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GİRİŞ

Neden “dönüş” değil de “geçiş”? Bunun nedeni reel sosya-
lizmin içinden doğduğu topluma dönmemesi, başka bir toplu-
ma geçiş yapmasıdır.

Çarlık Rusya’sında sosyalizm kapitalizmden değil yarı fe-
odal toplumdan doğdu. Çarlık –Lenin’in belirlemesiyle- “feodal 
emperyalist bir devlet”ti.

Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi toplumlara gelin-
ce, sosyalist iktidar döneminden önce bunlar az gelişmiş de olsa 
kapitalist toplumlardı. Mesela Bulgaristan küçük köylü ülkesiy-
di, yarı feodal değildi. Bu ülkelerin 45 yıllık sosyalizmden sonra 
geçtikleri kapitalizm, önceki kapitalizmden farklıdır. Bu, sosya-
lizm sonrası kapitalizmdir ve sosyalizm öncesi kapitalizmden 
farklıdır. “Sonuçta ikisi de kapitalizmdir” belirlemesi sürecin 
anlaşılmasını zorlaştıracak bir genellemedir. ABD ve Almanya 
güçlü kapitalist ülkelerdir ama işleyiş, ikincisinde sıkça başvu-
rulan devlet müdahalesi nedeniyle farklıdır. İkisi de kapitalist 
ülkelerdir ama bu genellemeden hareketle aralarındaki önemli 
farklılıkları anlayamazsınız.

Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi yeniden yazılabilir ve 
yenisi Lenin’in aynı adlı kitabından farklı olacaktır. İlkinde yarı 
feodal bir ülkenin birkaç sanayi merkezinde Çarlık’a yaslanarak 
büyüyen burjuvazi varken, ikincisinde komünist partisinden 
çıkan ve devleti soyarak kısa sürede zenginleşen, doğrudan te-
kelciliğe yükselen burjuvazi ve kapitalizm incelenmek zorun-
dadır. 

Yukardan aşağıya gelişen Prusya tipi kapitalizmle (bura-
da devlet burjuvaziyi aktif olarak destekler), aşağıdan yukarıya 
gelişen Fransa tipi kapitalizmin (devlet desteği bulunmakla bir-
likte burjuvazinin iç dinamiğiyle gelişmesi güçlüdür) yanı sıra 
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sosyalizm sonrası kapitalizm de vardır. Sosyalizm sonrasındaki 
kapitalizmde 1950-1970’li yıllarda yeni sömürge ülkelerde dışa 
bağımlı gelişen kapitalizmden farklı olarak iç faktör belirleyici-
dir. 

Türkiye’de 1950’li yıllarda ABD kredileriyle tarıma çok 
miktarda traktörün girmesi yarı feodal yapının çözülmesini ve 
tarımda kapitalizmin gelişmesini hızlandırmıştı. Reel sosyaliz-
min “yolun sonu”na gelmesinde emperyalist ülkelerle girilen 
üretici güçlerin geliştirilmesi yarışını kazanamayacağının ve 
üçüncü sanayi devrimine yetişemeyeceğinin belli olması belir-
leyici olmakla birlikte, burjuvazinin komünist partilerinden çık-
masında ülkedeki yapı ile sosyalizmin tarihi belirleyici olmuş-
tur. 

Kitabın amacı Bulgaristan ve Romanya örneklerinde (kay-
nak çokluğu nedeniyle esas alınan ilki olacaktır) burjuvazinin 
komünist partilerinden doğuşunu incelemektir. Sosyalizm 
sonrası kapitalizmin burjuvaları genellikle daha önce partinin 
önemli kademelerinde bulunan komünistlerdir. Kapitalizm 
karşısında kaybedileceği belli olunca yeni düzende yerlerini ga-
rantiye almaya yönelerek sınıf değiştirdiler. Komünistlerin kitle 
halinde saf değiştirmesi ilk kez olmuyor. Birinci Dünya Savaşı 
başlarken sosyal demokratların büyük çoğunluğu (o yıllarda ko-
münistler kendilerine sosyal demokrat derdi) ülkelerinin bur-
juvazilerini desteklemişti. Bu partilerin en büyüğü olan Alman-
ya SPD’sinin teorisyeni ve dünya çapında otorite sayılan Karl 
Kautsky, Almanya burjuvazisinin –diğer ülkelerin burjuvazileri 
gibi- dünyanın yeniden paylaşımı için girdiği bu savaşı, Çarlık 
Rusya’sı da rakiplerinden birisi olduğu için “ilerici” olarak de-
ğerlendirebilmişti. Marx-Engels’in saptamasına göre Avrupa’da 
gericiliğin kalesi Rusya idi, o halde Çarlık’a karşı savaş “ilerici” 
özellik taşıyordu.

Sosyal demokrat partiler savaşta burjuvazilerine destek 
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olurlarken kendilerini marksist olarak görüyorlardı.

Sosyalizm sonrası kapitalizmde ise eski komünistlerden 
oluşan burjuvazi için kopuş daha derindi; kendilerini marksist 
ya da komünist olarak görmüyorlardı. 

Komünist partisi ve yan örgütlerinde yıllarca çalışmış bu 
insanların başlangıçtan ya da iktidarı aldıktan bir dönem sonra 
burjuvaziye yönelimli oldukları söylenemez. Ülkelerindeki sos-
yalizmin gelişme süreci içinde, özellikle 1980 sonrasında, mark-
sizme ve komünizm hedefine olan inançları kademeli olarak 
kaybolacaktı. 

1950’li ve 1960’lı yıllarda reel sosyalizm önemli başarılar 
da kazanmıştı. Küçük köylü ülkeleri sanayi ülkelerine dönüş-
müş, halkın eğitim düzeyi yükselmişti. Başarı sürecinin içinde 
de görülebilen başarısızlıklardaki birikme, emperyalist ülkele-
rin üçüncü sanayi devrimine (bilgisayarlaşma) geçmeye başla-
masıyla birlikte iyice görünür duruma geldi. Bulgar halkının bir 
değerlendirmesine göre sosyalizm yıkılmadı, gelişme imkanla-
rını bitirerek tükendi. Kötü bir sistem değildi, Bulgaristan’a çok 
şey verdi ama daha fazla yaşaması mümkün değildi.

Kitabın amacı özellikle Bulgaristan örneğinde ülkenin bu 
noktaya nasıl geldiğini incelemektir. Bu incelemede farklı bir 
yöntem kullanılacaktır.

Sosyalist ülkelerin tarihinin incelenmesinde politik yön-
tem kullanılırdı. Politik Büro ve merkez komitesi ülkenin gele-
ceğine yönelik –diyelim yeni beş yıllık plan- için karar alır ve 
bu karar değişik organlardan gelen görüşler de dikkate alına-
rak şekillenirdi. Karar ilgili birimlere yukardan aşağıya iletilir ve 
hayata geçirilmeye çalışılırdı. Politik yöntemde temel olan bu 
sürecin incelenmesidir. 

Bu kitapta kullanılacak politik-etnolojik yöntemde ise alı-
nan kararların yanı sıra, bunların en altta nasıl ve ne oranda 
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uygulanabildiği incelenir. Sosyalist ülkelerde halkın partinin 
kararlarında etkisinin fazla olmadığı, yukarda alınan kararın 
dayatıldığı sanılır. Halkın etkisi uygulamada kendini gösterir. 
Karar ya uygulanamaz ya da ilk içeriğinden farklı olarak hayata 
geçer.

Sosyalist ülkeler için “bürokratik merkeziyetçilik” ve “hal-
kın kararlara yeterince katılmamasından” söz edilir. Bunun 
başlıca nedeni incelemede politik yöntemle sınırlı kalınmasıdır. 
Halkın aktif katılımı uygulamada ortaya çıkar ve belirleyici olur. 
Kararın uygulanamadığını gören parti merkezi bir süre sonra 
kararı değiştirmek zorunda kalacaktır.

Merkezi olarak alınan kararın uygulanmaması ona açıkça 
karşı çıkılması ve direniş gösterilmesini genellikle içermez. İn-
sanlar kendilerini şartlara uydururken, şartları da kendilerine 
uydururlar ve kararı değiştirilmeye zorlarlar. Buna “devrimin 
yerelleşmesi” adı da verilmektedir. Bu konuda G.W. Creed’in 
“Domesticating Revolution” (Devrimin Yerelleşmesi) kitabının 
giriş bölümüne bakılabilir. Devrimin yerelleşmesi bitmeyen bir 
süreçtir, farklı alanlarda ilgili kitlenin istekleriyle merkezi kara-
rın uygulanması arasındaki sürtüşmelerde sürekli olarak yeni-
den oluşur.

Etnoloji, politik bilime göre tabanla daha yakından ilgili-
dir. Bu taban kolektifleştirmenin uygulandığı bir köy olabilece-
ği gibi, ülkenin sanayileşmesinde önemli olan büyük bir fabri-
kanın yapılması ve işletilmesi de olabilir. Planlama ve alınan 
kararlarla gerçekleşen arasında bazen önemli farklar oluşur. 
Bu farkı oluşturan ise işçisinden köylüsüne ve aydınına kadar 
halktır.

Sosyalist bir ülkenin tarihinin incelenmesinde bu yöntem 
temel önemdedir. Bu kapsamda sosyalist bir ülkede işçilerdeki 
yaygın disiplinsizlik de nedenleriyle birlikte incelenebilir. Üre-
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timde düşük verimin önemli nedenlerinden birisi budur.

Bu bölümün sonunda “neden Bulgaristan” sorusu sorula-
bilir. İki önemli nedeni bulunuyor.

Birincisi; konuyu önceden bilmemdir. 2005’te Frank-
furt’taki Goethe Üniversitesi Politik Bilim Bölümü’nü bitirdi-
ğimde bitirme tezimin konusu “Bulgaristan’da Sosyalizmden 
Kapitalizme Geçiş” idi. Tez daha sonra Almanca kitap olarak 
da basıldı: Politischer Kapitalismus als Begriff der Transforma-
tionsforschung-Beispiel Bulgarien. (Dönüşüm Araştırmasının 
Kavramı Olarak Politik Kapitalizm: Bulgaristan Örneği).  Burada 
ilk okuyuşta garip gelebilecek “politik kapitalizm” kavramı sü-
recin özünü ifade etmektedir. Sosyalizm sonrasındaki kapita-
lizmde burjuvazi, klasik örneklerde olduğu gibi önce ekonomik 
olarak güçlenip daha sonra iktidarı ele geçirmemiş; iktidarda-
ki bir güç olarak politik yapıyı dönüştürmüş, özel mülkiyet ve 
miras hakkı başta olmak üzere kapitalizm için gerekli yasaları 
çıkarmış, bunları yaparken de hızla zenginleşmiştir. Politik ve 
ekonomik değişim süreci birlikte yürümüştür.

2005’ten sonra geçen 15 yılda Bulgaristan’da sosyalist 
toplum ve sonrasıyla ilgili –özellikle Almanca- yeni kitaplar 
yayınlandı. Bu ülkede yeni insanı oluşturma çabasını başarı ve 
başarısızlıklarıyla inceleyen 768 sayfalık bir kitaptan özellikle 
yararlandım. (Ulf Brunnbauer: Die sozialistische Lebensweise – 
Sosyalist Hayat Tarzı)

Konuyu bilmenin yanı sıra bilgiyi güncelleyen kaynaklar 
da vardı.

İkincisi; SSCB ile Doğu ve Orta Avrupa’daki sosyalist ül-
kelerin gelişme ve çözülme özellikleri tümüyle aynı olmasa da 
birbirinden çok farklı değildir. Dolayısıyla incelemenin sonuçla-
rı genelleştirilebilir. Ek olarak Bulgaristan gibi küçük bir ülkede 
kişilerin önce komünist partisinde daha sonra kapitalist şirket-
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lerde izini sürmek, Rusya Federasyonu gibi büyük bir ülkeye 
göre daha kolaydır.

Bulgaristan’dan sonra Romanya’da sosyalizmden kapita-
lizme geçiş daha kısa olarak incelenecektir. Romanya dışında-
ki ülkelerde bu geçiş -1991’de SSCB’deki başarısız askeri darbe 
sayılmazsa- büyük silahlı çatışmalar yaşanmadan gerçekleşir-
ken, Romanya’da küçük bir iç savaş yaşanacaktı. Bu ülkedeki 
komünist partisi yönetimi geçişten önce düşman kamplara bö-
lünmüştü. Romanya’nın diğer sosyalist ülkelere benzemeyen 
yanları vardır.
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POLİTİK KAPİTALİZM

Kitabın başında iki kavramın açılması gereklidir: politik 
kapitalizm ve nomenklatura.

Politik kapitalizm, sosyalizmden kapitalizme geçişin te-
mel kavramıdır, bu belirleyici kavram anlaşılmadan geçişin an-
laşılması mümkün değildir.

Politik kapitalizm farklı geçiş toplumları için kullanılmak-
la birlikte burada sadece sosyalizmden kapitalizme geçiş çerçe-
vesinde kullanılacaktır.

Üretim araçlarında özel mülkiyet yoktur, tarım büyük 
oranda kolektifleştirilmiştir, üretim beş yıllık merkezi planlar-
la geliştirilmektedir. Böyle bir toplumda kapitalizm “yukarıdan” 
başlar. Marksist belirlemedeki gibi üst yapı, alt yapıya göre şe-
killenmez. 

Hiçbir sosyalist ülkede kapitalizmin aşağıdan yukarıya 
gelişerek hakim olduğu görülmemiştir. Toprakta mülkiyetin 
olmasa da tasarrufun kişi ve ailesine ait olduğu, büyüyen ge-
lir eşitsizliğinin yaşandığı, bu alanda en gelişmiş örnek sayılan 
Macaristan’da bile, burada doğan ayrışmanın ve zenginleşen 
küçük üreticinin kapitalizme geçişteki etkisi zayıftır. Belirleyici 
olan devlette hakim durumdaki komünist partilerinin özellikle 
ilk üç kademesi olmuştur. 

Politik kapitalizm nasıl işledi?

İlk ve belirleyici adım kapitalizmin yasal çerçevesini oluş-
turmaktı. Üretim araçlarında özel mülkiyeti tanıyan yasa, miras 
yasası, kredi ve bankalar yasası çıkarıldı. Yasal çerçeve olma-
dan kapitalizm mümkün değildir. Belirli kişiler devleti soyarak 
zenginleşebilir ama yasal çerçeve aynı kaldığı sürece bu zengin-
liğin güvencesi yoktur.
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Yasal değişiklikler sürerken devleti soyarak hızlı zengin-
leşme de gerçekleşti. Devlet malı ve ekonomik faaliyetleri üze-
rinden zenginleşebilmek için, bunu yapabilecek durumda bu-
lunmak gerekiyordu. Komünist partisinin üst kademeleri daha 
alt kademelerden ve değişik toplumsal kesimlerden ortaklar 
bulmakta zorlanmadılar, çok sayıda kişi değişik oranlarda bu 
soyguna katıldı. Partinin alt kademelerinden ve halktan önemli 
bir karşı çıkış görülmedi. Sosyalizmin tükendiği genel kabul gö-
rüyordu ve çok sayıda kişi değişik oranlarda yeni düzende ko-
numunu iyileştirmeye çalışıyordu. 

Sosyalizm sonrası kapitalizmde yaşanılan büyük değişik-
likler; yüksek işsizlik ve enflasyon, dış göç, yaygın yolsuzluk, 
kadınların iş hayatında ve toplumda geri plana itilmesi, gele-
ceğe yönelik büyük güvensizlik duygusu önemli olmakla birlik-
te kitabın konusu dışındadır. Konu Bulgaristan ve Romanya’da 
sosyalist gelişmenin özellikleri, başarı ve başarısızlıklarıyla, 
sosyalizmden kapitalizme geçişin incelenmesidir. 

Bulgaristan’da 1989 sonrasında istikrarlı hükümet kuru-
lamaması, kısa aralıklarla seçim yapılması, kapitalizmin geliş-
mesinde değişik yolların denenmesi (şok terapi ya da değişim 
hızının düşürülmesi gibi) yine konumuz dışındadır.

Sosyalizmden kapitalizme geçerken devlet mülkiyetinin 
yağmalanması –başka zenginleşme yolu yoktu- küçük bir züm-
renin değil, bunları destekleyen görece geniş bir kesimin işidir. 
Herkesin soygundan aldığı pay eşit olmamakla birlikte özellikle 
güvenlik elemanları geçiş döneminde zenginleşecektir. Bulga-
ristan ve Romanya bu konuda neredeyse farksızdır.

Politik kapitalizm geçiş dönemidir ve bu dönemin sonun-
da ülke büyük oranda kapitalisttir. Bu arada partinin ve ülkenin 
adı değiştirilir, Avrupa Birliği ve NATO’ya girmek için de başvu-
ru yapılır. 
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NOMENKLATURA

Reel sosyalist ülkelerde sorumlu konumlarda bulunanlar 
için kullanılan bu Rusça sözcük, araştırmalarda değiştirilmeden 
kullanılır. Bu kitapta da aynısı yapılacaktır.

Nomenklatura geniş bir kavramdır ve iktidardaki partinin 
bütün üyelerini değil, değişik alanlarda önemli sorumluluklar 
taşıyan kişileri kapsar.

Sosyalizmden kapitalizme geçiş aynı zamanda nomenk-
laturanın dönüşmesi, eskiden de var olan parçaları arasındaki 
mücadelenin sertleşmesi ve sosyalizm sonrası kapitalizm geliş-
tiği oranda nomenklaturanın ortadan kalkması olarak da değer-
lendirilebilir. Geçiş dönemi sayılan politik kapitalizm nomenk-
laturanın eseridir. Bunu gerçekleştiren özne, sürecin sonunda 
ortadan kalkacaktır, artık burjuvazi vardır.

Nomenklaturanın ülkelere göre farklı özellikleri dikkate 
alınmadan genel özellikleri şöyle belirtilebilir.

Nomenklatura üç bölümdür.

Politik nomenklatura: politik büro ve merkez komitesi, 
bu organlara bağlı olarak çalışan komitelerin üyeleri ve özellik-
le sekreterleri, hükümetteki bakanlar, yardımcıları ve bunlara 
bağlı organların üyeleri.

Bu kesim toplumun temel yönlendiricisidir.

