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“Arnavutluk ve Enver Hoca; bu iki isim 
birbirinden ayrılamaz.”

Benzer belirleme Yugoslavya ve Tito için 
de yapılabilir.

Sosyalist ülke öncelikle onların eseriydi.
Öldüklerinden kısa süre sonra ise ülke ya 

dağılacak ya da kapitalizme geçecekti.
Enver Hoca’nın Tiran’daki heykeli 

yıkılacak, mozalesi de kent merkezinden 
kaldırılacaktı.
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Giriş

Kitapta Arnavutluk’un bağımsız olmasından (1912), sos-
yalizmin çözülerek kapitalizme geçişin belirginleşmesine (1992) 
kadar geçen 80 yıllık tarih anlatılacaktır. Bu tarih diğer sosya-
list ülkelerin tarihleriyle önemli benzerlikler içermesine karşın 
farklı özelliklere de sahiptir.

Arnavutluk’a komşu ve ikinci Arnavut devleti sayılan, 
2018’de kurulan Kosova’dan kısaca söz edilecektir. Yıllarca Yu-
goslavya’nın içinde yer alan bu ülkenin Yugoslavya tarihi içinde 
incelenmesi gerekir.

Arnavutluk’un ulusal kahramanı olan, Tiran’daki büyük 
bir meydanda atlı heykeli bulunan, Enver Hoca’nın da kendisini 
ilişkilendirdiği Skanderbeg’in yaşadığı yıllara kadar geriye gidil-
meyecektir. 1405-1468 arasında yaşayan Skanderbeg önce Hı-
ristiyandır, babası tarafından Osmanlı’ya rehin verilir, Osmanlı 
ordusuna katılır, Müslüman olur. 1443’te kaçar ve Osmanlı ege-
menliğindeki Arnavutluk’a döner, Hıristiyan olur ve Osmanlı’ya 
karşı yıllarca süren Balkan Hıristiyanlarının en tehlikeli ayak-
lanmasının önderliğini yapar. 

500 yıl kadar Osmanlı egemenliğinde kalan, bağımsızlık-
tan sonra Yunanistan, İtalya ve Yugoslavya tarafından kısmen 
ya da bütünüyle kendi topraklarına katılmaya çalışılan Arna-
vutluk için bağımsızlık ve ilk bağımsızlık savaşçısı sayılan Skan-
derbeg önemlidir. 

Tiran’da büyük mitinglerin yapıldığı geniş meydan Skan-
derbeg adını taşır. Ölümünden sonra Enver Hoca için de mey-
danın bir köşesinde anıt yapılmış, 1991’de öğrenci gösterileri 
sırasında yıkılmıştır. Skanderbeg anıtına ise dokunulmamıştır.

Arnavutluk yaklaşık 2,5 milyonluk nüfusuyla küçük bir ül-
kedir. 1944 sonrasında önce Yugoslavya, ardından SSCB, daha 
sonra Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile yakın ilişki içinde olan Ar-
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navutluk Emek Partisi (AEP), daha sonra uluslar arası sosyalist 
harekette ayrı bir merkez olarak ortaya çıkar ama Türkiye dı-
şında hiçbir ülkenin sosyalist hareketinde etkili olamaz. Kendi-
ni tek sosyalist merkez ilan etmesi, SSCB ve ÇHC’yi eleştirmesi 
büyük oranda boşlukta kalır.

Bu durumda Arnavutluk’ta sosyalizm tarihinin neden in-
celenmesi gerektiği sorulabilir. Bunun üç nedeni vardır.

Birincisi; yıllardan beri sosyalist ülkelerin tarihlerini ince-
lemekteyim. Yazdığım çok sayıda makalenin dışında ilk kitap 
olarak 1989 Berlin Duvarı (2005) yayınlandı. Adından da anla-
şılacağı gibi Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin tarihi ince-
lenmektedir. Bunu Küba’nın devrim sonrası tarihini ve 1960’lı 
yıllarda sosyalist ülkelerde yürüyen “bundan sonra nasıl devam 
edeceğiz?” tartışmasının da anlatıldığı –Che Guevara tartışma-
nın tarafları arasında yer alır- Che Guevara –Kısa Uzun Bir Ha-
yat (2017) izledi. İki kitapta da SSCB’deki sosyalizm tarihine sü-
rekli gönderme yapılır.

Son olarak Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş – Bulgaristan 
ve Romanya Örnekleri (2020) yayınlandı.

Sayıları bu bölüm yazıldığında 110’a ulaşan videoların bir 
bölümünde de Ukrayna’da uluslaşma süreci ve sosyalizmin çö-
zülmesinin ardından ortaya çıkan ve oligark adı verilen büyük 
zenginler incelenmiştir.

