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 Lenin ve Stalin, dünya tarihine parlak teorisyenler ve işçi 

sınıfının liderleri olarak, komünist bir toplumun inşasının 
ilham vericileri ve örgütleyicileri olarak geçtiler. Sovyet 
halkının ve tüm ilerici insanlığın parlak liderlerinin isimleri—
Lenin ve Stalin—dünya tarihinin gelişiminde radikal bir dönüş 
dönemi, kapitalizmin çöküşü ve komünizmin zaferi dönemi ile 
ilişkilidir. 

Sovyet halkı, Stalin yoldaş önderliğinde Leninist yolu 
izleyerek sosyalist bir toplum inşa etmiş ve komünizmin en 
yüksek aşamasının inşasını başarıyla gerçekleştirmektedir. 

Bolşevik Parti tarafından yönetilen Sovyet halkının 
mücadelesi, kardeş komünist ve işçi partileri tarafından 
yönetilen tüm ülkelerin işçilerinin mücadelesi, ortaya 
çıkarılmış ve Marksist-Leninist bilim tarafından ortaya 
konmuş, doğanın ve toplumun gelişiminin yasalarının doğru 
bir bilgisine dayanır,  

Stalin yoldaş, “Marksizm ve Dilbilimin Sorunları” adlı 
parlak çalışmasında, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin 
dünyanın devrimci dönüşümü için, dünya çapında komünizmin 
nihai zaferi için mücadelesinin teorik temeli olan Marksizmin 
kapsamlı ve eksiksiz bir tanımını yaptı. “Marksizm,” diye 
yazıyor Stalin Yoldaş, “doğa ve toplumun gelişiminin 
yasalarının bilimi, ezilen ve sömürülen kitlelerin devriminin 
bilimi, sosyalizmin tüm ülkelerde zaferinin bilimi, komünist 
bir toplumun inşa bilimidir.”1 

Sovyet halkı, Marksizm-Leninizm bayrağı altında, Lenin-
Stalin Partisi’nin önderliğinde, dünya tarihinde muzaffer bir 
proleter devrimi gerçekleştiren, sosyalizmi inşa eden ve şimdi 
en yüksek aşamanın—komünizm—inşasını başarıyla 
gerçekleştiren ilk halktır.  

Marksist-Leninist teori tarafından yönlendirilen, Sovyetler 
Birliği’nden gelen kardeşçe, çıkar gözetmeyen yardıma 
dayanan ve onun zengin sosyalist inşa deneyimini kullanan 

                                                           
1 J. V. Stalin. Marksizm ve Dilbilim Sorunları, s. 54-55, Devlet 
Yayınevi. 1950. 
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halk demokrasisi ülkeleri, sağlam bir şekilde sosyalizmi inşa 
etme yoluna girdiler. Halk demokrasisi ülkelerinin sosyalizm 
yolunda başarılı bir şekilde gelişmesi, halkların kapitalizm 
dünyasından kararlı bir şekilde kopma ve halkları nihai olarak 
insanlığın dehşetinden, sömürü, emperyalist savaşlar, açlık, 
yoksulluk ve yıkımdan kurtarmanın tek yolu olarak sosyalizme 
geçme konusundaki sarsılmaz iradesini tekrar tekrar 
göstermektedir. Büyük Stalin döneminde, tüm tarihsel yollar 
komünizme çıkar. 

Bildiğiniz gibi, bir zamanlar, sanayi kapitalizmi çağında, 
Marx ve Engels, proletaryanın dünya-tarihsel rolünü 
netleştirmek için, kapitalizmin mezar kazıcısı ve yeni, 
komünist bir sistemin yaratıcısı olarak kapitalizmin genel 
çöküş modelinin felsefi, ekonomik, tarihsel gerekçesine ana 
dikkati verdiler. Bilimsel sosyalizmin kurucuları, Marx ve 
Engels, geleceğin komünist toplumunun genel hatlarını 
çizdiler. Buna giden yolun proletarya diktatörlüğünden 
geçtiğine, komünizmin gelişiminde iki aşamadan geçeceğine 
dikkat çektiler: ilk olarak sosyalizm ve yeni toplumun en 
yüksek aşaması olarak komünizm. Yeni tarihsel koşullarda, 
emperyalizm ve proleter devrimler çağında Lenin ve Stalin, 
Marksist sosyalizm ve komünizm doktrinini zenginleştirdi ve 
geliştirdi. 

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin zaferi ile yeni bir çağ 
açıldı—sosyalizm ve komünizm çağı, Lenin ve Stalin partinin 
yeni bir toplumsal düzenin temellerini oluşturma 
mücadelesine öncülük etti. Ancak Lenin, ülkemizin emperyal 
ve iç savaşların, yabancı askeri müdahalenin açtığı yaraları 
iyileştirdiği bir zamanda öldü. Ülkemizde sosyalizm ve 
komünizmin inşasına rehberlik edecek, uluslararası komünist 
harekete rehberlik edecek tüm devasa çalışmalar Stalin 
yoldaşın omuzlarına düştü. Çin halkının lideri Mao Tse-tung, 
“Stalin’in insanlık tarihinde ortaya çıkışı çok büyük bir 
olaydır: Stalin sayesinde devrim davası başarıyla 
gelişti. Biliyorsunuz ki Marx öldü, Engels öldü, Lenin öldü ve 
Stalin olmasaydı liderliği başka kim devralabilirdi? Stalin’in 
dünyaya gelmesi gerçekten bir mucize.” Çağımızın yasalarını 
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açığa çıkaran, sosyalizm ve komünizm mücadelesinin 
deneyimini genelleştiren Stalin yoldaş, bilimsel komünizm 
teorisini yeni, daha yüksek bir düzeye yükseltti. 

Sovyet iktidarının ilk yıllarının deneyimini özetleyen 
Lenin, bilimsel temelleri, sosyalist inşa planını 
geliştirdi. Lenin’in çalışmaları, bilimsel komünizm teorisinin 
gelişmesinde yeni bir sayfa açtı. Lenin, komünizmin güçlenip 
geliştikçe sosyalizmden yavaş yavaş büyüyeceğini gösterdi. 

VII. Parti Kongresi’nde Lenin şunları söyledi: “... sosyalist 
dönüşümleri başlatırken, bu dönüşümlerin nihai olarak 
yönlendirileceği hedefi, yani komünist bir toplum yaratma 
hedefini kendimize açıkça belirlemeliyiz...”1 Lenin, 
subbotnikler hakkındaki raporunda bu perspektiften hareket 
etti ve komünizmin “daha yüksek bir toplum türü” olarak 
“ancak sosyalizm tamamen bastırıldığında gelişebileceğini” 
belirtti.2. 

SSCB’de komünizmin inşası sorunları, özellikle ülkemizde 
sosyalizmin inşa edilmesinin bir sonucu olarak, sosyalist inşa 
sürecinde zirveye ulaştı. 

Sosyalizm ve komünizmi inşa etmenin somut yollarının 
kapsamlı gelişimi, Yoldaş Stalin’in adıyla ilişkilidir. 

Yoldaş Stalin, komünizmin iki aşamasının ayrıntılı bir 
tanımını yaptı, kalıpları ortaya çıkardı ve. sosyalizmden 
komünizme kademeli geçişin somut yolları. Yoldaş Stalin’in 
eserleri, sosyalizm ve komünizmin inşasının teori ve 
pratiğinin zengin bir ansiklopedisidir. Yoldaş Stalin’in parlak 
liderliği altında, Sovyet halkı bu teoriyi uygulamaya koydu. 

1927’de Stalin yoldaş, komünist toplumun ayırt edici 
özelliklerini saptayarak böyle bir toplum olacağına işaret etti: 
“a) silahların ve üretim araçlarının özel mülkiyetinin olmadığı 
ve kamunun, kolektifin mülkiyetinde olan; b) sınıfların ve 
devlet gücünün olmayacağı, ancak işçilerin özgür bir birliği 
olarak ekonomik olarak yönetilen sanayi ve tarım işçilerinin 

                                                           
1 V. İ. Lenin. Op., cilt. 27, s. 103. Ed. 4-e. 
2 V. İ. Lenin. Op., cilt. 30, s. 260. 
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olacağı; c) Ekonominin plana göre organize edildiği, sanayi ve 
tarım alanında yüksek teknolojiye dayalı olacak; d) kent ile 
kır, sanayi ile tarım ekonomisi arasında karşıtlığın olmadığı 
durumlarda; e) ürünlerin eski Fransız komünistlerine 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 kaygısından ve “dünyanın güçlüsü”ne uyma 
ihtiyacından arınmış kişiliğin gerçekten özgürleşeceği yer.”3  

Gözlerimizin önünde, Sovyet halkının yaratıcı 
çalışmalarında geleceğin komünist toplumunun karakteristik 
özellikleri ortaya çıkıyor ve gelişiyor. Sovyet toplumunun 
gelişmesinde, gerçekten yeni, gelişmiş bir toplumun komünist 
toplumla zaten örtüştüğü bir aşamadayız. Bu, komünizmin 
sosyalizmden sosyal sistemin doğası gereği değil, yeni 
toplumun gelişme ve ekonomik olgunluk derecesi ile 
ayrıldığını gösterir. 

  
* * *  

  
Sovyet halkının komünizmin tam zaferi için verdiği 

mücadele, Stalin Yoldaş’ın, özellikle Sovyetler Birliği gibi bir 
ülkede komünizmi inşa etme olasılığı hakkındaki öğretilerine 
dayanmaktadır. Bu Stalinist öğreti, Lenin’in sosyalist devrim 
teorisinin yeni bir bölümünü oluşturur. 

Marksist-Leninist bilimi ileriye götürerek, Lenin’in tek 
ülkede sosyalizmi inşa etme olasılığına ilişkin teorisini 
somutlaştırıp geliştiren Stalin Yoldaş, Marksizm tarihinde ilk 
kez, komünizmi tek ülkede inşa etme olasılığı hakkında bir 
sonuca varmıştır. kapitalist ortam devam ediyor. 

Genel teorik terimlerle ilk kez, sosyalist devrim teorisi, 
tek ülkede komünizmi inşa etme olasılığı sorunu, 1926’da, 
partinin Lenin’in önerisini reddeden Troçkistlere karşı kararlı 
bir mücadele yürüttüğü KEYK’nin genişletilmiş plenumunda 
Stalin yoldaş tarafından gündeme getirildi. İlk Amerikalı ile 

                                                           
3 J. V. Stalin. Op., cilt. 10, s. 134. 
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görüşmede, 1927’deki işçi delegasyonu tarafından, Stalin 
Yoldaş ayrıca komünizmin başlangıçta bir veya birkaç ülkede 
inşa edilmesi olasılığından da bahsetti. Bu parlak Stalinist 
pozisyon, partiye ve Sovyet halkına, SSCB’de sosyalizmin ve 
komünizmin zaferine tam bir güven verdi. 

Komünist toplumun zaferi için verilen mücadelenin 
uluslararası koşullarını analiz eden Stalin yoldaş şunları 
belirtti: “Durumu, bir ülkenin veya birkaç ülkenin işçi 
sınıfının sosyalizme gideceği, hatta daha fazlası olacak 
şekilde sunmak mümkün değildir, komünizme ve diğer 
ülkelerin kapitalistleri ona kayıtsızca bakacaklar ve boş boş 
oturacaklar.” Stalin yoldaş ayrıca, “sosyalizme doğru atılan 
her ciddi adıma ve hatta şu veya bu ülkede komünizme doğru 
atılan her ciddi adıma, kaçınılmaz olarak kapitalist ülkelerin 
işçi sınıfının bu ülkelerdeki iktidarı ve sosyalizmi fethetme 
yönündeki durdurulamaz dürtüsü eşlik edecektir” dedi.1  

Yoldaş Stalin’in bu konumu, toplumsal gelişme 
beklentilerinin doğru bir şekilde anlaşılması için istisnai bir 
öneme sahiptir. Stalin’in öngörüsü günümüzde fiilen 
gerçekleştirilmektedir: sosyalizm birçok halkın gündemine 
girmiştir. Sosyalizmden komünizme geçiş yapan Sovyetler 
Birliği ile birlikte halk demokrasisine sahip ülkeler, 
komünizmin ilk aşaması olan sosyalizme pratik olarak geçiş 
yapmaktadırlar. 

1935’te, Staha Novtsev’in ilk Tüm-Birlik toplantısında 
yaptığı konuşmada, Yoldaş Stalin, ülkemizde komünizme 
köpük sonrası geçişin pratik başlangıcı hakkında zaten 
konuştu. Stakhanov hareketinin tarihsel önemini ortaya 
çıkaran—bu karşı konulamaz olan, endüstrimizdeki 
yenilikçilerdir, Stakhanov hareketinin endüstrimizin 
geleceğini temsil etmesi, işçi sınıfının gelecekteki kültürel ve 
teknik yükselişinin tohumunu içermesi, bu karşı 
konulamazdır. sosyalizmden komünizme geçiş için gerekli 
olan emek ve kafa emeği ile fiziksel emek arasındaki 

                                                           
1 J. V. Stalin. Op., cilt. 10, s. 134, 135. 
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karşıtlığın yok edilmesi bu daha yüksek üretkenlik 
göstergelerine ulaşmanın mümkün olduğu yolu bize mi 
gösteriyor?”1. 

1936’da, “SSCB Anayasası Taslağı Üzerine” adlı 
raporunda, Stalin Yoldaş, Sovyet toplumunun “gelecekte 
komünizmin en yüksek aşamasının gerçekleştirilmesini 
amaçladığını”, “komünizmin en yüksek aşamasının SSCB için 
olduğunu” söyledi. Henüz gerçekleşmeyen ve gelecekte 
uygulanması gerekenler.”2  

Sosyalizmin zaferi, yeni Anayasanın kabulü ile SSCB, 
sosyalist bir toplumun inşasını tamamlama ve komünizme 
tedrici geçiş dönemine girdi. 

Mart 1939’daki XVIII. Parti Kongresi’ndeki tarihi 
raporunda Stalin yoldaş, sosyalizmi inşa ettikten sonra 
komünizme doğru ilerlediğimize dikkat çekti. Stalin yoldaşın 
XVIII. Parti Kongresi’ndeki raporu, sosyalist toplumun 
inşasının tamamlanması ve sosyalizmden komünizme 
kademeli geçiş için bir program haline geldi. 

Stalin yoldaş Eylül 1946’da SSCB’de komünizmi inşa 
etmenin tam ve gerçek olasılığını bir kez daha vurguladı. 
Yoldaş Stalin, “tek ülkede komünizm”in mümkün olup 
olmadığı sorulduğunda, “tek ülkede komünizm”, özellikle bir 
ülkede oldukça mümkündür. Sovyetler Birliği gibi.3  

Ülkemizde komünizmin inşası, yalnızca dünyanın altıda 
birini kaplayan Anavatanımızın tükenmez doğal kaynakları 
gibi elverişli nesnel koşulların varlığıyla değil, her şeyden 
önce Sovyet sosyalist sisteminin kapitalist sistem üzerindeki 
üstünlüğü ile sağlanır. sistem. Ülkemizde kurulan Sovyet 
sistemi, tüm imtihanlardan geçerek, toplumların en iyi 
örgütlenme biçimi, en mükemmel devlet sistemi olduğunu 
kanıtlamıştır. 

Toplumun en iyi örgütlenme biçimi olan dünyanın en 
ilerici Sovyet sosyal ve devlet sistemi, hem savaş yıllarında 

                                                           
1 J. Stalin. Leninizmin Sorunları, s. 496. Baskı, II-e. 
2 Aynı eser, s. 515. 
3 Pravda, 25 Eylül 1946. 
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hem de barışçıl inşa yıllarında tüm sınavlardan 
geçmiştir. Sovyet sosyal ve devlet sisteminin avantajları, 
Sovyet halkının Alman faşizmine karşı Büyük Vatanseverlik 
Savaşı sırasında ve ayrıca SSCB’nin ulusal ekonomisinin savaş 
sonrası gelişimi yıllarında özellikle belirgindi. 

Özellikle ülkemizde komünizmin inşası daha da 
mümkündür, çünkü Sovyet halkı dünyanın en devrimci, en 
kahraman halkıdır. Lenin şöyle dedi: “... bizler... uluslararası 
sosyalist devrimin bayrağını yükseltme onurunu üzerimize 
almayı başaran insanlarız”1 . Lenin, Rus işçi sınıfının, 
komünist devrimin ana motoru olan tüm dünya 
proletaryasının devrimci hareketinin avcı uçağı olduğunu 
belirtti. 

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin zaferi için verilen 
mücadelede, iç savaşın şiddetli muharebelerinde, 
müdahalecilere ve Beyaz Muhafızlara karşı verilen savaşlarda, 
Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın muzaffer muharebelerinde 
Sovyet halkı büyüdü ve sertleşti-kazanan, komünizmin 
yaratıcısı. ”Halkımız haklı olarak kahraman bir halkın 
görkemini kazandı”2 diyor Yoldaş Stalin. İlerici insanlık 
hakkında her şey, insanlığın emperyalizmin boyunduruğundan 
tamamen kurtuluşu adına benzersiz başarılar sergileyen 
halkımızın cesareti önünde eğilir. Lenin ve Stalin’in partisi 
tarafından yönetilen Sovyet halkı, istikrarlı bir şekilde 
komünizme doğru ilerliyor. 

Sosyalist toplumun görkemli inşası sürecinde, 
Anavatanımızın tüm düşmanlarıyla savaşma sürecinde, Sovyet 
halkı ideolojik, politik, kültürel ve teknik seviyelerini sürekli 
olarak yükseltti. Ülkemiz ideolojik ve politik olarak tüm 
kapitalist ülkeleri bir dönem geride bırakmıştır. 

Sosyalist ülkenin insanları, ülkemizde geniş çapta gelişen 
güçlü Stakhanov hareketinin kanıtladığı gibi, kültürel ve 
teknik açıdan devasa bir şekilde büyüdü. Sovyet halkı askeri 

                                                           
1 V. İ. Lenin. Cilt 27, sayfa 161. 
2 J. Stalin. Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı 
Hakkında, s. 159. Gospolitizdat. 1947. 
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olarak ölçülemeyecek kadar büyüdü. Bu, 1941-1945 Büyük 
Vatanseverlik Savaşı tarafından inandırıcı bir şekilde 
gösterildi. Faşizme karşı emsalsiz bir savaşta halkımız, 
Anavatanının, komünizmin Anavatanının özgürlüğünü ve 
bağımsızlığını savunabildiğini ve güçlü Hitlerci savaş 
makinesini bire bir parçalayabildiğini kanıtladı. Komünizm 
mücadelesinde, komünizmi inşa etme görevlerine karşılık 
gelen Leninist-Stalinist çalışma tarzına başarılı bir şekilde 
hakim olan Sovyet halkı, büyük bir devrimci taramayı ısrarcı 
Bolşevik verimliliği, en yüksek türden verimliliği birleştirmeyi 
öğreniyor. 