Ekonomik nomenklatura:  devlet firmaları, bankalar ve 
kolhozların yöneticileri ve diğer önemli kadrolarından olu-
şur. 

Kültürel nomenklatura: üniversite rektörleri, dergi ve ga-
zete redaksiyonları, yayınevleri ve diğer kültürel kurumların yö-
neticilerinden oluşur.
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Nomenklaturanın üç kesimi ülkeye ve döneme göre de-
ğişmekle birlikte iç içedir. Ekonomik ve kültürel kesimin bir bö-
lümü merkez komitesinde doğrudan ya da onun yan organla-
rında yer alır.

Sosyalist iktidarın uzunluğu ülkeye göre değişen ilk dö-
neminde politik nomenklatura özellikle belirleyicidir. İlerleyen 
yıllarda ise büyük üretim birimlerinin yöneticilerinin ve teknik 
elemanların önemi artar. Politik büro ve merkez komitesindeki 
sayıları da buna uygun olarak çoğalır. 

Sosyalizmden kapitalizme geçiş nomenklaturanın sürek-
liliği olarak da anılır ancak bu süreklilik üç kesim için aynı oran-
da gerçekleşmez. Politik kesim, ülkelere göre değişen oranda 
tasfiye olur ve sürekliliğini daha az koruyabilirken; ekonomik 
kesim sürekliliğini büyük oranda sürdürür, kapitalizme hızla 
uyum sağlar. Bu kesim yabancı yatırımcılar tarafından ortaklık 
için özellikle tercih edilir çünkü ekonominin nasıl işlediğini iyi 
bilmektedir. 

Sosyalizmden kapitalizme geçişte nomenklaturanın par-
çalarının farklı sürekliliği konusunda üç modelden söz edilebi-
lir.

Birincisi; Polonya, Macaristan, Çekoslovakya gibi ülke-
lerdir. Bu ülkelerde 1988 ve 1993 yıllarında sorumlu kişilerin 
konumlarını ne oranda koruyabildikleri konusunda yapılan 
araştırmaya göre (Szelenyi, Towsley; 120) politik nomenklatura 
büyük kayba uğramıştır. Bu kesimin ancak yüzde 39,3’ü kapita-
lizm koşullarında da bankalar, şirketler vb. kuruluşlarda karar 
verici konumdadır. Bir bölümü erken emekliliğe gönderilmiş, 
bir bölümü de yeni şartlara uyamadığı için geriye düşmüştür. 
Başka bir ifadeyle bu kesimin yüzde 60’ı politik gücünü ekono-
mik güce dönüştürememiştir. 

Ekonomik nomenklatura ise yüzde 70,7 oranında karar 
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verici konumunu (devlet işletmelerinde değil de özel firmalar-
da) sürdürmüştür. 

Kültürel nomenklatura da önemli kayba uğramış ve an-
cak yüzde 44,2 oranında dönüşerek yeni toplumsal düzende de 
görece ön plandaki konumunu sürdürebilmiştir. Bunun başlıca 
nedeni bu ülkelerdeki eleştirici aydınların varlığıdır. Bu aydınlar 
sosyalizm yıllarında ya ülkeden göç etmek zorunda kalmış ve 
sonra geri dönmüş ya da yıllarca hapiste kalmışlardır. Sosya-
list iktidarın varlığı sona erince bu kesim de parti aydınlarının 
önemli bölümünü kenara iterek yerlerine geçecektir.

İkinci örnek SSCB’dir. Bu büyük ülkenin parçalanmasın-
dan doğan cumhuriyetlerde –Rusya Federasyonu ve diğerleri- 
nomenklaturanın üç kesimi arasındaki ayrışma zayıftır, başka 
ifadeyle nomenklatura sosyalizmden kapitalizme geçişte daha 
az ayrışarak ve daha az fire vererek yeni toplumdaki önemini 
korumuştur. Bu ülkelerde politik nomenklatura, politik gücünü 
ekonomik güve dönüştürmekte daha başarılıdır. Ek olarak bu 
ülkelerin geçmişinde önemli denilebilecek muhalif aydın hare-
keti de bulunmamaktadır. 

Üçüncü örnek Doğu Avrupa ülkeleridir (özellikle Bulgaris-
tan ve Romanya). Bu ülkeler ilk iki örnek arasında yer alırlar. 
Sonraki bölümlerde bu iki ülkede nomenklaturanın dönüşümü, 
parçaları arasındaki ilişkiler incelenecektir. 

Başlangıçta şu kadarı belirtilebilir: iki ülkede de bu dönü-
şüm benzersiz özelliklere sahiptir. Komünist partisi genel sek-
reteri ve eşinin öldürüldüğü tek ülke Romanya iken (Çavuşesku-
lar), 35 yıl merkez komitesi genel sekreteri olan Jivkov partiden 
ihraç edilecek ve hapiste ölecektir. 

Bu örnekler sosyalizmden kapitalizme geçen başka reel 
sosyalist ülkelerde yoktur.
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DEVRİM ÖNCESİ BULGARİSTAN

Bulgaristan Komünist Partisi (BKP) 1891’de kuruldu. Bul-
garistan’da 1919 ve 1920’de başbakanlık yapan Alexander Stam-
boliiski yönetiminde kitle desteğine sahip olan bir köylü partisi 
de vardı. Partide “toprak işleyene ait olmalıdır” görüşü hakimdi 
ve BKP ile iyi ilişkisi vardı. Bu partinin iktidarı askeri darbeyle 
sona erdi. BKP de 1923’te başarısız bir ayaklanmanın ardından 
yasaklandı ama dört yıl sonra İşçi Partisi olarak yeniden örgüt-
lendi. BKP ve devamcısı partide üyelerin büyük çoğunluğu kırsal 
kesimdendi. 

Bu bağlamda BKP ve devamcısı parti devrim öncesinde-
ki Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne benzemez. Bulgaristan 
bir küçük köyle ülkesidir ve bu kesim komünistlerle genellikle 
dosttur, seçimlerde de onları desteklemiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya ile ittifak yapan Bulga-
ristan’daki rejim 1944’te Kızıl Ordu’nun ülkeye girmesiyle sona 
erecekti. 

Devrimin bu özelliklerinden hareketle birkaç önemli be-
lirleme yapılabilir.

Birincisi; Doğu ve Orta Avrupa’daki sosyalist ülkelerde 
SSCB ile yakın dostluk önemliydi. Bu dostluğu tarihinde bir dö-
nem Prusya, Avusturya ve Çarlık Rusya’sı arasında bölünmüş 
Polonya’da halkın benimsemesi kolay değildi, Bulgaristan’da ise 
bu zorluk yoktu. Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu’nun yakla-
şık 500 yıl süren egemenliğinden 1878’de Çarlık ordusunun za-
feriyle kurtulmuştu. Türk tarihinde “Gazi Osman Paşa ve Plevne 
savunması” olarak bilinen bu savaş, Rus ordusunun Yeşilköy’e 
kadar gelmesi, İmparatorluktan koparılan değişik imtiyazlar ve 
Bulgaristan’ın bağımsızlığıyla sonuçlanmıştı. Bulgar halkı, reji-
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mi ne olursa olsun, Ruslara sempati duyar ve Bulgaristan 16. 
Sovyet cumhuriyeti olarak da anılırdı.

İkincisi; Bulgaristan örneği küçük köylülükte somutla-
nan küçük üreticiliğin sosyalist devrimdeki aktif rolünü göster-
mektedir. 1917 Ekim devriminde de benzeri vardır. Burjuvazi-
nin iktidarı işçiler ve asker elbisesi içindeki köylüler tarafından 
yıkılmıştır. Rusya yarı feodal bir ülke olduğu için köylülük az 
ayrışmıştır, dolayısıyla da askerler yoksul köylü ve tarım pro-
letaryası değil köylüdürler. (Bkz. Geleceğe Dönüş, s.47-48)

Yarı sömürge yarı feodal olan Çin’de köylülüğün devrim-
de oynadığı büyük rol bilinirken, bağımlı kapitalist bir ülke olan 
Küba’da da küçük köylülük sosyalist devrimde önemli bir güç-
tür. Gerilla savaşının başladığı Sierra Maestra küçük köylülerin 
kapitalist büyük toprak sahiplerine karşı sürekli ayaklandığı bir 
alandı.

Bulgaristan’da küçük köylülüğün gücü tarımda kolektif-
leştirmenin –SSCB ile karşılaştırıldığında- daha yumuşak ger-
çekleşmesinin önemli nedenidir.

Üçüncüsü; sosyalist devrimin ardından marksist teoriye 
göre proletarya diktatörlüğü kurulur ama teoride öngörülenle 
pratikte gerçekleşen farklıdır. Ekim devrimi sonrasında Petog-
rad, Moskova ve Bakü dışında sanayi işçisi neredeyse yoktu. 
Köylülükteki ayrışma da zayıf olduğu için güçlü bir tarım prole-
taryası ve yoksul köylülükten söz edilemezdi. 

Avrupa’nın en az sanayileşmiş ülkesi Bulgaristan’da kü-
çük köylülük özellikle güçlüdür. 

Burada işçilerin ve küçük köylülerin gücü sadece sayıları-
na bakılarak değerlendirilemez. Daha örgütlü olan işçilerin et-
kinliği sayılarından fazla olacaktır ama işçilerin çok az olduğu 
ve büyük bölümünün de küçük işletmelerde çalıştığı bir ülkede 
proletarya diktatörlüğünden söz etmek garip olacaktır.
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Ekim devrimi sonrası Rusya’sında gerçekleşen proletarya 
ile köylülüğün diktatörlüğü iken, Bulgaristan’da proletarya ile 
küçük köylülüğün diktatörlüğüdür. Bulgaristan’da devrimin ilk 
yıllarında küçük köylülük özellikle ağır basıyordu.

SSCB ve Bulgaristan’da büyük sanayileşme hamlelerinin 
ardından işçilerin sayısı artmış, artan sayıda köylü işçileşmiş 
ve ancak o zaman proletarya diktatörlüğü gerçekleşebilmiştir. 
Bu proletarya köylülükten yeni kurtulmuş olsa ve hatta köyle 
bağlantısı kopmamış olsa bile artık yüksek sayıda proleter var-
dır.

Kitabın sonraki bölümlerinde büyük bir sanayi kuruluşu 
olan Kremikovci’nin yapımı ve faaliyete geçmesinde konu ayrı-
ca incelenecektir.

Bulgaristan’da sosyalizmin Çekoslovakya, Macaristan, 
Polonya, Romanya ve Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC) 
gibi ülkelere göre halk tarafından daha fazla benimsendiği söy-
lenebilir. 1944-1989 arasındaki Bulgaristan’da sosyalizm tari-
hinde DAC 1953, Macaristan 1956, Çekoslovakya 1968’de olduğu 
gibi Kızıl Ordu’nun müdahalesini gerektirecek düzeyde sorun-
lar yaşanmamış, Polonya’da 1980’li yıllarda yaşandığı gibi sı-
kıyönetim ilan edilmemiştir. Bulgaristan’da sosyalist iktidarın 
ortadan kalkması da Romanya’daki gibi rejimin iki fraksiyonu 
arasında kanlı bir çatışmayla gerçekleşmemiştir.
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HIZLI SANAYİLEŞME VE TARIMDA 
KOLEKTİFLEŞTİRME 

Devrimden sonra Bulgaristan da diğer sosyalist ülkeler 
gibi SSCB’yi örnek alır. Bu büyük ülke yaklaşık 15 yılda birkaç 
sanayi merkezi olan yarı feodal toplumdan sanayi toplumuna 
dönüşmüş, 1940’lı yılların ileri askeri tekniğine sahip olan Nazi 
Almanyasını sadece geniş insan ve malzeme kaynaklarıyla de-
ğil, tekniğiyle de yenebilmişti. SSCB’de üretici güçlerin gelişme 
düzeyi ABD’nin gerisindeydi ama aradaki fark büyük değildi. 
1950’li yıllarda kapitalist ülkelerin ekonomistleri bile SSCB’nin 
zamanla aradaki farkı kapatacağı görüşündeydi. Başka ifadeyle 
sosyalizm üretici güçlerin geliştirilmesinde kapitalizme yetişe-
cek ve onu geçecekti. Kapitalizme örnek olarak en ileri ülke ABD 
veriliyordu.

Yetişmek ve geçmek 1945-1989 arasında sosyalizmin ilk 
hedefi olacak ve ancak 1980’li yıllarda buna ulaşılamayacağı, 
aradaki farkın gittikçe açıldığı görülebilecek, bir sistem temel 
iddiasını kaybedecekti.

SSCB’deki hızlı sanayileşme sosyal bilimlerde yeni bir 
kavramı ortaya çıkarır: sosyalist modernleşme. Modernleşme 
feodalizmin çözülmesi, kırsal nüfusun azalması, eğitim düze-
yinin yükselmesi, kadınların iş hayatına girmesi, ağır sanayinin 
gelişmesi; sanayi toplumunun ortaya çıkmasıdır. Ekim devrimi-
ne kadar bu konudaki hakim görüş, böyle bir oluşumun ancak 
kapitalist gelişmeyle sağlanabileceğiydi. Örnek olarak İngiltere 
vd. kapitalist ülkelerin gelişme tarihi alınıyordu. 

Bolşevikler yıllarca Avrupa ülkelerindeki devrimle Rus-
ya’nın bu aşamayı atlayabileceğini düşündüler. İngiltere, Al-
manya, Fransa gibi ülkelerde kurulacak sosyalist iktidarların 
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desteğiyle devrim Rusyası kapitalist gelişme yolunu izlemeye 
mahkum olmayabilirdi.

Ekim devriminden sonraki birkaç yıl içinde Avrupa devri-
minin gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Almanya, Avusturya ve 
Macaristan’daki kalkışmalar başarısızlıkla sonuçlanmış, Sovyet 
devrimi yalnız kalmıştı.

Bu ortamda Lenin “modern bir topluma ulaşmak için ka-
pitalist gelişme yolunu izlemek zorunlu değildir, aynı hedefe 
sosyalist yoldan daha hızlı ulaşılabilir” görüşünü ortaya attı. 
Henüz adı konulmamış olmakla birlikte sosyalist modernleşme 
anlayışı böylece ortaya çıktı. (www.tdas1.blogspot.com da yer 
alan Lenin kitabının ilgili bölümüne bakınız.)

SSCB’nin sosyalist yoldan modernleşmesi, sanayi top-
lumuna ulaşması örnek alınacaktı. Bunun için ağır sanayiye 
önem veren hızlı sanayileşme ve tarımın kolektifleştirilmesi 
gerekiyordu. O yıllarda ağır sanayi öncelikle metal sanayisi an-
lamına geliyordu.

Bulgaristan ve bölgenin diğer sosyalist ülkelerindeki hızlı 
sanayileşmenin ve tarımda kolektifleştirmenin SSCB’de olduğu 
kadar hızlı ve büyük insan kaybına yol açan bir süreç olmadı-
ğı belirtilmelidir. SBKP’de 1920’li yılların ikinci yarısında ge-
lecekte nasıl bir yol izlenmesiyle ilgili tartışmalar sona ermiş 
ve hızlı sanayileşme kararı alınmıştı. Parti içindeki mücadele-
yi kazananlar yeni bir paylaşım savaşı çıkacağı ve emperyalist 
ülkelerin SSCB’ye saldıracağı görüşündeydiler. Birinci Dünya 
Savaşı’nda Almanya karşısında alınan yenilgi ve Brest-Litovsk 
anlaşmasının ağır şartları unutulmamıştı. Savaş için gelişmiş 
bir silah sanayisi, bunun için de ağır sanayi gerekliydi. Nitekim 
15 yıl kadar sonra Nazi Almanyası SSCB’ye saldıracak ama kar-
şısında yetersiz yönleri olmakla birlikte sanayileşmiş bir ülke 
bulacaktı.



22 - SOSYALİZMDEN KAPİTALİZME GEÇİŞ - Engin ERKİNER

Bulgaristan ve diğer sosyalist ülkeler için de hızlı sanayi-
leşme önemliydi ama çok acele etmek de gerekmiyordu. Savaş-
ta Nazileri yenen asıl güç olan Kızıl Ordunun varlığı dışarıdan 
saldırı tehlikesini ortadan kaldırıyordu. Bu nedenle Bulgaris-
tan’da kolektifleştirme ve hızlı sanayileşme SSCB örneğine göre 
yumuşak gerçekleşecekti. Ek olarak bir küçük köylü ülkesi olan 
Bulgaristan’da devrim öncesindeki seçimlerde komünistleri 
destekleyen bu kesim sosyalizme yabancı değildi.
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TARIMDA KOLEKTİFLEŞTİRME

1948’de BKP’nin 5. Kongresi’nde tarımda kolektifleştirme 
ve hızlı sanayileşme kararı alındı. Bulgaristan’da toprak ulusal-
laştırılmadı. Ülkede toprağın belirli kişilerin mülkiyetinde yo-
ğunlaşması zayıf olduğu için geniş oranda toprak dağıtımı da 
yapılmadı. (Brunnbauer, 224). Kolektifleştirmenin ön adımı ola-
rak gönüllü kooperatifleştirme teşvik edildi ancak başarılı olu-
namadı. Verim düşüktü çünkü o yıllarda yeterli makineleşme 
yoktu. 

Kooperatifleşme ve ardından kolektifleşme köylü bazen 
teşvik edilerek ve bazen da zorlanarak geliştirildi. Bazı bölgeler-
de çıkan isyanlar bastırıldı ama genelde süreç büyük sorun ya-
ratmadan ilerledi. 1971’de Bulgaristan dünyada tarımsal yapı-
nın en fazla merkezileştiği ülke durumundaydı. (age., 231)

Bulgaristan’da kolektifleştirmenin özgül yapısı önemlidir. 
Tarım kolektiflerinde kolektif ekim alanı dışında üyelere ayrı-
lan özel yerler de bulunuyordu. Aileler kolektifte çalışmalarının 
yanı sıra kendilerine ayrılan özel alanda da tarım yapabiliyor-
du. Başlangıçta kolektiflerden ayrı olan bu özel alanların sayısı 
hızla azaldı ve kolektifin içindeki özel alanlara dönüştüler. Bu 
özel tarım alanlarındaki üretim dikkat çekecek kadar yüksekti. 
1958’de kolektiflerdeki özel alanlar et üretiminin yüzde 57’sini, 
sütün yüzde 40’ını üretiyordu. Toplam koyun sayısının üçte biri 
de bunlardaydı. 

