşıtlık tamamen ortadan kalkacaktır. 
Kapitalizmde yalnızca fiziksel emeğin işçi ve 

köylülerin payına düştüğü bilinmektedir. İşçilerin 
eğitime ve zihinsel emeğe erişimi engelleniyor 
veya son derece zor. Eğitim, sömürücü sınıfların 
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tekelindedir. Sömürücü bir toplumda, entelektüel 
işçiler—entelektüeller—genellikle kapitalistler ve 
toprak sahipleri tarafından işçileri ve köylüleri 
sömürmelerine yardımcı olarak 
çalıştırılır. Entelijansiya, büyük ölçüde sömürücü 
sınıfların, kapitalistlerin ve toprak sahiplerinin 
çevresinden doğar. Bu nedenle, burjuva 
toplumunda zihinsel ve fiziksel emek arasında 
derin bir uçurum vardır.      

Sosyalizmde bu uçurum ortadan 
kalkar. Sosyalizmde eğitime giden tüm yollar 
emekçilere açıktır. Okuldan mezun olduktan sonra, 
genç bir erkek veya kız daha yüksek bir eğitim 
kurumuna gidebilir veya üretimde niteliklerini 
geliştirebilir, ufuklarını genişletebilir. Sosyalist bir 
toplumda, entelijansiya emekçiler arasından oluşur 
ve işçiler ve kollektif çiftçilerle birlikte ortak bir 
amaca, komünizmin inşasına ulaşır. İşçilerin ve 
köylülerin kültürel ve teknik düzeyi muazzam bir 
şekilde artıyor. Bilgilerinde, kültürlerinde ileri 
işçiler ve kollektif çiftçiler, mühendislik ve teknik 
emek işçilerine yakındır.      

18. Parti Kongresinde Tüm Birlik Komünist 
Partisi (Bolşevikler) Merkez Komitesinin çalışmaları 
hakkında bir raporda, Stalin yoldaş şunları belirtti: 
‘Tüm işçileri ve tüm köylüleri kültürlü ve eğitimli 
yapmak istiyoruz ve bunu zamanla yapacağız’ 
(Leninizmin Soruları, s. 609). 

Sovyet devleti, çeşitli okul ve kurslardaki 
işçileri eğitmek için hiçbir para ayırmaz. 

Bu sayıları karşılaştıralım. 1914'te Rusya'daki 
tüm ilk, orta ve yüksek okullarda 8 milyon kişi 
okudu. 1949–50 öğretim yılında SSCB'de 36 
milyondan fazla insan ilkokul, yedi yıllık ve 
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ortaokullarda, teknik okullarda ve diğer özel 
eğitim kurumlarında okudu. İşte ülkemiz halk 
eğitiminin gelişmesinde ne kadar ileri adım 
attı! Ayrıca Sovyetler Birliği'nde milyonlarca insan 
çeşitli okullarda ve meslek kurslarında eğitim 
görmekte, niteliklerini geliştirmektedir. Sovyetler 
Birliği'nde her üçüncü kişinin bir veya başka bir 
eğitim kurumunda okuduğu tahmin 
edilmektedir. Böyle bir eğitim gelişimi kapitalist 
ülkelerde yoktur ve olamaz.       

İnsanlarımız sadece okulda değil, işte de 
okuyor, büyüyor, bilgi kazanıyor. Sosyalist bir 
girişimdeki tüm çalışma ortamı, bir kişinin gücünü 
kullanmasına, öğrenmesine ve sürekli ilerlemesine 
izin verir. Bu, sosyalist rekabette en önde gelen 
işçilerimizin, teknolojide ustalaşmış, zanaatlarının 
ustalarının deneyimlerinde açıkça 
görülmektedir. İş organizasyonunun ve çalışma 
tekniğinin iyileştirilmesi nedeniyle yüksek emek 
verimliliği elde ederler. Sanayi ve tarımın liderleri 
yalnızca bilim adamlarının tavsiyelerini 
kullanmakla kalmaz, aynı zamanda bilim 
adamlarına yeni üretim yöntemleri ve tarım 
teknolojisi önerir.     

Bununla birlikte, sosyalizmde, zihinsel ve 
fiziksel emek arasındaki farklar hala devam 
etmektedir. Bunun nedeni, sosyalizmde işçilerin ve 
köylülerin kültürel ve teknik düzeyinin, muazzam 
bir şekilde büyümesine rağmen, mühendislik ve 
teknik emekteki işçiler düzeyine henüz ulaşmamış 
olmasıdır.  