Komünizmin ilk yaratıcısı olan Sovyet halkımızın 
büyüklüğünden bahsettiğimizde, yoldaş Stalin’in, tüm eşit 
Sovyet halkları arasında önder ve önder rolün büyük Rus halkı 
tarafından oynandığına dair bilgece talimatını daima 
aklımızda tutmalıyız. Bu Stalinist konum, Rus halkının 
sosyalizm mücadelesinde, Anavatanımızın tüm düşmanlarının 
tamamen yenilgiye uğratılması mücadelesinde belirleyici bir 
rol oynadığı ülkemizin gelişiminin tarihsel geçmişini derinden 
genellemekle kalmaz, aynı zamanda bize şunu da gösterir: 
ülkemizde ve dünyada komünizm için başarılı bir mücadele 
beklentisi... Stalin yoldaşın bu tutumu, gelecekte komünizm 
mücadelesinde ülkemizin tüm halklarının ve tüm dünya 
halklarının eşit olması gerektiğini gösteriyor. Rus halkında, 
onlardan, dış ve iç düşmanlarımızla nasıl savaşmamız ve 
onları yenmemiz gerektiğini, sosyalizm için nasıl savaşmamız 
gerektiğini, komünizmi nasıl inşa etmemiz gerektiğini, her 
şeyde zihin açıklığını, sabrı, belirlenen hedefe ulaşma 
yeteneğini göstererek onlardan öğrenin. Bu, Stalin’in Rus 
ulusunun öncü rolüne ilişkin hükümlerinin derin bir 
uluslararası anlamıdır. 

 Ah, dünyanın en bilge partisine sahibiz—Lenin’in Partisi— 
ülkemizi keşfedilmemiş ve ayak basılmamış yollarda güvenle 
komünizme götüren Stalin, başarılı bir şekilde yönetiyor, 
çünkü faaliyetlerini sosyal gelişme yasalarının bilgisine, 
komünizmin zafer yasalarının bilgisine dayandırıyor. 
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“Yalnızca bizim partimiz bilir,” dedi Stalin yoldaş, XVII. 
Parti Kongresi’nde, “çalışmanın nereye götürüleceğini ve o, 
onu “başarı” ile ilerletiyor.1 Partimiz tarihsel olarak yalnızca 
Sovyet halkının öncüsü olarak değil, aynı zamanda 
uluslararası proletaryanın öncüsü olarak, ortak bir amaç 
uğruna— komünizm—mücadelelerinde tüm kardeş komünist 
ve işçi partileri arasında önder parti olarak gelişmiştir. Bütün 
kardeş partiler komünizm mücadelesinin deneyimini 
partimizden öğrendiler, ve öğrenmeye devam edecekler, 
çünkü büyük Stalin tarafından yönetilen, milyonlarca 
emekçinin komünizm mücadelesinin siyasi lideri Bolşevik 
Parti ekonomik, politik, ideolojik ve askeri alanlarda emsalsiz 
deneyime sahiptir. Lenin ve Stalin’in dehası tarafından 
yaratılan Bolşevik Parti, eksiksiz bir komünist toplum inşa 
etmek için bilimsel olarak geliştirilmiş bir programla 
donanmıştır.  

Bu program, komünizmin zaferi için işçi sınıfının 
mücadelesine önderlik etme bilimi olarak Marksist-Leninist 
teorinin ve Bolşevik stratejinin sağlam bir temeline 
dayanmaktadır. Partimizin stratejik liderlik yasalarını açığa 
yoldaş Stalin yazdı: ‘Bizim partinin siyasi stratejinin büyük 
meziyetlerinden biri onunla aşık olan, herhangi bir zamanda 
hareketin ana bağlantıyı seçebileceksiniz olmasıdır’ o sonra 
sorunun çözümüne ulaşmak için tüm zinciri tek bir ortak 
amaca doğru çeker.’2 Partimizin siyasi stratejisine tam olarak 
uygun olarak, Stalin yoldaş, halkımızın komünizm 
mücadelesinin görkemli programını başarıyla yürüttüğünü ele 
alarak, komünist inşanın tüm önlemleri zincirindeki en önemli 
halkalara dikkat çekti.  

Lenin ve Stalin’in eserlerinde sosyalizmden komünizme 
geçişin düzenlilikleri ortaya çıkar, bu geçişin kademeli doğası 
gösterilir ve tam teşekküllü bir komünist toplum inşa etmenin 
ana görevleri tanımlanır. 

                                                           
1 J. V. Stalin. Voprosy leninizma [Leninizmin Soruları], s. 484. 
2 J. V. Stalin, Soch., cilt. 12, s. 195. 
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Lenin, ‘sosyalizmin kaçınılmaz olarak yavaş yavaş, 
bayrağının üzerinde durduğu komünizme dönüşmesi 
gerektiğini yazdı: ‘Herkesin kendi yolu vardır.’1 . Yoldaş 
Stalin, bu önermeden yola çıkarak ve onu daha da 
geliştirerek, sosyalizmden komünizme geçişin tedrici niteliği 
sorununu derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde işledi. 

Lenin ve Stalin, sosyalizm ve komünizmin aynı üretim 
tarzına dayandığını, eşit olarak üretim araçlarının toplumsal 
mülkiyetine dayandığını, yani aynı sosyo-ekonomik oluşumun 
iki aşaması olduğunu ve dolayısıyla Bir aşamadan diğerine 
geçiş, yalnızca kademeli bir sırayla gerçekleşebilir ve 
gerçekleşebilir. Sosyalizmden komünizme geçişin bu modelini 
ortaya koyan Stalin Yoldaş, 1938’de SBKP (B) Tarihi Üzerine 
Kısa Bir Derste, Sosyalizmin Zaferi Anayasasının “SSCB’nin 
yeni bir dünyaya girdiğine dair dünya-tarihsel gerçeği 
mühürlediğini” yazdı—gelişme aşaması, sosyalist bir toplumun 
inşasının tamamlanması ve giderek komünist bir topluma 
geçiş aşaması.’2  

“Marksizm ve Dilbilimin Sorunları” adlı çalışmasında 
Stalin yoldaş, Sovyet toplumunun gelişmesinin en önemli 
yasasının onun komünizm temelinde tedrici dönüşümü 
olduğunu ve eski bir nitel devletten diğerine geçiş yasasını 
yenilenmiş bir güçle vurgulamaktadır—patlama yoluyla yenisi 
Sovyet toplumunun gelişimi için geçerli değildir. 

“Genel olarak, patlamaları seven yoldaşların bilgisine, 
eski nitelikten patlama yoluyla yeniye geçiş yasasının yalnızca 
dil gelişiminin tarihi için geçerli olmadığı söylenmelidir,” dedi 
Stalin yoldaş. ‘Her zaman temel veya üstyapısal düzenin 
diğer sosyal fenomenleri için de geçerli değildir. Düşman 
sınıflara bölünmüş bir toplum için zorunludur. Ancak düşman 
sınıflara sahip olmayan bir toplum için hiç de gerekli 
değildir. 8-10 yıllık süreçte ülkemiz tarımında burjuva birey-
köylü sisteminden sosyalist, kollektif tarım sistemine geçiş 

                                                           
1 V. İ. Lenin, Soch., cilt. 24, s. 62.  
2 SBKP (B) Tarihi—Kısa Ders, s. 331. 
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yaptık. Kırda eski burjuva ekonomik sistemini ortadan 
kaldıran ve yeni, sosyalist bir sistem yaratan bir 
devrimdi. Ancak bu devrim bir patlamayla, yani mevcut 
hükümetin devrilmesi ve yeni bir hükümetin kurulmasıyla 
değil, kırsaldaki eski burjuva sisteminden yenisine kademeli 
bir geçişle gerçekleştirilmiştir. Ve bunu yapmak mümkündü 
çünkü bu yukarıdan bir devrimdi, çünkü darbe mevcut 
hükümetin inisiyatifiyle ve köylülüğün ana kitlelerinin 
desteğiyle gerçekleştirildi’.3 . 

Sovyet toplumunun patlama olmadan ilerici gelişimi, 
sosyalist sistemin en büyük avantajını gösteriyor. Kademeli 
geçiş, özellikle Sovyet toplumunun sosyalizmden komünizme 
gelişim koşullarında belirgindir. 

Sosyalizmden komünizme geçişin kademeli doğasına 
ilişkin Leninist-Stalinist tutumun yalnızca teorik değil, aynı 
zamanda pratik ve politik önemi de vardır. Stalin’in temel ve 
üstyapı üzerindeki konumu, antagonist çelişkilerden arınmış 
bir toplum için bir patlamanın gerekli olmadığı görüşü, 
sosyalizmden komünizme kademeli geçişin doğasını kapsamlı 
bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Birincisi, temeli insanların ekonomik tahakküm ve 
tabiiyet ilişkilerini ifade eden kapitalizmin aksine, sosyalist 
sistemin temeli, gelişiminin hem birinci hem de ikinci 
aşamalarında, üretim sürecinde insanların işbirliği ve 
karşılıklı yardımı yoldaşça ilişkileri ifade eder.  Sonuç olarak, 
sosyalizm ve komünizmin temeli temelde aynıdır. Bu temel, 
üretim araçlarının toplumsal mülkiyetine dayanır ve 
insanların yoldaşça işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma 
ilişkilerini ifade eder. Ve şimdi, sosyalizm altında ve 
aracılığıyla: birkaç beş yıllık planlar için, komünizm altında, 
toplumun ekonomik temeli, daha yüksek bir gelişme 
aşamasında olan üretim araçlarının aynı kamu mülkiyeti 
olacaktır. Kapitalizmden geçişte ise bunu takip 
eder. Sosyalizmden komünizme geçiş, kapitalist temelin 
ortadan kaldırılmasını gerektiriyorsa, sosyalizmden 

                                                           
3 J. Stalin. Marksizm ve Dilbilimin Sorunları, s. 28-29. 
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komünizme geçiş, sosyalist temelin ortadan kaldırılmasını 
değil, tam gelişmesini gerektirir.      

İkincisi, kapitalist toplumun üst yapısı, sömürücülerin 
önemsiz bir azınlığının çıkarlarını ifade ediyorsa ve kapitalist 
sistemi sürdürmeyi amaçlıyorsa, o zaman sosyalist sistemin 
üst yapısı, gelişiminin hem birinci hem de ikinci 
aşamalarında, tüm insanların temel çıkarlarını ifade eder.  

Bu üstyapı, toplumun istikrarlı ilerici hareketini 
sağlamayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla açıktır ki, 
kapitalizmden sosyalizme geçiş yalnızca temelin değil, aynı 
zamanda üstyapının da devrim yoluyla ortadan kaldırılmasını 
gerektiriyorsa, o zaman sosyalizmden komünizme geçiş, 
yalnızca temelin değil, üst yapının da ortadan kaldırılmasını 
gerektirmez, ama sosyalist sistemin gelişen sosyalist temeline 
tekabül eden üst yapısının istikrarlı bir şekilde gelişmesini ve 
iyileştirilmesini gerektirir.  

Üçüncüsü, kapitalist toplumun itici gücü—sınıf 
mücadelesi—kaçınılmaz olarak kapitalist toplumun toplumsal 
ilişkilerinde devrimci bir patlamaya yol açarken, sosyalist 
sistemin halkın birliğini ifade eden itici güçleri toplumun 
tedrici gelişmesini sağlar.  

Dolayısıyla, eğer sosyalizm, burjuva üretim ilişkilerinin 
şiddetle yıkılması, kapitalizmin tüm temellerinin ve 
temellerinin yıkılması, temelinin ve üst yapısının ortadan 
kaldırılması sonucunda devrimci bir şekilde ortaya çıkıyorsa, 
yeni sosyal sistemin tüm temelleri, sosyalist toplumun 
temelinin ve üst yapısının istikrarlı gelişimi yoluyla gelişirken 
komünizm yavaş yavaş kendi temelinde olgunlaşır. 

Sosyalizm ile komünizm arasında “Çin duvarı” yoktur ve 
kapitalizm ile sosyalizm arasında temel bir fark yoktur. 

Komünizmin birinci ve ikinci evreleri arasındaki temel 
fark, ekonomik ve ruhsal olgunluklarının 
derecesidir. Komünizm, sosyalizmin istikrarlı gelişimi 
temelinde ortaya çıkar. Sosyalizmin komünizme kademeli 
dönüşümü zaman alır.  

XVIII. Parti Kongresi’nde J. V. Stalin, SSCB’nin ana 
ekonomik görevini çözmek, yani sosyalizmden komünizme 
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geçişin maddi ve teknik temelini oluşturmak için “zamana 
ihtiyaç var, küçük değil” dedi.1 .  

Sosyalizmden komünizme kademeli geçişin görevlerinin 
büyüklüğü, komünizm ile sosyalizm arasındaki temel, 
muazzam farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bundan, 
sosyalizmin komünizme kademeli gelişiminin kaçınılmaz 
döneminden geçmeden, komünizmin birinci aşamasından 
ikinci, en yüksek aşamasına hemen geçilemeyeceği sonucu 
çıkar. Bu kademeli büyüme, sosyalizmin ilkelerini ortadan 
kaldırarak veya temellerini zayıflatarak değil, sosyalizmin 
tüm temellerini istikrarlı bir şekilde güçlendirerek ve 
geliştirerek gerçekleşir. Sosyalizmden komünizme geçişin 
Lenin ve Stalin’in eserlerinde ortaya konan bu en önemli 
düzenliliği, somut ifadesini Stalin’in komünist inşa planında, 
ulusal ekonominin kalkınmasına yönelik beş yıllık planlarda 
bulur.  

Her yeni Stalinist beş yıllık plan, sosyalizmin ekonomik 
temellerinin, ücret ilkesinin tutarlı bir şekilde 
uygulanmasında iki tür sosyal sosyalist mülkiyetin—devlet ve 
kollektif çiftlik - kooperatifçilik gelişimine yansıyan daha 
istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlar. emek için, işçi ve 
köylülerin kültürel ve teknik düzeyinin iyileştirilmesinde, 
emek üretkenliğinde istikrarlı bir artışta, sosyalizmin politik 
temelinin sürekli olarak güçlendirilmesi ve güçlendirilmesi 
sayesinde komünizme sistematik bir geçiş yapılmaktadır— 
Sovyetler İşçi Milletvekilleri ve bir bütün olarak sosyalist 
devlet. Bu, canlı ifadesini, ülkenin bilinçli ve günlük 
yönetimine tüm nüfusun evrensel katılımına ilişkin Lenin’in 
ilkelerinin uygulanmasında bulur. Sosyalist sistemin manevi 
temellerinin ve ideolojik temellerinin—Marksist-Leninist 
ideolojinin—gelişmesi ve kapitalizmin kalıntılarını insanların 
zihninde kökünden sökme mücadelesinin güçlenmesiyle 
kitlelerin komünist eğitimiyle komünizme geçiş muazzam bir 
hız kazanır.  

                                                           
1 J. Stalin. Leninizmin Sorunları, s. 579. 
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Sosyalizmden komünizme kademeli geçiş, kapitalizmden 
sosyalizme geçişten daha hızlı gerçekleşiyor. Bunun nedeni, 
her şeyden önce, Sovyet toplumunun gelişiminin, ulusal 
ekonominin tüm dallarında sosyalist sistemin kurulması 
temelinde, çok-yapılı ekonominin ortadan kaldırılması 
koşullarında gerçekleşmesidir. üretici güçlerin sosyal 
karakteri ve sosyalist üretim ilişkileri, dostça işbirliği ilişkileri 
ve emekçilerin karşılıklı yardımlaşma ilişkileri. İkincisi, 
Sovyet toplumunun komünizme giden yolda gelişmesi, 
sömürücü sınıfların tasfiyesi koşullarında, işçi sınıfı ile 
köylülük ve bu sınıflar ile aydınlar arasındaki çizginin 
bulanıklaştığı koşullarda gerçekleşir. sosyalist toplumun 
ahlaki ve politik birlik, halkların dostluğu, Sovyet 
yurtseverliği, nasyonal sosyalist rekabet ve eleştiri ve 
özeleştiri gelişimi gibi güçlü itici güçleri temelinde.  

Bolşevik Parti’nin bilge liderliği, Sovyet devletinin sürekli 
büyüyen gücü ve ulusal ekonominin hızlı gelişme hızı, Stalin 
Yoldaş tarafından belirlenen tarihsel görevlerin başarıyla 
uygulanmasının anahtarıdır: ekonomik olarak en gelişmiş 
ülkeleri geçmek. ve bilimin yurtdışındaki başarılarını geride 
bırakıyor.  

Sovyet devleti, birleşik ve istikrarlı bir şekilde büyüyen 
sosyalist ekonomiye ve toplumsal gelişmenin sürekli büyüyen 
yeni itici güçlerine güvenerek, Sovyet toplumunun 
komünizme doğru ilerici hareketini hızlandırır.  

Bu hızlandırılmış gelişme hızı, Stalin’in savaş sonrası beş 
yıllık planının başarılı bir şekilde uygulanmasıyla 
kanıtlanmıştır.  

Sosyalizmden komünizme kademeli geçiş, gelişimin 
tamamen evrimsel bir yolda ilerleyeceği anlamına da 
gelmez. Komünizme giden yolda, ekonominin ve kültürün tüm 
dallarının gelişmesinde atılımlar oldu ve olmaya da devam 
edecek. Yoldaş, Stalin ‘atom enerjisinin barışçıl amaçlarla 
kullanılmasının üretim süreçlerinde büyük bir devrime neden 
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olacağını’ öngördü.1 SSCB Bakanlar Konseyi ve SBKP (B) 
Merkez Komitesi’nin kararına göre, Stalin’in doğanın 
dönüşümüne yönelik görkemli planının uygulanması, 
“Koruyucu orman plantasyonları planında, SSCB’nin Avrupa 
kısmının bozkır ve orman-bozkır bölgelerinde yüksek ve 
istikrarlı verim sağlamak için çim alan ekim nöbetleri ve 
göletler ve rezervuarların inşası’, ‘tarım ve hayvancılığın 
daha da geliştirilmesinde bir sıçrama’.  

Sosyalizmden komünizme kademeli geçiş, Sovyet 
toplumunun komünizme doğru gelişmesinin, zorlukların 
üstesinden gelinmeden, mevcut ve ortaya çıkan çelişkilerin 
üstesinden gelmek için ısrarlı bir mücadele olmadan 
gerçekleşeceği anlamına da gelmez.  

Yoldaş Stalin, komünizmin yerçekimi ile gelmeyeceğini 
öğretiyor; yeni ve eski arasındaki inatçı ve uzlaşmaz bir 
mücadelede tüm Sovyet halkının çabalarıyla fethedilmeli ve 
inşa edilmelidir. Komünizm mücadelesinde gerekli bir koşul 
ve etkili bir araç, Sovyet toplumunun gelişmesi için en önemli 
itici güçlerden biri olarak eleştiri ve özeleştirinin tam 
gelişimidir.  

SBKP(B) Merkez Komitesi ve SSCB Bakanlar Kurulu’nun 70. 
doğum gününde Stalin Yoldaş’ı selamlaması şöyledir: 
‘Komünizmin büyük mimarı! Tüm Bolşeviklere kendilerinden 
ve başkalarından son derece talepkâr olmayı, eksikliklerini 
cesurca eleştirmeyi ve başardıklarından kayıtsız kalmamaları, 
başarılarıyla kendilerini kandırmamaları konusunda onları 
uyarıyorsunuz. Eleştiri ve özeleştirinin komünizm 
mücadelesinde etkili silahlar olduğunu öğretiyorsunuz...’1  

Sovyet halkının mücadelesi, Stalin’in tek ülkede 
sosyalizm ve komünizmin zaferi sorununun iki yönü doktrinine 
dayanmaktadır: ülkenin iç gelişimi açısından ve uluslararası 
koşullar açısından.  