Kooperatiflerde ve kolektiflerde iş disiplini düşüktü. Köy-
lüler asıl enerjilerini özel alanlarında harcıyor, kalan zaman-
larında kolektifte çalışıyordu. Devletin ceza tehdidinin işe ya-
radığı söylenemez. Bu tehdit karşısında köylüler kolektiften 
çıkmaya kalkabiliyordu ve daha kötüsü tarımda işgücü kıtlığı 
vardı. Özellikle hasat zamanlarında kentlerdeki öğrenciler ve 
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işçilerin bir bölümü yardıma geliyordu. 

Bulgaristan’da –diğer sosyalist ülkelerin aksine- 1980’li 
yılların ortalarına kadar yiyecek maddesi sıkıntısı çekilmedi. 
Dükkanlarda yiyecek kuyrukları görülmedi ve bunda özel alan-
larda yapılan üretimin önemli rolü vardı. 1980’de mısır üretimi-
nin üçte birini, patatesin yarıdan fazlasını, yumurta üretiminin 
yarısını ve etin yüzde 40’ı bu alanlarda üretiliyordu ve bunlar 
nüfusun beslenmesinde önemli rakamlardı. 

Burada BKP merkezinde alınan ve aşağıda bölge komite-
lerine, oradan kolektif yönetimlerine iletilen tarımda iş disipli-
ninin yükseltilmesi kararlarının kitlenin karşı hamlesiyle nasıl 
uygulanamadığını görüyoruz. Özel alanlarda üretim yapan köy-
lü kitlesi asıl zaman ve enerjisini burada harcıyor, kolektife az 
zaman ayırıyordu ama üretimiyle de kentlerin beslenmesinde 
önemli işlev görüyordu. Özel alanlarda üretimin çok düşmesi, 
kolektif alanda üretim biraz artsa bile BKP’yi sıkıntıya sokardı 
ve bu nedenle de disiplin konusunda kararlar alınıyor ama uy-
gulanamıyordu.  

Ülkenin en büyük kitle örgütü ve BKP üyesi olmayan halka 
da açık olan Anavatan Cephesi kişisel ekonomiyi destekliyor ve 
devlet organlarıyla kolektif yöneticilerinin bunları anti sosya-
list görüp faaliyetlerini kısıtlamaya çalışmasına karşı çıkıyordu. 
Anavatan Cephesi Başkanı Penco Kubadinski’ye göre, kolhoz-
lardaki özel üretim alanları tarımdaki sosyalist üretimin uzan-
tısıydı. İnsanlar bu alanlarda üretim yaparak hem zamanlarını 
değerlendiriyor ve hem de üretimlerinin bir bölümünü kolhoza 
vererek plan hedeflerine ulaşılmasına destek oluyorlardı. Özel 
alanda üretim yapanlar bazen ürünlerini pazarda pahalıya sa-
tıyor, kolhozu savsaklıyordu ama bunların üzerine şiddetle 
yönelmenin sorun yaratacağı genelde kabul ediliyordu. (age., 
251)
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Sadece Bulgaristan’da değil diğer sosyalist ülkelerde de 
kolhozdaki üretim verimsiz, izin verildiği yerlerde kolhoz bün-
yesinde bile olsa özel üretim verimlidir. Bu konuda başka bir 
önemli örnek, Macaristan tarımında 1956 ayaklanmasının bas-
tırılmasından sonra izin verilen küçük tarım işletmelerinde ve-
rimin yüksek olmasıdır. 

Lenin, Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi kitabında ABD ta-
rımından örnekler vererek makineli büyük tarımın küçük işlet-
melere göre daha verimli olduğunu açıklar. Sosyalist ülkelerde 
de böyle olması beklenmekteydi ama tersi gerçekleşmiştir. 

Büyük arazilerde makineli tarımın çok gelişmiş olduğu 
ABD’de toprak kişi ya da ailenin özel mülkiyetindedir. Tarım 
ücretli işçiler tarafından yapılır ve verimli çalışmadıklarında iş-
lerine son verilir, yerlerine başkaları alınır. 

Ayrımsız bütün sosyalist ülkelerde ise büyük devlet çift-
liklerindeki tarımda verim düşüktür. Toprağın sadece kullanma 
hakkına sahip olunsa bile küçük işletmelerde yapılan, ürünün 
bir bölümü pazarda satılabilen tarımda ise verim yüksektir. Bu-
nun nedeni köylülerin küçük mülkiyeti (kendi toprağını) sevme-
sidir. Kolhozlara ancak bir oranda kendi istekleriyle katılmışlar-
dır, ülkelere göre değişik derecelerde zorlama olmuştur. 

Kısa bir eklemeyle belirtmek gerekir: Çin Halk Cumhu-
riyeti’nde Mao döneminin son yıllarında geçerli olan kolektif 
çiftlikler oluşturulması kuralının gevşetilmesi tarım üretiminde 
artışa yol açarken, 1980’li yıllardaki Den Xiaoping döneminde 
kolhozların kademeli olarak dağıtılması yine üretimde önemli 
artışla sonuçlanmıştır. (Bkz. Jürgen Domes: Die Ära Mao Tse-
tung)

Teorik olarak köylülerin zaman içinde kolhozlara katılma-
ya ikna olacakları yazılıdır ama burada geçmesi gereken uzun 
bir zamandır. Hızlı sosyalist sanayileşme için tarımdan kaynak 
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aktarılması ve sanayideki işçi ihtiyacının karşılanması için köy-
lerin bir oranda boşalması gerekmektedir. Tarımda kolektifleş-
tirmenin yavaş ilerlemesi, sanayileşmenin de büyük oranda bu 
tempoya uyması anlamına gelecektir. Sosyalist iktidarların bu 
kadar bekleyecek zamanı yoktur. 

Bulgaristan’da kolhozlar bünyesinde de küçük özel tarı-
ma belirli oranda izin verilerek sorun küçük köylülerle ilişkiler 
fazla gerginleşmeden çözülmüştür. Bu ülkede de kolhozlar ve-
rimsizdir. Tarımdaki makineleşmeye karşın hasat dönemlerin-
de kentlerden öğrenci ve işçilerin gelmesi gerekmekte, bu da 
makineleşmenin el emeğinin yoğunluğunu yeterince azaltma-
dığını göstermektedir.



Bulgaristan ve Romanya Örnekleri - 27

SANAYİLEŞME

BKP iktidara geldiğinde 8 milyonluk ülkede işçi sayısı 
91000 kişiydi. Yeniden belirtilirse, Bulgaristan küçük köylü ül-
kesiydi. 

Bulgaristan’ın sanayileşmesinde öncelik, SSCB’de oldu-
ğu gibi ağır sanayiye verilecek ve bunun için büyük fabrikalar 
kurulacaktı. Bunlar sadece fabrika değildir, kombine yapılardır. 
İşçiler ve aileleri fabrika evlerinde oturur; burada sinema ve ti-
yatrolar, hastane, kütüphane ve kreşler vardır. İşçilerin yıllık 
izinlerinde kalabileceği ayrı fabrika kampı bulunmaktadır. Fab-
rika ve kent birlikte düşünülmelidir ve anlatılacak örneklerde 
de görüleceği gibi kentteki eksiklikler –mesela alt yapı hizmet-
leri gibi-  üretimi doğrudan etkileyecektir. 

Büyük üretim birimlerinin kurulması aynı zamanda sos-
yal bir projedir. Sanayileşme ve üretimin artırılmasının yanı 
sıra toplumun sosyalist çerçevede şekillendirilmesi amaçla-
nır. 

1944-1989 arasındaki Bulgaristan sosyalizmi küçük köy-
lünün kentleşmesi, işçileşmesi ve bir oranda farklı bir kimlik 
kazanması süreci olarak görülebilir. Bu sürecin incelenmesinde 
Dimitrovgrad ve Kremikovci gibi büyük fabrika komplekslerinin 
özel önemi vardır.

Dimitrovgrad’da çalışan gençlik gruplarının şu belirlemesi 
vardı: “Dimitrovgrad’ı inşa ediyoruz, o da bize aynısını yapıyor.” 
(age., 135) Gençlik ve sanayi kenti olarak anılan Dimitrovgrad 
kırsal alanda sosyalizmin zaferini temsil edecekti. Burada çalı-
şan çok sayıda genç ilk kez ailelerinin denetiminden çıkıyor, kö-
yünü terk ediyordu. Bu sanayi kentinin yapılması aynı zaman-
da bölgedeki küçük köylü aile yapısının çözülmesi anlamına da 
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geliyordu. Sosyalizmin geleceği gençlerdeydi; aile çevresinden 
uzaklaşmaları, sosyalizmin amaçlarını çalışma hayatı içinde 
benimsemeleri önemliydi. 

Kalifiye inşaat işçisinin azlığı kentin inşaatında sorun ya-
rattığı gibi kalacak yer ve iaşe sorunları nedeniyle Dimitrovg-
rad’da çalışmak çekici olmaktan uzaktı. Benzer sorunlar Kremi-
kovci inşaatında da yaşanacaktı.

1958’de kararlaştırılan Üçüncü Beş yıllık Plan’a göre sana-
yi üretimi yüzde 62 artacaktı. Ağır sanayide yüzde 77, hafif sa-
nayide yüzde 50 büyüme öngörülüyordu. Kremikovci bu planın 
gerçekleştirilmesinde önemli yere sahipti. BKP Genel sekreteri 
Jivkov bu fabrikanın sadece sosyalizmin değil komünizmin de 
teknik ve maddi temelini atacağını açıkladı. Fabrika bu denli 
önemliydi. 

Ek olarak yaklaşık 9 milyon nüfuslu Bulgaristan’da büyük 
üretim birimleri sayesinde işçilerin sayısı artacak ve proletarya 
diktatörlüğü teorik bir saptama olmaktan uzaklaşarak pratikte 
gerçekleşecekti.

Yapılan hesaba göre burada 15.000 kişi çalışacaktı. Ek ola-
rak çok sayıda inşaat işçisi gerekliydi. Kremikovci diğer fabrika-
ların da üretiminin artmasına neden olacak ve Bulgaristan’da 
sorun olmaya başlayan işsizlik ortadan kalkacaktı.

Haziran 1956’deki merkez komitesi raporuna göre kayıt-
lı işsiz sayısı 117.165 kişiydi ve artıyordu. Bunlar özellikle genç 
işsizlerdi. İşsizliğin temel nedeni kırda kolektifleştirme nede-
niyle kente gelen nüfusu sanayinin emememesiydi. İşsizlerin 
yarıdan çoğu kadındı (age., 181-2). İşsizliğin daha az önemli 
başka bir nedeni de sanayide rasyonelleştirme sonucu üretimin 
artması ama işçi sayısının aynı oranda artmamasıydı. Sofya’da 
1950-1955 yılları arasında sanayi üretimi yüzde 250 arterken, 
işçi sayısı yüzde 145 artmıştı. 
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İşsizlik sorununun çözümü ekonomik büyümedeydi ve 
Kremikovci bu konuda önemli işlev görecekti. 

Kentlerdeki işsizlik aslında daha fazlaydı ama tamircilik 
gibi mesleklerde özel işyerlerine izin verilince (kazanç vergilen-
diriliyordu), ek olarak belediyelerde yeni işyerleri de açılınca iş-
sizliğin artışı sınırlandırılabiliyordu.

Kremikovci çelik üretiminin artırılmasının yanı sıra ko-
münist işçinin ya da yeni insanın oluşmasında da önemliydi. 
Bu büyük fabrika sayesinde ülkedeki işçi sayısı artacak ve pro-
letarya diktatörlüğü somut anlamına kavuşacaktı. 

SSCB fabrikanın yapımı için kredi ve bazı makineler ver-
mesinin yanı sıra 200 de uzman gönderecekti.

Dimitrovgrad’daki sorunların aynısı yapım sürecinde ya-
şanacaktı: yeterince kalifiye inşaat işçisi bulunamadığı gibi ba-
rınma ve beslenme konusunda da sorunlar vardı. Fabrika 1963’te 
açıldı ve sonrasında daha büyük sorunlar ortaya çıktı.

Fabrika Balkanlarda kendi türünün en büyük örneğiydi 
ama yüksek kaynak israfı vardı. Ekonomik olarak temel sorun 
ülkede yeterli demirin bulunmamasıydı. SSCB’den gelen uz-
manlar bunu belirtmesine karşın fabrikanın bu boyutta yapı-
mında ısrar edilmişti.

Bulgaristan’da topraktan çıkarılan demirdeki oran yüzde 
31 gibi düşük bir rakamdı, ek olarak mangan ve kurşunla karı-
şık olduğu için yüksek enerji isteyen pahalı bir süreçle saflaş-
tırılması gerekiyordu. Bu ise büyük çevre kirliliğine yol açıyor, 
yakındaki Sofya’nın havasının yanı sıra Lesnovska nehri de kir-
leniyordu. En iyisi SSCB’den demir ithal edilmesiydi ve 1980’li 
yıllarda kullanılan demirin yüzde 80’i bu ülkeden ithal ediliyor-
du. Fabrika Karadeniz’den uzakta kurulduğu için ithal demirin 
demiryoluyla nakledilmesi gerekiyordu ve bu da ayrı masraf-
tı. Demirin bir bölümü Romanya’dan alınıyordu ve buradan da 
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nakliye masraflıydı. Yapılan ek masraflara rağmen ithal demir 
arıtılmış yerlisinden ucuza geliyordu. 

Anlaşıldığı kadarıyla planlama uzmanları bunları düşün-
memişler, büyük fabrikanın politik önemi verimlilik gibi eko-
nomik konuların önüne geçmişti. 1970’li yılların sonlarında 
sorun büyüyecekti çünkü SSCB artık sınırsız ucuz hammadde 
vermiyordu. Bulgaristan’da üretilen çelik SSCB’dekinden yüzde 
50 pahalıydı (age., 208). Fabrika ülkenin ihtiyacından fazlasını 
üretiyordu ve fazla metal üretim maliyetinin altında ihraç edi-
liyordu. 

Balkanların en büyük metal fabrikası pahalı üretip ucuz 
satmak zorunda kalıyordu, ekonomik olarak verimsizlik ve israf 
abidesiydi.

Fabrikadaki konut sorunu ancak 1970’li yılların sonunda 
çözülebildi ve yine de burada çalışmak çekici değildi. 1970’li yıl-
larda fabrikada 20.000 kişi çalışıyordu ve bunların dörtte üçü iş-
çiydi. 1980’lerin başında bu rakam 25.000 oldu, yardımcı firma-
larda çalışan inşaat ve ulaşım işçileriyle sayı 35.000’e çıkıyordu. 
Fabrikada ücretler normalin yüzde 15-18 üzerindeydi, plan he-
deflerine ulaşıldığında yüzde 25’e kadar yükseliyordu. Buna rağ-
men Kremikovci’de çalışanların başlıca amacı Sofya’da oturma 
hakkı elde etmekti. 1973’te Bakanlar Kurulu Kremikovci’de beş 
yıl çalışanın askerlikten muaf tutulmasına karar verecek ama 
yine de yeterli işçi bulunmasında sıkıntı yaşanacaktı. Bu neden-
le Kuzey Vietnam’dan anlaşmalı 500 işçi getirilecekti. 

Burada şu sorulmalıdır: Kremikovci gibi ev ve sosyal fa-
aliyetlerle ilgili sorunları geç de olsa çözülen büyük bir üretim 
biriminde ücret de daha yüksek olmasına rağmen neden yeterli 
işçi bulunamıyordu?

Burada sorun genel özellik taşımaktadır ve sosyalist ül-
kelerdeki işçilerle ilgilidir. İşçiler sosyalizmin öncü gücüdür, ör-
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gütlü olarak toplumu sosyalizme ve komünizme götürecekleri-
ne inanılmaktadır ama pratikteki görünüm farklıdır. 

Kremikovci ve diğer sanayi işletmelerinin önemli sorunu 
planlamadaki aksaklıkların yanı sıra işçilerin sürekli işyeri de-
ğiştirmesi ve çalışma disiplininin gevşekliğidir. Bu sorun Bulga-
ristan’a özgü olmamakla birlikte konumuz gereği örnekler bu 
ülkeden verilecektir.

Kremikovci konusunu kapatırken bu önemli projenin bek-
lenenin altında sonuç vermesinin nedenleri üzerinde durulma-
sı gerekir.

Bulgaristan küçük bir ülkedir, yüzölçümü ve nüfusu azdır. 
Ülkenin objektif durumunu dikkate almadan sadece partinin 
değil halkın da yakın dost kabul ettiği SSCB’deki ekonomik po-
litikanın taklit edilmesi yanlış olmuş, kaynaklar israf edilmiştir. 
Zengin demir cevherine sahip olmayan bir ülkede yeri de hatalı 
belirlenen büyük metal fabrikası kurmak ve üretilen çeliği ithal 
edilenden pahalıya mal etmek ancak anlamsız bir taklitçilikle 
açıklanabilir. Aynı alanda daha küçük fabrika kurulabilirdi ama 
Kremikovci “Balkanların en büyüğü” olarak aynı zamanda pres-
tij projesidir. İsrafa yol açan, beklenenin altında sonuç veren 
bu tür projelerin politik yıpranmayı hızlandırması kaçınılmaz 
olacaktır. 

Bulgaristan Komünist Partisi de diğer sosyalist ülkelerde-
ki partiler gibi –eklemek gerekir, iktidara gelmemiş olanlarda da 
olduğu gibi- sosyalizmin temel olarak işçi sınıfı tarafından ku-
rulacağını ve geliştirileceğini savunuyordu. Pratikteki görünüm 
ise bambaşkaydı ve sosyalist ülkelerdeki işçiler çalışma disip-
lini konusunda kapitalist ülkelerdekilerden gerideydiler.
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SOSYALİST ÜLKELERDE İŞÇİLER

Burada sadece fabrika değil kolhoz işçilerinden de söz edi-
lecektir. 