Stalin yoldaş, kafa emeği ile beden emeği 
arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırmak için, işçi 
sınıfının kültürel ve teknik düzeyinin mühendislik 
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ve teknik emek işçileri düzeyine çıkarılması 
gerektiğini öğretir. Stakhanov hareketi, 
sosyalizmden komünizme geçiş için gerekli olan en 
yüksek emek üretkenliği göstergelerine ulaşmanın 
ve zihinsel ve fiziksel emek arasındaki karşıtlığın 
ortadan kaldırılmasının tek yolunu açar.  

  

Sovyet Devletini Güçlendirmek, 
Komünizmi İnşa Etmenin En Önemli Şartıdır.  

  
Komünist Parti liderliğindeki Sovyet devleti, 

ülkenin sosyalist dönüşümünü, üretimin sürekli 
büyümesini ve SSCB'nin savunma gücünün 
güçlendirilmesini sağlayan belirleyici güçtü. 

Sosyalizmden komünizme geçişte, Sovyet 
devletinin ekonomik-örgütsel ve kültürel-eğitim 
çalışmaları özel bir önem kazanmaktadır. 

Sovyet devleti, halkımızın komünizmi inşa etme 
mücadelesindeki ana silahıdır. SSCB'nin ekonomik 
ve kültürel gelişimini düzenler ve yönlendirir, 
sosyal zenginliğin büyümesini, sosyalist sistemin 
güçlendirilmesini ve gelişmesini sağlar ve ülkenin 
dış saldırılara karşı savunmasını düzenler.  

Sovyet devleti, ülkedeki tüm ana, belirleyici 
üretim araçlarına sahiptir. SSCB'nin ulusal 
ekonomisinin tüm dallarını yönetir, sanayi, ulaşım, 
tarım, bankalar, ticaret ve komünal işletmelerin 
çalışmalarını düzenler. Sovyet devleti, ülkenin 
ekonomik hayatını ulusal ekonomik planlar 
temelinde belirler ve yönlendirir ve bu planların 
uygulanması üzerinde kontrol uygular. Ürünlerin 
üretimi ve dağıtımı üzerinde sistematik muhasebe 
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ve kontrol sağlar ve işe göre sosyalist ödeme 
ilkesinin uygulanmasını sağlar.    

Sovyet devleti, ülkenin siyasi ve kültürel 
yaşamının düzenleyicisidir. Sosyalist demokrasinin 
tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlar.  

Sovyet devleti, Sovyet sisteminin kutsal ve 
dokunulmaz temeli olarak üretim araçlarının kamu 
sosyalist mülkiyetini korur. Kamu mallarını 
hırsızlardan ve yağmalardan korur, sosyalist 
mülkiyetin büyümesini ve çoğalmasını teşvik 
eder. Sovyet devletinin organlarının bu faaliyeti, 
sosyalist sistemin temellerini güçlendirmek ve 
geliştirmek ve sosyalizmden komünizme geçiş 
koşullarını yaratmak için son derece önemlidir.   

Sosyalizmden komünizme kademeli bir geçişi 
ancak sosyalist devletin her yönden güçlendirmesi 
sağlayabilir. 

Devletin güçlendirilmesi de gereklidir, çünkü 
Sovyet halkı komünizmi dünyanın birçok ülkesinde 
kapitalizm hâlâ hüküm sürerken kapitalist bir 
kuşatma içinde inşa etmek zorundadır. Sovyet 
halkı, kapitalist devletler tarafından SSCB'ye 
yönelik bir saldırı tehdidini, emperyalistlerin 
ülkemizde kapitalizmi restore etmek için yeni 
girişimlerinin olasılığını her zaman hatırlamalıdır.  

Madem böyle bir tehlike var, o halde ülkemizin 
güçlü bir ordusu ve donanması olmalı, örgütlü 
cezaevlerini gömmeli, maharetli bir zekaya sahip 
olmalıdır. Lenin, Sovyet halkını tetikte olmaya, 
ülkemizin savunma kabiliyetine göz bebeği gibi 
sahip çıkmaya çağırdı. Sovyet halkı, Komünist 
Parti'nin ve büyük Stalin'in önderliğinde bu Leninist 
emri yerine getiriyor. Sovyet devleti, elindeki tüm 
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araçlarla sosyalist ülkeyi dış düşmanlardan ve 
onların ajanlarından koruyor.    

Sovyet devletinin gücünün ve kudretinin 
kaynağı, Tüm Birlik Komünist Partisi'nin 
(Bolşevikler) liderliğidir. 

  
  
  
  
  

 3. Lenin-Stalin Partisi Bizi Komünizme 
Yönlendiriyor. Lenin-Stalin Partisi, 

Sovyet Halkının Komünist Bir Toplum 
İnşa Etme Mücadelesinde Yol Gösterici 

Gücüdür.   
  
Sovyet halkı, Bolşeviklerin kahraman partisi, 

Lenin ve Stalin'in partisi tarafından komünizme 
yönlendiriliyor. 