                                                           
1  J. V. Stalin yoldaşın , 9 Nisan 1947'de ABD Cumhuriyetçi Parti 
lideri Harold Stassen ile Konuşma  Kaydı. Pravda, 8 Mayıs 1947. 
1 Pravda, 21 Aralık 1949. 
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Stalin yoldaş, SSCB işçi ve köylülerinin kendi iç 
görevleriyle tamamen başa çıkabileceklerine ve eksiksiz bir 
sosyalist ve komünist toplum inşa edebileceklerine dikkat 
çekti. Ama kapitalist bir kuşatma olduğu sürece, SSCB’ye 
karşı kapitalist müdahale tehlikesi de vardır. Bu tehlikeyi 
ortadan kaldırmak için, kapitalist kuşatmanın kendisini yok 
etmek gerekir ve kapitalist kuşatma ancak şu şekilde 
yıkılabilir: en önemli ülkelerin en azından birkaçında proleter 
devrimin zaferi. Ancak o zaman sosyalizmin SSCB’deki zaferi 
tam ve nihai olarak kabul edilebilir.  

Stalin’in parlak liderliği sayesinde ülkemiz yenilmez bir 
güç haline geldi. Uluslararası bir izolasyon durumundan çıktı 
ve düşmanca bir kapitalist ortamda bulunan tek Devlet 
olmaktan çıktı. SSCB şimdi güçlü bir demokratik kamp 
tarafından yönetiliyor. Artık dünyada insanlarımızı 
kapitalizme döndürebilecek hiçbir güç yok.  

SSCB, sosyalizm ve demokrasinin çıkarları doğrultusunda 
tüm uluslararası durumdaki radikal bir değişiklik karşısında 
komünizmi muzaffer bir şekilde inşa ediyor. Ancak kapitalist 
kuşatma var olduğu ve inşa edilmekte olan komünizmin 
ülkesine karşı uluslararası emperyalist bir tepkinin askeri 
saldırı tehlikesi ortadan kaldırılmadığı sürece, Sovyet halkı en 
büyük uyanıklık ve seferberlik hazırlığı içinde kalmalıdır.  

Stalin yoldaş, tek ülkede sosyalizmin ve komünizmin 
zaferi sorununun yalnızca farklılığını değil, aynı zamanda iki 
tarafı arasındaki bağlantıyı da gösterdi. İlk muzaffer ülkede 
sosyalizm ve komünizmin inşası, devrimin diğer ülkelerde 
konuşlandırılmasının temelidir. Buna karşılık, emperyalizm 
zincirinden giderek daha fazla halkanın kopması, devrimin 
başka ülkelerde zafer kazanması, ülkemizde sosyalizmin ve 
komünizmin nihai zaferinin koşuludur.  

  
* * *  

  
Yoldaş Stalin, sosyalist bir toplumun inşasını tamamlamak 

ve sosyalizmden komünizme kademeli geçişi tamamlamak 
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için bir program tasarlarken, komünizmi inşa etmenin ana 
aracı olarak Sovyet devletine büyük önem verdi.  

İyi bilindiği gibi, insanlığın tüm tarih-öncesinde, 
toplumsal yaşamın itici gücü, ekonomik temele içkin ve 
uzlaşmaz sınıf mücadelesinde ifade edilen çelişkilerdi.  

Sosyalist sistem koşullarında, toplumsal gelişmenin itici 
gücü, yalnızca yekpare ekonomik temel—sosyalist üretim 
tarzının en önemli yönü değildir—uzlaşmaz çelişkilerden 
arınmış, üretici güçler ile toplum ilişkileri arasındaki tam 
uyumluluğa dayalıdır, üretim değil, aynı zamanda üst yapı ve 
her şeyden önce Lenin-Stalin partisi tarafından yönetilen 
sosyalist devlet. 

Stalin yoldaş, bir kez doğduğunda üstyapının ‘en büyük 
aktif güç haline geldiğini, temelinin şekillenmesine ve 
kendisini güçlendirmesine aktif olarak yardımcı olduğunu ve 
yeni sistemin eski temeli ve eski sınıfları bitirmesine ve 
ortadan kaldırmasına yardımcı olmak için tüm önlemleri 

aldığını’ öğretir.1 Dünya tarihinde hiçbir zaman üstyapı, 
sosyalizmin ve komünizmin inşası çağında olduğu kadar büyük 
bir dönüştürücü rol oynamamıştır. Bu, özellikle 
toplumumuzun siyasi üstyapısı örneğinde, Sovyet Devleti 
örneğinde belirgindir. Sovyet devleti, kurulduğu ilk günden 
itibaren tarihte eşi benzeri olmayan büyük bir dönüştürücü 
güç haline geldi ve üst yapısıyla eski temelin ortadan 
kaldırılmasına, sömürücü sınıfların yok edilmesine aktif 
olarak katkıda bulundu. Sovyet devleti, tüm gücüyle, 
sosyalist üstyapının tüm unsurlarını geliştirmek için sosyalist 
temelin oluşturulmasına ve pekiştirilmesine aktif olarak 
yardımcı oldu.  

Tek ülkede komünizmi inşa etme olasılığı doktrinini 
somutlaştıran ve geliştiren Stalin yoldaş, kapitalist ortam 
devam ederse, komünizmde bile devletin varlığının gerekli 
olduğu önermesini ileri sürdü ve parlak bir şekilde haklı 
çıkardı. Yoldaş Stalin’in bu büyük bilimsel keşfi, Sovyet 
halkını komünizmi inşa etmenin yasaları ve yöntemleri 

                                                           
1 J. Stalin. Marksizm ve Dilbilimin Sorunları, s. 7. 
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hakkında doğru bir anlayışla donatıyor. Stalin Yoldaş, XVIII. 
Parti Kongresi’ne sunduğu program raporunda, Sovyet Devleti 
sorununu teori sorunları arasında öne çıkardı. Sovyet devleti, 
sosyalizmi inşa etmenin ana aracıydı ve aynı zamanda 
komünizmin en yüksek aşamasını yaratmanın ana aracıydı.  

Sosyalizmin inşası sırasında bile, Stalin yoldaş, işçi sınıfı 
diktatörlüğünün tüm organlarını, Sovyet devletinin tüm 
kaldıraçlarını mümkün olan her şekilde güçlendirme 
ihtiyacına defalarca işaret etti. Stalin yoldaş, SSCB’de 
komünizmin tam zaferini ancak devletin tam olarak 
güçlendirilmesi yoluyla elde edebileceğimizi gösterdi.  

Stalin yoldaş, komünizmin inşası bağlamında Sovyet 
devletinin azgelişmişliğini ortadan kaldırdı ve tam ve eksiksiz 
bir sosyalist devlet doktrini yarattı. On Sekizinci Parti 
Kongresi’ne sunduğu tarihsel raporunda Stalin yoldaş şunları 
söyledi:  

“İleriye, komünizme doğru ilerliyoruz. Komünizm 
döneminde hala bir Devletimiz olacak mı?  

Evet, kapitalist kuşatma ortadan kaldırılmazsa, dışarıdan 
askeri saldırı tehlikesi ortadan kaldırılmazsa devam edecek 
ve değişen iç ve dış duruma göre devletimizin biçimlerinin 
yeniden değişeceği açıktır.  

Hayır, kapitalist kuşatma ortadan kaldırılırsa, onun yerine 
sosyalist bir kuşatma geçirilirse, hayatta kalamayacak ve yok 
olacaktır.’1 .  

Stalin yoldaş, onsuz komünizmin inşasının imkansız 
olduğu Sovyet Devletinin görev ve işlevlerini açıkladıktan 
sonra, sosyalizmden komünizme geçiş koşullarında Sovyet 
devletinin temel işlevinin ekonomik, örgütsel, kültürel ve 
eğitimsel faaliyetler olduğuna dikkat çekti. Sovyet Devletinin 
ekonomik ve örgütsel faaliyeti, Marksizm-Leninizmin 
kurucularının eserlerinde ortaya konan ve devletin ekonomik 
politikasında ifade edilen sosyalizmin ekonomik yasalarının 
bilinçli kullanımına dayanmaktadır.  

                                                           
1 J. Stalin. Leninizmin Sorunları, s. 606. 
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Komünizmin inşasını sağlayan sosyalizmin en önemli 
ekonomik yasaları, her şeyden önce ulusal ekonomik 
planlamayı içerir. 

Yoldaş Stalin, sosyalizmin ekonomi politiğinin kapsamlı 
bir şekilde işlenmesi için en büyük itibara sahiptir. Marksizm-
Leninizm teorisini dehasıyla geliştiren Stalin yoldaş, sosyalist 
planlamanın somut ilkelerini ortaya koydu ve Sovyet 
Devletinin ve halk kitlelerinin komünist inşa planlarını 
gerçekleştirmedeki rolünü gösterdi. Stalin yoldaş, Sovyet 
sosyalist ekonomisinin koşullarında işleyen değer yasasının 
bilinçli planlı kullanımı temelinde sosyalist yönetim 
yöntemlerini uygulayarak, emek için sosyalist ödeme ilkesini 
uygulamada Sovyet devletinin en önemli görevlerini 
dönüştürülmüş bir formda tanımladı. 

Ulusal ekonominin restorasyonu ve geliştirilmesi için 
savaş sonrası beş yıllık planın uygulanmasının başarısı, 
komünizmi inşa etme görevlerini çözmedeki lider rolü olan 
Sovyet devletinin gücünü ve gücünü göstermektedir.  

Devletimiz, Sovyet sisteminin temellerinin temeli olan 
kamu mülkiyetini koruma işlevini yerine getirir. Sovyet 
devleti, ülkemizin askeri savunma işlevini yerine getirerek 
SSCB’nin askeri ve ekonomik gücünü güçlendiriyor. Silahlı 
Kuvvetlerimiz, Sovyetler Birliği’nin devlet çıkarlarını korumak 
üzere tasarlanmıştır. Sovyet devleti, yüksek ekonomik ve 
askeri gücüyle, uluslararası durumda, emekçilerin çıkarları 
doğrultusunda, barış, demokrasi ve sosyalizm kampının 
güçlerinin emperyalizm kampı üzerindeki üstünlüğü yönünde 
bir değişiklik başardı. ve yeni bir savaşın kışkırtıcıları. Sovyet 
Devleti, dünya barışı için verdiği mücadelede, komünist bir 
toplum inşa eden halkımızın barışçıl emeğini koruyor.  

Sovyet Devleti, işlevlerini yerine getirirken ülkemizde 
komünizmin inşasını sağlar ve aynı zamanda uluslararası 
barış, demokrasi ve sosyalizm kampının güçlerini çoğaltır. 

  
* * * 
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Stalin yoldaş, sosyalizmin inşasının tamamlanması ve 
komünizme kademeli geçiş döneminde, Sovyet Devletinin 
ekonomik, örgütsel, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin iki ana 
görev tarafından belirlendiğini öğretir.  

Birincisi, kişi başına düşen sanayi ürünleri üretiminde 
büyük kapitalist ülkeleri yakalamak ve geçmek ve böylece 
komünizmin maddi ve teknik temelini oluşturmak— 
komünizmin en yüksek aşamasına geçiş için temel bir 
koşul. Bu, SSCB’nin ana ekonomik görevidir.  

İkinci olarak, halkın kafasındaki kapitalizm kalıntılarını 
aşmak, kitlelerin komünist eğitimini sağlamak ve komünizmin 
en yüksek aşamasına geçiş için gerekli manevi ön koşulları 
yaratmak gerekir. İdeolojik çalışma alanındaki ana görev 
budur. 

Stalin yoldaş, parlak eserlerinde, özellikle Komünist 
Partisi Parti Kongresi’ndeki raporunda, Tüm Birlik 
Toplantısı’ndaki konuşmasında, sosyalizmden komünizme 
geçişin ana görevleri ve yollarının kapsamlı ve derinlemesine 
teorik bir gerekçesini verdi. Stakhanovites, yeni bir Anayasa 
taslağı hakkında bir raporda, bir “SBKP (B) Tarihine İlişkin 
Kısa Ders”te, partinin XVII. Kongresindeki bir raporda, 
seçmenlerin ön seçim toplantısında yaptığı konuşmada 9 
Şubat 1946’da Moskova’nın Stalinist seçim bölgesi, “Marksizm 
ve dilbilim sorunları” çalışmasında ve diğer 
çalışmalarda, Stalin yoldaşın komünizmin inşası konusundaki 
akıllıca talimatları, partinin ve hükümetin sanayi, tarım ve 
kültür konularında, doğanın dönüşümü açısından verdiği tarihi 
kararlarda, komünizmin büyük inşaat projelerine ilişkin 
kararlarda en canlı şekilde yansıtıldı. 

Stalinist sosyalist inşa planının ana bağlantıları ülkenin 
sanayileşmesi ve tarımın kollektifleştirilmesi ise, o zaman 
Stalinist komünist inşa planının en önemli bağlantıları 
SSCB’nin ana ekonomik görevinin ve kitlelerin komünist 
eğitiminin çözümüdür. Ülkenin sosyalist sanayileşmesi ve 
tarımın kollektifleştirilmesi, sosyalizmin maddi ve teknik 
temelinin yaratılmasını sağladı. SSCB’nin temel ekonomik 
görevinin çözümü ve kitlelerin komünist eğitimi, komünizmin 
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maddi, teknik ve kültürel temellerinin oluşturulmasını 
sağlayacaktır.  

Ekim Devrimi arifesinde bile Lenin, ‘gelişmiş ülkeleri 
yakalamak ve onları ekonomik olarak da geçmek’ gereğinden 
söz etti.1 Sosyalizmin zaferinin bir sonucu olarak, bu görev 
SSCB’nin ana ekonomik görevi haline geldi.  

Sosyalizmden komünizme geçiş için gerekli olan üretici 
güçlerin seviyesini belirleyen J. Stalin, “Ancak, ekonomik 
olarak başlıca kapitalist ülkeleri geride bırakırsak, ülkemizin 
tamamen tüketim mallarına doymasını bekleyebiliriz, bir 
ürün bolluğu ve biz komünizmin ilk aşamasından ikinci 
aşamasına geçiş yapabileceğiz.’2 .  

Stalin yoldaş, bu görevin yerine getirilmesinin üretim 
kapasitelerinin daha da büyümesini, ulusal ekonominin tüm 
dallarında teknolojik ilerlemeyi, personelin eğitimini, iş 
mekanizasyonunu ve üretim süreçlerinin otomasyonunu 
gerektirdiğine dikkat çekiyor. 

Stalin yoldaş 9 Şubat 1946’daki konuşmasında, KAM’ın 
yıllık pik demir üretimini 50 milyon tona, çelik üretimini 60 
milyon tona, kömürü 500 milyon tona ve petrolü 60 milyon 
tona yükseltmesi gerektiğini söyledi. 15-20 yıl için tasarlanan 
bu görkemli Stalinist program, ekonomimizin gelişmesinde 
yeni bir sıçramayı, üretimi üçe katlamayı, komünizmin maddi 
temellerini oluşturmayı ve ülkemizi tüm kazalardan korumayı 
amaçlamaktadır.  

Ana ekonomik görevi çözen ülkemiz, sanayi üretimi 
açısından Amerika Birleşik Devletleri’ni yüzde 30, İngiltere’yi 
ise 4,5 kat geride bırakacak. Bu, SSCB’nin en gelişmiş 
kapitalist ülkelerden önemli ölçüde daha fazla endüstriyel 
çıktı üreteceği anlamına gelir. 

Aşağıdaki karşılaştırmalı veriler, Stalin’in SSCB’nin üç beş 
yıllık plan için tasarlanan ana ekonomik görevinin 
uygulanmasına yönelik programının gerçekliğini 
göstermektedir. 

                                                           
1 V. İ. Lenin. Cilt 25, sayfa 338. 
2  J. Stalin. Leninizmin Sorunları, s. 578-579. 
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Aşağıdaki karşılaştırmalı veriler, Stalin’in SSCB’nin üç beş 
yıllık plan için tasarlanan ana ekonomik görevinin 
uygulanmasına yönelik programının gerçekliğini 
göstermektedir. 

1940 yılında Zoyna arifesinde ülkemizde 18 milyon tonun 
üzerinde çelik üretildiği bilinmektedir. 1950’de çelik üretimi, 
savaş öncesi seviyeyi yüzde 49 aştı.  

1940 yılında 15 milyon ton pik demir üretildi. 1950’de 
demir eritme, savaş öncesi düzeyi yüzde 29 oranında aştı.    

1940 yılında 166 milyon ton kömür üretildi. 1950’de 
kömür üretimi, savaş öncesi düzeyi yüzde 57 oranında aştı.  

1940 yılında 31 milyon ton petrol üretildi. 1950’de petrol 
üretimi savaş öncesi düzeyi yüzde 22 aştı. Savaş öncesi gayri 
safi sanayi üretiminin seviyesi yüzde 73 oranında 
aşıldı. 1950’de brüt tahıl hasadı 1940 seviyesini 345 milyon 
pound aştı.    

Sosyalist sanayinin ve tarımın yüksek gelişme oranlarını 
karakterize eden tüm bu rakamlar, ülkemizin, komünizmin 
maddi ve teknik temelinin kendi içinde yaratılmasını 
sağlayacak, Stalin’in üretici güçlerin devasa kalkınma planını 
10-15 yılda başarıyla yerine getireceğini ve aşacağını 
göstermektedir. Komünizmin maddi ve teknik temelini 
oluşturmak için gerekli bir koşul, bilimin hızlı gelişimi, hem 
sanayi alanında hem de tarım alanında daha yüksek 
teknolojinin tanıtılmasıdır. V. M. Molotov, “Çağımızda,” 
diyor, “makine ve yüksek teknoloji çağında—ve hatta” 
yetişmek ve geçmek” istediğimizde bile—yeni teknolojiyi 
ulusal ekonomimizin tüm dallarında daha yaygın ve verimli 
bir şekilde tanıtmamız gerekiyor, böylece teknoloji ve 
bilimdeki modern başarılar, endüstrimizin ve tüm ulusal 
ekonominin gelişmesinde giderek daha önemli bir rol 
oynamaktadır. O zaman, ülkemizin çıkarları ve komünizmin 
çıkarlarının gerektirdiği başarıyla, ekonomik anlamda en 
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gelişmiş kapitalist ülkeleri yakalama ve aşma sorununu 
çözeceğiz.’1  

Büyük komünist inşa planının ayrılmaz bir parçası, Sovyet 
halkı tarafından Stalin Yoldaş liderliğinde başarıyla uygulanan 
savaş sonrası beş yıllık plandır. Bu, komünizmin maddi 
temelini yaratmada ileriye doğru atılmış büyük bir 
adımdır. Savaş öncesi üç beş yıllık plan sırasında yaklaşık 9 
bin işletme inşa edildiyse, savaş sonrası beş yıllık planın 
planına göre 6 bin büyük işletme restore edildi ve yeniden 
inşa edildi. Fabrikaların ve fabrikaların büyümesiyle birlikte 
yeni personel de büyüyor. 

Ülke ekonomisindeki işçi ve çalışan sayısı yıldan yıla 
artmaktadır. 1950 yılında 39 milyon 200 bin kişi olan işçi ve 
çalışan sayısı 1940 yılı sonuna göre 7 milyon 700 bin kişi 
artmıştır. 

Tarım da istikrarlı bir şekilde yokuş yukarı gidiyor. Ülkede 
tahıl sorunu başarıyla çözüldü. Tahıl ürünleri üretiminde 
ülkemiz dünya birincisi olmuştur. 