Arnavutluk sosyalizminin benzerliklerinin yanı sıra farklı 
özellikleri de olan bir örnek olarak incelenmesi gerektiğini dü-
şündüm. Yugoslavya, ÇHC ve Polonya da farklı örnekler olarak 
sırada beklemektedir ve Orta Asya cumhuriyetleriyle –Özbekis-
tan gibi- ilgili yeterli kaynak bulabildiğim oranda sayının arta-
cağını düşünüyorum.

İkincisi; Arnavutluk sosyalizm tarihinin Türkiye için özel 
bir önemi vardır çünkü AEP’nin sadece bu ülkenin sosyalist ha-
reketinde önemli etkisi vardır. 1975-1980 döneminde Devrimci 
Yol, Kurtuluş, TKP, TKP/ML ile birlikte kitlesel örgütler içinde 
yer alan Halkın Kurtuluşu, kitle olarak AEP’den büyük müydü, 
bilemiyorum ama en azından ona yakındı.
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1989’da sosyalizm çözülmeden kısa süre önce Arnavut-
luk’u ziyaret eden bir TDKP merkez komitesi üyesinin devlet tö-
reniyle karşılanması, AEP’nin de bu örgütün kendisi için taşıdığı 
önemin bilincinde olduğunu gösterir. 

Türkçede Arnavutluk sosyalizmiyle ilgili olarak abartılı 
övgülerden başka değerlendirme bulunmuyor. Bu ülkede sos-
yalizmin çözülmesi, kısa sürede Türkiye’nin güvenilir müttefik-
leri arasında yer alması ve NATO’ya üye olmasından ise hiç söz 
edilmiyor. 

Arnavutluk’ta sosyalizmin çözülmesinin Bulgaristan ve 
Romanya’ya benzer özellikleri bulunmasına karşın, özgün yan-
ları da vardır.

Üçüncüsü; AEP Arnavutluk’un dünyadaki tek marksist-le-
ninist ülke olduğunu iddia ediyordu. SSCB sosyal emperyalist-
ti, Bulgaristan ve diğer müttefikleri için de benzer belirlemeler 
kullanılırdı. Kitabın sonunda yer alacak bir bölümde Bulgaris-
tan ile Arnavutluk karşılaştırması yapılacaktır. Bulgaristan’da 
sosyalizmin tarihi incelenmiş ve E-Kitap olarak yayınlanmıştı. 
Karşılaştırma yapıldığında görülecektir ki gerek sosyalist döne-
min sorunları ve özellikle de sosyalizmden kapitalizme geçiş 
döneminin özellikleri bakımından iki ülke arasında farklılıkla-
rın yanı sıra önemli benzerlikler bulunmamaktadır. 

Kaynaklar listesi kitabın sonunda bulunmakla birlikte İn-
gilizce ve Almanca kitaplardan alıntı yapıldığında şöyle belirti-
lecektir: (yazarın soyadı, kitabın yayın yılı: sayfa numarası.)

İsimleri belirtilen kitapları www.enginerkinerkitaplar.
blogspot.com ve www.tdas1.blogspot.com adreslerinde, video-
ları ise youtube’da TDAS Platform başlığı altında bulabilirsiniz.
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1912-1944 Dönemi: Bağımsızlık ve Faşizme Karşı Savaş

Bu dönem 28.11.1912’de kazanılan bağımsızlıktan, komü-
nistlerin İtalyan ve kısa süreli Nazi işgalcilerine karşı savaşı ka-
zanarak iktidara geldikleri 1944 yılına kadar sürer.

Kitabın amacı Arnavutluk sosyalizminin tarihini incele-
mek olduğu için bağımsızlık mücadelesi kısaca geçilecek, ülke-
deki toplumsal yapının özellikleri, komünist hareketin oluşma-
sı ve faşizme karşı mücadele üzerinde durulacaktır.

Arnavutlar üç dinli bir halktır ve çok sayıda halkta varola-
nın aksine milliyetçilikle din birlikte değildir. Başlangıçta büyük 
oranda Hıristiyan olan Arnavutlar özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda 
İslama geçerler. Bu din Osmanlı bürokrasisinde yükselme yol-
larını açtığı gibi Müslümanlar daha az vergi vermektedirler. Fe-
odal yapıya sahip Arnavutluk’ta büyük toprak sahipleriyle Os-
manlı yüksek bürokrasisi arasında iyi bir ilişki vardır. Köprülü 
gibi önemli bazı vezirler Arnavuttur. Arnavutlar asker olarak da 
Osmanlı ordusunda bulunmuş ve 1804’te Sırpların, 1821’de Yu-
nanlıların isyanlarının bastırılması için savaşmışlardır.