Halkımız, Lenin-Stalin partisinin önderliğinde 
dünya çapında tarihi öneme sahip zaferler elde 
etti. Dünyada kapitalistleri ve toprak sahiplerini 
deviren ve sosyalist bir toplum kuran, ülkesini geri 
ve bağımlı bir durumdan güçlü bir sosyalist devlete 
dönüştüren ilk kişiydi. Komünist Parti önderliğinde 
Sovyet halkı, Vatanseverlik Savaşı'nda Alman 
faşistlerine ve Japon emperyalistlerine karşı en 
büyük zaferi kazandı ve bu zafer yalnızca 
özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını savunmakla 
kalmadı, aynı zamanda tüm insanlığı faşist 
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köleleştirme tehdidinden kurtardı. Savaştan sonra, 
Lenin-Stalin partisi tarafından yönetilen Sovyet 
halkı, sosyalist ekonomisini başarılı bir şekilde 
restore ediyor ve daha da geliştiriyor.    

Komünist Parti, Sovyet halkına komünizm 
mücadelesinde önderlik ediyor. Parti, Sovyet halkı 
için komünizme giden yolu Marksist-Leninist 
öğretinin parlak ışığıyla aydınlatıyor. Toplumla 
ilgili en ileri bilim—Marx-Engels-Lenin-Stalin'in 
öğretileri- partiye olayların gidişatını bilimsel 
olarak öngörme, doğru bir politika belirleme ve 
izleme ve Sovyet halkını güvenle komünizme 
yönlendirme fırsatı verir.   

Komünist Parti, SSCB'nin hem devlet hem de 
kamu kuruluşlarının önde gelen ve yol gösterici 
çekirdeğidir. Sovyet sosyalist devletini mümkün 
olan her şekilde güçlendirir.  

Parti, sendikalara, Komsomol'a ve diğer kamu 
kuruluşlarına önderlik eder ve bu örgütlerin 
çalışmalarını tek bir hedefe, komünizmin inşasına 
doğru yönlendirir. 

Komünist Parti, Sovyet halkının SSCB'nin ulusal 
ekonomisinin daha da gelişmesi için verdiği 
mücadelenin organizatörü ve ilham 
kaynağıdır. Parti, ulusal ekonominin gelişmesi için 
planların hazırlanmasını yönetir, Sovyet halkını bu 
planların erken gerçekleştirilmesi için savaşacak 
şekilde örgütler, ulusal ekonominin tüm 
sektörlerinde ileri üretim yöntemlerinin tanıtılması 
için savaşır ve ülke çapında sosyalist yönetime 
başkanlık eder. Ülkede geliştirilen 
öykünme. Partinin daha uzun bir dönem için 
planları, sanayimizde ve tarımda güçlü bir yeni 
yükselişi sağlamak, bol miktarda ürün yaratmak ve 
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komünizmin ilk aşamasından ikinci aşamasına 
geçişi gerçekleştirmektir.   

Komünizme geçiş, yalnızca maddi malların 
üretiminde bir artış değil, aynı zamanda manevi 
kültürün bolluğunu da gerektirir. Bu nedenle 
Bolşevik Parti, sosyalist kültürün çok yönlü 
gelişmesi, emekçi halkın kültürel düzeyinin 
yükseltilmesi için yorulmak bilmeyen bir kaygı 
gösteriyor.  

Komünist Parti, Sovyet halkının lideri, lideri ve 
öğretmenidir. Çalışan insanları komünizm ruhuyla 
eğitir, onları Lenin ve Stalin'in fikirleriyle 
donatır. Bu fikirlerin uygulanmasında, Sovyet halkı 
kendi hayati davasını, mücadelelerinin amacını 
görüyor.   

Parti, ülkemizin sayısız halkını komünizm 
davasına sınırsız bağlılık ruhu içinde, karşılıklı 
güven, saygı ve kardeşlik ruhu içinde eğitir, 
halkımızın ahlaki ve siyasi birliğini güçlendirir ve 
geliştirir, Sovyet halkında bir Sovyet 
vatanseverliğinin asil duygusu. Parti, Sovyet halkını 
Marksizm-Leninizm fikirleri konusunda eğitirken, 
burjuva ideolojisine, burjuva milliyetçiliğinin ve 
kozmopolitizmin tezahürlerine karşı uzlaşmaz bir 
mücadele yürütüyor. Mücadelede cesaret, 
kararlılık ve korkusuzluğun bir örneği olan Bolşevik 
Parti, insanlara sarsılmaz bir metanet, mücadelede 
korkudan cehalet, özverili vatan sevgisi, karakter 
kararlılığı, tüm engelleri aşma gibi yüksek ahlaki 
nitelikler aşılamaktadır.   