Bir sosyal sistemin ekonomik gücü, yalnızca ulaşılan 
üretim ve teknoloji düzeyiyle değil, aynı zamanda ekonomik 
büyüme oranıyla da belirlenir. Son 20 yılda, ekonomimizin 
büyüme hızı, Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik 
kalkınma hızından 10 kat daha fazladır ve bu, SSCB’nin faşist 
işgalden ciddi şekilde etkilenmesine ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin bundan kâr etmesine rağmen. savaş. Son üç 
yılda, endüstrimizin ortalama büyüme yüzdesi, savaş öncesi 
beş yıllık herhangi bir planda SSCB’deki endüstriyel gelişme 
oranını aşan yüzde 22,5’i terk ediyor. 

Kitlelerin yaratıcı etkinliğinin büyümesine dayanan 
Sovyet devleti, ulusal ekonominin tüm dallarına sürekli olarak 
yeni teknolojiler sokmakta, bir ekonomi tarzı için, üretim 
maliyetini düşürmek, işletme sermayesinin devrini 

                                                           
1 V. M. Molotov Yoldaşın 6 Şubat 1946'da Moskova'da Molotof seçim 
bölgesi seçmenlerinin ön seçim toplantısında Konuşması, 7 Şubat 
1946,  Pravda. 
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hızlandırmak için, üretim kapasitesinin daha iyi kullanılması, 
emek verimliliğinde artış için savaşmaktadır. 

Savaş sonrası beş yıllık planın başarıyla yerine getirilmesi, 
Sovyet devletinin gücünü bir kez daha teyit ediyor. Stalin 
yoldaşın—yurtdışındaki bilimin başarılarını aşmak—görevinin 
giderek daha başarılı çözümü, devletimizin gücüne, büyük 
ekonomik, örgütsel, kültürel ve eğitim faaliyetlerine tanıklık 
ediyor. Atom silahlarına sahip olmamız ve atom enerjisini 
barışçıl amaçlarla kullanmaya başlamış olmamız, Bolşevik 
Parti ve Sovyet hükümeti tarafından gelişmesi için yaratılan 
son derece elverişli koşullarda cesurca ilerleyen Sovyet 
biliminin başarılarına tanıklık ediyor. 

Ülkemizde araştırma kurumları ağı sürekli büyümekte ve 
bilimsel personelin eğitimi sürekli genişlemektedir. 1950’de 
araştırma enstitülerinin sayısı 1940’a göre 1,5 kat, bilim 
adamlarının sayısı ise neredeyse iki katına çıktı. Şimdi 
150,000 araştırma çalışanı istihdam eden 3,500’den fazla 
devlet araştırma enstitümüz, laboratuvarımız, deney 
istasyonumuz var. 

Komünist inşanın ihtiyaçları ve onun maddi ve teknik 
temelinin yaratılması, Sovyet bilimini hızla ilerletmekte, 
daha fazla yeni problemler ortaya çıkarmakta ve yeni bilim 
dallarının doğmasına neden olmaktadır. Örneğin, çok yönlü 
mekanizasyon ve üretim otomasyonu görevleriyle bağlantılı 
olarak, Sovyet bilim adamlarının öncelik kazandığı temel 
sorunların geliştirilmesinde yabancı bilimin başarılarını aşan 
yeni bir bilim dalı ortaya çıktı. 

Komünizmde, sosyalizme kıyasla ölçülemeyecek kadar 
yüksek bir teknik üretim temeli yaratılacaktır. Sosyalizmde 
çok yönlü bir mekanizasyon ve üretim otomasyonu süreci 
başlarsa, komünizm altında devasa bir gelişme 
alacaktır. Endüstriyel üretimin otomasyonu, ekonominin tüm 
sektörlerinin kimyasallaştırılması ve elektrifikasyonun 
maksimum gelişimi, yüksek teknoloji temelinde 
sağlanacaktır. Komünizmin ekonomik temeli, tek bir kamu 
mülkiyeti biçimiyse, o zaman teknik temel, tüm ülkenin 
elektrifikasyonudur. Şubat 1920’de Lenin, Sovyet sistemi 
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temelinde elektrifikasyonun ülkemizde komünizmin 
temellerinin nihai zaferini yaratacağını kaydetti. 

Lenin, ‘Komünizm, Sovyet iktidarı artı ülkemizin 
elektrifikasyonudur’ demişti. Aynı zamanda Lenin, 
elektrifikasyonun modern teknoloji temelinde inşa edilmiş 
büyük ölçekli üretimi gerektirdiğini ve ‘modern ileri 
teknolojinin acilen tüm ülkenin elektrifikasyonunu 
gerektirdiğini’ vurguladı.1 Bu Leninist önermeleri geliştiren 
Stalin Yoldaş, ‘komünizme doğru ilerlemek için, Sovyet 
hükümetinin tüm ulusal’ ekonomiyi’ büyük ölçekli üretime 
aktararak ülkeyi elektriklendirmesi gerektiğini öğretir.2 Ve bu 
anlaşılabilir bir durumdur, çünkü üretim süreçlerinde 
makinelerin ve elektriğin makul ve kapsamlı kullanımı, büyük 
bir ekonominin varlığını gerektirir. 

Elektrik enerjisinin evrensel kullanımına dayanan büyük 
ölçekli endüstriyel ve tarımsal üretim, komünizmin en önemli 
teknik temeli olarak çok yönlü mekanizasyon ve otomasyonu 
gerektirir. Elektrifikasyon ve büyük ölçekli üretim arasındaki 
bu iç bağlantı, şimdi özellikle tarımda yenilenmiş bir güç 
gösteriyor. Tarımın daha fazla mekanizasyonu ve 
elektrifikasyonun gelişmesi, küçük kollektif çiftlikleri daha 
büyük olanlarda birleştirmeyi hayati hale getirdi. 

Ülkemizde komünizmin maddi ve teknik temeli başarıyla 
oluşturulmaktadır. Sadece sanayinin değil, tarımın da 
elektrifikasyonu hızla gelişiyor. Büyük Vatanseverlik Savaşı 
sırasında bile, Şubat 1945’te, Yoldaş Stalin’in inisiyatifiyle, 
kırsal enerjinin geliştirilmesi konusunda bir kararname kabul 
edildi. Bu çalışma geniş boyutlara ulaşmıştır. Partimiz ve 
hükümetimiz tarımın elektrifikasyonunu gerçekleştirmek için 
her türlü tedbiri almaktadır. 

Sovyetler Birliği, artan elektrik santrali kapasitesi ve 
artan elektrik üretimi açısından Amerika Birleşik 
Devletleri’nden altı kat daha hızlıdır. Savaş sonrası beş yıllık 
plan, 1950’de elektrik üretimi için çağrıda bulundu, 1940’a 

                                                           
1 V. İ. Lenin, Vol. 33, p. 112. 
2 J. V. Stalin, Vol. 11, p. 311. 
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göre yüzde 70 daha fazla. Aslında, savaş öncesi seviye yüzde 
87 oranında aşıldı. Şu anda ülkemizde, her yıl GOELRO 
planına göre on buçuk yıldır devreye alınması gerekenden çok 
daha büyük elektrik kapasiteleri devreye giriyor. 1950’de 
GOELRO planı 15 kez aşıldı. Elektrik üretimindeki büyüme 
sanayideki büyümeyi aşıyor. Örneğin, 1949’da, tüm sermaye 
işinin hacmi 1948’e kıyasla yüzde 20 arttıysa, o zaman enerji 
santralleri için bu büyüme neredeyse iki katıydı—yüzde 
39. Yoldaş Stalin’in girişimiyle, yeni ve en önemli bir sanayi 
dalı yaratıldı—güç ekipmanı üretimi. 

Büyük Stalinist inşaat projeleri—dünyanın en büyük 
hidroelektrik santralleri—komünizmin maddi ve teknik 
temelinin yaratılmasında yeni bir aşamaya işaret 
ediyor. Volga, Dinyeper, Amu Darya’daki yeni hidroelektrik 
santrallerinin toplam kapasitesi, yıllık 22 milyar kilovat saate 
kadar elektrik üretimi ile 4 milyon kilovattan fazla 
olacak. Komünizmin yeni inşaat projeleri, ülkemizin birçok 
bölgesindeki elektrik santrallerini tek bir enerji sisteminde 
birleştirerek SSCB’nin tüm merkezi kısmı ölçeğinde bir yüksek 
voltaj şebekesinin oluşturulmasını sağlayacaktır.  

Elektrifikasyonun daha da geliştirilmesi, ülke genelinde 
tek bir yüksek voltaj şebekesinin oluşmasına yol açacaktır. Bu 
geleceğin yüksek gerilim ağının en önemli bağlantıları ve 
bileşenleri zaten mevcuttur. Moskova, Ivanov, Gorky, 
Yaroslavl, Rybinsk ve diğerlerindeki enerji santralleri tek bir 
enerji sistemi oluşturuyor. 

Yeni hidrolik yapıların İngiltere, Belçika, Hollanda, İsviçre 
ve Danimarka’nın toplam topraklarını aşan 28 milyon 
hektardan fazla arazi için sulama ve sulama sağlayacağını 
söylemek yeterli. ... Sulanan arazide buğday hasadı, tüm 
Kanada’daki buğday hasadını önemli ölçüde aşacak ve 70 
milyon insanı doyurma fırsatı sunacak. 

Muazzam ölçek, devasa ölçek, tarihteki en büyük yeni 
hidroelektrik komplekslerinin benzeri görülmemiş inşaat hızı, 
tüm dünyaya yükselen komünizmin avantajlarını 
gösteriyor. Ülkemizde sadece kapitalizm çağı değil, 
sosyalizmin inşa tarihi de böyle bir ölçek ve hız bilmiyordu. 
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Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en güçlü 
hidroelektrik santralleri 972.000 kilovat ile Columbia Nehri 
üzerindeki Grand Cooley ve 1.030.000 kilovat ile Colorado 
Nehri üzerindeki Boulder Barajı’dır. Bu istasyonlardan ilki 
yaklaşık 20 yıldır yapım aşamasında ve henüz hazır 
değil. İkincisi 40 yaşın üzerinde ama yine de tam kapasite 
çalışmıyor. Bu veriler, en güçlü Amerikan hidroelektrik 
santrallerinin, hem kapasite hem de benzeri görülmemiş bir 
inşaat hızı açısından yeni hidroelektrik santrallerimizden 
önemli ölçüde daha düşük olduğunu göstermektedir. 

Sosyalizmin inşası sırasındaki en büyük yapı Dinyeper 
hidroelektrik santraliydi. Ama aynı zamanda Kuibyshev ve 
Stalingrad hidroelektrik santrallerine kıyasla 3–3½ kat daha 
azdır. Bu durumda, yeni hidroelektrik santrallerinin ve 
kanallarının komünizmi inşa etmek için büyük planın sadece 
bir parçası olduğunu hesaba katmak gereklidir.  

Komünizmin maddi temellerini oluşturma konusunda, 
tarım ve hayvancılığın daha da güçlü bir şekilde gelişmesini 
sağlamak için tasarlanmış, doğanın dönüşümü için başarıyla 
uygulanan Stalinist plan olağanüstü bir öneme sahiptir. 

Komünizmin maddi temellerinin yaratılması, daha fazla 
yakınlaşma ve nihayetinde, iki tür kamu mülkiyetinin—devlet 
(ulusal) ve kollektif çiftlik kooperatifi—tek bir komünist 
mülkiyet biçiminde birleşmesiyle ilişkilidir. Devlet 
mülkiyetinin öncü rolünü sağlarken, her iki kamu mülkiyeti 
biçiminin de istikrarlı bir şekilde geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi yoluyla buna doğru ilerliyoruz. Devlet 
mülkiyetinin öncü rolü, ulusal ekonominin belirleyici 
kolunun—sosyalist sanayinin—öncelikli gelişmesinde ifade 
edilir. 

Ülke çapında tek bir komünist mülkiyet biçimi yaratmada 
olağanüstü önem taşıyan makine ve traktör istasyonlarının 
istikrarlı gelişimi, sosyalist sanayinin ve onun çekirdeği olan 
makine yapımının daha sonraki başarılarına bağlıdır. Makine 
ve traktör istasyonları, Sovyet devletinin elinde, kırsal 
bölgeyi komünist bir temelde dönüştürmek için güçlü bir 
kaldıraçtır. Gelişmiş, sofistike makineler, öncelikle MTS 
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aracılığıyla tarım için kullanılmaktadır. 1950’de kollektif 
çiftliklerde tüm çiftçilik, nadas ve kışlık çiftçilik işlemlerinin 
yüzde 90’ından fazlası traktör çekişi ile yapıldı. Kollektif 
çiftliklerdeki tüm tahıl ekim alanlarının yarısı biçerdöverlerle 
hasat edilmiştir. Orman koruma, çayır ıslahı ve makine-
hayvan yetiştirme istasyonları oluşturuluyor. Bugün tarımdaki 
tüm bu devlet istasyonlarının toplam sayısı 8.400’dür. MTS 
aracılığıyla devlet, tarımın kapsamlı mekanizasyonunu 
gerçekleştirir. 

Her yıl MTS, tarımın çeşitli dallarını giderek daha fazla 
kapsamaktadır. Makine ve traktör istasyonlarının 
geliştirilmesi ve tarımda daha ileri teknolojinin getirilmesi ile 
yakın bağlantılı olarak, tarımda üretici güçlerin güçlü bir 
şekilde gelişmesi anlamına gelecek bir komün ortaya 
çıkacaktır. 

“Komün,” diye yazmıştı Yoldaş Stalin, “en yüksek biçimi 
temsil eden, ancak gelecekte kollektif çiftlik hareketinin ana 
halkası haline gelebilir.” Ve daha fazla yoldaş Stalin şunları 
belirtiyor: “Gelecekteki komün, gelişmiş ve müreffeh bir 
artelden büyüyecek. Artelin tarlalarında ve çiftliklerinde 
tahıl, hayvan, kümes hayvanları, sebze ve diğer her türlü 
ürün bol olduğunda, makineli çamaşırhaneler, modern 
mutfaklar, kantinler, fırınlar vb. Artellerde açılan kollektif 
çiftçi, kendi ineğine ve küçük hayvanına sahip olmaktansa 
çiftlikten et ve süt almanın kendisi için daha karlı olduğunu 
gördüğünde, kollektif çiftçi onun için yemek yemesinin daha 
karlı olduğunu gördüğünde kantinde, fırından ekmek al ve 
umumi çamaşırhaneden çamaşır yıka, 25 bu işi kendi başına 
yapmaktansa. Gelecekteki komün, daha gelişmiş bir teknoloji 
ve daha gelişmiş bir artel temelinde, ürün bolluğu temelinde 
ortaya çıkacaktır”.1 

MTS’nin istikrarlı büyümesi ve tarımdaki rollerinin 
artması, MTS ve kollektif çiftlikler arasındaki ilişkilerin 
gelişmesi ve ayrıca tarımın elektrifikasyonunun devletten 
artan finansal ve maddi ve teknik yardımla uygulanması, bir 

                                                           
1 J. Stalin. Leninizmin Sorunları, s. 319, 469. 
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emeğin her zamankinden daha fazla toplumsallaşması ve 
(ülke çapında) devletin ve kooperatif-kolektif çiftlik 
mülkiyetinin, gelecekte tek bir komünist mülkiyet biçiminde 
birleşmelerine kadar giderek daha fazla yakınlaşması. 

Sovyet teknolojisinin elektrifikasyonla birlikte önde 
gelen, genel gelişim çizgisi, emeğin mekanizasyonu, üretimin 
otomasyonu ve yeni enerji türlerinin kullanılmasıdır. 

Sanayinin en önemli dallarında (kömür, turba, madencilik 
ve ormancılık) özellikle emek tüketen ve zahmetli işlerde 
kapsamlı mekanizasyon tamamlanmaktadır. Bazı sanayi 
kollarında mekanizasyon, tüm temel üretim süreçlerinin 
yüzde 80-90’ına ulaşmıştır. 1950’de kömür endüstrisi, 
kömürün kesilmesi ve kırılması, teslimi ve nakliyesi ve 
demiryolu vagonlarına yüklenmesi gibi emek yoğun süreçlerin 
makineleşmesini tamamladı. Kömür madenciliği süreçlerini 
otomatikleştirmeye yaklaştık. En büyük Stalinist şantiyelerde 
kazı ve beton işleri tamamen mekanize edildi. Tarımda, tahıl 
ve diğer sıra dışı mahsullerin yetiştirilmesiyle ilgili ana 
çalışma neredeyse tamamen mekaniktir. Yeni enerji 
santrallerinin devreye alınmasıyla, hayvancılık, elektrikli 
traktörler, tarımsal ıslah, orman koruma, inşaat ve diğerleri 
dahil olmak üzere her türlü MTS’nin daha da geliştirilmesiyle, 
tarımın kapsamlı mekanizasyonu sorunu çözülüyor. 

Her yıl, emeğin kapsamlı mekanizasyonunu sağlayan daha 
fazla yeni makine üretiliyor. Endüstrimiz, örneğin 14 
metreküp veya daha fazla kova kapasiteli dev yürüyen 
ekskavatörlerde ustalaşmış ve üretmiştir. Makine imalat 
sanayimiz, komünizmin büyük inşaat projeleri için 22 
metreküp kova kapasiteli devasa ekskavatörleri bile 
hazırlıyor. Bu hafriyat makinelerinin her biri 10 binden fazla 
ekskavatörün yerini alıyor. Modern ile hasat, birçok iş 
sürecini mekanize birleştirir ve elle yapılan işçilikle 
karşılaştırıldığında, hasat alanının birimi başına işçilik 
maliyetlerini yüzlerce kez azaltır. Örneğin, iki çift 
biçerdöverde, günde ortalama 75 hektar hasat yapan bir 
biçerdöver operatörü, 950 kişinin yanı sıra 150 at, 37 harman 
makinesi, 20 atlı harman makinesinin yerini alıyor. 
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Vasıfsızların karmaşık mekanizasyonu gerçekleştirilirken, 
ağır el emeğinin yerini son teknolojiye dayalı yüksek nitelikli, 
yüksek performanslı işgücü almaktadır. 

Üretimin mekanizasyonu ve otomasyonunda hayati önem 
taşıyan, ülkemizde her yıl sayısı artan modern makine ve 
makinelerin kullanılmasıdır. Sadece 1950’de, SSCB’de 
400’den fazla büyük yeni yüksek performanslı makine ve 
mekanizma tasarımı oluşturuldu ve seri üretime alındı. Ural 
Ağır Makine Fabrikasında, kendisini oluşturan makinelerin 
tüm gruplarının otomatik kontrolüne sahip bir raylı blok 
değirmen oluşturuldu. Otomasyon ve verimlilik açısından bu 
değirmenin tüm dünyada eşi benzeri yok. 

Üretimin otomasyonu, otomatik makinelerin seri olarak 
oluşturulmasında, otomatik makine sistemlerine geçişte, 
otomatik üretim hatlarına, atölyelere ve işletmelere geçişte 
ifadesini bulmaktadır. 

Stalin Yoldaş’ın talimatlarıyla, hammadde yüklemeden 
bitmiş ürünlerin paketlenmesine kadar tüm üretim 
süreçlerinin otomatikleştirildiği Moskova Otomatik Fabrikası 
kuruldu. 