Lenin işçilerin dakikliği ve iş disiplinine Almanya posta 
idaresinin çalışmasını örnek gösterirdi. İşçilerin sosyalist top-
lumda aynı özellikleri gösterecekleri ve hatta bunları daha da 
geliştirecekleri varsayılırdı. Gerçek ise başka türlü oldu: işçi işe 
geç gelir, erken çıkar; devlet malına karşı özensizdir, bazen işe 
sarhoş gelir ve sıklıkla işyeri değiştirir. 

İş disiplininin yükseltilmesi için önlemler alınmıştır ama 
etkili olabildikleri söylenemez. İşyeri değiştirmenin sıklığı ne-
deniyle verim daha da azalmaktadır çünkü eski işyerinin yeni 
çalışan araması ve yerini değiştirenin de yeni işyerine alışması 
zaman almaktadır. 

Kremikovci gibi ücretlerin görece yüksek olduğu büyük 
bir fabrikada bile işgücü dolaşımı yüksektir. 1971’de çalışanla-
rın yüzde 16,5’i, 1972’de 8,1’i işi terk edip başka yerde çalışmaya 
gider. 1971-1975 arasında ortalama oran yüzde 14,3’tür ve çok 
yüksektir. Alınan önlemlere rağmen oran 1978’de yüzde 10’un 
altına indirilememiştir. (age., 195)

Gidenlerin yerine özellikle köylerden düz işçi alınmak zo-
runda kalınıyordu. 1973’te işçilerin yüzde 41,3’ü bu kategoriye 
giriyordu.

Bulgar ekonomisinde 1966 rakamlarına göre 566.459 kişi 
işe başlarken, 509.926 kişi işini değiştirmişti. İşyeri değiştirme 
nedeniyle yılda ortalama 20-25 işgünü kaybediliyordu. Ekono-
minin genel kaybı yılda 2-3 milyon saatti. 

SSCB’de de durum farklı değildi. 1970’li yıllarda işyeri de-
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ğiştirme oranı yüzde 20 gibi yüksek bir rakamdı.

BKP’nin araştırmasına göre işyeri değiştirmenin yüzde 
71’i subjektif nedenlerden kaynaklanmaktadır: ücret az (yüzde 
22), eve uzak, uzmanlık eğitimi yok, iş ağır, iş hoşuma gitmi-
yor. Yüzde 30 kadar objektif neden ise şöyledir: hamilelik, ev 
değiştirerek başka yere taşınmak, işgörmezlik durumu. (age., 
197)

En fazla işyeri değiştiren gençlerdir (20-30 yaş arası) ve 
genellikle daha az üretim normu olan yerler aramaktadırlar. 
Düz işçiler genellikle birkaç yıl bir işletmede çalışıp uzmanlık 
eğitimi görmekte, ardından çalışma şartlarının daha iyi olduğu 
başka işletmeye geçmektedir.

Önlem olarak bir işyerinde en kısa çalışma zorunluluğu 4 
aydan 6 aya çıkarıldı; eğitim görenlerin aynı işyerinde en az üç 
yıl çalışması kuralı getirildi ama istenilen sonuçlar alınamadı. 
(age.,199)

Sosyalist ülkelerde sendikaların partinin uzantısı olduğu, 
işçilerin çıkarlarını savunmadığı saptaması büyük oranda ger-
çek olsa bile, işçilerin pazarlık gücü yüksektir. Bunun için sen-
dikaya ihtiyaçları yoktur. 

Bulgaristan sanayileşmesinde Fordizm ve Taylorizm az 
gelişmiştir. Sanayide rasyonalleşme ve otomatikleşme derecesi 
düşük olduğu için bir işçi genellikle birkaç iş yapmakta ve bu da 
ona işyeri zamanını kullanmakta esneklik sağlamaktadır. Uz-
manlar iş normları saptamakta ama işyeri yöneticileri işçileri 
kaçırmamak için bu konuda gevşek davranmaktadır. 

Bulgaristan’da işçi kıtlığı bitmeyen bir sorundur. 1983’te 
65.900 boş iş vardı ve bunların 26.100’ü sanayideydi. 

İşçilerin pazarlık gücü yüksektir. İşsizlik değil işçi açığı 
vardır, dolayısıyla iş bulmak sorun değildir. Aşırı disiplinsizlik 
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nedeniyle işten çıkarılanlar bile kolayca başka yerde iş bulabil-
mektedir. İşyeri yöneticileri işçiyi kaçırmamak, yeni işçi arama-
mak için işyerindeki gevşekliğe göz yummaktadır. Daha iyi sos-
yal imkanlar, ek ödemeler, üretim normlarının düşük tutulması, 
çok mecbur kalınmadıkça verilmeyen disiplin cezalarıyla işçiler 
tutulmaya çalışılır. Tekrarlanırsa, sosyalist bir ülkede sendika 
desteği olmadan da işçilerin pazarlık gücü yüksektir. 

Parti merkez komitesi verimin yükseltilmesi için alınacak 
önlemler konusunda karar alır, bunu alt komitelere bildirir ama 
işyerlerinde bu karar gevşek uygulanır. Bu durum yıllardan beri 
sürekli tekrarlandığında merkez komitesi de işi oluruna bırak-
mak zorunda kalacaktır. 

Sosyalist ülkelerdeki işçiler konusunda kapitalist ülke-
lerdeki işçiler örnek olarak alınmamalıdır. Komünistler yıllarca 
sosyalist ülkelerdekileri kapitalist ülkelerdekilerin gelişmiş ör-
neği sandılar; gerçek durum ise böyle değildir. Kapitalist ülke-
lerdeki işyeri disiplini sosyalist ülkelerde yoktur. 

Kapitalist ülkelerdeki işçiler verimli çalışmadıklarında, 
işe sürekli geç ve bazen de sarhoş geldiklerinde işten çıkarılırlar 
ve ekonominin hızlı geliştiği boom dönemleri dışında kolayca 
da iş bulamazlar; geçim sıkıntısı artar.

Sosyalist ülkelerde ise bu tehlike yoktur; işçi toplumda 
özel statüye sahiptir, önde gelen sosyalist güç olduğuna inanı-
lır. Kolayca işten çıkarılamayacağı gibi başka yerde de rahatlık-
la iş bulabilir. Bu nedenle kapitalist ülkelere göre yüksek işyeri 
değişimi vardır. 

Parti yönetiminde işyeri disiplini ve verimli çalışmanın 
yükseltilmesi için sürekli karar alınır ama uygulanamaz. İşçi-
ler alınan karara karşı çıkmadan, toplu direniş göstermeden 
işyerindeki davranışlarıyla kararı uygulanamaz duruma getirir-
ler. 
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Ülkenin en yetkili organında karar alınması ve bunun ara 
kademelerden geçerek tabana iletilmesi, o kararın alındığı gibi 
uygulanacağı anlamına gelmez. Bu örnekte işçiler karar süreci-
ne katılmadan onun uygulanmasında belirleyici duruma gelir-
ler. 

Sosyalist ülkelerde ve konumuz olan Bulgaristan’da sos-
yalist bilinç yükseltilerek ve yeni insan ya da sosyalist insan 
yaratılıp geliştirilerek bu ve benzeri sorunlar çözülmeye çalışı-
lır.
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SOSYALİST HAYAT TARZI VE 
ÇALIŞMA DİSİPLİNİ

Fabrika ve kolhozlardaki işçilerin gevşek iş disiplini, kamu 
mülkiyetini özensiz kullanmaları, özel işlerine daha önem ver-
meleri sosyalist bilinç ve hayat tarzıyla bağdaşmaz. BKP ve diğer 
sosyalist ülkelerin komünist partileri büyük üretim araçlarında 
özel mülkiyetin kaldırılmasının zamanla ve büyük oranda ken-
diliğinden sosyalist bilincin gelişmesini getirmeyeceğini biliyor-
lardı. BKP üyesi olsun ya da olmasın herkeste sosyalist hayat 
tarzının yerleşmesi ve sosyalist bilincin gelişmesi için kapsamlı 
bir çalışma yürüttü. Bazı sonuçlara ulaşmakla birlikte sosyalist 
bilincin ve bunun yansıması olan hayat tarzının gelişmesinde 
beklediği düzeye ulaşamadı.

Anaokullarından başlayarak sosyalist eğitim verilmesi, 
sürekli sosyalist propaganda, gençler ve kadınlar için özel ör-
gütlenmeler ve faaliyet… Bunlar bütün sosyalist ülkelerde ya-
pıldı, Bulgaristan somutunda asıl incelenecek olan bunların ile-
risindeki faaliyetlerdir.

Özellikle “sosyalist hayat tarzı ne demektir?” sorusuna 
açık cevap gereklidir. Sosyalizmin insana yakışır bir düzen ol-
duğuna, kapitalizme üstünlüğüne, bu aşamadan geçilerek ko-
münizme ulaşılacağına inanmaktır cevabı fazlasıyla geneldir. 
İşçiler ve onların dışındaki halk bu amaçlara inanır ama bun-
larla uyuşmayan bir hayat tarzına sahiptir. Bu hayat tarzının 
dönüştürülmesi gereklidir.

E. P. Thompson İngiltere’de İşçi Sınıfının Oluşumu kita-
bında çalışma hayatındaki disiplinin (makinelerin uygun kul-
lanımı, dakiklik, verimli çalışmak ve düzenliliği içerir) ancak 
toplum hayatında da egemen olmasıyla mümkün olduğunu 
açıklar. Günlük hayattaki disiplin, devletin açık zorunu da içe-
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ren süreç içinde oluşmuştur. 

BKP’nin sosyalist insan ve hayat tarzı amacı daha geniş 
kapsamlıdır, işyerlerinde çalışma disiplininin sağlanması bu 
kapsam içindedir. 

Kapitalizmde işçinin hayatı işyeri düzenine göre şekille-
nir. Şu saatte fabrikada işbaşı yapılacaksa, gece en geç şu saatte 
yatılması gerekir. İşyerinden yorgun çıkıldığından alışveriş ya-
pılamaz, bu nedenle ev için neredeyse bütün alışveriş cumarte-
siye toplanır. Akarbant sisteminde ifadesini bulan Fordist üre-
tim sürekli aynı işi otomatikleşmiş gibi yapmak zorunda olan 
işçiyi bedenen ve ruhen yıpratır; o kadar ki, hafta içinde cinsel 
ilişki bile zordur, hafta sonuna bırakılır.

Kapitalizmde önemli olan işçinin işyeri dışındaki zamanı-
nın işyerinin gereklerine göre düzenlenmesidir. Bunun dışında 
kapitalizm işçinin günde kaç saat televizyon izlediği, kaç saatini 
kahvede oyun oynayarak geçirdiğiyle ilgilenmez. İşçinin verim-
li çalışacak kadar dinlenmiş olarak işbaşında olması önemli-
dir.

Tuvalet temiz midir, evde kitaplık var mıdır, yerde mi yok-
sa masada mı yemek yenir, yemekte peçete kullanılır mı, evde 
çiçek var mıdır; bunlar kapitalizmi ilgilendirmez. Bazı işçiler bir 
türlü bazıları başka türlü yapabilir, önemli değildir; belirleyici 
olan herkesin fabrikadaki yoğun çalışmada verimli olabilecek 
derecede dinlenmiş olarak işe gelmesidir.

BKP ise işçilerin ve genel olarak halkın günlük hayatının 
her parçasını “sosyalist normlara göre” ayrıntılı olarak düzen-
lemeye çalışacaktır. Bu düzenleme başarıldığında, üst düzeyde 
çalışma disiplini de gerçekleşecektir. 

Sosyalist bir işçi kamu malını özenli kullanır, verimli ça-
lışır, işbaşında dalga geçmez, işe zamanında gelir ve erken git-
mez, sarhoş olarak hiç gelmez; evinde kitaplık vardır, her gün 
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birkaç saat televizyon izlemez ya da kahvede oyun oynamaz, 
yemeği masada yer, evin tuvaleti temizdir, evde çiçek bulunur, 
hafta sonu eşi ve çocuklarıyla birlikte tiyatro ya da sinemaya 
gider ve daha sayılabilir…

Jivkov’un 1958’deki 7. Parti Kongresi’ndeki belirlemesiyle; 
başarılı politik ve ekonomik değişimlerin yanı sıra kültürel deği-
şim de gereklidir. Bu ise günlük hayatın sosyalist normlara göre 
düzenlemesidir ve partinin çabasıyla gerçekleşecektir, zamanla 
büyük oranda kendiliğinden oluşmayacaktır. (age., 296)

Sosyalist hayat kültürünün maddi ve manevi yanları var-
dır. Maddi yanında ev, giyim, yiyecek varken;  manevi yanını 
ise özel tatil günleri, ritüeller, kitle morali, birbirine karşı saygılı 
sosyal ilişkiler ve kültürel faaliyet oluşturur. 

Yine Jivkov’un belirlemesine göre; gelişmiş sosyalist top-
lum yeni insanın sürekli gelişmesi olmadan gerçekleşemez. 
(age., 298) 

Sosyalist hayat tarzının yerleştirilmesinde iki büyük sorun 
vardır. Birincisi; köyden gelenlerin kent hayatıyla uyumunun 
sağlanmasıdır. İkincisi ise, tüketim alışkanlıklarıdır (tüketime 
düşkün olmak, kendini tükettiği mal temelinde tanımlamak, 
güçlü özel mülkiyet duygusu, turistlerde görülen Batı’nın tüke-
tim mallarına yönelik yüksek talep).

Sosyalist hayat tarzı özel hayata –eve de- girmelidir. Aile 
kültürü çocukların yetişmesini ve toplumsal kültürü önemli 
oranda etkiler. 

Çalışma disiplininin gevşek olması, tembellik, dini pra-
tikler, eksik yemek kültürü, düzensizlik, temizliğe dikkat etme-
mek, ailede ataerkil ilişkiler sosyalist hayata uymaz. Köyden 
kente yeni gelenlerde bu durum özellikle kötüdür.

Sürekli ateist propaganda ve insanların kilise ve camile-
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re gitmesinin azaltılması sosyalist hayat kültürün gelişmesinde 
önemli bir hedeftir.

Sosyalist hayat kültürünün egemen olması, halkın nere-
deyse her alandaki yaşama tarzının kademeli olarak değişme-
sini içerir. Thompson’un kitabında belirtilenden daha kapsam-
lı bir değişim hedeflenmektedir. Sonraki yıllarda konuyla ilgili 
bazı şikayetler neler yapılmak istendiği konusunda fikir vere-
bilir.

Çok sayıda evde güzel mobilya var ama kitaplık yok-
tur. 

Çok sayıda sinema, kütüphane ve sanat müzeleri açılmış 
olmasına, çok sayıda ve ucuz kitap basılmasına rağmen çok kişi 
boş zamanını içerek ya da lümpenlikle geçiriyor. 

1972’de işçilerin yüzde 52’si, köylülerin yüzde 49’u, diğer 
çalışanların yüzde 46’sı günde iki saatten fazla televizyon iz-
liyor. Kağıt oynamak işçiler arasında özellikle yaygındır.

1970’li yıllarda küçük bir ülke olan Bulgaristan’da 3500 si-
nema, 30 tiyatro, 7 opera binası vardır. Kütüphanelerdeki kitap 
sayısı 1951’de 1000 kişi için 900 iken, 1981’de 8000 olur. (age., 
33-34) 

Sinemaya giden insan sayısı ve kitap okuma oranı artıyor 
ama gelişme partinin hedefinden uzak kalıyor. Ülkenin parti dı-
şındaki en büyük örgütü Anavatan Cephesi de Jivkov gibi lüks 
tüketim merakından şikayetçidir. Jivkov 1978’de Komsomol’a 
yazdığı yazıda, “Genç insanların renkli TV, teyp ya da araba is-
temesi yanlış değildir. Yanlış olan kişinin kendini tükettikleri 
üzerinden tanımlamasıdır,” diyecektir (age.,324).

Anavatan Cephesi ise yapılması istenilenin boyutunu 
şöyle açıklıyordu: Anne babalar çocuklarıyla edebiyat konuş-
malı, klasik müzik dinlemeli ve resim sergilerine gitmelidir. Ço-
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cuklar böylece tüketime değil kültüre önem vereceklerdir. (age., 
326)

Anavatan Cephesi’nin, yeni insan kendini sahip olduğu 
eşyalar üzerinden tanımlayarak bunları toplumsal mülkiyete 
karşı konumlandırmamalıdır, saptaması genç kuşaktaki geliş-
menin tehlikeli yönünü gösterir. (age., 332) Bulgaristan özellik-
le Karadeniz kıyılarındaki tesislerde Batı ülkelerinden turistleri 
ağırlar ve döviz girdisi elde eder. Ülke Batı Almanya’dan Türki-
ye’ye arabayla giden çok sayıda Türkiyeli işçinin yolu üzerinde 
bulunur. Ortadoğu ülkelerinden ve Türkiye’den Orta ve Batı Av-
rupa ülkelerine giden TIR’lar da Bulgaristan’dan geçer. Transit 
bir ülke olarak Bulgaristan’ın Batı ülkeleriyle yoğun teması var-
dır, orada üretilen her yeni eşya kısa sürede görülmekte ve he-
men talep oluşmaktadır. Gillette ile traş olmak, Fransız konyağı 
içmek özellikle gençler arasında farklı bir statü sembolü olarak 
görülebilmektedir. 

Kadın-erkek ilişkisinin ataerkillikten çıkmasına, ailede 
kız çocuklarının baba ve büyük erkek kardeş tahakkümünden 
çıkmasından, ev işlerinin birlikte yapılmasına ve yukarıda sayı-
lan hayatın bütün diğer alanlarına kadar ilişkiler ve hayat tarzı 
sosyalistleşmelidir. Bu gerçekleştiğinde çalışma disiplini için 
ayrıca uğraşmak gerekmeyecektir.

Ülkenin en büyük kitle örgütü olan Anavatan Cephesi bu 
geniş kapsamlı amacı “günlük hayatın ideolojikleştirilmesi” 
olarak tanımlar. Sadece işyerlerinde ve değişik kitle toplantıla-
rında değil, evin içine kadar günlük hayatın sosyalist ilkelere 
uygun duruma getirilmesi gerekir. 