Parti, zaferlerimizin esin kaynağı ve 
organizatörü rolünü başarıyla yerine getiriyor, 
çünkü yorulmadan komünistlerin faaliyetlerini 
geliştiriyor, parti kadrolarını Bolşevik eleştiri ve 
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özeleştiri temelinde eğitiyor, komünistleri politik 
olarak eğitiyor, ideolojik seviyelerini yükseltiyor ve 
yumuşatıyor. . Marksist-Leninist teori, komünistleri 
toplumsal gelişme yasalarının bilgisiyle donatır, 
mücadeleye net bir bakış açısı verir, sosyalizmden 
komünizme geçişin yollarını gösterir. Bu nedenle 
Bolşevik Parti, Marksizm-Leninizm propagandasına 
büyük önem vermektedir.   

Parti, her komünistten ideolojik ve politik 
seviyesini yükseltmek, Marksist-Leninist teorinin 
temellerini özümsemek için yorulmadan 
çalışmasını talep eder. Stalin yoldaş, ‘...devletin 
ve parti çalışmasının herhangi bir dalındaki 
işçilerin politik düzeyi ve Marksist-Leninist bilinci 
ne kadar yüksekse, çalışmanın kendisi ne kadar 
yüksek ve verimli olursa, çalışmanın sonuçları da o 
kadar etkili olur...’ (18. Parti Kongresindeki Rapor, 
‘Leninizmin Sorunları’ kitabında, s. 598).  

Lenin ve Stalin, Komünist Partiyi sıkı sıkıya 
bağlı ve yekpare, savaşa hazır ve disiplinli bir parti 
olarak yetiştirdi ve eğitti. Sovyet halkı, 
önderliğinde büyük bir devletin efendisi oldukları, 
sosyalist bir toplum inşa ettikleri ve komünizmi 
başarıyla inşa ettikleri partiye karşı ateşli bir 
sevgiyle doludur.  

Büyük Stalin tarafından yönetilen Tüm Birlik 
Komünist Partisi (Bolşevikler), halkımızı 
komünizme götürüyor. 

Sovyet halkı, daha önce hiç olmadığı kadar, 
Bolşevik Partileri, büyük liderleri Yoldaş Stalin'in 
etrafında toplanıyor. Tüm Birlik Komünist Partisi 
(Bolşevikler) Merkez Komitesinin ve SSCB Bakanlar 
Kurulunun 70. doğum gününde Stalin yoldaşı 
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selamlaması şöyle diyor: Stalin önderliğinde 
komünizmin zaferi!’.  

Bu sözler ülkemizin tüm emekçilerinin 
duygularını ifade etmektedir. 

  

Emekçi Halkın Komünist Eğitimi, 
Komünist İnşa İçin En Önemli Koşuldur.  

  
Lenin-Stalin partisi, komünizmin başarılı bir 

şekilde inşasının en önemli koşullarından biri olan 
emekçilerin komünist eğitimi konusunda muazzam 
bir çalışma başlattı. Sovyet iktidarı yıllarında, 
sosyalist inşa sürecinde, ülkemizin emekçi halkının 
manevi imajı değişti. Yeni nitelikleri var: çalışmak 
için vicdani bir tutum, kamu mülkiyetinin 
korunması ve çoğaltılması için endişe, Sovyet 
devletinin refahı için endişe, hayat veren Sovyet 
vatanseverliği, işte yoldaşça karşılıklı yardım, tüm 
milletlerden işçilere karşı kardeşçe tutum.   

Sovyet halkının bilincini yeniden oluşturmadaki 
başarılarımız ne kadar büyük olursa olsun, 
sosyalizmden komünizme geçişi başarılı bir şekilde 
gerçekleştirmek için, emekçi halkın komünist 
bilincini yorulmadan yükseltmeliyiz. Ülkemizin 
işçileri, köylüleri ve entelijansiyasının bilinci ne 
kadar yüksekse, Sovyet Anavatanının iyiliği için o 
kadar iyi çalışacaklar, Sovyet devleti o kadar güçlü 
ve güçlü olacak, tüm halk o kadar zengin ve 
kültürlü yaşayacak, komünizmi o kadar erken inşa 
edeceğiz.  

Emekçi halkın komünist eğitiminin amacı, her 
şeyden önce, insanların kafasındaki kapitalizmin 
kalıntılarını ortadan kaldırmaktır. Bu kalıntılar çok 
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inatçıdır. Binlerce yıl boyunca üretim araçlarının 
özel mülkiyeti hüküm sürdü. İnsanlar evlerine, 
topraklarına bağlı kaldılar ve komşuları pahasına 
kendilerini zenginleştirmeye çalıştılar. Burjuvazi, 
devletin, basının, okulun, kilisenin yardımıyla 
insanlara nefret dolu görüşler, kavramlar, 
alışkanlıklar aşıladı. ’Erkek erkeğe kurttur’, 
‘Gömleği vücuda daha yakındır’—eski günlerde 
böyle dediler ve bu tür görüşler nesilden nesile 
aktarıldı.      