Bu, işçilerin yalnızca karmaşık makine hatlarının işleyişini 
gözlemlemek ve kontrol etmekle meşgul olduğu, dünyadaki 
bu tür ilk mekanize işletmedir. Otomatik fabrika, komünist 
toplumun girişimlerinin prototipidir. Komünist girişimlerin 
önkoşulları başarıyla yaratılıyor. Örneğin, dökme demir ve 
çeliğin beşte dördü mekanize ve otomatik yüksek fırınlarda 
ve açık ocaklarda üretilir. Gıda endüstrisindeki üretim 
süreçleri de otomatik hale getiriliyor. Burada, otomatik ve 
yarı otomatik makineler, yüzlerce ürünü serbest bırakarak 
dağıtır, paketler ve el emeğinden insanlar. Ekmeğin 
pişirilmesi, konserve, alkol, şeker vb. yapımında ısıl işlemler 
otomatik olarak düzenlenir. Birçok elektrik santrali otomatik 
mekanizmalar olarak çalışır. Onlarca santrali birleştiren 
dünyanın en büyük güç sistemi olan Moskova’nın sevk 
memuru, Moskova’daki çalışma konsolundan bir düğmeye 
basarak kendisinden kilometrelerce uzakta bulunan elektrik 
jeneratörlerini çalıştırıyor. Moskova-Volga kanalında, sevk 
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memuru, hidroelektrik santrallerinin işleyişi hakkında 
otomatik makinelerden telefonla raporlar alır. SSCB Enerji 
Santralleri Bakanlığı, mevcut ve yeni inşa edilen tüm 
hidroelektrik santrallerinin otomasyonunu önümüzdeki 
yıllarda tamamlamaya karar verdi. 

Elektrik enerjisinin yaygın kullanımı sayesinde çalışma 
koşulları kökten kolaylaşır, üretim kültürü yükseltilir, 
minimum çaba, para ve enerji ile maksimum miktarda yüksek 
kaliteli ürün üretilir. SSCB’de emeğin elektrifikasyonu ve 
mekanizasyonunun başarılı bir şekilde uygulanması, işgücü 
mekanizasyonu, üretim otomasyonu, yeni makine tasarımları 
oluşturma, yeni türlerin keşfi ve enerjinin kullanımı alanında 
çalışan büyük bir grup yenilikçiye Stalin Ödülleri verilmesiyle 
kanıtlanmıştır. 

Bolşevik Parti ve Sovyet devleti, üretim liderlerine 
güvenerek, ekonomi için, miktarların artması için 
mücadelenin tam olarak konuşlandırılmasıyla ilgileniyor” ve 
mükemmel ürün kalitesi, yüksek çalışma kültürü, üretimde 
örnek temizlik. 

Komünizmin tüm bu özellikleri, ülkemizin kademeli 
olarak sosyalizmden komünizme geçiş sürecinde 
gelişmektedir. 

Komünizme geçiş, Marx’ın dediği gibi, tüm kolektif servet 
kaynaklarının eksiksiz olarak akacağı bir emek üretkenliği 
düzeyi gerektirir. Marksizmin bu konumunu açığa vuran 
Lenin, yüksek emek üretkenliğinin, yeni toplumsal düzenin 
zaferi için nihai olarak en önemli, en önemli şey olduğuna 
dikkat çekti. Marx ve Lenin’in bu önermelerini daha da 
geliştiren Stalin Yoldaş, emek üretkenliğinde bir artış 
olmadan, ürün bolluğu ve her türlü tüketim malları hakkında 
düşünecek hiçbir şey olmadığını, “emek üretkenliğinin daha 
yüksek göstergelerine ulaşmamız gerektiğini” öğretir. 
sosyalizmden komünizme geçiş için gereklidir.”1  

Stalin yoldaş, emek üretkenliğimiz ne kadar yüksek 
olursa, sosyalizmden komünizme geçişi o kadar erken 

                                                           
1 J. Stalin. Leninizmin Sorunları, s. 496. 
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yapabileceğimize dikkat çekiyor. Lenin, komünizmin ileri 
teknoloji kullanan gönüllü, bilinçli, birleşmiş işçilerin 
kapitaliste karşı en yüksek üretkenliği olduğunu 
söyledi. Şimdi bile ülkemizdeki sanayi ve tarım liderleri 
yüksek emek verimliliği örneklerini gösteriyor. Partimiz ve 
hükümetimiz, Stalin Yoldaş, sanayi, tarım ve kültür liderlerini 
mümkün olan her şekilde destekliyor, ödüllendiriyor, aynı 
zamanda tüm işçi kitlesini ülkenin ileri insanlarının seviyesine 
yükseltiyor. Stalin yoldaşın akıllı liderliği, komünizmin 
kurucularına, Stalinist üretim liderleri ordusuna, 
yenilikçilere, Sosyalist Emek Kahramanlarına, Stalin Ödülü 
kazananlarına, yüksek emek üretkenliği sağlayan insanlara 
gösterdiği baba şefkati sayesinde, istikrarlı bir şekilde 
genişliyor. Stakhanov hareketinin daha da gelişmesi, 
Stakhanov sitelerinden Stakhanov işletmelerine geçiş, yüksek 
komünist emek üretkenliğinin yaratılması için belirleyici 
koşullardan biridir. 

Tarımda yüksek, komünist emek verimliliği 
yaratılır. Tarım bilimi ile işbirliği içinde gelişmiş kollektif 
çiftçiler, her hektardan halihazırda 30-40 kental tahıl 
mahsulü, 80-100 kental pamuk, 500 veya daha fazla kental 
pancar alıyorlar. Sosyalist Emek Kahramanları daha yüksek 
göstergeler veriyor. Örneğin, Sibirya’lı kolektif çiftçi Anna 
Sergeeva, hektar başına 90 kentalden fazla bahar buğdayı 
hasadı yetiştirdi. Ukrayna’daki kollektif çiftçiler AA 
Parmuzina ve Kırgızistan’daki Surakan Kainazarova, hektar 
başına 500-1000 kental pancar hasadı alıyor. Doğanın 
dönüşümüne yönelik 15 yıllık net bir planın uygulanması 
sonucunda, Emek Kahramanlarının artık rahat ettiği ortalama 
verimin üzerinde bir verim elde edilecektir. Bu süre zarfında 
hayvancılık da dev bir sıçrama yapacak ve verimliliği sosyalist 
tarımın liderlerinin kazandığı dünya rekorlarına 
yaklaşacak. Zaten hayvancılığın en iyi ustaları, her inekten 
yılda 10 bin litre veya daha fazla süt alıyor. Kollektif 
çiftçilerimizin yüksek çalışma kültürü sayesinde ineklerin süt 
veriminde dünya rekoru kırıldığı bilinmektedir. ”Viyana” 
olarak adlandırılan dünya rekortmeni günde 82,2 litre süt 
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getiriyor. Devlet çiftliği “Karavaevo”, Kostroma bölgesinde ve 
Moskova bölgesi Stalin’in adını taşıyan kollektif çiftlikte, 
sütçü kızlar laktasyon için bir inekten 10 bin litreye kadar süt 
alıyor. 

Komünizme yaklaştıkça, insanların ilk hayati ihtiyacı daha 
fazla iş haline geliyor. 

Stalin yoldaş, komünizm altındaki eşitliğin, “herkesin 
yeteneklerine göre çalışmak için eşit görevi ve tüm işçilerin 
bunun için ihtiyaçlarına göre almak için eşit hakkı” olarak 
anlaşılması gerektiğini söylüyor. Ne sosyalizm döneminde ne 
de komünizm döneminde insanların zevk ve ihtiyaçlarının 
nitelik ve nicelik olarak aynı olmadığı ve olamayacağı 
gerçeğidir.”1 

Çalışmak için eşit görev hem sosyalizmde hem de 
komünizmde mevcuttur, ancak komünist toplumun her iki 
aşamasında farklı şekilde yürütülür. Eşit çalışma görevinin 
“emek ve tüketim ölçüsü üzerinde devlet denetimi” 
yardımıyla yürütüldüğü sosyalizmden farklı olarak, 
komünizmde bu görev ilk yaşamsal ihtiyaç olarak 
alışkanlıktan dolayı gönüllü olarak yerine 
getirilecektir. Komünist emeğin bu özelliği istikrarlı bir 
şekilde gelişiyor ve işçilerin, çalışanların yüzde 90’ını ve 
köylülerin önemli bir bölümünü kapsayan sosyalist rekabette 
giderek daha açık bir şekilde kendini gösteriyor. Ülkemizin 
ileri insanları, çalışmayı onurlu bir görev ve topluma karşı ilk 
görev olarak görmektedir. Yavaş yavaş, milyonlarca Sovyet 
insanı, çalışmayı yalnızca bir yaşam aracı olarak, maddi 
faydalar elde etme hakkını elde etmek için değil, aynı 
zamanda topluma, devlete karşı görevlerini bilinçli bir 
şekilde yerine getirmek için görmeye alışıyor. 

Çalışmak kendileri için bir onur, şan ve kahramanlık 
meselesi haline gelen Sovyet halkı, kendi iç inançlarına göre 
gönüllü olarak, Stalin’in komünizmin inşasına yönelik birleşik 
planının halkalarını oluşturan planları yerine getirmek ve 
aşmak için somut sosyalist yükümlülükler alırlar. Komünizm 

                                                           
1 J. Stalin. Leninizmin Sorunları, s. 470. 
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için özverili bir şekilde savaşan Sovyet halkı, üretim 
kapasitelerinin, ekonomi ve tutumluluk için, yüksek bir 
çalışma kültürü vb. için giderek daha fazla yeni 
sosyalleştirme biçimleri ortaya koydu. Lenin’in komünizmin 
orada başladığına dair talimatı, işçilerin özverili bakımı, 
emek üretkenliğini artırıyor, tüm işçilere, bir bütün olarak 
tüm topluma giden bir ürün bolluğu yaratıyor gibi görünüyor. 

Aynı zamanda, görevlerini yerine getirirken ihmalkar olan 
insanlar üzerindeki kamu etkisinin gücü artıyor. 

Şimdi bile, eleştiri ve özeleştiri biçimindeki kamuoyu, 
uyanık ahlaki kontrol rolünü oynuyor. 

Çalışmaya yönelik komünist tutumun kurulması ve 
gelişmesi yerçekimi ile değil, eski psikolojiyle, insanların 
zihninde kapitalizmin kalıntılarıyla inatçı bir mücadele içinde 
gerçekleşir. 

Çalışmaya yönelik yeni komünist tutum, Alexander 
Chutkikh tarafından iyi ifade edildi. Öğrenciniz Nilov ile 
rekabet etmekten bahseden Alexander Chutkikh şöyle 
yazıyor: “Nilov’un başarısı beni 
heyecanlandırdı. Kıskandığımdan değil. Hayır, öğrencimin bu 
kadar yüksek bir çıktı elde etmesine sevindim: bu nedenle 
çalışmalarım geleceğe gitti. Başka bir şey beni rahatsız 
ediyordu. Yani bir şeyi kaçırdık, verebileceğimiz her şeyi 
vermedik.” 

Ryazan bölgesi Korablina köyünden toplu çiftçi Ekaterina 
Tryhankina, kollektif çiftçi Maria Davydkina ile rekabet 
hakkında şunları söylüyor: 

“Galip geleceğimden emindim. Deneyim büyük önem 
taşımaktadır. Tüm-Birlik Tarım Fuarı’na iki kez gittim, her yıl 
ziraat mühendisliği dairesinde okudum. Saha çalışması 
başladığında Davydkina’nın planına baktım. 

Bir şeylerin yanlış yapıldığını görüyorum. Şey, sanırım bir 
şey demeyeceğim Masha, şampiyonluğu görmeyeceksin. Ve 
bir başka, yeni düşünce bana şunu söylüyor: bir komşuya 
yardım et, deneyimini paylaş, bir hatayı düzelt. Tugaylar 
farklıdır, ancak kollektif çiftlik birdir, ülke birdir. Ve Yoldaş 
Stalin şöyle öğretiyor:  
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“Geride kalanlara yardım et, genel bir yükseliş elde 
et. Bu yeni duma eskisini yendi. Gömleğinizin vücudunuza 
daha yakın olduğunu söyleyen atasözü sona eriyor. Her iki 
bağlantımız da ‘yüksek verim’ aldı. Hem Davydkina hem de 
ben Kızıl İşçi Bayrağı Nişanı ile ödüllendirildik.” Sovyet 
halkının bu yüksek bilinci, emek üretkenliğinde daha fazla 
büyüme için savaşmak için bir teşvik, yeni bir yaratıcı 
yükseliş kaynağı oldu. 

  
*** 

  
Komünizmin teknik temelinin oluşturulması ve 

güçlendirilmesiyle birlikte, beden ve zihin emeği arasındaki 
eski karşıtlıkların kalıntıları olan farklılıkların ortadan 
kaldırılması süreci hızlanır. 

Sanayimizin genişlemesi işçi sınıfının niceliksel 
büyümesini sağlıyorsa, o zaman teknolojinin ilerlemesi işçi 
sınıfının niteliksel büyümesine katkıda bulunur, kültürel ve 
teknik yükselişini mühendislik ve teknik emek işçileri 
düzeyine teşvik eder. 

Kitlelerin kültürel ve teknik yükselişi, kafa ve beden 
emeği arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmanın temel 
koşuludur. Halihazırda binlerce ve on binlerce Stakhanovcu, 
ileri işçi ve köylü, zihinsel ve fiziksel emeği birleştiriyor, 
yenilikçiler ve yaratıcılar, yenilikçiler ve mucitler, en son 
ileri teknolojide ustalaştılar. Yavaş yavaş, zihinsel ve fiziksel 
emeği birleştiren faaliyet, emeğin önde gelen, ana biçimi 
haline gelir. Büyüyen teknoloji, işçilerin ve köylülerin üretim 
süreçlerinin bilimsel temellerinde ustalaşmasını gerektirir. 

1931’de Stalin yoldaş şöyle dedi: “...işçi sınıfının 
endüstriyel ve teknik entelijansiyası yalnızca yüksek öğrenim 
görmüş insanlardan oluşmayacak, aynı zamanda 
işletmelerimizin pratik işçilerinden, vasıflı işçilerden de 
istihdam edilecek, fabrikada, fabrikada, madende işçi 
sınıfının kültürel güçlerinden. Rekabeti başlatanlar, şok 
tugaylarının liderleri, işçi yükselişinin pratik ilham vericileri, 
belirli şantiyelerdeki çalışmanın düzenleyicileri—bu, işçi 
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sınıfının yoldaşlarla birlikte oluşturması gereken yeni bir 
katmanıdır. işçi sınıfının entelijansiyasının çekirdeği, 
endüstrimizin komuta kadrosunun çekirdeği olan liseyi 
bitirmiş olanlar.”1  

Sovyet işletmelerinin geniş bir çevreler, çalışan gençlik 
okulları, Stakhanov okulları, parti aydınlanma çevreleri ve 
okulları, enstitülerin şubeleri ve işçilerin sürekli kültürel ve 
teknik yükselişini sağlayan teknik okulları vardır. Sanayi 
işletmelerimizin çoğu, işçilerin iş başında orta ve yüksek 
eğitim aldıkları gerçek üniversitelere dönüştü. Birçok büyük 
işletmede, uzmanların çoğu burada fabrikada eğitilmiş 
personelle doldurulur. 

İşçilerin kültürel ve teknik yükselişinde muazzamdır. 
Rol, Stalin Yoldaş FZO’nun talimatlarıyla oluşturulan 

okullar, yeni işçi kadroları yetiştiren zanaat ve demiryolu 
okulları tarafından oynanır. 

Günümüzde, bir kural olarak, işçi sınıfının ve kollektif 
köylülüğün yeni neslinin büyük bir kısmı orta öğretime 
sahiptir. 

Trekhgornaya Fabrikası biçerdöverinde, neredeyse tüm 
genç dokumacılar, iplikçiler, oymacılar, ırkçılar, vasıflı işçiler 
yedi yıllık bir eğitime sahiptir ve birçoğu okulun 8., 9. ve 10. 
sınıflarından mezun olmuştur. Birçok işçi iş başında 
üniversiteden mezun oldu. 

Otomotiv endüstrisi fabrikalarında, her üç işçiden biri, 
tüm kitlesel işçilerin büyüyen kültürel ve teknik düzeyini 
gösteren bir mucit veya yenilikçidir. 

Metalurji endüstrisinde, her ikinci işçi çalışır. En önemli 
atölyelerdeki işçilerin yarısının orta ve yüksek öğrenim 
gördüğü işletmeler var. Örneğin, Lenin’in adını taşıyan 
Dnepropetrovsk fabrikasının elektrikli boru kaynak 
atölyesinde, işçilerin yarısı “orta okullardan, teknik 
okullardan, yüksek eğitim kurumlarından mezun oldu. On 
yıllık okuldan mezun oldukları Magnitogorsk Metallurgical 
Combine’ın 3 No’lu açık ocak dükkanında 39 çelik işçisinden 

                                                           
1 J. Stalin. Leninizmin Sorunları, s. 341. 
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26’sı var. Stalin’in adını taşıyan Magnitogorsk Demir ve Çelik 
Fabrikalarının atölyelerinden birinde, işçilerin yüzde 80’inden 
fazlası orta teknik eğitime sahiptir. 

SBKP (B)’nin XVIII. Kongresi’nde Stalin yoldaş, “Tüm 
işçileri ve tüm köylüleri kültürlü ve eğitimli hale getirmek 
istiyoruz ve bunu zamanında yapacağız” dedi.1 . Bu Stalinist 
görev başarıyla yerine getirilmektedir. Şu anda okullarda, 
teknik okullarda ve diğer özel eğitim kurumlarında 37 
milyondan fazla insan eğitim görmektedir. 

Devamsızlık yapanlar da dahil olmak üzere yükseköğretim 
kurumlarındaki öğrenci sayısı 1,247 bin kişiye, yani tüm 
kapitalist Avrupa ve Asya ülkelerinden daha fazlasına 
ulaştı. Ülkemizde yedi yıllık evrensel eğitim 
yapılmaktadır. Geçen yılki öğrenci sayısı her türlü eğitim 
dahil 55 milyondan fazla kişiydi. 

Sovyet halkı tamamen okuryazardır. Üç-dört beş yıllık 
planlardan sonra ülkemiz nüfusunun çoğunluğu 18-50 yaş 
aralığındadır, yani maddi ve manevi değer üretenlerin büyük 
bir kısmı orta ve yüksek öğrenim görecektir. Sovyet halkı 
kapsamlı bir şekilde eğitimli, kültürlü, komünist bir halk 
haline geliyor. 

Bu gerçek, Sovyet sosyalist sisteminin kapitalist sistem 
üzerindeki en büyük avantajlarını istisnai bir güçle ortaya 
koymaktadır. 

Sosyalizm ülkesinde bilim ve teknolojinin ilerlemesi doğal 
olarak tüm halkın kültürel ve teknik yükselişine, kapitalizm 
ülkelerinde üretim süreçlerinde teknik gelişmelere yol 
açarken, işçi ve köylülerin yoksullaşmasına, manevi 
köleleştirilmesine yol açar. Yüksek düzeyde teknik gelişme ile 
düşük düzeyde kamu eğitimi arasındaki çelişki, özellikle 
kapitalizmin ana ülkesi olan ABD’de belirgindir. Kapitalist 
sanayinin en gelişmiş olduğu ülkede 10 milyon okuma yazma 
bilmeyen, 20 milyonu ilkokulunu bile bitirmemiş insan 
var. Eğitime yapılan harcamalar her yıl azalıyor, bu 

                                                           
1 J. Stalin. Leninizm Sorunları, s. 609. 
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harcamalar toplam bütçenin yüzde 1’inden daha azını 
oluşturuyor. 