Bu çok büyük bir hedeftir ve bütün benzeri hedefler gibi 
nereden başlanıp hangi aşamalardan geçilerek ilerleneceği ön-
ceden iyi saptanmadığında eklektik bir yapı oluşması kaçınıl-
maz olacaktır. 
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ANAVATAN CEPHESİ

1984 sayımına göre Bulgaristan’ın nüfusu 8.950.000, yetiş-
kin nüfus ise 5.044.000 kişiydi. BKP’nin üye sayısı 932.000, Ana-
vatan Cephesi’nin (AC) ise 4.400.000 kişiydi. (age., 375)  Bulgaris-
tan’ın en büyük örgütü olan Anavatan Cephesi’nin temel görevi 
sosyalizmde günlük hayatın örgütlenmesiydi. AC partinin kitle 
politikasının uygulanmasında temel öneme sahipti. Çok sayı-
da kurs ve seminer örgütlemek faaliyetleri arasındaydı: bunlar 
sağlık, pedagoji, enternasyonalizm vd. alanları kapsıyordu. AD 
ateizm propagandasında da yoğunlaşıyordu ama bilimsel ate-
izm konferansları ve ateist gençler kulübünün faaliyetlerine 
rağmen bu konuda başarılı değildi. Ortodoksluk Bulgar kültü-
rünün parçasıydı. Nüfusun yüzde 10’unu oluşturan Müslüman 
azınlık da camilere gidiyordu. Ülkede 3800 kilise, cami ve dua 
evleri vardı. 

AC yöneticileri yaratıcıydı. Mesela dine karşı bilimsel se-
minerlerin ve propagandanın yeterli olmayacağını, dini ritü-
elleri yasaklamanın yanlış olduğunu biliyorlardı. Bunların ya-
nında alternatif ritüeller örgütlediler. Dini bayramların yanında 
kooperatif çalışanları günü, bebeklerin doğum töreni (vaftizin 
yerine geçmesine çalışıldı), en iyi işçiler için törenler gibi… Em-
peryalist kültürün etkisine karşı Bulgar halk oyunlarının gelişti-
rilmesine karar verildi. 

Cenaze törenleriyle birlikte ayrı olarak başka törenler de 
düzenlendi. Düğünler yine yapıldı ama sendikaların ve kom-
somolun yeni çiftlere hediyeler verdiği farklı bir tören de var-
dı. Bu örneklerde dini ritüellerin yanında farklı törenler de yer 
alıyordu. Mesela din “öteki dünyada hayatın devam etmesini” 
öngörüyorsa, cenazede –istek üzerine- dini tören yine yapılıyor, 
bunun yanında ise kişinin mücadelesinden örnekler verilerek 
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yakınları ve arkadaşları için unutulmazlığı –ya da bu dünyada 
yaşamaya devam edeceği- vurgulanıyordu.

Sosyalist günlük hayat önceki toplumun güzel yanlarını 
da içermelidir (düğünler, toplantılar, akraba ziyaretleri ve diğer 
Bulgar alışkanlıkları). Bulgar etnografisinin görevi, eski haya-
tın olumlu ve olumsuz yönlerinin araştırılması ve olumluların 
sosyalist hayat tarzıyla bağdaştırılabilmesinin yöntemlerinin 
bulunmasıydı. Bu hayat sıfırdan başlayamaz, geçmişe ait her 
şeyin değiştirilmesine girişilemezdi. Yeni olan eskinin seçilmiş 
örnekleriyle bağlantılı olarak sunulduğu oranda daha kolay be-
nimsenirdi. (age., 340)

Burada politik çalışmayla birlikte yürütülen etnografik 
araştırma ve uygulamaların önemi ortaya çıkmaktadır. Mese-
la dine karşı felsefi temelde propagandanın başarı şansı azdır 
ama dini ritüellere paralel ve toplumsal hayatta temeli olan al-
ternatif ritüeller geliştirildiğinde başarı şansı artar. Hıristiyanlık 
ve Müslümanlıkla mücadelede yasaklarla ilerlenemez, tersine 
tepki toplar. Burada belirleyici olan dinin insan hayatındaki 
öneminin kademeli olarak azaltılmasıdır. Alternatif ritüeller bu 
konuda yaratıcı örneklerdir.

BKP ve AC Bulgaristan tarihinin yüceltilmesi ve yurtsever-
lik eğitimini, komünist olmayanları da içeren daha geniş kitle 
desteği sağlanmasında ve kitlenin sosyalist hayat tarzı konu-
sunda değiştirilmesinde önemli gördü. Bu amaçla başlayan ta-
rihin yüceltilmesi ve yurtseverlik eğitimi tehlikeli yönde gelişe-
cekti.

1958’deki parti kongresinde alınan “iç düşman yenildi, 
sosyalizm zafer kazandı, sınıf çatışması artık esas olarak dışa-
rıya doğrudur” kararından sonra yurtseverlik söylemi yoğunluk 
kazandı. Bu söylem enternasyonalizm ve SSCB dostluğuyla bir-
likte gerçekleşiyordu. 
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Önceden de belirtildiği gibi Bulgaristan halkının SSCB ile 
dostluğu benimsemesi kolaydı; ülke bağımsızlığını 1878’de Çar-
lık Rusya’sı sayesinde kazanmış, 1944’te de Kızıl Ordu ülkeye 
girerek önceki rejime son vermişti. 

1963’te Jivkov, Bulgaristan tarihinin gençlerin ve halkın 
yurtseverlik eğitiminde temel kaynak olduğunu belirtti. 1981’de 
Bulgaristan’ın 1300. kuruluş yıldönümü (681-1981) törenlerle 
kutlandı. Partinin Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Zivkova, 
“Bulgar halkı insanlığa verdikleriyle gurur duymaktadır,” dedi. 
Ulusal kimliğin ve tarihin yüceltilmesi komünist olmayan Bul-
garların da partiyle yakınlaşmasını sağlayacaktı. 

Bu söylemle birlikte Bulgar ulusunun büyümesi propa-
gandası da hız kazanır. 

Dimitrov 1946’da Çok Çocuklu Aileler Konferansı’na gön-
derdiği mesajda, “Ulusun görevi gelecekte en az on milyon kişi 
olmaktır” der. Bunun için çok çocuklu aileler gereklidir. (age., 
625)

Jivkov da 1967’de Komsomolun görevleriyle ilgili olarak, 
ulusun geleceği için nüfus artışının hızlanmasının önemli oldu-
ğundan, birkaç yılda nüfusun on milyona çıkması gerektiğinden 
söz eder. Nüfusun artması neden bu kadar önemlidir, diye so-
rulacak olursa, cevabı aynı konuşmada Jivkov vermiştir.

Jivkov ırkçı ve asimilasyoncu olmadıklarını ama komünist 
Bulgar ulusuna ulaşmak istediklerini söyledikten sonra, “Türk-
ler ve Çingenelerden değil, Bulgarlardan söz ettiğini” vurgula-
yacaktır. Bunlarda doğum oranı yüksek, Bulgarlarda düşüktür. 
Böyle devam ederse özerk Türk bölgeleri oluşacak, Türklerin 
devlet yönetimine katılma hakkı doğacak, Türklerin çoğunlukta 
olduğu yerlerde Türkçe resmi dil olacak, bağımsız Türk okul-
ları kurulacak, Türk milliyetçiliğiyle dini fanatizm gelişecektir. 
Bulgar nüfusu artmalıdır, aileler üçüncü çocuğu yapmalıdır. Bu 
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Bulgar ulusunun kader sorunudur, gelecek sorunudur. (age., 
623-4)

Dimitrov’dan beri sürekli tekrarlanan “on milyonluk Bul-
garistan” hedefinin bir nedeni milliyetçilik, ikinci nedeni bit-
meyen işgücü açığı ise, üçüncü neden de nüfusu az uluslarda 
görülen tarihten silinme korkusudur. Doğum oranı az olduğu 
için Bulgarlar azalacak, başka halklarla karışacak ve neredeyse 
kaybolacaktır. 

Nüfusun 8’den 10 milyona çıkmasıyla bu tehlikeden nasıl 
uzaklaşılacağı belli değildir. Bu nedenle aynı anlayış çerçevesin-
de azınlıkların asimile edilerek yok edilmesi önem kazanacak-
tır. Bulgaristan’da yaşayanlar sadece Bulgarlar olacaktır!
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AZINLIKLAR POLİTİKASI

Ülkede azınlıkların ve özellikle de Türklerin ve Müslü-
manların bulunması sosyalist hayat tarzının yerleştirilmesini 
zorlaştıran faktörler olarak görülüyordu. Müslümanlar nüfusun 
yüzde 14’ü iken, Türkler yüzde 10’uydu. 

Müslümanların günlük hayatı çok sayıda gerici pratik 
içeriyordu: din duygusu gelişmiş ve camilere yoğun olarak gi-
diliyor, dini bayramlar önemli, sünnet, kadınların ikinci sınıf 
görülmesi, kızlarda evlilik öncesinde karşı cinsle birlikteliğine 
karşı çıkılması gibi… Bu insanlardan komünist bir nesil yetiş-
tirilemezdi. 1984’ten itibaren Türklerin adlarının değiştirilerek 
Bulgarlaştırılmalarının yaklaşık 25 yıllık geçmişi vardır. (Nite-
kim 1971 Anayasası’nda azınlıklar yer almamıştı.) Bu kampan-
ya etkili olmamasının yanı sıra Bulgaristan Türklerinin bir bölü-
mü de Türkiye’ye göç edecekti.

“Kadın düşmanı İslam” seminerleri düzenlendi, Türk ka-
dınlarının bağımsızlıklarını kazanmaları için meslek kursları 
açıldı. Genç kızların babaları karşı çıktığı için bu kurslara ka-
tılması sorunlu oldu. Kursa başörtüsüz gelinmesi gerekliydi. 
Kızlar da evden başörtülü çıkıyor, okula başörtüsüz giriyor, eve 
giderken yeniden takıyordu. (age., 463)

BKP ve AC Müslüman Türklerdeki ataerkil anlayışı orta-
dan kaldıramasa bile özellikle kızların bağımsızlıklarını kazan-
maları için –meslek sahibi yapmak gibi- önemli destek sağladı. 
Burada da propagandadan çok alternatif uygulamaların önemli 
olduğu yeniden görülmektedir. İnsanların –özellikle de genç ka-
dınların- aile baskısından kurtulmasını istiyorsanız, onlara bu-
nun imkanlarını sunmalısınız. 

BKP sosyalist hayat tarzından sapma olarak gördüğü azın-
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lıkları Bulgarlaştıramadı. Onların içe kapalı yapısını açamasa 
bile bu yapıda küçük olmayan gedikler açabildi.

1960’lı yıllardan başlayarak BKP’de milliyetçilik vurgusu-
nun artması, dün-bugün ve geleceğin “büyük Bulgar ulusu” te-
melinde birleştirilmesi, azınlıkların tasfiyesi anlayışını zorunlu 
olarak getirecekti. Bu nedenle 1984’den başlayan isimlerin de-
ğiştirilmesi uygulaması, ülkedeki Türklerin aslında Bulgar ol-
duklarının propagandasının yapılması ama tutmaması dönem-
sel bir sapma değildir, kökleri geçmiştedir.
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SOSYALİST AİLE VE KADIN POLİTİKASI

Bulgaristan’da kadın, aile politikasının içinde yerini bulur. 
Aile sosyalist toplumun çekirdeği olarak görülür, yeni toplumun 
insanları burada yetişecektir. Aileyi ortadan kaldırmak amaç-
lanmamıştır. 

Devletin değişik yöntemlerle aile hayatına karışması bü-
tün rejimlerde vardır. Amaç aileyi devletin ideolojik içeriğine 
göre yönlendirmektir. Çocuk parası, uygun ev yapımı, çocukla-
ra okul zorunluluğu ve kadının rolü konusundaki saptamalar 
gibi… Aile politikası devletin özel hayatı etkileyebilmesinin te-
mel aracıdır. (age. 476)

Partinin aile konusundaki teorik ismi Ivanicha Georgie-
va’ya göre, kadınlar için cinsellik değil, çocuk sahibi olmak ön 
planda olmalıydı. (age., 502) “Kadının en önemli görevi annelik-
tir” anlayışı tanıdık bir düşüncedir. 

AC yönetimi de 1982’de sendikalara, Komsomol’a ve Bul-
gar Kadınlar Komitesi’ne gönderdiği yazıda her ailenin en az iki 
çocuk yapıp yetiştirerek yurtseverlik görevini yerine getireceği-
ni, kişisel ve toplumsal çıkarların böylece uyum içinde olacağını 
açıklıyordu.

Ancak sürekli bir aile bu görevini yerine getireceği için bo-
şanma hoş karşılanmıyordu ve değişik önlemlerle zorlaştırıldı. 
Buna rağmen Bulgaristan’da boşanma oranı az değildi. 

Aşağıdaki rakamlar büyük bir tablodan seçilmiştir. 1980’de 
10.000 kişide boşananların sayısını vermektedir.

Bulgaristan 14,8; Batı Almanya 16,6; DAC 27; Yunanistan 
6,9; Polonya 11; Romanya 15, SSCB 35; Macaristan 26. 

BKP için endişe verici olan 1965’te 82.980 olan boşanma 
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sayısının 1985’te 248.637’ye çıkmasıydı. Kentlerdeki boşanma 
oranı köylerdekinin üç katıydı. Kadın ve erkeğin eğitim düzeyi 
yükseldikçe boşanma oranı artıyordu. (age., 567)

Evlerin çoğunluğu özel mülkiyetteydi ve mahkemeler 
malların paylaşımı konusunda genellikle erkekler lehine karar 
verdiğinden, kadınlar çocuklarla birlikte zor durumda kalıyor-
du.

Çok çocuklu aile politikası başarılı olamadı. Bunun önem-
li nedenlerinden birisi, yeterli büyüklükte ev bulunmamasıdır. 
Kadın etnologların tarafından yazılan kadının en önemli sosyal 
görevinin annelik olduğu konusundaki parti yayınları etkili ol-
madı.

Kürtaj politikası zikzaklı gelişme gösterdi. Önce serbestti, 
sonra yasaklandı; gizli kürtaj sayısı artınca kadın sağlığını koru-
ma gerekçesiyle yeniden yasallaşacaktı.

1955’te yasal ve gizli kürtaj sayısı 19.100 iken bu sayı 
1989’da 132.000’e çıkacaktı. (age., 665) Nüfus biraz artarken kür-
taj sayısı yedi kat artmıştı. 

Boşanma ve kürtaj sayısındaki büyük artış BKP ve AC’nin 
aile ve kadın politikasının başarısızlığının rakamsal ifadesidir 
denilebilir.



Bulgaristan ve Romanya Örnekleri - 49

SOSYALİZMİN ÇÖZÜLMESİ

Bulgaristan’da Polonya, DAC; Macaristan ve Çekoslovak-
ya’daki gibi büyük protesto gösterileri yaşanmamıştı, muhalif 
aydınlardan oluşan etkin bir gruplaşma da yoktu. Ülkede ilk 
muhalif kitle hareketi 1989 sonbaharında Ökoglasnost adıyla 
ortaya çıkacaktı. Adından da anlaşılacağı gibi hareketin temel 
amacı, Avrupa’nın en kirli ülkesi sayılan Bulgaristan’da çevre 
kirliliğine dikkat çekmekti. BKP hızlı sanayileşme adına yıllarca 
çevre kirlenmesini yok saymıştı. Ülkenin bazı bölgelerinde hava 
ve su çok kirliydi ve ilgili bilgiler “devlet sırrı” kapsamına alına-
rak açıklanmıyordu. 

Bulgaristan’da Kremikovci’nin de yüksek katkısının bu-
lunduğu ileri düzeyde çevre kirliliği bu ülkeye özgü değildir, di-
ğer sosyalist ülkelerde de vardır. 

Ekim 1989’da Sofya’da uluslararası çevre konferansı top-
lanır, bu günlerde gösteri yapan çevreci bir hareketin yasaklan-
ması özellikle zordur. Ökoglasnost glasnost ve perestroykayı sa-
vunarak ülkede yeniden yapılanma istemekte, SSCB ile dostluk 
politikasının devamını savunmakta ve böylece yasaklanmaya 
karşı kendini garantiye almaktadır.

Aynı yıl içinde diğer sosyalist ülkelerdeki gelişmeler de 
Bulgaristan’da şekillenen ve hızla kitleselleşen muhalefete ce-
saret verecektir.

Burada ABD’nin 1979’li yıllarda Güneydoğu Asya için sa-
vunduğu “domino teorisi”nin farklı koşullarda hayata geçtiği 
söylenebilir. Bu teoriye göre; bölgede bir ülkede komünistlerin 
kazanması, kaçınılmaz olarak diğer ülkelere yayılmayla sonuç-
lanacaktı. Benzeri durum bambaşka koşullarda Avrupa’daki 
sosyalist ülkelerde yaşanacaktı.
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Dıştan başlanacak olursa; 1985’te SBKP Genel Sekreteri 
olan Gorbaçov Glasnost ve Perestroyka politikasıyla yeni bir dö-
nem başlatmış ve kısa sürede bunun altından kalkamayacağı 
görülmeye başlanmıştı. SSCB özellikle ekonomik olarak kötü 
durumdaydı. Gorbaçov’un yaptığı ise tencerede kaynayan su-
yun üzerindeki kapağı kaldırmaktan ibaretti. O güne kadar izle-
nen çizgiyle devam edilemeyeceğini görmüş ama bunun yerine 
yenisini getirememişti. Getirebilse bile bunu uygulayabilecek 
araçlara sahip değildi. Ayrılma isteği her tarafta kendini gös-
teriyordu: Baltık cumhuriyetleri, Polonya’da Dayanışma Sendi-
kası’nın yıllardan beri sürdürdüğü direnişin sonuca ulaşması 
ve bu sendikanın temsil ettiği politik hareketin iktidara ortak 
olması, Macaristan’da çözülme, Berlin Duvarı’nın yıkılması, Çe-
koslovakya’da iktidardaki partiye karşı gösteriler… Bunların ar-
dından Bulgaristan ve Romanya gelecek, iki yıl sonra da SSCB 
dağılacaktı. 