Sosyalist toplumumuzda durum kökten 
değişti. Sovyet halkı, ekonomisini üretim 
araçlarının kamu mülkiyeti temelinde 
yürütür. Aralarındaki ilişkiler, yoldaşça işbirliği ve 
karşılıklı yardımlaşma temelinde kurulur. Ancak 
tüm insanların bilinci, sömürücüler tarafından 
yüzyıllardır kafalarına dövülmüş olan görüşlerden, 
alışkanlıklardan, önyargılardan hemen 
kurtulamaz.    

Unutulmamalıdır ki, insanların zihnindeki eski 
burjuva görüşlerin kalıntıları, kapitalist devletlerin 
bu burjuvaların kalıntılarını ülkemizin emekçileri 
arasında çeşitli yol ve şekillerde desteklemeye, 
diriltmeye çalışmasıyla da açıklanmaktadır. 
Görüntüleme. 

Komünist Parti, SSCB'nin her vatandaşının, 
sosyalist toplumun kendisinden ne talep ettiğini, 
Sovyet devletinin ona ne gibi sorumluluklar 
yüklediğini iyi anlaması için çabalıyor. Özellikle 
sosyalizmden komünizme geçiş koşullarında, her 
çalışanın sosyalist topluma karşı sorumluluklarını 
bu şekilde anlama ihtiyacı artmaktadır.  

Bir Sovyet vatandaşının en önemli 
görevlerinden biri, çalışmaya karşı vicdani bir 
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tutum, çalışma disiplininin gözetilmesidir. Lenin ve 
Stalin, sosyalist bir çalışma tutumunun, herkesin 
yeteneğine göre çalışmasının, komünist bir 
topluma geçişin en önemli koşullarından biri 
olduğunu öğretir. SSCB vatandaşlarının büyük 
çoğunluğu işe dürüst ve vicdanlı davranıyor, 
çalışma disiplinini gözetiyor ve sürekli olarak daha 
iyi ve daha üretken çalışmak için 
çabalıyor. Bununla birlikte, bazı Sovyet halkının 
emek konusunda hala eski görüşleri vardır.    

Bazı kollektif çiftçiler, kamu ekonomisinde 
çalışmaktan çekinirler, kişisel yan çiftçiliklerini 
kollektif çiftliğin zararına olacak şekilde 
genişletirler, kollektif çiftlik arazilerini dikkatsizce 
işlerler ve kollektif çiftlik sığırlarına kötü 
bakarlar. Bu tür insanların kollektif çiftliklerin 
gelişmesini ve toplumsal zenginliğin artmasını 
engellemesi anlaşılabilir bir durumdur. Böylece, 
tüm kollektif çiftçilerin refahının büyümesini 
geciktirirler.   

İşletmelerde ve kurumlarda hala iş disiplinini 
ihlal eden, kötü çalışan, topluma daha az vermeye 
çalışan, toplumdan daha çok alan insanlar 
var. Dürüst çalışanların üretim planlarını yerine 
getirmesini zorlaştırırlar. Bu tür insanlar 
davranışlarıyla devlete ve topluma büyük zarar 
verir.   

Mühendislik ve teknik işçiler arasında yeni, ileri 
çalışma yöntemlerini, yeni teknolojiyi 
küçümseyenler de var. Eski, geri normlara, hafife 
alınmış gelişme oranlarına eşittirler. Çalışanlar 
arasında, çalışanların istek ve ihtiyaçları 
konusunda bürokratik davranan, görevlerini yerine 
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getirmede ihmalkar olan kişiler de 
bulunmaktadır.   

Komünist Parti ve Sovyet hükümeti, Sovyet 
halkına sosyalist bir çalışma tutumunun 
gerekliliğini ve önemini açıklıyor. Ülkemizde 
sosyalist emeğin ilerici insanları onurla 
kuşatılmıştır.  

Sosyalizmden komünizme geçiş için, kamu 
sosyalist mülkiyetini mümkün olan her şekilde 
geliştirmek gerekir. Bu, Sovyet halkının komünizme 
doğru başarılı bir şekilde ilerlemesi için 
vazgeçilmez bir koşuldur.  

Sovyet halkının büyük çoğunluğu sosyalist 
mülkiyete özen ve tutumlu davranıyor. Ancak 
ülkemizde hala sosyalist mülkiyete ilgi 
göstermeyen eski görüşlere sahip birçok insan 
var. Bir de sosyalist mülkiyete doğrudan tecavüz 
etmekten çekinmeyenler var.   