Modern teknolojiye ve üretim kültürüne hakim olan 
ülkemizin milyonlarca işçisi ve köylüsü, bilim ve teknolojiyi 
ilerleterek üretimin yenilikçileri haline geldi. Yenilikçiler ve 
mucitler ordusu yıldan yıla büyüyor. 1949’da sadece sanayi 
işletmelerinde tanıtılan icat ve yenilik önerilerinin sayısı 450 
bin, 1950’de 600 binin üzerindeydi. Bu veriler, Yoldaş 
Stalin’in “yeni bilim ve teknolojinin yollarının bazen bilimde 
genel olarak bilinmeyen insanlar ve bilim dünyasında 
tamamen bilinmeyen insanlar, sıradan insanlar, uygulayıcılar, 
iş dünyasının yenilikçileri tarafından atıldığı” şeklindeki 
konumunu açıkça göstermektedir.1 . Gelişimlerinde, üretimin 
yenilikçileri, mucitler ve yenilikçiler, mühendislik ve teknik 
emek işçileri seviyesine yükselir. Bilim adamları ve sanayi 
işçilerinden oluşan yaratıcı topluluk, teori ve pratik 
arasındaki asırlık uçurumun temellerini temelden sarsarak, 
zihinsel ve fiziksel emek arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmanın 
hızlandırılmış bir sürecine işaret ediyor. 

Bedensel ve zihinsel emek arasındaki eski karşıtlığın 
kalıntılarının yok edilmesiyle eşzamanlı olarak, kalıntılar, 
kent ile köy arasındaki eski karşıtlığı da ortadan kaldırır. 

Bolşevik Parti’nin taslak programı üzerinde çalışırken 
1919’da V. I. Lenin şöyle yazıyordu: “Kent ile kır arasındaki 
karşıtlığın, köyün ekonomik ve kültürel geriliğinin ‘en derin 
temellerinden’ biri olduğu gerçeğinden hareketle. .. RKP, bu 
muhalefetin yok edilmesini komünist inşanın temel 
görevlerinden biri olarak görüyor”2 . 

Sosyalist inşa pratiğini tartışan Stalin yoldaş, kent ile kır 
arasındaki zıtlığı yok etmenin yollarını bilimsel olarak haklı 
çıkarıyor. Bu görev, köyün kapsamlı kültürel ve teknik 
yükselişinin bir sonucu olarak, ülkenin üretken tarımsal 
işletmelerinin sürekli büyümesi temelinde çözülür. 

                                                           
1 J. Stalin Lenin Üzerine Koleksiyonu, pp. 91-92. Gospolitizdat. 949. 
2 V. İ. Lenin, Cilt 29, s. 119. 
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Üretici güçlerin bilimsel, rasyonel dağılımı sayesinde, 
komünizmi inşa etme çıkarları ve şehir ile kır arasındaki 
karşıtlığı ortadan kaldırma görevleri tarafından yönlendirilen 
Partimiz, eski bölgelerin tamamen sanayi ve tamamen tarım 
bölgeleri olarak bölünmesini ortadan kaldırmayı başardı. 

Stalin yoldaş şunları söyledi: “Geçici olarak işgal edilen 
bölgelere ekmek, et, sebze tedarik edecek daha münhasıran 
tarım bölgelerimiz yok; Gelişme, ülkemizde tüm alanların az 
ya da çok sanayileşmesine ve ne kadar ileri giderse o kadar 
sanayileşmesine yol açmaktadır.”1  

Ukrayna, Beyaz Rusya, Transkafkasya, Orta Asya, Sibirya, 
Volga bölgesi vb. Gibi daha önce tarım olarak kabul edilen bu 
tür cumhuriyetlerde ve bölgelerde, modern, oldukça gelişmiş 
bir sanayi var. Sanayi işletmeleri ayrıca tarımda MTS, makine 
tamir atölyeleri, enerji santralleri, hayvansal ürünleri işleme 
tesisleri vb. 

Buna karşılık, sözde “tüketici” alanların kendi güçlü gıda 
tabanları vardır—ekmek, et, sebzeler, tereyağı ve diğer gıda 
ürünleri. 

Ülkemiz bölgelerinin kalkınmasında tek taraflılığın 
ortadan kaldırılması, şehir ve kır arasındaki farklılıkların 
tamamen ortadan kaldırılmasının en önemli şartıdır. Bu 
tarihsel görevi çözmenin en önemli aşamasını sosyalizmin 
zaferi temelinde özetleyen Yoldaş Stalin şöyle dedi: “Kent ile 
kır arasındaki antitez ortadan kalkar. Şehir, köylülerin 
gözünde sömürülerinin merkezi olmaktan çıkıyor. Kent ve kır 
arasındaki ekonomik ve kültürel bağın ipleri güçleniyor. Köy 
artık şehirden ve sanayisinden—traktörler, tarım makineleri, 
arabalar, insanlar, fonlar—yardım alıyor. Ve köyün artık 
makine ve traktör istasyonları, tamir atölyeleri, kollektif 
çiftliklerin her türlü sanayi işletmeleri, küçük enerji 
santralleri vb. şeklinde kendi sanayisi var. Şehir ile kırsal 
arasındaki kültürel boşluk dolduruluyor”2. 

                                                           
1 J. Stalin. Leninizmin Sorunları, s. 455. 
2 İbid., s. 458. 
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Şimdi, ülkemizde sosyalizmin zaferinin bir sonucu olarak, 
şehir ve kır arasındaki karşıtlık artık yok. 

Kentte ve kırda tek bir ekonomik temel yaratıldı— 
sosyalist üretim tarzı, sanayi ve tarımın gelişme oranları 
yavaş yavaş eşitleniyor. Tarımın geliştirilmesindeki ana 
görevin—tüm tarımsal ürünlerin veriminin arttırılması, kamu 
hayvancılığının geliştirilmesi, verimliliğinin arttırılması—
çözümüne dayalı olarak, şehir ve kırsal kesim arasında kalan 
önemli farklılıkların ortadan kaldırılması için hızlandırılmış 
bir süreç olacaktır. Kent ile kır arasındaki antitezin ortadan 
kaldırılması, genel olarak sanayi ve tarım arasındaki 
farklılıkların yok edilmesi anlamına gelmiyor. Lenin ve Stalin, 
her zaman sanayi ve tarım arasındaki karşıtlığın yok 
edilmesinden bahsettiler, aralarındaki farklılıkların ortadan 
kalkmasından değil. Zira komünizm altında bile sanayi ve 
tarım, ulusal ekonominin farklı dalları olacaktır. Sanayinin 
özellikleri, tarımın özelliklerinin aksine, komünizm altında 
kalacaktır. Lenin, “tarımın kesinlikle kaçınılmaz olan 
özellikleri vardır (protein ve gıdanın laboratuvarda 
hazırlanması gibi çok uzak ve çok sorunlu olasılığı bir kenara 
bırakırsak). Bu özelliklerinden dolayı tarımda büyük bir 
makine sanayisi, sanayide sahip olduğu tüm özelliklerle asla 
ayırt edilemeyecektir.”1  

Tarımın en önemli özelliklerinden biri, çiftçiliğin doğal 
koşulları ve hayvancılığın gelişmesiyle ilişkili 
mevsimselliktir. Örneğin, aynı ürünü aynı anda ekip hasat 
etmek mümkün değildir. İlkbahar buğdayı ilkbaharda ekilir ve 
sonbaharda hasat edilir. Ekim ve hasat arasında doğal bir 
olgunlaşma ve ürün büyümesi dönemi vardır. Sonuç olarak, 
tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde doğal koşullar nedeniyle 
tarımda belirli bir kırılma var. Marx benzer bir kopuştan söz 
etti, “emek nesnesinin az ya da çok uzun süreli doğal 
süreçlerden geçtiği, fiziksel, kimyasal, fizyolojik 
değişikliklere uğraması gerektiği, emek sürecinin tamamen 
veya kısmen askıya alındığı bir ara hakkında... Kış buğdayı 

                                                           
1 V. İ. Lenin. Cilt 5, sayfa 125. 
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olgunlaşması 9 ay kadar sürer. Ekim ve hasat arasındaki 
aralıkta, emek süreci neredeyse tamamen kesintiye 
uğrar”2 . Tarım, bir bitki veya hayvan belirli bir doğal 
değişim, gelişme döneminden geçtiğinden, belirli, genellikle 
çok uzun bir gelişim dönemi gerektiren canlı organizmalarla 
ilgilenir. Bu süre zarfında, emek nesnesi olmayabilirler veya 
yetiştirilmeleri, az miktarda emek kullanımını 
gerektirir. Örneğin bir ormanın dikilmesinden gerçek bir 
orman alanına dönüşmesine kadar 10-15 yıllık bir süreye 
ihtiyaç vardır. Tabii ki, orman plantasyonlarının büyümesini 
hızlandırmak için uygun agronomik önlemler bu süreci 
hızlandırabilir, ancak bu, ağaç büyümesi için gerekli süreyi 
ortadan kaldırmaz, ancak azaltır. 

Endüstride, aynı anda parçaların dökümünden bitmiş 
ürünlerin (makineler, takım tezgahları, vb.) üretimine kadar 
tüm süreçler gerçekleştirildikleri sıralı otomatik üretim 
mümkündür.  

Tarımda belirli bir ürünü aynı anda ekmek, işlemek ve 
hasat etmek mümkün değildir. Emek nesnesinin—canlı bir 
organizmanın—özelliklerinden dolayı ekim, bakım ve temizlik 
için ayrı bir zamana ihtiyaç vardır. Endüstride yıl boyunca 
ürünler üretmek mümkündür—metal eritmek, makineler 
yapmak. Tarımda ve komünizmde, çıktının mevsimselliği ürün 
olarak kalacaktır. Örneğin, orta bölge koşullarında kışın açık 
alanda meyve, sebze ve tahıl hasadı yapmak mümkün 
değildir. 

 Bu dönemde emeğin amacı, başta hayvancılık olmak 
üzere diğer tarım dalları olacaktır. Marksizm-Leninizm 
klasikleri, tarımda komünizm altında kalacak olan emeğin 
özelliklerine işaret ettiklerinde, tam olarak bunu gördüler. 

Komünizm altında, kapsamlı koşullarda. tarımın tüm 
kollarının gelişmesi, tarım işçiliğinin mevsimselliği en aza 
indirilecek, ancak tarım ürünlerinin üretiminde mevsimsellik 
yok edilmeyecektir. 

                                                           
2 K. Marx, Kapital, cilt II, s. 235. Gosplitizdat. 1949. 
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Tarımın bir diğer özelliği de makine kullanımı ile 
ilgilidir. Stalin yoldaş, komünizm altında hem sanayi alanında 
hem de kırsal ekonomi alanında daha yüksek teknolojinin 
olacağını öğretiyor. Bu, sanayi ile tarım arasındaki karşıtlığın 
yıkılmasının temel koşullarından biridir. 

Ancak, sanayi alanında, üretimin tam otomasyonu 
kademeli olarak gerçekleştiriliyorsa, pratikte de mümkünse, 
bu, tarım alanında tam olarak mümkün olamaz. Mümkün olan 
her yerde otomasyon unsurları ile tarımsal emeğin kapsamlı 
bir entegre mekanizasyonu olacaktır. Sanayi alanında 
otomatik fabrikalar oluşturuluyor. Tarım alanında, otomatik 
tahıl üretim fabrikaları veya otomatik hayvancılık 
fabrikalarının kurulmasından bahsetmiyoruz. Tarımsal emeğin 
karmaşık mekanizasyonu burada gerçekleştirilir. Tarımda, 
otomasyon esas olarak tarım ve hayvancılık ürünlerinin 
işlenmesinde gerçekleşecek. 

Bu nedenle kent ile kır, sanayi ile tarım arasındaki 
karşıtlığın ortadan kaldırılması, ulusal ekonominin en önemli 
iki dalı olan sanayi ile tarım arasındaki doğal farklılıkların 
ortadan kaldırılması anlamına gelmeyecektir. 

Komünizme giden yolda, eski şehirlerin radikal sosyalist 
bir yeniden inşası gerçekleşiyor ve yenilerinin devasa bir 
inşası gerçekleştiriliyor. 1927’den 1945’e kadar olan 
dönemde ülkemizde 350’den fazla şehir kuruldu, bunların 
yüzde 50’sinden fazlası ulusal cumhuriyetlerde, özellikle 
doğu bölgelerinde. 

Komünizmin ekonomik temelinin gelişmesiyle yakın ilişki 
içinde. V. İ. Lenin ve J. V. Stalin’in öngördüğü gibi, şehir ve 
kır arasındaki, fiziksel ve zihinsel emek arasındaki ayrımların 
ortadan kaldırılmasıyla, sınıf ayrımları tamamen ortadan 
kalkacaktır. 

Stalin yoldaş, Sovyet toplumunun komünizme doğru 
gelişmesi sürecinde, ‘işçi ve köylü birliğinin yavaş yavaş bir 
birleşmeye, tam bir birliğe dönüşeceğini’ 
yazmıştı.1 Sosyalizmden komünizme geçişte, işçi sınıfı ile 

                                                           
1 J. V. Stalin. Eserler, Cilt 8, s. 92. 
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köylülük ve bu sınıflar ile aydınlar arasındaki ayrımlar giderek 
daha da bulanıklaşıyor. 

İşçiler, köylüler ve aydınlar arasındaki sınırların 
bulanıklaşması, komünist inşa yönteminin -sosyalist rekabet 
ve onun en yüksek biçimi olan Stakhanov hareketinin- 
toplumumuzun tüm katmanlarının malı haline gelmesi 
gerçeğine de yansıyor. 

Ülkemizin sanayileşmesinin ve tarımın 
kollektifleştirilmesinin bir sonucu olarak, sosyalizmin zaferi 
temelinde kadının toplumsal üretimdeki rolü çarpıcı biçimde 
artmıştır. Lenin, komünizmin, kadınları mutfağa ve kreşe 
zincirleyen ve emeklerini “verimsiz, küçük, zayıflatıcı, 
sersemletici ve vahşet noktasına kadar ezilmiş” işlerle 
yağmalayan küçük hanede büyük bir yeniden yapılanma 
olduğunda başladığına dikkat çekti.’2 Lenin, küçük haneyi 
büyük ölçekli bir sosyalist ekonomide kitlesel olarak yeniden 
örgütleyerek geçmişin bu mirasına bir son vermenin mümkün 
olduğunu yazdı. Bu nedenle Lenin, komünizmin tohumlarına 
örnek teşkil eden kamu kantinleri, kreşler ve anaokulları 
olarak atıfta bulunur; bunlar, “gerçekte toplumsal üretimdeki 
rolleri açısından kadınları özgürleştirmeye, ve sosyal hayatta, 
aslında erkeklerle olan eşitsizliklerini azaltıp ortadan 
kaldırmaya muktedirdir”3  

Kadınlarla tam olarak ilgilenen Sovyet Hükümeti, 
1950’den başlayarak, büyük konut binalarının (1.500 
metrekareden fazla kullanılabilir yaşam alanı) inşası sırasında 
kreşler ve anaokulları için inşa edilen toplam alanın en az 
yüzde 5’ini tahsis etmeye karar verdi. İstihdam edilen kadın 
sayısı 500 ve üzeri olan yeni sanayi işletmeleri kurarken, 100 
çalışan kadına 15 yer oranında kreşler yapılmalıdır. Kollektif 
çiftliklerde, Sovyet Devletinin yardımıyla, kollektif çiftçiler 
ayrıca kreşler, anaokulları vb. inşa ediyorlar. 

 Komünizmin görünür özellikleri Sovyet sanatına, özellikle 
kurgu ve dramaya yansır. ’Yeşil Sokak’, ‘Moskova Üzerinden 

                                                           
2 V. İ. Lenin, Eserler, Cilt 29, s. 396. 
3 Aynı yerde. 
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Şafak’, ‘Büyük Güç’, ‘İkinci Aşk’, ‘Kalinovaya Roşa’, ‘Makar 
Dubrava’, ‘Günlük Ekmeğimiz’, ‘Moskova’dan Uzakta’, Altın 
Yıldız’, ‘Dünya Üzerindeki Işık’, ‘Hasat’ ve diğerleri, 
komünizmin özellikleri işte, insanlar arasındaki ilişkilerde, 
günlük yaşamda gösterilmektedir. Bu eserler Sovyet insanının 
yeni bir komünist karakterini ortaya koyuyor: yeteneklerin 
tam uyumlu gelişimi, yüksek fikirlilik, çalışmaya adil, yaratıcı 
tutum, yaşamın tüm fenomenlerine devlet yaklaşımı, yaşamı 
onaylayan iyimserlik, herhangi bir zorluğun üstesinden gelme 
istekliliği ve yeteneği Komünizmin zaferi adına, bu muazzam 
eğitici, edebiyatın dönüştürücü gücü, komünist ahlakı 
besliyor, hayallerin insanlığı yaklaşımını teşvik ediyor— 
Komünizm. 

  
*** 

  
Sosyalizmden komünizme kademeli geçiş döneminde, 

eğitim niteliğindeki görevler, emekçilerin komünist eğitiminin 
görevleri ön plana çıkarılır.  

Emekçi halkın komünist eğitiminin ana görevi, bir onur, 
yiğitlik, şan ve kahramanlık davası olarak çalışmak için dürüst 
ve bilinçli bir tutum geliştirmek ve Sovyet halkını çalışmayı 
yaşamın ilk ihtiyacı olarak görecek şekilde eğitmektir.  

Lenin ve Stalin, komünizme geçişin yalnızca maddi mal 
bolluğunu değil, aynı zamanda manevi kültür bolluğunu da 
içerdiğini öğretir. Halkın zihninde kapitalizmin kalıntılarını 
kökünden söküp atmak ve kitlelerin komünist bilincini 
geliştirmek için kararlı ve tutarlı bir mücadele, SSCB 
halklarının kültürünün ulusal biçiminin ve sosyalist içeriğinin 
geliştirilmesi, komünist topluma karşılık gelen bir manevi 
kültür bolluğu yaratmak bunun koşullarıdır.  

Sosyalist sistem, önceki tüm toplumsal oluşumlardan 
farklı olarak, kendiliğinden ortaya çıkmaz, sistemli ve bilinçli 
olarak inşa edilir. Yeni ve daha yüksek bir toplum tipi— 
komünizm—inşa etmek ve yaratmak ancak kitlelerin yüksek 
bir bilinci varsa mümkündür.  İnsanlık tarihinde ilk kez, yeni 
bir toplumun inşası, tüm insanların bilinçli bir yaratıcılığı 
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meselesi haline geldi. Milyonlarca insan, kamusal yaşamın 
tüm temellerinin kökten dönüştürülmesine 
katılıyor. Gerçekleştirmek istediğimiz dönüşüm ne kadar 
derinse, diye öğretti Lenin, giderek daha fazla milyonlarca ve 
on milyonlarca insanı bu dönüşüme olan ihtiyaç konusunda 
ikna etmek için ona karşı ilgiyi ve bilinçli tutumu artırmamız 
gerektiğini öğretti.  

Parti, Sovyet toplumunun tüm katmanlarına komünist 
bilinci getiriyor. Parti, milyonlarca ve on milyonlarca insanın 
—nihayetinde tüm halkın—ideolojik ve politik düzeyi ne kadar 
yüksekse, toplumun komünizme doğru ilerlemesinin o kadar 
başarılı olduğuna inanmaktadır. 