1960’lı yıllarda “böyle devam edemeyiz” tartışmalarıyla 
başlayan (Bkz. Che Guevara – Kısa Uzun Bir Hayat), değişimi 
savunanların mücadeleyi kaybettiği, sorunların artarak birikti-
ği süreç sonuna gelmiş, sosyalist ülkelerde dağılma başlamıştı. 
Bulgaristan ve Romanya bu tartışmayı yaşamamıştı, izledikleri 
çizgiden emin görünüyorlardı ve biriken sorunların sonuçları 
birden bastıracaktı. 

Bulgaristan’ın diğer sosyalist ülkelerdekine benzeyen iç 
sorunları da vardı.

Bunların başında İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bütün 
sosyalist ülkelerde başlıca hedef durumuna gelen “yetişmek ve 
geçmek” idi. Sosyalizm üretici güçlerin geliştirilmesinde ileri 
kapitalist ülkelere yetişecek ve geçecekti. 1960’lı yıllara kadarki 
performansıyla sosyalizm bunu yapabilirmiş gibi görünüyordu. 
İktidardaki komünist partileri bu yıllarda kapitalist ülkelerde 
“bilimsel teknolojik devrim” olarak da anılan üçüncü sanayi 
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devriminin gelmekte olduğunu fark ettiler. Bilgisayarlaşma ko-
nusunda geride kalmamak için ekonomik işleyişte ve toplumsal 
yapıda değişiklikler yapılması gerekiyordu. DAC’de Parti Genel 
Sekreteri olan Walter Ulbricht bunu ilk görenlerden birisiydi 
ama o da benzerleri gibi mücadeleyi kaybedecekti. (Bkz. 1989 
Berlin Duvarı, bu kitap www.enginerkinerkitaplar.blogspot.com 
da pdf olarak bulunabilir.)

BKP bilimsel teknolojik devrime yetişmenin önemini gör-
müştü ama geç kalmıştı. 1979’da bile işçilerin gördükleri kurslar 
sonucu eğitim ve beceri düzeylerinin artmasına rağmen yüzde 
50’si tümüyle elleriyle ancak yüzde 24’ü tam otomatik makine-
lerle çalışıyordu. Sanayi işçilerinin yüzde 46,1’i ilkokul mezu-
nuydu. Meslek teknik okullarını bitirenler ancak yüzde 7,4’idi. 
(age. 266) 

1980’li yıllardan başlayarak SSCB ekonomik sıkıntıları ne-
deniyle Bulgaristan’a ucuz hammadde vermemeye başladı. Bu 
durum geri teknolojik düzeyin ve iş disiplinindeki gevşekliğin 
yarattığı üretim sorunlarını artıracaktı.

Bulgaristan’da tarım üretimi yıllarca nüfusu kolayca bes-
leyebildi, bu ülkede diğer sosyalist ülkelerde görülen yiyecek 
kuyruklarına rastlanmadı. 1980’li yılların sonlarında ise yiyecek 
konusunda sıkıntı başlayacaktı. Aşağıdaki tabloda seçilmiş bazı 
ürünlerin 1980 ve 1989’da kişi başına kg. olarak tüketimi veril-
miştir. 

Ekmek ve un: 231,8 ile 173,0; Pirinç 6,9 ile 5,5; Et 39,4 ile 
35,8; Şeker 14,4 ile 12,0; Sebze 67,4 ile 59,8. (age. S. 283)

Halkın dayanıklı tüketim malları ihtiyacının karşılanması 
iyi düzeydeydi. 1988’de 100 haneye göre dayanıklı tüketim mal-
ları şöyleydi:

TV 100, radyo 94, elektrikli çamaşır makinesi 93, buzdola-
bı 96, araba 40, telefon bağlantısı 52. 
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Bunların tamirini insanlar genellikle kendileri yapıyordu 
çünkü hizmet sektörü kötüydü. Sosyolog Rumen Daskalov’un 
belirlemesiyle; “insanlar boş zamanlarında çalışıyor, iş günle-
rinde dinleniyordu.” (age. 287)

Bulgaristan sosyalizminde halkın refah düzeyi 1985’e ka-
dar iyi sayılırdı, sonrasında bozulacaktı. Bu refah düzeyine ula-
şılmasında dış borcun da önemli rolü vardı. 1980 başında ülke-
nin döviz borcu 5 milyar Dolardı. (Gospodinka, s. 232) 1985’te 
bu borç dış ticaretin fazla vermesi ve sıkı tasarruf politikasıyla 
azalacak, ardından tekrar artacaktı. 

Bulgaristan’da muhalefet hareketi çevre sorunlarından 
başladı ve hızla yayıldı. 10 Kasım 1989’da BKP Merkez Komitesi 
Plenumu 35 yıldır parti genel sekreteri olan Jivkov’u bu görevin-
den ve politik büro üyeliğinden alacaktı. Yerine Dışişleri Bakanı 
olan Mladenow getirildi. 18 Kasım’da Sofya’da toplanan 50 bin 
kişi baskıcı parti görevlilerinin cezalandırılmasını, serbest se-
çimler ve yeni anayasa yapılmasını isteyecekti. Diğer sosyalist 
ülkelerde komünist partisinin öncü rolü anayasadan çıkarılmış-
tı, Bulgaristan’da da istenilen buydu. 

Muhalefetin baskısı artınca BKP Merkez Komitesi 11 Ara-
lık’ta Jivkov ve ekibinin partiden ihracına karar verdi. Jivkov 
daha sonra “yolsuzluklarla kendisi ve ailesini zenginleştirme” 
gerekçesiyle yedi yıl hapis cezasına çarptırılacaktır. 

Jivkov ve ekibinin dışlanması gerçekte “günah keçisi” ara-
ma ve bu yolla muhalefeti yatıştırma çabasıdır. Birazdan görü-
leceği gibi Jivkov ve ekibine yönelik yolsuzluk suçlamasının faz-
lasını BKP yöneticilerinin geri kalanı yapacaktır.

Bulgaristan’ın dış borcunun bilinenden daha yüksek oldu-
ğu ortaya çıkacak, diğer sosyalist ülkelerdeki değişiklikler ne-
deniyle ihracat imkanları fazlasıyla kısıtlanan ekonomi, ithalat 
için katı dövizin gerekli olması ve SSCB’den ucuz hammadde 
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alınamamasının da etkisiyle ağır krize girecekti.

Reel sosyalizmden kapitalizme geçiş dönemi politik ka-
pitalizm olarak adlandırılır ve baş aktörü de nomenklatura-
dır.

Politik kapitalizm, politik güçle sermaye arasındaki bir 
ilişkidir. Politik güce sahip olanların bunu kullanarak ve kulla-
nırken de ayrışarak burjuvalaşmalarını anlatır. 
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NOMENKLATURA’DAN BURJUVAZİYE…

BKP Nisan 1990’da adını Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 
olarak değiştirir ve aynı yılın Haziran ayında yapılan çok parti-
li seçimde de oyların yüzde 47’sini alarak en büyük parti olur. 
Kentlerde muhalefet partisi UdK (oy oranı yüzde 38) iyi sonuç 
alırken, BSP kırsal alanda açık farkla ön plandadır.  

Gelişmelerin hızlı olması ve BSP’nin muhalefetin yoğun 
baskısıyla birbiri ardına özelleştirmelere yönelmesi, ortamın 
hazır olduğunu gösterir. Bu hazırlığın daha önce başlayan te-
melleri vardır.

1980’li yılların başlarında sanayideki devlet firmaları Ja-
ponya, Batı Avrupa ülkeleri ve Arap ülkeleriyle birlikte ortak-
lıklar kurmaya başladılar. Bankalar üzerindeki yoğun denetim 
kaldırıldı, bankaların özel firmalara satılabilmesine karar ve-
rildi, ekonomide liberalleşme başladı. 1987’de politik büro dış 
ticarette devlet denetimini azalttı. Aynı yıl Federal Almanya ile 
ikili ticaret anlaşması imzalanacaktı. Şubat 1989’dan başlayarak 
özellikle mühendislik alanında özel firmalar kurulması serbest 
bırakıldı, bunlara vergi ve gümrük muafiyeti getirildi. Bu firma-
lar devlet ihaleleri almaya başladılar. Jivkov’un yanı sıra politik 
büronun diğer üyeleri olan G. Stoichov, P. Dancev ve S. Ovcarov 
bu firmaların yabancı sermayeyle ortaklık kurmasını teşvik et-
tiler. (Brunnbauer-Höpken, 236)

Nomenklatura üyelerinin hızla zenginleşmesinde devle-
tin soyulması esastır ve bunun da önemli yollarından birisi dış 
ticarettir. Mekanizma şöyle işlemektedir: bir firma devlet işlet-
melerine ülke dışından bilgisayar ve benzeri elektronik aletler 
ithal etme işini üstlenir. Çok sayıda alet alınacağı için o firma-
dan iyi bir komisyon alınır ve alış fiyatı devlete yüksek olarak 
bildirilir; aradaki büyük fark da kendilerine kalır.
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Bunu yapabilmek için devletin yüksek kademeleriyle iliş-
ki içinde olmak, devletten ihale alabilmek ve kazancı da o ki-
şilerle paylaşmak gerekmektedir. Başka ürünlerin ithalinde de 
aynı yöntem uygulanır. Yolsuzluk yapanla bunu denetleyecek 
olan aynı kişiler olduğu için mekanizma sorunsuz çalışır.

Başka bir tipik zenginleşme yolu parti kadrolarının (sadece 
üst düzeyde olanların değil), bankalardan geri ödemeyecekleri 
krediler almalarıdır. Krediler daha sonra devlet borcu sayılacak, 
iflas eden bankaların zararı devlet tarafından karşılanacaktır. 
Kredi alanlar arasında –Romanya’da olduğu gibi- güvenlik ör-
gütü elemanları ve parti komiteleri üyeleri de bulunmaktadır. 
Burada yaşanılan devletin kolektif soygunudur. Bu soygun az 
sayıda parti yöneticisiyle sınırlı değildir, büyük payı onlar al-
makla birlikte kademeli olarak kendilerine bağlı elemanlar da 
soygundan yararlanmaktadır. Bu durum kaçınılmaz olarak ki-
min soygundan ne kadar pay alacağı konusunda paylaşım sa-
vaşları çıkaracaktır. 

Nomenklaturanın devleti soyarak hızla zenginleşmesi ve 
kendi içinde rakip gruplara ayrışması 1990 sonrasında hızlana-
caktır.

Burada nomenklaturanın devleti soyma yöntemlerinin 
tümü üzerinde durulmayacaktır. Keza parti yöneticilerinin, ço-
cuklarının ve akrabalarının, onlara bağlı parti üyelerinin nasıl 
zenginleştikleri de ayrıntılı olarak aktarılmayacaktır. Bulgaris-
tan’da Trud gazetesi Kasım-Aralık 1996’da nomenklaturada yer 
alan isimlerin ve onların çevresinin zenginleşme listesini yayın-
landı. Bazıları banka ve şirket satın almış, bazıları yabancı ban-
kaların yüksek maaşlı temsilcisi olmuştur. Yaklaşık 1996 yılın-
da devlette soyulacak şey kalmayınca soygun da sona erecektir. 
Giden gitmiştir, listenin yayınlanması anlam taşımaz. 

Nomenklaturanın zenginleşmesi, dönüşmesi ve ayrışma-
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sı sürecinde iki başbakanın çatışmasının anlatılması yeterince 
açıklayıcıdır. 

Lukanow 1990 yılı Şubat-Kasım ayları arasında başbakan-
dır. Jivkov’un görevden alınmasına katılmıştır ve reformcu ola-
rak bilinmektedir. Lukanow “kızıl milyonerlerin babası” olarak 
bilinir. Başbakanlığı döneminde ülkenin dış borcu astronomik 
olarak artmıştır. Enerji ve ağır sanayi sektörlerinde etkin olan 
Multigrup-Holding tarafından desteklenen Lukanow, başbakan-
lığından sonraki dönemde altı ay kadar yolsuzluk suçlamasıyla 
tutuklanacaktır. 

Bulgaristan’da istikrarlı hükümet kurulamadığı için sık 
aralıklarla yapılan seçimlerde bazen BSP bazen da muhalefet 
ön plana geçer. 1994’te BSP mutlak çoğunluğu kazanır ve Vide-
now başbakan olur. Tarım ve yiyecek sanayisi alanında faaliyet 
gösteren Orion grubu tarafından desteklenmektedir ve güvenlik 
konusunda uzman eski kadroların devlette yeniden görev al-
masına çalışır. Rakip gruplar faaliyetlerini sürdürebilmek için 
mafya benzeri yapılar kurmaya yönelmiştir. 

Eski nomenklatura üyelerinden oluşan iki grup arasındaki 
çelişki keskinleşir ve Lukanow 2.10.1996’da evinin önünde öldü-
rülür, failler bulunamaz. 

1996’da nomenklatura burjuvaziye dönüşmüş, bu arada 
rakip gruplara ayrışmış ve süreç tamamlanmıştır. Bu ayrışma 
politik değil farklı ekonomik çıkarlar temeline dayanmakta-
dır.
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BULGARİSTAN: SONUÇ YERİNE

G. Dimitrov, “10-15 yılda başka ülkelerin 100-200 yılda 
yaptıklarını gerçekleştirmek zorundayız” demişti. Bulgaristan 
küçük bir ülke olmasına rağmen SSCB örneği izlenerek ağır sa-
nayiye neredeyse mutlak öncelik verildi. Hammadde fakiri bir 
ülkede bu gelişme çizgisinin yarattığı sıkıntılar daha sonra de-
ğişik düzenlemelerle azaltılmaya çalışıldı.

Bulgaristan’da tarımda katı kolektifleştirme politikası iz-
lenmemesi, kolhozların bünyesinde aile işletmelerine de yer 
verilmesi, tarım üretiminin yıllarca fazla vermesini, yiyecek 
kuyruklarının oluşmamasını, nüfusun rahatça beslenebilmesi-
ni sağladı. Bulgaristan bir küçük köylü ülkesi olduğu için tarım-
da küçük üretimin önemini çabuk kavrayacaktı.

Sosyalizm küçük köylü ülkesini dönüştürdü. 1980’li yılla-
rın sonlarında COMECON içinde elektronik aletlerin en az ya-
rısını üreten Bulgaristan, bilgisayar programlamasında da çok 
sayıda uzman yetiştirecekti.

Bulgaristan halkının diğer eski sosyalist ülkelerin halkla-
rına göre sosyalist döneme daha olumlu yaklaşmasında ülkenin 
gösterdiği gelişme önemli faktördür. Okuma yazma oranı arttı, 
kadınlar iş hayatına girdi, ülke kentleşti ve eğitim düzeyi yük-
seldi.

BKP, tıpkı SBKP gibi büyük iddiasını, üretici güçlerin ge-
liştirilmesinde kapitalist ülkelere yetişmeyi ve geçmeyi başara-
madı. Diğer sosyalist ülkelerde de büyük sorun olan çalışma di-
siplininin sağlanmasında başarılı olamadı, insanı değiştirmede 
gelişme göstermesine rağmen sosyalist insanın oluşturulma-
sında sonuç alamadı. 

Bulgaristan gibi küçük bir ülkede bile katı merkezi plan-
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lamanın yürümediği ve büyük kaynak israfına yol açtığı görü-
lecekti. 

Bulgaristan’da halkın –diğer sosyalist ülkelerde olduğu 
gibi- partinin kararlarına açıkça karşı çıkmadan nasıl direndi-
ği ve bunları değişmeye zorladığı örneklerle sergilenen önemli 
bir belirlemedir. Bulgaristan gibi diğer sosyalist ülkelerin aksi-
ne ayaklanmalar ve kitle gösterileri yaşamamış bir ülkede bile 
halk, yukardan gelen emirlere kayıtsız şartsız uymadığını gös-
terecekti. 

Şoförün kaza olacağını ilk anlayan kişi olması gibi no-
merklatura da yolun sonuna gelindiğini ilk gören oldu. Önemli 
kapitalist ülkelerdeki üçüncü sanayi devrimi, bilgisayarlaşma 
ve bunun üretime uygulanması, emek üretkenliğinde onlara ye-
tişmenin hayal olduğunu açıkça gösterecekti. Sosyalist ülkeler-
de yıllardan beri biriken sorunlar Polonya’dan başlayarak büyük 
kitle gösterilerine yol açarken, nomenklatura geleceğini garanti 
altına almak için politik gücünü ekonomik güce dönüştürmeye, 
burjuvalaşmaya yönelecek, bu süreç içinde rakip kamplara ay-
rılırken dönüşerek ortadan kalkacaktı.

Benzer gelişmenin Romanya’da nasıl olduğunu inceleye-
lim.
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SOSYALİZMDEN KAPİTALİZME 
ROMANYA

Romanya ile ilgili kaynak az olduğu için bu ülkede sosya-
lizmden kapitalizme geçişin incelenmesinde farklı bir yol izle-
necek, Bulgaristan ile benzer özelliklerin yanı sıra farklı özellik-
ler maddeler halinde belirtilecektir.

İki ülkede de temel özellik aynıdır: bir geçiş dönemi olarak 
politik kapitalizmin temel aktörünün nomenklatura olması ve 
bunun geçiş süreci içinde burjuvalaşarak varlığının sona erme-
sidir. 

Bulgaristan ve Romanya’nın diğer önemli benzer özelliği, 
iki ülkenin de en azından bir dönem SSCB’deki gelişme yolunu 
benimsemeleri ve bu nedenle ağır sanayi yatırımlarına öncelik 
verilmesidir. Romanya’da bu durum, Bulgaristan’a göre daha 
fazla oranda tarımın ihmal edilmesine neden olmuştur.

Bir diğer benzer önemli özellik, ülkedeki azınlıklara karşı 
baskıcı tutumdur. 

Bulgaristan ülkedeki Türk azınlığı sürekli sorun olarak 
görmüş ve değişik yollardan asimile etmeye yönelmiştir. 1980’li 
yıllarda asimilasyon yoğunlaşmış ve bu insanlar “Müslüman 
Bulgar” olarak görülmüş ve isimleri değiştirilmeye çalışılmıştır. 
İsim değiştirme kampanyası sonucu çok sayıda kişi Türkiye’ye 
göç edecek, bir bölümü daha sonra geri dönecektir. 

BKP yeni bir Bulgar ulusu yaratmaya çalışmakta ve Türk-
ler de yeni ulusun parçası olarak görülmemektedir. 