Kamu sosyalist mülkiyetinin korunması ve 
güçlendirilmesi, kamu alanının kötü yönetimi, 
israfı, ihmali, ihmali ve cezai muamelesi ile 
yorulmadan mücadele etmek anlamına gelir. Bir 
Sovyet insanı nerede çalışırsa çalışsın: bir 
fabrikada veya bir kollektif çiftlikte, bir 
demiryolunda veya bir kurumda, her yerde 
sosyalist mülkiyetle ilgilenmesi, halkın servetine iş 
gibi bir tavırla davranması gerekir.  

Bir örnek verelim. Bir zamanlar Sergei 
Mironoviç Kirov, Leningrad'daki büyük bir şantiyeye 
geldi. İnşaat alanında dolaşırken, her yerde 
tuğlaların yattığını gördü. S. M. Kirov inşaat 
işçilerine sordu:    

— Söyle bana, bir tuğla ne kadar eder? 
‘On kopek,’ diye geldi cevap. 
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- Pekala, eğer her yerde on sentlik paralar 
olsaydı, hepiniz aynı umursamazlıkla geçip de 
onları almaz mıydınız?! 

Sosyalist mülkiyeti korumak ve güçlendirmek, 
sosyal ekonomiyi ekonomik ve ihtiyatlı bir şekilde 
yürütmek demektir; emek üretkenliğini sürekli 
yükseltmek, üretim maliyetini düşürmek, kalitesini 
yükseltmek ve sosyalist ekonomimizi genişletmek 
demektir.  

Devlet disiplininin çok yönlü güçlendirilmesi 
için devlet karşıtı dar görüşlü eğilimlere karşı 
kararlı bir mücadele vermek de gereklidir. 

Komünist Parti, çalışan insanları Sovyet 
yurtseverliği ruhuyla eğitir. Sovyet yurtseverliği, 
Sovyet toplumunun gelişmesinde güçlü bir 
güçtür. Sovyet halkı Anavatanlarını sonsuza kadar 
sever.   

Anavatanımızla gurur duymaya ve gurur 
duymaya hakkımız var. Büyük Ekim Sosyalist 
Devrimi ve sosyalizmin SSCB'deki zaferi, ülkemizin 
asırlık geriliğine son verdi. Sovyetler Birliği, tüm 
insanlığın önünde komünizm yolunu 
izliyor. Sovyetler Birliği'ne göre, emperyalizme 
karşı savaşan tüm dünyanın işçi sınıfı ve 
demokratik güçleri eşittir.    

Stalin yoldaş şöyle diyor: ‘... sermaye 
zincirlerinden kurtulmuş son Sovyet vatandaşı, 
kapitalist köleliğin boyunduruğunu omuzlarında 
çekerek, herhangi bir yabancı yüksek rütbeli 
bürokratın üzerinde ve omuzlarında duruyor ...’ 
(Leninizmin Soruları, s. 590). 

Sovyet halkı, ateşli bir Sovyet vatanseverliği 
duygusuyla karakterizedir. Büyük ve küçük olarak 
kendini gösterir.  
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Ancak ülkemizde hala burjuva düzenini 
eleştirmeyen ve yabancı her şeyin önünde 
yaltaklanmaya hazır insanlar var. 

Bilimde, edebiyatta, sanatta çalışan bazı 
işçiler, yozlaşmış, çökmekte olan burjuva 
kültürünün başarılarını övmeye hazır. Parti, 
edebiyatımızın ve tiyatromuzun ileri başarılarını 
karalayan ve üzerine tüküren vatansever karşıtları, 
kozmopolitleri içeren bir grup tiyatro ve edebiyat 
eleştirmenini ifşa etti. Kozmopolitler, 
Anavatanımızın kahramanca geçmişini ve Sovyet 
halkının büyük başarılarını inkar ediyor, burjuva 
kültürünün önünde eğiliyor. Burjuva 
kozmopolitliği, Anglo-Amerikan emperyalistlerinin 
elinde bir silahtır. Kozmopolitlik sloganı altında, 
dokunaçlarını dünyanın bütün ülkelerine yaymak, 
onları ulusal bağımsızlıklarından yoksun bırakmak, 
yağmacı Amerikan tekellerine tabi kılmak 
istiyorlar.     

Yabancılığa ciddi bir şekilde tapınmak, 
ülkedeki egemen toprak sahipleri ve kapitalist 
sınıfların yabancılara köle olduğu ve ülkeyi yabancı 
esaretine verdiği, burjuva toprak ağası Rusya'nın 
lanetli geçmişinin bir kalıntısıdır. Kapitalizmin bu 
kalıntısına karşı en kararlı mücadele verilmelidir.  