Komünizm, yüksek teknoloji ve kültür temelinde, modern 
bilimin başarılarının üretime ve günlük yaşama tanıtılması 
temelinde ortaya çıkar. Komünizm, kitlelerin yüksek, 
komünist bilincini gerektirir ve onu yaratır. Komünizm 
altında, Yoldaş Stalin, ‘kapitalizmin kalıntılarının kökleri 
tarafından yok edileceğini’ öğretir.1. 

Stalin yoldaş, insanların zihninde kapitalizmin 
kalıntılarının sayısız tezahürünü kapsamlı bir şekilde ortaya 
koydu ve gösterdi. Özel mülkiyetin asırlık egemenliğinin 
yarattığı bu kalıntılar, sosyalist mülkiyete ve emeğe karşı 
dışarıdan gelen anti-sosyal tutumların, emekçilerin geri 
kalmış kısmının bireysel tezahürlerini, halkın iyiliğine yönelik 
bireysel yağmacı tutum vakalarını, milliyetçilik tezahürlerini, 
nüfusun geri katmanları arasındaki dini hurafeler ve 
önyargılar, bürokrasinin kalıntıları vb. 

Kapitalizmin kalıntıları, bilim, sanat, edebiyat, felsefe 
gibi çeşitli toplumsal bilinç biçimlerinde de inatçıdır. Burjuva 
ideolojisinin bu kalıntıları ve tezahürleri, bazı 
biyologlarımızın metafizik ve idealist görüşlerini, bazı Sovyet 
fizikçileri arasında idealist dalgalanmalar ve 
mekanizmacılığın tekrarlamalarını, nesnelciliği, bireysel 
filozoflar arasında idealizmin unsurlarını, bazı sanat ve 

                                                           
1 J. V. Stalin, Eserler, cilt 1, s. 337. 
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edebiyat figürleri arasında biçimcilik ve burjuva estetizmini 
içerir, vesaire. 

Stalin yoldaş, insanların bilinçlerinin gerçek 
durumlarından geri kaldığına işaret ederek, kapitalizmin 
kalıntılarını ve düşman burjuva dünyası tarafından bunların 
kullanımını canlandırmaya yönelik girişimlere işaret ederek, 
kapitalizmin kalıntılarının hayatta kalabilmelerinin derin ve 
bilimsel bir açıklamasını yaptı. 

Sovyet toplumunun komünizme doğru hareketinin 
hızlanması büyük ölçüde kadrolarımızın idealliğine, insanların 
kafasında kapitalizmin kalıntılarının başarılı bir şekilde 
üstesinden gelinmesine bağlıdır. 

Bolşevik Parti, yoldaş Stalin’in komünizmi inşa etmenin 
yolları konusundaki öğretisine tam olarak uygun olarak, 
ideolojik cephede belirleyici bir saldırı başlattı. SBKP (B) 
Merkez Komitesinin, Stalin yoldaşın talimatları üzerine kabul 
edilen ideolojik çalışma konularındaki kararları, kapitalizmin 
kalıntılarına, yozlaşmış burjuva kültürüne, kapitalist 
dünyanın başarılı ilerlememizi engelleme girişimlerine karşı 
komünizme doğru yönlendirilir.  

Bolşevik Parti’nin liderleri, V. İ. Lenin ve J. V. Stalin, 
işçilerin komünist eğitiminin en önemli görevinin, 
kadrolarımıza Marksist-Leninist teori ile hakim olmak 
olduğunu öğretiyorlar. 

 Stalin yoldaş, Sovyet halkının ideolojik olarak 
sertleşmesinin ve teorik silahlanmasının olağanüstü önemini 
vurgulayarak, komünist inşanın tüm görevlerinin onda 
dokuzunun çözümünün, kadrolarımızın Marksizm-Leninizm 
teorisine başarılı bir şekilde hakim olmasına bağlı olduğuna 
dikkat çekiyor. 

Bilge lider, partinin ve halkın öğretmeni, Yoldaş Stalin, 
Bolşevizm’de ustalaşmak için sloganı ortaya koydu. Bu 
amaçla, bir “SBKP Tarihinde Kısa Ders (B)—bilimsel 
komünizmin parlak bir eseri, Marksizm-Leninizm alanında 
temel bilgilerin bir ansiklopedisi” yarattı. J. V. Stalin’in 
inisiyatifinde, SBKP (B) Merkez Komitesi’nin “SBKP (B)’nin 
Kısa Tarihinin yayınlanmasıyla bağlantılı olarak parti 
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propagandasının sahnelenmesi hakkında” tarihi bir kararı 
kabul edildi. Bolşevik örgütün her türlü parti eğitiminin 
başlangıcı oldu. Bolşevik Parti Merkez Komitesi ve büyük 
Stalin, Marksist-Leninist teorinin başarılı ve yaratıcı bir 
şekilde incelenmesi, komünizmin inşasının yasalarına hakim 
olmak için tüm koşulları yarattı. Şu anda, öncekilere kıyasla 
en eksiksiz olan V. İ. Lenin’in Eserlerinin dördüncü baskısı 
yayınlandı. 

Lenin’in tüm  eserlerinin toplam tirajı 209110 bin 
kopyaya ulaştı. 

J. V. Stalin’in Eserleri yayınlandı. Sovyet iktidarı 
yıllarında, Stalin yoldaşın eserleri ülkemizde toplam 575,359 
bin tirajla yayınlandı. 

Marksizm-Leninizm klasiklerinin eserleri, kitlelerin 
komünist eğitiminin temelidir. 

Kadrolarımızın ideolojik ve teorik düzeyini yükseltmek, 
ülkemizde komünizmi inşa etmeyi taahhüt eden Sovyet 
halkının komünist eğitiminin en önemli görevlerinden biridir. 

SBKP (B) Merkez Komitesinin ideolojik konulara ilişkin 
kararları, kitlelerin komünist eğitiminin tüm araçlarını ve 
kaldıraçlarını, sosyalist kültürün tüm araçlarını güçlendirmek 
için ayrıntılı bir program verdi: basın, propaganda, bilim, 
edebiyat, sanat. SBKP (B) Merkez Komitesinin bu önemli 
kararlarını yerine getiren Sovyet kültürünün figürleri, Sovyet 
biliminin, sanatının ve edebiyatının gelişmesinde şimdiden 
büyük başarılar elde etti. 

Kitlelerin büyüyen komünist bilinci, doğrudan ve dolaysız 
tezahürünü yalnızca işte, maddi ve manevi üretimde değil, 
aynı zamanda tüm nüfus kitlesinin sosyal faaliyetinde ve 
örgütlenmesinde bulur. Yerleşik komünizmin bu yanı, canlı 
ifadesini toplumumuzun büyük itici güçlerinde—Sovyet 
toplumunun büyüyen ahlaki ve siyasi birliğinde, ülkemiz 
halklarının büyüyen dostluğunda, hayat veren Sovyet 
yurtseverliğinde, Eleştiri ve özeleştiride ülke çapında bir 
sosyalist rekabet. Sovyet toplumunun, sosyalizmden 
komünizme kademeli geçiş koşullarında zayıflamayan, aynı 
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zamanda doğal olarak gelişen bu büyük itici güçler, yakın 
komünist geleceğin bir prototipidir. 

Komünizmin bu özelliklerinin sosyo-politik yaşamdaki 
gelişimi, ülkenin yönetim organlarına yapılan seçim 
dönemlerinde açıkça fark edilir. Sovyet toplumunun tüm 
katmanları, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel yaşamın tüm 
alanlarında eşit, ülkenin yönetiminde aktif rol alırlar. Lenin, 
“herkes toplumsal üretimi bağımsız olarak yönetmeyi 
öğrendiğinde ve fiilen yöneteceği zaman, bağımsız olarak 
muhasebe ve denetimi yürüttüğünde”, “her insan 
topluluğunun basit, temel kurallarına uyma ihtiyacı çok 
yakında bir alışkanlık haline gelecektir. 

Ve o zaman komünist toplumun ilk aşamasından en 
yüksek aşamasına geçişin kapısı ardına kadar açık olacaktır.”1  

Sovyet toplumu şimdi, tüm kitlenin ülkenin, ekonomisinin 
ve kültürünün yönetiminde kalıcı, doğrudan ve belirleyici bir 
rol aldığında, komünizmin olgunlaşmasının böyle bir 
aşamasındadır. Bu sürekli kararlı katılım ifadesini parti, 
devlet, sendika, kooperatif, Komsomol ve diğer kamu 
kuruluşlarının günlük faaliyetlerinde ve ayrıca tüm ekonomik 
işletmelerin işçi kolektiflerinin faaliyetlerinde bulur: 
fabrikalar, fabrikalar, devlet çiftlikleri, kolektif. çiftlikler vb. 
Yoldaş Stalin’in “halk sadece oy vermemeli, aynı zamanda 
yönetmeli” talimatı yerine getirildi. Tüm Sovyet vatandaşları, 
yerel Sovyetlere ve Birlik ve Özerk Cumhuriyetlerin Yüksek 
Sovyetlerine milletvekillerinin tartışılması, aday gösterilmesi 
ve seçilmesinde aktif olarak yer alır. 

SSCB Yüksek Sovyeti,  Milyonlarca insan, sistematik 
ajitasyon ve propaganda çalışması yürütüyor, Sovyetler 
altında sayıları giderek artan çok sayıda daimi komisyonda 
aktif çalışıyor. Komünizmin olgunlaşmasının tarihsel süreci, 
seçimlerin her seferinde giderek daha yüksek ideolojik, 
politik ve örgütsel düzeyde yapıldığı önemli gerçeğiyle 
karakterize edilir. Seçim sonuçları, Stalinist Komünist bloğun 
adayları ve partisiz üyeler için yapılan oylama ve oylamaya 

                                                           
1 V. İ. Lenin. Cilt 25, s. 446. 
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katılanların sayısının giderek arttığını ve kademeli olarak 
yüzde 100’e yaklaştığını gösteriyor. Büyük bir artışla, 
seçmenlerin yüzde 100’ü oybirliğiyle ilk ulusal milletvekili, 
komünizmin büyük lideri Stalin Yoldaş’a oy verdi. 

Komünizmin en önemli özelliği işte böyle ortaya çıkıyor— 
halk ve komünizmin kaynaşması, yeni dünyanın yaratıcılarının 
tam birliği, halkın ve devletin yıkılmaz birliği, tüm insanların 
evrensel bilinçli ve aktif katılımı. ülke yönetiminde 
komünizmin kurucuları. Bütün bunlarda, tüm nüfus kitlesinin 
yüksek ideolojik ve sosyal faaliyeti kendini gösterir. 

Kitlelerin bilimsel etkinlik alanındaki yaratıcı etkinliği, 
özellikle entelijansiyamızın geniş kitlelerinin yer aldığı özgür 
tartışmalarda kendini gösterir. 

‘Genel olarak kabul edilir ki,’ diyor Stalin yoldaş, ‘fikirler 
mücadelesi olmadan, eleştiri özgürlüğü olmadan hiçbir bilim 
gelişemez ve başarılı olamaz.”1 Yoldaş Stalin’in bu bilgece 
talimatı, Sovyet biliminin gelişimindeki en önemli düzenliliği 
ortaya koymaktadır. 

Komünist yöntemler, eleştiri ve özeleştiri yoluyla, özgür 
ve yaratıcı tartışmalar yoluyla, Sovyet kültürü ve biliminin 
tüm dallarında idealizm ve metafiziğin son kalıntılarını 
yener. Felsefe, biyoloji, dilbilim ve fizyoloji alanlarındaki 
tartışmalar, Sovyet biliminin gelişmesinde yeni bir aşama 
açtı. 

Tüm bilimlerin genel teorik temeli, bilimsel araştırma 
aracı olan Marksist-Leninist felsefe, burjuva ideolojisinin tüm 
tezahürlerine karşı yüksek ideolojik uzlaşmazlığın bir örneği 
olarak hizmet eder. 

Miçurinizm biyolojisi, Pavlov fizyolojisi, Sovyet dilbilimi 
ve diğer bilgi dallarının yanı sıra Sovyet sanatının birçok 
alanı, Yoldaş Stalin’in dehası sayesinde, geniş bir sınırsız 
gelişme yolunda ortaya çıktı, tam gelişme fırsatı verildi, 
komünist kültürün olgunlaşması. 

Dünyayı kapsamlı bir şekilde bilmek ve onu tüm halkın 
çıkarları doğrultusunda dönüştürmek—bu komünist özellik, 

                                                           
1 J. Stalin, Marksizm ve Dilbilimin Sorunları, s. 31. 
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Sovyet bilim ve sanatının tüm dallarının karakteristiği haline 
gelir. Yaban hayatı yasalarını derinden açığa çıkaran 
Miçurinizm biyolojisi, endüstri için eksiksiz bir gıda ve 
hammadde bolluğu yaratılmasını sağlar. Fizik, kimya ve diğer 
bir dizi doğa bilim dalının başarıları, komünizmin teknik 
temelinin yaratılmasını sağlar. Stalin yoldaşın dilbilim üzerine 
parlak çalışması, dogmatizme, karalamalara ve Talmudizme 
karşı kararlı bir mücadele için tüm bilim dallarının gelişimi 
için temel talimatlar verdi. 

Komünizme giden yolda, Stalin yoldaşın derin tanımına 
göre, “kendini halktan kapatmayan, halktan uzak durmayan, 
ancak halka hizmet etmeye hazır olan Sovyet biliminin temel 
avantajı kapsamlı bir şekilde ortaya çıkıyor. İnsanlara 
zorlama altında değil, gönüllü olarak, isteyerek hizmet eden 
bilimin tüm kazanımlarını halka aktarmaya hazır insanlar”2.  

Ekonominin, kültürün, bilimin, teknolojinin iddialı bir 
tam gelişimi, Komünist bilincin büyümesi temelinde, emeğin 
dönüşümü ilk yaşamsal ihtiyaçta, ülkemizin mümkün olacağı 
kadar çok maddi mal ve manevi kültür bolluğu yaratılmıştır. 
“Herkesten yeteneğine göre, herkese işine göre” sosyalizm 
ilkesinden komünizm ilkelerine geçmek: “Herkesten 
yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre”. 

Sosyalizmde insanlar çalışmaları için toplum için 
yaptıkları işe uygun olarak alıyorlarsa, o zaman komünizmde, 
bol miktarda maddi mal olduğunda, toplum işçileri 
çalışmaları için artan ihtiyaçlarına göre alacaklardır. 

Yoldaş Stalin, "komünizmin en yüksek evresinde, 
yeteneklerine göre çalışan herkesin, ihtiyaçlarına uygun 
olarak emeğinin karşılığını alacağını" öğretir.1 . 

“İnsanların emeğinin niceliğine ve kalitesine göre değil, 
ihtiyaçlarına göre emeğinin karşılığını aldığı Stalin, komünist 
bir toplum inşa ettiğimizi söylemek mümkün olacaktır.”2 . 

                                                           
2 J. Stalin, Lenin Üzerine Koleksiyon, s. 89. 
1 J. Stalin. Alman yazar Emil Ludwig ile söyleşi, s. 12. 
Gospelitizdat. 1938. 
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Bu, ihtiyaçlara göre dağıtım ilkesinin tam olarak 
uygulanmasının başlangıç değil, komünist toplum inşasının 
tarihsel sürecinin tamamlanması olduğu anlamına gelir, 
çünkü ihtiyaçlara göre dağıtıma geçiş türev bir 
süreçtir. Marksizm-Leninizm klasikleri her zaman komünizme 
yönelik tüketimci yaklaşıma karşı savaşmışlardır. Partimiz, 
toplumsal gelişme yasalarına tam olarak uygun olarak, 
sosyalist sistem de dahil olmak üzere herhangi bir toplumsal 
sistemin gelişmesinde ana ve belirleyici faktörün üretimin 
gelişmesi olduğunu öğretir. Bu nedenle, Stalin’in komünist 
inşa planında komünizmin maddi ve teknik temelinin 
yaratılması büyük önem taşımaktadır. ”Yalnızca toplumun 
üretici güçlerinin devasa ve kapsamlı gelişimi temelinde, 
insanlar alışkanlıktan, gönüllü olarak, yeteneklerine göre 
çalışmaya başladıklarında, fiziksel ve zihinsel emek 
arasındaki, şehir ve kır arasındaki farkın ortadan kaldırılması 
temelinde. Marx’ın öngördüğü gibi, toplumsal yükümlülükler 
tam bir akış içinde akacak, komünist bölüşüm ilkesinin nihai 
zaferi için koşullar yaratılacak. 

Sovyet para sisteminin güçlendirilmesi, Sovyet ticaretinin 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve bunun tüm halka kültürel 
hizmeti, komünist bir dağıtım ilkesine geçiş için örgütsel ve 
teknik ön koşulların hazırlanması için önemli bir 
koşuldur. SBKP (B) yoldaş Stalin’in SBKP Kongresi’ndeki bir 
raporda şunları söyledi: 

“Ülkenin ekonomik hayatının tüm hızıyla devam etmesi, 
sanayi ve tarımın ürünlerini daha da artırmaya teşvik etmesi 
için bir şartın daha olması, yani şehir ile şehir arasında 
gelişmiş bir ticaret hacminin olması gerekiyor. kırsal, ülkenin 
ilçeleri ve bölgeleri arasında, ulusal ekonominin çeşitli dalları 
arasında. Ülkenin zengin bir ticaret üsleri, dükkanlar, 
dükkanlar ağıyla kapsanması gerekiyor. Bu üsler kanalıyla 

                                                                                                                           
2 J. Stalin, Yoldaş Stalin ile Amerikan gazete derneği 'Scrips-Howard 
Gazeteleri' başkanı arasındaki konuşma, Bay Roy Howard, 1 Mart 
1936, s. 6. Gospolitizdat. 1938. 
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dükkânların, dükkânların, malların üretim yerlerinden 
tüketiciye sürekli olarak dolaşması gerekir.” 

Ayrıca Stalin Yoldaş, “ürün değişiminin ancak mükemmel 
bir şekilde kurulmuş Sovyet ticaretinin yerini alabileceği ve 
bunun bir sonucu olabileceğine” dikkat çekti.1  

Ülkenin üretici güçlerinin devasa gelişiminin bir sonucu 
olarak, sosyalizmin temel ilkesinin tutarlı bir şekilde 
uygulanmasıyla komünist dağıtım ilkesinin 
gerçekleştirilmesine geleceğiz: “Herkesten yeteneğine göre, 
herkese işine göre.” 

Bu ilke, işçilerin kültürel ve teknik olarak yükselmesini, 
emek verimliliğinin artmasını, işçilerin gerçek kazançlarının 
artmasını, bol miktarda ürün yaratılmasını sağlar. 

Emek verimliliği yüksek olan ileri Sovyet halkı, giderek 
ihtiyaçlarını daha eksiksiz ve kapsamlı bir şekilde karşılama 
olanağına kavuşur. 