Romanya’da sorun daha vahimdir çünkü başka bir sos-
yalist ülke kökenli olan Macar azınlık ülke içinde sürekli sorun 
olarak görülmüş, değişik kısıtlama önlemleri uygulanmış, Bu-
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dapeşte’de gösterilerle Romanya’da Macar azınlığa yapılan bas-
kı protesto edilirken ülke içinde bu azınlığın şiddetle bastırılan 
ayaklanmaları yaşanmıştır. 

1988’de 40.000 Macar Budapeşte’de Çavuşesku’nun Macar 
azınlığa yönelik tutumunu protesto ederken, aynı yıl ülkedeki 
Macarların –bir miktar Romenle birlikte- gitmeye başlaması so-
nucu Macaristan’a serbest seyahat yasaklanmıştır. 

Romanya ile Bulgaristan arasında komünist partileri ikti-
darları dönemindeki önemli farklılıklar ise şunlardır:

- Romanya, Bulgaristan ile farklı olarak SSCB ile mesafeli 
konumda kalmış, SBKP’nin politikasına karşı bazen açık muha-
lefet yürütmüş, dış politikada da farklı çizgi izlemiştir.

- 1989’da ülkesine göre değişmekle birlikte bütün sosya-
list ülkelerde ekonomik sorunlar vardı ama hiç birisinde durum 
Romanya’da yaşanan sefalet kadar ağır değildi. Bu önemli bir 
farklılıktır.

- Komünist partilerinin iktidarda olduğu bütün ülkelerde 
şu veya bu oranda kişi putlaştırması yaşanır. Parti genel sekre-
teri her fırsatta övülür ve öne çıkarılır. Küba, Polonya, Macaris-
tan’da bu putlaştırma az iken Bulgaristan’da vardır ama yoğun 
değildir. Romanya’da ise, Nikolay Çavuşesku’nun putlaştırılma-
sı ileri derecededir. Bununla birlikte başka sosyalist ülkelerde 
görülmedik düzeyde bir klan devleti kurulur, Çavuşesku’nun eşi 
ve yakınları devletin önemli yerlerine yerleştirilir.

- Sosyalist ülkelerde ordu komünist partisinin denetimin-
dedir ve bu nedenle partiden açık emir gelmeden kitle gösteri-
lerine karşı harekete geçmez. Romanya’da ise Çavuşesku’nun 
devrilmesine yol açan olaylar ve kısa süre yaşanan iç çatışmada 
ordu ikiye ayrılmış ve bir bölümü diğeriyle savaşmıştır. Bu du-
rum, diğer sosyalist ülkelerin aksine, Romanya’da 1989 önce-
sinde nomenklatura içinde önemli ayrılık yaşanmasıyla doğru-
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dan ilgilidir.

- Romanya’da 1989 sonrasında, diğer sosyalist ülkelerin 
aksine dikkat çekici bir devri sabık dönemi yaşanmış, Çavuşes-
ku klanının üyeleri gözaltına alınmıştır.

Bu maddeler ayrıntılı olarak incelenecek olursa…
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SSCB İLE FARKLI ÇİZGİ İZLENMESİ

1965’te üst düzeyde yönetime gelen Çavuşesku’nun ilk 
aykırı dış politika icraatı 1967’de Federal Almanya Cumhuriyeti 
ile diplomatik ilişki kurması oldu. FAC, DAC’yi tanımadığı için 
çok sayıda sosyalist ülke böyle bir ilişkiden kaçınıyordu. 

5 Haziran 1967’de Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki altı 
günlük savaştan sonra Varşova Paktı üyeleri İsrail ile diploma-
tik ilişkilerini keserken Romanya bunu kabul etmedi.

Romanya 1968’de Varşova Paktı ordularının Çekoslovak-
ya’ya müdahalesine katılmadı ve müdahaleyi “büyük hata” ola-
rak değerlendirdi. 1969’da başlayan SSCB-Çin Halk Cumhuriyeti 
arasındaki gerginlikte de herhangi bir tarafın yanında yer al-
mayacaktı. 1971’de Çavuşesku, Iliescu ile birlikte Çin’i ziyaret 
etti. Iliescu adını aklınızda tutun, Çavuşesku’nun devrilmesini 
örgütleyen en önemli isimdir. 

Nixon Romanya’yı ziyaret ederken sonraki ABD başkanla-
rı da Romanya’yı sosyalist bloğun zayıf halkası olarak değerlen-
dirdiler. Çavuşesku da 1970’de Washington’a gidecekti. 1979’da 
Almanya Çavuşesku’ya nişan verdi ve bu ülke ile ayrıcalıklı bir 
ticaret anlaşması imzalandı.

Romanya, IMF ve Dünya Bankası’na üye olan ilk ülkeydi 
ve böylece uluslararası kredi kuruluşlarından yüksek miktarda 
kredi alabildi. Bu krediler özellikle Tuna Nehri-Karadeniz –Ka-
nalı gibi büyük inşaat projelerine harcanacaktı. 

Romanya Çin’deki Kültür Devrimi’ni sempatiyle karşılayan 
ve oradaki uygulamaları belirli oranda hayata geçiren tek ülkey-
di. Kültür ve sanat faaliyetleri partinin kesin denetimi altına alın-
dı. Kitaplarda yazarın portresinin “kişi putlaştırmasına yol açma-
ması için” kaldırılması ilginç uygulamalardan birisiydi. 



Bulgaristan ve Romanya Örnekleri - 63

Çavuşesku Kızıl Ordu’nun 1979’da Afganistan’a girmesini 
eleştirmişti. 

Çavuşesku, Gorbaçov’un Glasnost ve Perestroyka politi-
kasını karşıydı. 1987’de Moskova’da Ekim Devrimi’nin 70. yılı 
dolayısıyla yapılan ve değişik ülkelerden çok sayıda komünist 
partisi ve ilerici sayılan örgütün katıldığı toplantıda Çavuşesku 
kendisine herkesinkiyle eşit olarak ayrılan konuşma zamanını 
birkaç kat aşarak toplantıda bulunan Gorbaçov’un politikasını 
eleştirmişti. 
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KİŞİ PUTLAŞTIRMASI

Conducator-Önder, Karpatların Jüpiter’i gibi adlar taşıyan 
Çavuşesku kişi putlaştırmasında Bulgaristan ile karşılaştırıla-
mayacak kadar ileridedir. 

Sosyalist ülkelerde komünist partisi genel sekreterinin 
yapıtlarından her fırsatta alıntı yapmak gelenek olmuştur. Bul-
garistan’da üniversitede tez yazanların Jivkov’un yapıtlarından 
yeterli alıntı yapması istenirdi. Romanya’da 33 ciltlik toplu ya-
zıları bütün kütüphanelerde bulunan Çavuşesku için de benzer 
uygulama mutlaka vardı. 

Her sosyalist ülkede komünist partisi genel sekreterinin 
yakınlarının bir oranda da olsa şu veya bu önemli konuma gel-
mesine rastlanmakla birlikte, Romanya’da başka sosyalist ül-
kede benzeri bulunmayan bir hanedan devleti oluşturulmuş-
tu.

Eşi Elena Çavuşesku devlet başkanı yardımcısı olarak Po-
litik Büro’da ikinci kişidir. Çavuşesku’nun sürekli referans ve-
rilen biyografisini yazan Thomas Kunze’ya göre üniversiteden 
kimya diplomasını nasıl aldığı belli değildir. 

Kardeşi Ilie savunma bakanı yardımcısıdır.

Kardeşi Florea merkez yayın organı Seinteia’nın baş re-
daktörüdür.  

Bir başka kardeşi Ion plan komitesi başkanıdır.

Bir diğer kardeşi Andruta polis ve güvenlik örgütü Securi-
tate başkanıdır. 

Kayınbiraderi Barbulescu ise tarım bakanıdır. 

Liste biraz daha uzundur ama sanırım bu kadarı yeterli-
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dir. 

1972’de Romanya Komünist Partisi’nin Üçüncü Konferan-
sı’nda kadrolarda sürekli rotasyon kararı alındı, uygulamada ise 
hanedan mensupları bundan muaf tutulacaktı.  Rotasyondan 
amaç hanedan dışındakilerin belirli bir bölge ve konumda sü-
rekli kalarak kendilerine ilerde alternatif olabilecek çevre edin-
melerinin engellenmesiydi.

Yazar ve şairlerin yapıtlarında Çavuşesku’yu övdükleri, 
ona yeni ve üstün sıfatlar yakıştırdıkları ölçüde önlerinin açıldı-
ğını eklemek gerekir.

Çavuşesku bu tutumuyla sadece Türkmenistan Komünist 
Partisi’ndeki Türkmenbaşı ile karşılaştırılabilir. Asıl adı Sapar-
murad Niyazov olan Türkmenbaşı, adını ülkenin başkentine 
verecekti.
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EKONOMİ: YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ

Romanya özellikle 1965’ten sonra sanayi ülkesine dönüş-
tü. Kamyon, iş makineleri, çelik, traktör, tekstil ürünlerinin yanı 
sıra kimya fabrikaları ve rafineriler kuruldu. 1981-1985 arasında 
750.000 ev yapıldı. Bu sanayileşme özellikle ABD ve F. Alman-
ya’dan alınan büyük borçla gerçekleştirildi. 1971-1982 arasında 
ülkenin Batı bankalarına borcu 1,2 Milyar Dolardan 13 Milyara 
yükseldi. Sanayi verimli çalışmıyordu ve diğer sosyalist ülke-
lerde de sorun olan verimsizlik, işyerinde disiplinsizlik Roman-
ya’da da vardı. 

1967’den başlayarak küçük özel işletmelere, tamir atölye-
lerine, restoranlara izin verildi. Tarımda küçük üreticilik, diğer 
sosyalist ülkelerde de olduğu gibi, büyük üretimden daha ve-
rimliydi. Küçük üreticiler tarım topraklarının yüzde 5’ine sahip 
olmasına karşın sebzenin yüzde 24,5’ini, etin yüzde 15’ini üre-
tiyorlardı.

1979-1981 döneminde yükselen petrol fiyatları ekonomiyi 
zora soktu. 1982’de yeni kredi alınmaması ve borcun hızlı öden-
mesine karar verildi. Uluslararası bankalar ülkenin yüksek dış 
borcu nedeniyle yeni kredi konusunda isteksizdi. 

1989 yılı ilkbaharında Romanya’nın dış borcu kalmamış, 
tamamı ödenmişti ama neyin pahasına? 

Halkın geçim şartları açık olarak kötüleşti ve bu kötüleş-
me –diğer faktörlerle birleşince- Çavuşesku’nun aynı yılın so-
nunda yönetimden uzaklaştırılmasında etkili olacaktı. 

Özellikle yiyecek fiyatlarında artış yaşandı. Romanya ta-
sarruf politikası ve geçerli döviz bulabilmek için yiyecek ihraç 
ediyordu. İçerde yağ, süt ve şeker karneye bağlanacaktı. Temel 
besin maddeleri bile zor bulunuyordu.
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1984’te enerji krizi güçlendi. Gece tasarruf için sokak lam-
baları yakılmıyordu. Evlerde sıcaklığın kışın bile 12 dereceyi 
geçmemesi isteniyordu ve bu nedenle halk sıkı giyinerek yatı-
yordu. Televizyon da enerji kısıtlaması nedeniyle günde iki saat 
yayın yapabiliyordu.

1986’da daha önce güvence altında olan asgari ücret üre-
timdeki performansa göre ödenmeye başladı, çok sayıda çalışa-
nın geliri azaldı. Planlamadaki aksaklıklar ve üretimdeki verim-
sizliğin yanı sıra enerji krizi ve hammadde sıkıntısı nedeniyle 
plan hedeflerine ulaşılması hayal durumuna gelmişti. 
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NOMENKLATURA’DA ERKEN AYRIŞMA

Romanya’da diğer sosyalist ülkelerde görülmedik düzey-
de hanedan devletinin kurulması, hanedana dahil olmayanla-
rın dışlanması ve pasif görevlere atanması nomenklatura içinde 
düşmanlığa ve ayrışmaya neden olacaktı. Çavuşesku haneda-
nının ordunun bir bölümünde ve güvenlik örgütünde hakim 
durumda olmalarına rağmen fazla direnemeden yönetimden 
uzaklaştırılmalarında, halk desteğinin ekonomik zorluklar ne-
deniyle azalmasının yanı sıra, nomenklatura içindeki düşman-
lığın da önemli payı vardır. 

Çavuşesku ve hanedanının yönetimden uzaklaştırılma-
sında belirleyici denilebilecek rol oynayan Iliescu’nun durumu 
aydınlatıcıdır. 

1967’de 37 yaşında komsomol başkanı olan Iliescu, 
1971’de merkez komitesinde ideoloji ve propagandadan sorum-
lu sekreter olacaktır. Aynı yıl Çavuşesku ile birlikte Çin’i ziyaret 
eden Iliescu teknik alanda üniversite mezunudur. Mao’nun kı-
zıl muhafızlar anlayışını reddeder. Ülkenin modern bir sanayi 
devleti olması gerektiğini savunmakta ve Batı ülkelerindeki 68 
hareketine toleranslı yaklaşmaktadır. (Sosyalist ülkelerin hiç bi-
risinde Batı ülkelerindekine benzeyen 68 hareketi yaşanmamış, 
bu yöndeki teşebbüsler de Polonya ve Yugoslavya örneklerinde 
olduğu gibi bastırılmıştır. Bu konuda 68’den Ne Kaldı? kitabına 
bakılabilir.)

Iliescu gözden düşer ve taşrada önemsiz bir alana sorum-
lu olarak gönderilir. Iliescu yeni konumunu taşrada güçlü örgüt-
lenme yapmak için kullanacaktır.

SSCB’de eğitim gördüğü yıllarda Gorbaçov ile sınıf arkada-
şı olan Iliescu aynı zamanda perestroyka yanlısıydı.
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Diğer Varşova paktı ülkelerinin ordularında olduğu gibi 
Romanya ordusunda da subayların bir bölümü SSCB’de eğitim 
görmüştür. Çavuşesku bu subaylara kuşkulu yaklaşmış ve aktif 
görevlere gelmelerini mümkün olduğunda engellemiştir. Çavu-
şesku bu nedenle ordunun bir kesimi tarafından sevilmemek-
tedir.

Kızıl Ordu 1958’de Romanya’dan çekildikten sonra SSCB 
dostu çok sayıda yüksek rütbeli subay aktif görevlerden alınır. 
Çavuşesku 1974’te silahlı kuvvetler komutanlığını da üstle-
nir.

15 Aralık 1989’da Temeşvar’da başlayan ayaklanma kısa 
sürede bütün kente yayılır. Ayaklanmanın dış güçlerin kış-
kırtması sonucu gerçekleştiği belirlemesinden hareketle or-
duya göstericilere ateş açılması emri verilir. Yüzden fazla kişi 
ölür. 

20 Aralıktan itibaren göstericiler Romanya bayrağını orta-
sında komünizmi simgeleyen amblemi sökerek taşımaya baş-
larlar. 

22 Ocak’ta Çavuşesku yeni yapılan, iki milyar dolara mal 
olan 7000 odalı sarayının balkonundan halka hitap ederken ko-
nuşması ıslıklanarak kesilir ve arkası da gelir. Naklen yayın ya-
pan televizyon yayını kesilir, Çavuşesku ve eşi Elena helikopter-
le kaçmak zorunda kalırlar. 

Orduda ve poliste Çavuşesku yanlılarıyla karşıtları arasın-
da şiddetli çatışmalar yaşanır. Toplam 1104 kişi ölür, bunların 
162’si 22 Aralık öncesindedir.

Karı koca Çavuşeskular helikopterin indiği alanda bir süre 
sonra milis tarafından yakalanır ve bir kışlaya teslim edilirler. 
Bu sırada Iliescu’nun da aralarında bulunduğu sanatçılar, yük-
sek rütbeliler, aydınlar ve bazı nomenklatura üyelerinden olu-
şan Ulusal Kurtuluş Cephesi kurulmuştur. Diğer sosyalist ülke-
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lerin aksine olarak ordu Romanya’da bölünmüştür, Çavuşesku 
ve karşıtları birbiriyle çatışmaktadır. 

Komite iç savaşın büyümesinin önlenmesi için karı koca 
Çavuşeskuların bir an önce yargılanması ve idam edilmelerine 
karar verir. Mahkemedeki suçlama; ulusal ekonomiyi tahrip et-
mek ve soykırımdır. Kısa süren askeri mahkemenin ardından 
Çavuşeskular idam edilir. İç savaş büyümeden sona erer.

Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin ilk uygulamalarından biri-
si aktif görevlerden alınan subayların eski yerlerine dönmesi-
dir. 

Romanya’da iktidar değişimi sonrasında diğer sosyalist 
ülkelerden farklı gelişme yaşanır ve daha geniş kapsamlı devri 
sabık ya da eski sorumluların soruşturulması ve mahkum edil-
mesi yaşanır. Çavuşesku’nun idamından önceki merkez komi-
tesi, bazı parti sorumlularıyla Çavuşesku’nun kızı ve oğlu tutuk-
lanır. Bunlar kısa süre sonra affedileceklerdir. 

Ordu ve gizli servisin Çavuşesku yanlısı sorumluları ise 
soykırım suçlamasıyla müebbet hapse mahkum olurlar. Bunlar-
dan bazıları hapishanede intihar edecek, kalanlar ise 1996 seçi-
mi öncesinde serbest bırakılacaklardır. 

Romanya Komünist Partisi’nin malları devlete devredilir. 
Çavuşesku’nun yönetimden uzaklaştırıldıktan sonra idam edil-
diği sırada partinin 3,4 milyon üyesi vardır (nüfus yaklaşık 20 
milyondu).

Ne kadar daha fazla devri sabık yaratılsa da Romanya’da 
da diğer sosyalist ülkelerde olduğu gibi hapse atılan ve hatta 
ağır hapis cezasına çarptırılanlar bir süre sonra serbest kalacak-
tır (Bulgaristan’da Jivkov hapiste ölecek, ömrü tahliyesini gör-
meye yetmeyecektir.)

1991 yazında SSCB’de başarısız darbe teşebbüsünde bulu-
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nanlar bile sonunda affedilecektir. 