Halklar arası dostluk ideolojisi toplumumuzda 
egemen hale geldi. Parti, milliyetçiliğin tüm 
kalıntılarına son vermek için savaşıyor. Parti, halkı, 
SSCB halkları arasındaki dostluk ruhu içinde, tüm 
milliyetlerin ve ırkların eşitliği ruhu içinde 
yorulmadan eğitir. Bu, Sovyet çokuluslu devletinin 
daha da güçlendirilmesine ve Sovyet 
yurtseverliğinin güçlendirilmesine katkıda 
bulunur.    
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Bolşevik Parti'nin dünya görüşü, bilimsel bir 
dünya görüşüne dayanmaktadır. Parti tüm dini 
önyargılara karşı propaganda yapıyor, çünkü o 
bilimi temsil ediyor ve dini önyargılar bilime 
aykırı.  

Komünist Parti, cesur, tüm hurafelerden ve 
önyargılardan arınmış insanları yetiştirir. Dini 
inançlar ve dini ayinlerin icrası, SBKP (b) üyesi 
unvanıyla bağdaşmaz.  

Basın, radyo, sinema, edebiyat ve sanat, 
emekçilerin komünist eğitiminde önemli bir rol 
oynamaktadır. Parti, sanat eserlerinin yüksek 
ideolojisi ve becerisi için yabancı etkilerin 
edebiyata ve sanata nüfuz etmesine karşı 
savaşır. Edebiyat ve sanatın, komünist bir 
toplumun kurucusu olan yeni bir insanı eğitmesine 
yardımcı olmasını istiyor.   

Lenin-Stalin partisi, Sovyet halkına defnelerine 
güvenmemeyi öğretiyor ve onları işteki eksikliklere 
karşı uzlaşmaz bir tutum ruhuyla 
eğitiyor. Eksiklikleri gidermenin en önemli yolu 
Bolşevik eleştiri ve özeleştiridir. Eleştiri ve 
özeleştiri, komünizme giden yolda gelişimimizde 
güçlü bir itici güçtür. Yoldaş Stalin şunu 
öğretiyor:    

‘Bolşeviklere yakışır şekilde, işimizdeki 
eksiklikleri ve hataları fark etmeden ve açıkça ve 
dürüstçe ortaya koymadan, yolumuzu 
kapatıyoruz. Pekala, ilerlemek istiyoruz. Ve tam 
da ilerlemek istediğimiz için, onların en önemli 
görevlerinden birini dürüst ve devrimci özeleştiri 
yapmalıyız’ (Soch., cilt 10, s. 331). 

Özeleştiri, bürokrasi ve kapitalizmin diğer 
kalıntılarıyla mücadelede güçlü bir araçtır, 
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sosyalist rekabetin gelişmesine, çalışmalarımızın 
iyileştirilmesine ve komünist inşanın hızının 
hızlanmasına katkıda bulunur. 

  

 

Komünizm, Bütün Ülkelerin Emekçi 
Halkının Mücadelesinin Amacıdır.  

  
Yüz yıldan fazla bir süre önce, bilimsel 

komünizmin büyük kurucuları Marx ve Engels, tüm 
ülkelerin proleterlerinin, sosyalist bir devrim 
yoluyla kapitalist sistemin şiddetle yıkılması, 
komünizmin inşası için savaşmaları gerektiğini ilan 
ettiler. O zamandan beri komünizm, tüm ülkelerin 
emekçilerinin mücadelesinin hedefi, aziz bir rüya 
haline geldi.  

Geçtiğimiz yüz yıl boyunca, onlarca ve yüzlerce 
burjuva hükümeti, Marksist öğretiyi her şekilde yok 
etmeye çalıştı. Ama burjuva hükümetleri geldi ve 
gitti, ama Marksizm kaldı. Kapitalizme karşı 
savaşan milyonlarca insanın zihnini ele geçirerek 
gelişiyor ve güçleniyor. Dünyada bu her şeyi 
fetheden öğretiyi yok edebilecek böyle bir güç 
yoktur, çünkü işçi sınıfının dünya görüşüdür— 
modern toplumdaki en güçlü, en devrimci 
sınıf. Dünyada kapitalizmi yıkımdan kurtarabilecek 
ve komünizmin muzaffer yürüyüşünü 
durdurabilecek böyle bir güç yoktur.     

Marx ve Engels davasının büyük ardılları, 
ülkemizin ve tüm dünyanın emekçi halkının 
önderleri Lenin ve Stalin, Marksizmi geliştirdiler, 
onu yeni, daha yüksek bir düzeye yükselttiler ve 
emekçi kitleleri özverili bir duruma getirdiler. 
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komünizmin zaferi için kapitalist sisteme karşı 
mücadele. 