Stakhanovite madenciler, 17 Kasım 1950’de “Izvestia” 
gazetesinde yayınlanan “Madenciler-yenilikçiler” 
makalesinde şunları yazıyor: 

“Anavatan madencileri özenle çevreliyor ve Stakhanov 
tarzında çalışanları cömertçe ödüllendiriyor, yüksek verimlilik 
sağlıyor. Madenimizde, yaşlı ve genç düzinelerce madenci 
ayda 4 ila 8 bin ruble kazanıyor. Örneğin Fedor 
Golubyatnikov’un son dört aydır uyguladığı kasap oranı yüzde 
200-250. Temmuz’da 8,300 ruble, Ağustos’ta 5,749, Eylül’de 
8,163 ruble ve Ekim’de aynı miktarda kazandı. Fahri madenci 
zaboyşik Fyodor Kozlov’un aylık kazancının adı bu yıl 4,149 
ruble ve en büyüğü 7,902 ruble. 

Doğrudan kazanca ek olarak, madenin madencileri 
ikramiye alır. Madenimiz üst üste altıncı kez Tüm-Birlik 
yarışmasında birinci oldu ve geçişi 18 ay boyunca SSCB 
Bakanlar Kurulu’nun kırmızı bayrağını elinde tutuyor. Bu süre 
zarfında, maden ekibi yaklaşık 2 milyon ruble ikramiye aldı. 

Stakhanov’un kazancı, madencilerimizin kendi evlerini 
inşa etmelerine, araba satın almalarına, dairelerini iyi 

                                                           
1 J. V. Stalin, Leninizmin Sorunları, s. 461, 462. 
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döşemelerine, tedavi görmelerine ve en iyi tatil köylerinde 
dinlenmelerine olanak sağlıyor. Madenciler, ülkemizde artan 
bolluğun, yoldaş Stalin’in bilge liderliğinin, milyonlarca işçi 
ordusunun ve onun öncüsü Stakhanov’un çabalarının sonucu 
olduğunun açıkça farkındalar.” 

Bu yaşam tarzı, sanayi ve tarım liderleri için yavaş yavaş 
ve istikrarlı bir şekilde tipik hale geliyor. 

İşçi sınıfının, kollektif köylülüğün ve komünizme giden 
yolda sosyalist entelijansiyanın ileri temsilcilerinin özelliği, 
yavaş yavaş tüm Sovyet halkının malı olacaktır. Bu, Sovyet 
sisteminin karşı konulmaz gücüdür. 

Sosyalist bir toplumda, milli gelirin büyümesi, işçilerin 
maddi refahının büyümesinin en genel ifadesidir. Ülkemizde 
kapitalizmin ahlaksızlıklarından arınmış milli gelir, olağanüstü 
bir hızla büyüyor. 1950’de milli gelir, 1940’a göre 
kıyaslanabilir fiyatlarla yüzde 64 arttı. 

Stalin yoldaş, ‘milli gelirin sınıflara göre dağılımı 
sorununun, işçilerin ve köylülerin maddi ve kültürel durumları 
açısından temel bir sorun olduğunu’ öğretir.1 . 

Ulusal gelirin aslan payına sömürücü sınıfların el koyduğu 
kapitalist ülkelerin aksine, SSCB’de tüm milli gelir 
emekçilerin elinde kalır ve kısmen üretimin genişletilmesi 
için kullanılır ve yeni işçi müfrezelerini çeker. kısmen 
işçilerin, köylülerin ve aydınların gelirlerini doğrudan 
artırmak için üretime 

Yalnızca 1950’de milli gelirin yüzde 74’ü işçilerin, 
köylülerin ve aydınların kişisel maddi ve kültürel 
ihtiyaçlarının karşılanmasına harcanırken, kalan yüzde 26’sı 
sosyalist üretimin daha da genişletilmesi için devletin, 
kollektif çiftliklerin ve kooperatif örgütlerinin emrinde kaldı. 
ve diğer ulusal ve kamusal ihtiyaçlar. 

Kademeli olarak komünizme geçiş sürecinde, üretici 
güçlerin daha da büyümesiyle, ülkemiz insanları giderek daha 
fazla kültürel olarak gelişmiş yeni bir yaşamın yaratıcılarının 
ihtiyaçlarına göre yaşayacaktır. 

                                                           
1  J. V. Stalin. Cilt 12, s. 293. 
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Stalin yoldaş, ‘sosyalizm, Marksist sosyalizm, kişisel 
ihtiyaçlarda bir azalma değil, onların çok yönlü genişlemesi 
ve gelişmesi anlamına gelir, bu ihtiyaçların karşılanmasının 
kısıtlanması veya reddedilmesi değil, kültürel olarak gelişmiş 
çalışan insanların tüm ihtiyaçlarının kapsamlı ve eksiksiz bir 
şekilde karşılanması anlamına gelir.”2  

Komünizme giden yolda, tüm nüfus kitlesinin zevkleri ve 
ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde gelişiyor. Çeşitler artıyor ve 
gıda ve tüketim mallarının kalitesi gelişiyor. Nüfusun yüksek 
kaliteli gıda ve sanayi ürünlerine olan talebi her yıl artıyor. 

Yavaş yavaş, beslenmenin yapısında değişiklikler 
var. Hayvancılığın gelişmesiyle birlikte daha besleyici 
ürünlerin (et, yağlar) tüketimi artıyor ve artacak. 

1935’te gelişmiş biçerdöverler ve biçerdöverler 
toplantısında Stalin yoldaş şunları belirtti: “İnsanların 
yiyeceği yalnızca ekmekle sınırlı değildir. Daha fazla ete, 
yağa ihtiyaçları var. 

Şehirlerin büyümesi, endüstriyel mahsullerin büyümesi, 
genel nüfus artışı, müreffeh bir yaşam—tüm bunlar et, yağ 
ihtiyacında bir artışa yol açar. Bu nedenle nüfusun artan et 
ürünleri ihtiyacını karşılayabilmek için irili ufaklı çok sayıda 
besi hayvanı ile köklü bir hayvancılığın olması 
gerekmektedir. Bütün bunlar açık. 

Ancak hayvancılık için büyük tahıl stokları olmadan 
hayvancılığın büyümesi düşünülemez. Sadece büyüyen ve 
gelişen bir tahıl ekonomisi, hayvancılığın büyümesi için 
gerekli koşulları yaratabilir”1 . 

Emek verimliliği arttıkça, tüm endüstriyel tüketim malları 
ve gıda ürünlerinin fiyatları sistematik olarak 
düşmektedir. Sovyet halkı, topluma daha fazlasını vererek ve 
dolayısıyla ondan daha fazlasını alarak, ürün bolluğunda 
sürekli bir artış ve onlar için fiyatların düşmesi koşullarında, 

                                                           
2 J. Stalin. Leninizmin Sorunları, s. 473. 
1 J. V. Stalin. 1 Aralık 1938'de I. V. Stalin. 1 Aralık 1938'de gelişmiş 
biçerdöver operatörleri toplantısında konuşma, sayfa 10. Partizdat. 
1935. 
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artan maddi ve manevi ihtiyaçlarını daha eksiksiz ve kapsamlı 
bir şekilde karşılar. 

Fiyatlardaki sistematik düşüşle birlikte ülkemizin tüm 
nüfusunun maddi ve kültürel durumu giderek 
artmaktadır. Bu, Sovyet sosyalist toplumunun gelişme 
yasasıdır. 

Emeğin sosyalist örgütlenmesi, üretkenliğinde hızlı bir 
artış için tüm koşulları ve önkoşulları yaratır. Halk kitlelerinin 
refahındaki istikrarlı artış, sosyalizmin sarsılmaz bir yasasıdır, 
kapitalizme karşı devasa avantajıdır. Komünizmin en yüksek 
aşaması, toplumun gelişmesinde, üretici güçlerin yüksek 
düzeyde gelişiminin sağlandığı, komünizm ilkelerinin 
uygulanması için yeterli olan bir aşamadır: “Herkesten 
yeteneklerine göre, herkese ihtiyacına göre.” 

Ayrıca, sosyal ve kültürel etkinliklere yapılan hükümet 
harcamalarında istikrarlı bir artış yoluyla bu komünizm 
ilkesinin tam zaferini elde edeceğiz. 

Ülkemizde nüfusun devlet pahasına ücretsiz eğitim ve 
ileri eğitim, öğrencilere burs, ücretsiz tıbbi bakım, ücretsiz 
ve indirimli fiyatlarla, sanatoryumlara, huzurevlerine ve 
çocuk kurumlarına kuponlar, ödenekler aldığı bilinmektedir. 
ve işçiler ve çalışanlar için sosyal sigorta ödemeleri, geniş 
aileler ve bekar anneler için ödenekler, en az iki hafta süren 
tatiller ve bir dizi başka ödeme ve yardım. 

Devletin tüm bu harcamaları, işçilerin sosyal geliri 
gerçeğini önemli ölçüde artırmaktadır. 1927’de bile Stalin 
yoldaş ilk Amerikan işçi heyetiyle yaptığı bir röportajda 
“gümrükler dışında tüm sanayi kollarında işçilerimiz 
var. Sigorta, yaşamın iyileştirilmesi, kültürel ihtiyaçlar için 
maaşın üçte birini ek alıyorlar. 

Devletin sosyal ve kültürel etkinliklere yaptığı harcamalar 
giderek artıyor. 1949’da devlet, bu maddeler uyarınca nüfusa 
110 milyar rubleden fazla ödedi—savaş öncesi 1940’tan 
neredeyse üç kat daha fazla. 1950’de, sosyal ve kültürel 
etkinliklerin maliyeti 1949’un karşılık gelen giderlerini aştı, 
120 milyar rubleye ulaştı.  
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Evrensel yedi yıla geçiş ve ardından on. yaz eğitimi, 
tıbbın daha da genişlemesi olarak. tüm nüfusa hizmet etmek, 
sosyal hayatı genişletmek elbette sosyal ve kültürel 
etkinliklerin maliyetleri artacaktır. Zaten, bu harcama payı 
milli gelirin önemli bir yüzdesidir. Komünizme giden yolda, 
bu pay, Sovyet halkının maddi ve kültürel ihtiyaçlarını 
giderek daha fazla tatmin ederek her zaman artacaktır. 

Sosyalist emeğe göre bölüşüm ilkesinden, komünist 
ihtiyaçlara göre bölüşüm ilkesine geçiş biçimleri, tam bir 
ürün bolluğu yaratıldıkça ortaya çıkacaktır. Yaşamın kendisi 
size bu geçişin belirli biçimlerini söyleyecektir. 

  
*** 

  
Lenin ve Stalin, Sovyet halkının sosyalizm ve komünizm 

için mücadelesinin, uluslararası proletaryanın mücadelesinin 
görevleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu 
öğretiyor. Ülkemizde komünizmin inşası, tüm ülkelerdeki 
devrimci hareketi daha da güçlendirmekte, sosyalizmin ve 
komünizmin tüm dünyadaki zaferini daha da 
yakınlaştırmaktadır. Lenin, “kapitalizmin yıkımı ve izlerinin, 
komünist düzenin temellerinin getirilmesinin, şimdi başlayan 
yeni bir dünya tarihi döneminin içeriğini oluşturduğunu” 
yazdı.1  

Çağımızın gelişme modellerini ortaya koyan Lenin Stalin, 
kapitalizmin eşitsiz ekonomik ve politik gelişimi nedeniyle, 
dünya komünizminin zaferinin, tek tek ülkelerin emperyalizm 
sistemlerinden düşmesiyle elde edileceğini gösterdi. farklı 
zamanlarda tek tek ülkelerde sosyalizm ve komünizmin 
zaferi. Sosyal gelişmenin gidişatını ustaca öngören Stalin 
Yoldaş, ünlü “Ekim Devrimi ve Rus Komünistlerinin Taktikleri” 
adlı eserinde şöyle yazıyordu: “dünya devrimi, bir dizi yeni 
ülkenin emperyalist devletler sisteminden devrimci düşüşüyle 
gelişecektir. “ Stalin yoldaş, “bir dizi yeni ülkenin 
emperyalizminden uzaklaşma sürecinin kendisi, ilk muzaffer 

                                                           
1 V. İ. Lenin. Cilt 31, sayfa 365. 
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ülkede ne kadar erken ve kapsamlı bir şekilde 
gerçekleşecekse, sosyalizm o kadar kapsamlı bir şekilde 
güçlendirilecektir” dedi.1  

Stalin’in bilge öngörüsünün parlak bir teyidi, Orta ve 
Güneydoğu Avrupa’daki bir dizi ülkenin emperyalist devletler 
sisteminden ve aynı zamanda büyük Çin halkının tarihi 
zaferinden uzaklaşmasıdır. Tarihsel gelişimin seyri, 
sosyalizmin birçok milletin gündemine girdiğini 
göstermektedir. SSCB’nin yardım ve desteği sayesinde, 
Avrupa halk demokrasisi ülkeleri sosyalizme doğru başarılı bir 
şekilde gelişiyor. Sosyalizme giden yol Çin halkına da açıktır. 

Lenin ve Stalin, büyük bir geleceğe, eksiksiz bir halklara, 
dünya komünizminin zaferine, ulusal farklılıkların ve ulusal 
egemenliğin inkarı, emperyalizmin yıkılması ve halkın 
toplumsal ve ulusal özgürlükten tam kurtuluşu yoluyla 
ulaşılamayacağını öğretiyorlar, baskı, sosyalist ulusların 
oluşumu, kültürlerinin kapsamlı gelişimi—biçimde ulusal ve 
içerikte sosyalist—ve daha sonra sosyalist ulusların gönüllü 
birleşmesi, aralarındaki uluslararası bağların güçlendirilmesi 
yoluyla nihayetinde tek bir komünist ekonomiye  yol açacak. 
Yoldaş Stalin, ulusal farklılıkların sınıf farklılıklarından daha 
sonra ortadan kalkacağını öğretir; sınıf farklılıkları komünizmi 
inşa eden bir ülke çerçevesinde yok edilirse, o zaman ulusal 
farklılıkların sönmesi, ulusların birleşmesi ancak komünizmin 
küresel ölçekte zaferi koşullarında mümkündür. Buna 
ulusların dünya çapında gelişmesi, aralarındaki uluslararası 
bağların güçlendirilmesi yoluyla geleceğiz. 

Marksist-Leninist bilimin yeni bir sözü, Stalin Yoldaş’ın 
dünya komünizminin gelişme aşamaları ve sosyalist ulusların 
bu temelde birleşmesi konusundaki tutumudur. 

Gelecekteki olayları parlak bir şekilde öngören Stalin 
Yoldaş, dünya komünizmini yaratma yolunda “her millet 
grubu için ayrı bir ortak dile sahip ayrı millet grupları için 
birkaç bölgesel ekonomik merkez oluşturulacağını ve ancak 
daha sonra bu merkezlerin tüm uluslar için ortak bir dil ile 

                                                           
1 J. V. Stalin. Cilt 6, sayfa 398, 399. 
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sosyalist ekonominin ortak dünya merkezi olarak tek bir 
merkezde birleştirileceğini öğretir.”2  

Soru ortaya çıkıyor: Bu ortak dilin ortaya çıkış kalıpları 
nelerdir? Şu anda dünya üzerinde var olan yaklaşık üç bin 
farklı dilden bir dil sonunda nasıl oluşturulacak? 

Stalin yoldaş, dillerin ortak bir dilde birleştirilmesinin 
“dünya emperyalizminin artık var olmayacağı bir ölçekte 
sosyalizmin dünyadaki zaferinden sonra, sömürücü sınıfların 
devrileceğini, ulusal ve sömürgeci baskıların ortadan 
kaldırılacağını öğretir. Ulusların ulusal izolasyon ve karşılıklı 
güvensizliğinin yerini, ulusların yakınlaşmasına karşılıklı 
güven alacak, ulusal eşitlik uygulanacak, dillerin baskı ve 
asimilasyon politikası ortadan kaldırılacak, ulusların işbirliği 
sağlanacak, ulusal diller güçlendirilecektir, işbirliği yoluyla 
birbirlerini özgürce zenginleştirebilirler. Bu koşullarda, 
bazılarının bastırılması ve yenilgisinin ve diğer dillerin 
zaferinin söz konusu olamayacağı açıktır. Burada biri mağlup, 
diğeri mücadeleden galip çıkan iki dili değil, milletlerin uzun 
bir ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliğinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkacak yüzlerce ulusal dili ele alacağız, önce en 
zenginleştirilmiş birleşik bölge dilleri tarafından ayırt edilir 
ve daha sonra bölgesel diller, elbette Almanca, Rusça veya 
İngilizce olmayacak, ulusal ve bölgesel dillerin ancak en iyi 
unsurlarını emen yeni bir dil olacak ortak bir uluslararası 
dilde birleşecektir.”1  

  
*** 

  
İşçi sınıfının ve tüm emekçilerin devrimci hareketine 

önderlik eden Lenin ve Stalin, modern toplumsal gelişmeyi 
komünizm yoluna çevirdi. Yirminci yüzyılın ilk yarısına 
emperyalist gericiliğin yenilgisi ve dünyanın büyük bir 
bölümünde demokrasi ve sosyalizm güçlerinin kesin zaferi 
damgasını vurdu. Sınır ve engel tanımayan komünizm 

                                                           
2 J. V. Stalin. Cilt 11, s. 349. 
1 J. Stalin, Marksizm ve Dilbilimin Sorunları, s. 53-54. 
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fikirleri, tüm ülkelerin halklarının bilincine gitgide daha fazla 
nüfuz eder ve onları komünizmin zaferi için, Lenin’in—Stalin 
davasının zaferi için savaşmaya yükseltir. 

Dünyanın tüm halkları için emsalsiz bir model ve 
komünist inşanın büyük okulu Sovyetler Birliği’dir ve öyle 
olacaktır. Sovyetler Birliği’nin bencil olmayan çok yönlü 
yardımı, onun büyük örneği ve klasik komünist inşa deneyimi, 
komünizmin dünya çapında tam zaferi için çok önemlidir ve 
olacaktır. 

Sovyet halkının tüm çabalarını komünizmi inşa etme 
büyük görevlerinin süratle gerçekleştirilmesine yönlendiren 
öncü güç, onun bilge lideri ve öğretmeni Stalin Yoldaş 
etrafında birleşmiş olan Bolşevik Parti’dir. 

Stalin’in komünist inşa programıyla donanmış Bolşevik 
Parti, komünizmin başarılı bir şekilde inşası için tüm işçilere 
ilham verir ve onları örgütler. Sovyet sisteminin en büyük 
olanaklarını sonuna kadar kullanan Lenin-Stalin Partisi, 
Sovyet halkına komünizmin inşasının giderek artan hızına 
ilham verir ve örgütler. 

SBKP(b) Merkez Komitesi ve SSCB Bakanlar Konseyi 
yetmişinci doğum gününde Stalin yoldaşı selamlarken şunları 
yazdı: 

“Sovyet ülkemizde, Stalin önderliğinde komünizmin zaferi 
için Stalin döneminde savaşan Sovyet halkının Lenin-Stalin 
partisine, Sovyet halkının kahraman nesline ait olmak, 
yaşamak ve yaratmak büyük bir mutluluktur!” 

Biz Sovyet halkı, insanlığın dehaları Lenin ve Stalin 
sayesinde ülkemizin inşa halindeki komünizmin doğum yeri 
olmasından, Sovyet halkının dünya çapındaki tarihi 
zaferlerinin, komünizmin tüm dünyadaki emekçi insanlarına 
zafer için mücadele yolunu kutsamasından haklı olarak gurur 
duyuyoruz. 

Bolşevik Parti’nin büyük liderinin ve tüm dünyanın 
emekçi halkının, Yoldaş Stalin’in parlak liderliği altında, 
Sovyet halkı başarıyla komünizmin tam zaferine doğru 
ilerliyor. 