Bu uygulama geçmişi tümüyle kapatmak çabasıyla açık-
lanabilir. Sosyalizm dönemindeki iyi ve halkın yıllar sonra bile 
tepki gösterdiği kötü uygulamalar birlikte yapılmıştır ve bu du-
rumda birilerinin serbest diğerlerinin hapiste olması rahatsız 
edicidir.

Geçmişte bazılarının sorumluluğu ötekilerden fazladır 
ama sonuçta ne yapıldıysa birlikte yapılmıştır ve dolayısıyla 
kim kimi uzun süreli mahkum edecektir? 

Romanya’nın farkı, nomenklatura içinde eskiden beri bu-
lunan çatışma nedeniyle Çavuşesku yandaşlarının sosyalizm 
sonrası kapitalizmde geri planda kalmak zorunda olmaları-
dır. 
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NOMENKLATURANIN BURJUVALAŞMASI

Romanya’da Almanca konuşan bir azınlık yaşamasına, 
bunların Çavuşesku’nun son günlerinde Almanca günlük bir 
gazete de çıkarmasına karşın (gazete daha sonra da yayınını 
sürdürmüş olabilir), Bulgaristan’ın aksine Almancada Romanya 
hakkında fazla bilgi bulunmuyor. İngilizcede de benzer durum 
vardır.  

Bu ülkede nomenklaturanın dönüşmesi ve ortadan kalk-
ması konusunda fazla bilgi olmamakla birlikte, var olandan sü-
recin benzer özellik taşıdığı sonucuna varılabilir. 

1989 sonrasında sosyalizmden kapitalizme geçişte Iliescu 
devlet başkanı olacaktır.

General Victor Skanculescu 1989’da savunma bakanı yar-
dımcısıydı ve Çavuşesku tarafından Temeşvar’daki ayaklanma-
yı bastırmakla görevlendirilmişti. Onun emriyle göstericilere 
ateş açılmasına karşın daha sonra yargılanmadı, tersine Çavu-
şesku devrildikten sonra önce ekonomi ardından da savunma 
bakanı olacaktı. Bunun nedeni zamanında saf değiştirmesi, 
Çavuşesku’nun devrilmesi ve idamında aktif rol oynamasıy-
dı.

1990’daki seçimden sonra bir İngiliz firmasının Bükreş 
temsilcisi olacaktı.

Nomenklaturanın bazı üyeleri kapitalizme geçiş döne-
minde geri planda kalsa bile diğer üyeler politik konumlarını 
ekonomik sermayeye dönüştürebildiler. 1994’te en fazla kazanç 
sağlayan 1540 firmadan 1000 tanesi ordu ve gizli servis üyeleri 
de dahil önceki nomenklatura üyelerinin elindeydi.

Romanya’da da diğer sosyalist ülkelerdeki nomenklatu-
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ranın burjuvalaşması yolunun benzeri izlendi. Esas olan devle-
tin soyulmasıyla kısa sürede zenginleşmekti. Çok sayıda küçük 
firma kuruldu, bunlar devletten yüksek miktarda kredi alarak 
ve geri ödemeyerek kısa sürede büyüdüler. Burada önemli olan 
ekonomik beceri değil, iktidarda olanlarla yakın ilişki içinde 
olmaktı. Bunlara vergi muafiyetleri tanındı, teşvikler sağlandı, 
devlet binaları ucuza kiralandı. Hızla zenginleşenler arasında 
bulunan eski güvenlik örgütü üyelerinin oran olarak Bulgaris-
tan’dan daha fazla olduğu söylenebilir. Sonuçta bunlar devleti 
daha iyi tanıyor, kimin nerede hangi imkanlara sahip olduğunu 
iyi biliyorlardı ve bu bilgilerini zenginleşmeleri doğrultusunda 
kullanacaklardı. 

Romanya Avrupa Birliği üyesi olurken bu ülkeyle ilgili en 
fazla dikkat çekilen konu, Bulgaristan örneğinde olduğu gibi, 
yolsuzluklardı. Nomenklatura dönüştükten, zenginleşen zen-
ginleştikten sonra, ortadan kalkmasa bile eski düzeyde yolsuz-
luk yapılmasına hem gerek kalmadı ve artık eskisi kadar da ko-
lay değildi. 
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GENEL SONUÇ

Özelin incelenmesi büyük geneli de barındırdığı oranda 
önemlidir. Özeldeki o geneli bulabilmek gerekir. Bulgaristan 
ve Romanya’da 45 yıl yaşayan reel sosyalizmin ve çözülerek 
ortadan kalkmasının incelenmesi, bu ülkelerdeki sosyalizmin 
sorunlarının yanı sıra genel teorik sorunları da kapsamak zo-
rundadır. Bu iki ülke örneğinde özelin incelenmesi maksizmin 
önemli teorik belirlemelerinin de sorgulanmasına uzanır. Bu 
yapılmadığında inceleme eksik kalacaktır.

 

I
Marksizmin ve bu bağlamda tarihsel materyalizmin teorik 

belirlemeleriyle ilgili ilk sorun, alt yapının “son tahlilde” üst ya-
pıyı belirlemesiyle ilgilidir.

Üst yapı üretim ilişkilerinin hukuki ifadesi) alt yapının 
(üretici güçlerin gelişme düzeyi, üretimin örgütlenmesi, neyin 
ve nasıl üretildiği) doğrudan yansıması değildir ama sonuçta alt 
yapı belirleyicidir.

1989 sonrasında reel sosyalist ülkelerin çözülerek dağıl-
ması bu belirlemenin doğru olmadığını gösterir. Hiçbir reel sos-
yalist ülkede altyapıda kapitalizmin gelişmesi sonucu burjuvazi 
iktidara gelmemiştir. Polonya ve Macaristan gibi küçük üreticili-
ğin ayrışmasının geliştiği, bir bölümünün zenginleştiği ülkeler-
de bile 1989 sonrasındaki burjuvazi içinde bu kesimin payı yok 
denilecek kadar azdır.

4. Enternasyonal’in temsilcisi Mandel bu nedenle reel 
sosyalist ülkelerde bürokrasiye karşı devrimi savunur. Alt yapı 
sosyalisttir çünkü üretim araçlarında özel mülkiyet yoktur, de-
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ğiştirilmesi gereken yönetimdir. Alt yapının hukuki ifadesinde 
de sorun yoktur; yasalar üretim araçlarında özel mülkiyeti ve 
sömürüyü yasaklamakladır.

Alt yapısı sosyalist olan bir ülkede burjuvazinin yukarı-
dan gelmesi ve sosyalist mülkiyetin koruyucusu devleti soya-
rak zenginleşmesi ve kısa süre içinde alt yapının hukuki ifadesi 
olan yasaları da burjuva hukukuna uygun olarak değiştirmesi 
marksizm çerçevesinde açıklanamaz. 

1989 ve sonrası, reel sosyalizmden kapitalizme geçişin 
özellikleri, marksizmin önemli belirlemeleriyle açıklanamaz. 
20. yüzyıl sonlarının dünya çapında bu en önemli olayı hakkın-
da marksist teori temelinde yapılacak açıklama oldukça zayıf 
kalacaktır. 

II
Marksizm ve bu bağlamda tarihsel materyalizmin teorik 

belirlemeleriyle ilgili ikinci sorun, toplumların tarihsel sınıflan-
dırılması ve üretici güçlerin gelişmesiyle ilgilidir.

Tarihsel materyalizm toplumları üretici güçlerin gelişme 
düzeyine göre sınıflandırır: feodal toplum köleciden, kapitalist 
toplum feodal olandan üretici güçleri daha fazla gelişmiş oldu-
ğu için ileridedir. Bu nedene marksizmde “geriye dönüş” düşü-
nülemez çünkü bunun anlamı üretici güçlerin daha fazla geliş-
miş olduğu toplumdan, daha az gelişmiş olana dönüş demektir. 
Kapitalizmden feodalizme, feodalizmden köleci topluma dönüş 
olamaz.

Sosyalist ülkelerin neden “yetişmek ve geçmek” temel he-
defini belirledikleri buradan kolayca anlaşılabilir. Sosyalist top-
lum kapitalist toplumdan daha ileri bir toplum ise, bunun anla-
mı üretici güçlerin daha gelişmiş olmasıdır. Bu belirleme emek 
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üretkenliğinin daha yüksek olması olarak da belirtilebilir. 

Tarihsel materyalizme göre daha ileri toplum sayılan sos-
yalizmde üretici güçlerin kapitalizme göre daha gelişmiş olması 
gereklidir. Bu nedenle sosyalizm üretici güçlerin gelişme düze-
yinde kapitalizme yetişmek ve geçmek zorundadır.

İlk sosyalist devrim gelişmiş kapitalist bir ülkede değil, 
yarı feodal Çarlık Rusya’sında gerçekleşti. Devrimin Avrupa ül-
kelerine yayılmayacağı belli olduktan sonra Lenin; sosyalizmin 
ancak gelişmiş bir toplum temelinde kurulabileceğini ve buna 
ulaşmak için de kapitalist gelişme yolundan gitmenin zorunlu 
olmadığını, aynı hedefe sosyalist gelişme yolundan da ulaşıla-
bileceğini belirtir. ( www.enginerkinerkitaplar.blogspot.com da 
Lenin adlı kitabını ilgili bölümüne bakınız.)

Sonraki yıllarda “sosyalist modernleşme” olarak adlandı-
rılacak bu yol 1970’li yıllara kadar başarılı olur. SSCB ve diğer 
sosyalist ülkeler üretici güçlerin geliştirilmesinde o yıllarda bu 
konuda en ileri ülke kabul edilen ABD’ye yetişememiştir ama 
fark önemli oranda kapanmıştır. SSCB de ABD gibi “sanayi ülke-
si”dir. 1970’li yıllara kadar olan pratik dikkate alındığında üre-
tici güçlerin geliştirilmesinde “yetişmek ve geçmek” mümkün 
gibi görünmektedir.

1970’li yılların ikinci yarısında üçüncü sanayi devrimi, 
bilgisayarlaşma gerçekleşmeye başlar. Sosyalist ülkeler bu yeni 
sanayi devriminde geride kalırken, kapitalizm onu gerçekleşti-
rebilir. Teorik olarak tersinin olması beklenirdi ama böyle ol-
maz.

Sosyalist ülkeler büyük iddialarını kaybederler, üretici 
güçlerin geliştirilmesinde geride kalırlar ve varlıklarını sürdüre-
mez duruma gelirler. 

Bunun nedeni olarak Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisi-
ne Katkı Önsöz’deki belirlemesi gösterilir.
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“”İçerebildiği bütün üretici güçler gelişmeden önce, bir 
toplumsal oluşum asla yok olmaz; yeni ve daha yüksek üre-
tim ilişkileri, bu ilişkilerin maddi varlık koşulları, eski toplu-
mun bağrında çiçek açmadan, asla gelip yerlerini almazlar.” 
(Marx-Engels: Seçme Yapıtlar I, s. 610)

Bu belirlemeden hareketle, kapitalizmin içerdiği bütün 
üretici güçleri henüz gelişmemiş olduğu için yok olmayacağı so-
nucuna varılabilir. 20. yüzyılda üretici güçlerde yaşanan büyük 
ilerleme bunun göstergesidir. 

Buradan marksist anlamda sosyalizmin 20. yüzyılda ol-
duğu gibi günümüzde de imkansız olduğu sonucuna varılabilir. 
İnsanlık üretici güçleri kapitalizmden daha hızlı geliştirebilecek 
bir toplumsal sistem tanımamıştır, bundan sonra tanıyacağının 
garantisi de yoktur. 

Gelecekte kapitalizmin krizlerinden yararlanılarak bir ül-
kede değil dünyanın altıda birini kaplayan Çarlık Rusya’sı gibi 
bir bölgede devim yapılabilse bile, bu sosyalist devrim kısa veya 
uzun sürede kapitalizm karşısında kaybedecektir çünkü üretici 
güçleri daha hızlı geliştiremeyecektir.

Dünya devrimi olsaydı böyle bir sorun olmazdı, denilebi-
lir. Doğrudur, marksist sosyalizm teorisinde güçlü bir kapita-
lizmle birlikte yaşamak öngörülmez; sosyalizmin rakibi yoktur, 
dolayısıyla kimseyle yarışması da gerekli değildir.

Marx-Engel döneminde teorik olarak mümkün görünen 
dünya devrimi, bugün mümkün değildir. O dönemin dünyası 
İngiltere, Fransa, Almanya ve çevrelerindeki ülkelerden ibaretti; 
o dünyada ABD, Çin, Rusya, Japonya yoktu. Sayıca artan bütün 
önemli ülkelerde zamandaş sayılabilecek bir devrim bugün ha-
yal bile değildir.

Bugün marksist sosyalizmden farklı bir sosyalizmin savu-
nulması gerekmektedir. 
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Üretici güçler geliştirilmelidir ama kapitalizmle yarışa gir-
mek, emek üretkenliğinde onu geçmeye çalışmak gerekli değil-
dir. Sosyalist bir toplum kapitalizmle aynı düzlemde yer alan 
ama ondan daha geri üretici güçler gelişme düzeyinde de ku-
rulabilir, daha dengeli ve eşitlikçi bir toplum olarak yaşayabilir. 
Bunu savunduğunuzda ve nasıl yapılabileceği konusunda kafa 
yorduğunuzda anti kapitalist olursunuz ama marksist olmazsı-
nız.

Güçlü bir mapitalizmle birlikte yaşamak zorunda olan ve 
yaşayabilen bir sosyalizmi savunmak için marksist olmak ge-
rekmez. Marksist tarih anlayışının ve sosyalizm teorisinin de-
ğişmesi gerekmektedir.

Sosyalist insanın nasıl ortaya çıkabileceği bu temelde in-
celenebilir.

III
Şartların değişmesi insanı değiştirir ama bu değişimin 

yansıması ne doğrudandır ve ne de aynı orandadır. BKP bunu iyi 
anlamış ve sosyalist insanın oluşturulmasında günlük hayata 
girmenin zorunlu olduğunu saptamış, bu amaçla değişik yön-
temler geliştirmiştir. Mesela yasaklamalar yerine farklı ritüeller 
geliştirmeye yönelmiştir.

BKP sosyalist insanın oluşturulmasında iki temel nedenle 
başarılı olamadı.

Birincisi; üretimin her düzeyde artırılmasına dayanan sos-
yalizm-komünizm anlayışıdır. BKP ve AC yöneticileri insanların 
kendilerini tüketim temelinde tanımlamasından şikayetçidir 
ama her ihtiyacın karşılandığı bolluk toplumuna (komünizme) 
ulaşmak hedef alınınca, insanların kendilerini bu temelde ta-
nımlamasını normal bulmak gerekir.
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Burada yapılması gereken sosyalizm anlayışının değişti-
rilmesidir.

Sosyalizmde az bulunan tüketim malları olabilir. Burada 
ağırlık verilmesi gereken bu eksiklerin tamamlanması değildir; 
eksikler her zaman olacaktır; tersine olumlu olanın geliştirilme-
sine –daha eşitlikçi, dayanışmacı, herkesin temel ihtiyaçların 
karşılandığı bir toplum- ağırlık verilmelidir. 

Eksikler vardır ve bunlardan bazıları öncelikle ortadan 
kaldırılmalıdır ama pozitif değerlerin geliştirilmesi de bunların 
eksikliğini fazlasıyla kapatabilir. 

Bu konuda örnek olarak Küba verilebilir.

İkincisi; sosyalist insanın oluşturulmasında –evde en az 
kaç çiçek bulunması gerektiğine kadar- hayatın ayrıntılı plan-
lanmasıdır. Burada üretim ve tüketimi ayrıntılı olarak planla-
maya çalışan –ve yürümeyen- beş yıllık planlardan esinlenilmiş 
olsa gerektir.

Genel özellikler –dayanışmacı, eşitlikçi, enternasyonalist 
gibi- yeterlidir; ayrıntıları da düzenlemeye çalışmak hem gerek-
sizdir ve hem de tepkiye neden olur.

IV
Politik-etnolojik inceleme sosyalist ülkelerde halkın 

önemli kararların alınmasına yeterli katılımı olmadan, bu karar-
ların uygulanmasını belirleyebileceğini gösterir. Burada karara 
karşı açık direniş değil, uygulamayı bloke etmek söz konusudur. 
Kararın alınmasıyla uygulanması farklı süreçlerdir. Merkez ko-
mitesi istediği kararı alabilir ama bu onun bütün boyutlarıyla 
uygulanabileceği anlamına gelmez. Uygulamanın kapsamını 
karara doğrudan katılmamış olan halk belirler. 
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V
Nomenklaturanın dönüşmesi, burjuvalaşması, bu süreçte 

ayrışması ve ortadan kalkması sosyalizmden kapitalizme geçi-
şin anlaşılmasında temel önemdedir. 

Bulgaristan, Romanya, DAC, Macaristan, Çekoslovakya’da 
reel sosyalizm 44-45 yıl sürer. Ülke tarihinde araya girmiş bir 
dönem gibidir ve ülke tarihlerindeki etkisi SSCB örneğinden az-
dır. 

Bulgaristan ve Romanya’da Jivkov ve Çavuşesku sosyalist 
iktidar kurulduğunda da komünist partisi üyesiydiler. Birisi ha-
piste ölürken diğeri eşiyle birlikte idam edilecektir.

Reel sosyalizmin tarihinin bütünü hakkında genel fikir 
sahibi olunmadan parçaların tarihi anlaşılamaz. Sosyalizmden 
kapitalizme geçişin belirleyici aktörü nomenklaturadır. Dönü-
şümü, parçalanması ve ortadan kalkması her ülkede farklılık 
taşısa da genel özellikler aynıdır. 

DAC’de bu süreç yoktur çünkü ülke FAC’ye katılmış ve or-
tadan kalkmıştır. (Bkz. 1989 Berlin Duvarı) (Bu kitap www.engi-
nerkinerkitaplar.blogspot.com da bulunabilir).

Küba’da ise böyle bir değişim yaşanmaz çünkü ülke bur-
juvazisi Miami’de umutla çözülmeyi beklemektedir. Bu tek ol-
masa da önemli bir nedendir. (Bu konuda bkz. Che Guevara Kısa 
Uzun Bir Hayat.)
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