Marksizm-Leninizmin her şeyi yenen gücü, tüm 
tarih deneyimi tarafından doğrulanmıştır. 

Ülkemizde sosyalizmin zaferi, kapitalist 
ülkelerdeki milyonlarca dürüst insanın hayalini 
kurduğu ve hayal etmeye devam ettiği şeyin 
SSCB'de zaten gerçekleştiği anlamına geliyor. Halk 
demokrasilerinin ülkeleri, SSCB'deki sosyalist inşa 
deneyimini başarıyla kullanarak sosyalizmi inşa 
etme yolunu izliyorlar.  

Sosyalist bir toplumu ilk inşa eden Sovyetler 
Birliği, dünya çapında demokrasi ve sosyalizm 
güçlerinin yıkılmaz bir kalesidir. Sovyetler Ülkesi, 
yeni, komünist bir yaşam yaratma mücadelesinde 
çalışan insanlığın sönmeyen bir feneri, feneri ve 
umududur.  

Ülkemiz emekçilerinin başarıları, komünist bir 
toplum inşa etme mücadeleleri, kapitalist 
ülkelerin emekçilerinin ruhunu yükseltiyor ve kendi 
güçlerine olan inançlarını, kapitalizme karşı 
zaferlerine olan inançlarını güçlendiriyor. Bütün 
dünyanın emekçi halkı, SSCB'de başarılmış olanın 
başka ülkelerde de gerçekleştirilebileceğini 
görüyor. Kapitalistler, burjuvazi, ‘en iyi’ 
durumlarında, ‘yüzbinlerce işçi ve köylüyü yok 
etme pahasına’ şu veya bu ayrı ülkede sosyalizmin 
zaferini erteleyebilirler. Ama kapitalizmi 
kurtaramazlar’ (Lenin, Soch., Cilt 29, s. 479).   

Komünizm, tüm ülkelerin emekçi halklarının 
mücadelesinin nihai hedefidir. Bu hedefe doğru, 
bilge liderleri ve öğretmenleri, Lenin'in ölümsüz 
davasının parlak halefi olan Stalin Yoldaş'ın 



50 
 

rehberliğinde Lenin'in gösterdiği yolu takip 
ederler.  

Sovyet halkının tüm zaferleri, Bolşeviklerin 
kahraman partisiyle, büyük Stalin adıyla ayrılmaz 
bir şekilde bağlantılıdır. J. V. Stalin'in önderliğinde 
ülkemizde sayısız düşman yenildi, büyük zorluklar 
aşıldı ve sosyalist bir toplum inşa edildi. Leninizm'i 
geliştiren Stalin yoldaş, ülkemizde komünizmi inşa 
etme olasılığı hakkında ustaca bir sonuç çıkardı, 
onu inşa etmenin yollarını gösterdi. Bu, partimize 
ve halkımıza komünizm mücadelesine net bir bakış 
açısı kazandırdı, tüm ülkelerin emekçilerine 
kapitalizme karşı savaşma konusunda daha fazla 
ilham verdi ve onları Sovyetler Birliği etrafında 
daha da yakınlaştırdı.    

Stalin yoldaş, Sovyet halkına, savaş sonrası 
dönemde ulusal ekonominin hızlı restorasyonu ve 
gelişmesi, Sovyet ekonomisi ve kültürünün daha da 
yükselmesi için özverili bir mücadele için ilham 
verdi ve örgütledi. J. V. Stalin, komünist bir 
toplum inşa etmeye yönelik iddialı bir programın 
ana hatlarını çizdi ve en büyük enerji ve sarsılmaz 
kararlılıkla bu programın başarılı uygulamasını 
yönetiyor.  

Stalin yoldaşın parlak eserlerinde, Sovyet halkı 
ve tüm ülkelerin emekçi halklarının ilerici 
temsilcileri, toplumun gelişme yasaları, güven, işçi 
sınıfı davasının zaferi için mücadelede yeni güç ve 
tüm dünya hakkında bilgi edinirler. emekçi 
insanlar ve komünizm için modern mücadelenin en 
yakıcı sorularına cevaplar bulmak. 

Joseph Vissarionovich Stalin'in adı, sadece 
ülkemizde değil, tüm dünyada komünizmin 
zaferinin bir simgesidir. Bütün ülkelerin emekçi 
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halkı, yoldaş Stalin'i, barış, demokrasi ve sosyalizm 
gibi büyük davanın sadık ve sadık bir savunucusu, 
yeryüzünde yeni, komünist bir yaşamın inşasının 
ilham kaynağı ve örgütleyicisi olarak görüyor.  
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