Komünistler iktidara gelmeden önce nüfusun yaklaşık 
yüzde 70’i Müslüman, 20’si Ortodoks, 10’u Katolikti. Dini tö-
renler Arapça, Yunanca ve Latince yapılırdı, Arnavutça yoktu. 
(O’Donnell, 1999: 138)

Arnavutlar Balkanlarda büyük çoğunluğu Müslüman olan 
tek halktır. 20. yüzyıl öncesinde bir halkın kimliğinin belirlen-
mesinde din milliyetten önce geldiği için tercihleri uzun süre 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmak değil, içinde yer almak 
yönünde olur.

Balkanlardaki milliyetçilik hareketleri, Osmanlı İmpara-
torluğu’nun zayıflaması ve parçalanmaya başlaması, Jön Türk 
hareketi, Adriyatik kıyısındaki stratejik konumu nedeniyle ül-
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kenin Yunanistan ve İtalya tarafından tümüyle ya da kısmen il-
hak edilmeye çalışılması ulusal hareketin gelişmesinde önemli 
itici güç olacaktır.

Arnavutluk halkı üç dini inanca sahiptir: İslam (ağırlıkla 
Bektaşilik), Ortodoks ve Katolik. Yunanlılar Ortodoksluğu İtal-
yanlar ise Katolikliği kullanarak halkın bir bölümünü etkileme-
ye ve ülkenin bir bölümünü ya da tümünü ele geçirmeye ça-
lışmışlardır. Tarihleri boyunca Arnavutlar için din, işgalcilerin 
amaçları için kullandıkları bölücü bir faktör olmuştur. Halktaki 
dini tolerans bağımsızlık öncesi yıllara kadar uzanır ve AEP ikti-
darında ülkenin ateist bir devlet olmasının kökeni de buradadır. 

Arnavutçanın gelişmemiş bir dil olması ciddi bir sorundu. 
Okuma-yazma oranı da çok azdı. 20.10.1908’de Manastır’da ya-
pılan kongrede ortak Arnavutça yazı dili ve Latin harfleri kabul 
edildi. 

1912’de Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ile Osmanlı 
İmparatorluğu arasında çıkan Balkan savaşından yararlanıla-
rak 28 Kasım günü bağımsızlık ilan edildi. Yeni devlet Londra 
Konferansı’nda İngiltere ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu 
devletler tarafından hemen tanındı. Bağımsız Arnavutluk’un 
Sırbistan’ın Adriyatik denizine ulaşmasına engel olacağı düşü-
nülüyordu. 

Bağımsızlığın ardından ülkede istikrarlı bir yönetim ku-
rulamaz, hükümetler birbirini izler. 1924 sonlarında darbeyle 
iktidara gelen Zogu büyük toprak sahipleri ve tüccarların tem-
silcisidir ve artan oranda İtalya ile yakınlaşır. Nisan 1939’da 
Mussolini İtalya’sı Arnavutluk’u işgal eder. (Duda, 1991: 61-63)

İtalyan işgaline karşı mücadele hedefiyle değişik gruplar 
oluşur.

Yugoslavya Komünist Partisi’nin (YKP) desteğiyle değişik 
komünist grupların bir araya gelir ve Arnavutluk Komünist Par-
tisi (AKP) 8.11.1941’de Tiran’da kurulur. Geçici genel sekreter-
liğe Enver Hoca seçilir. Hoca ölünceye kadar (1985) bu görevde 
kalacaktır. 
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16.9.1942’de Peze’de yapılan komünist ve ulusalcı grup-
ların katıldığı Ulusal Kurtuluş Konferansı’nda bütün anti faşist 
Arnavutların birleştirilmesi kararı alınır. Toplantıya katılan 
gruplardan Mithad Frasheri önderliğindeki anti faşist ve anti ko-
münist Ulusal Cephe, Kosova’yı da içeren büyük Arnavutluk’u 
savunmaktadır. AKP bu hedefi kabul etmez. Burada YKP’nin et-
kisi belirleyicidir. Tito, Kosova üzerinde hak iddia eden Sırpların 
anti faşist mücadeleye katılması için bu bölgenin Yugoslavya 
sınırları içinde kalmasından yanadır ve böyle de olur. (O’Don-
nell, 1999: 8-10)

28.11.1944’te AKP’nin partizanları Vlora’da bağımsızlık 
ilanından 32 yıl sonra aynı gün Tiran’a girdiler. (Tönnes, 1980: 
116)

Enver Hoca

Burada Enver Hoca hakkında bilgi verilmesi yararlı olur. 
Yugoslavya’nın 1945 sonrasındaki tarihinde nasıl Tito’nun be-
lirleyici etkisi varsa, aynısı Arnavutluk ve Enver Hoca için de 
geçerlidir. 

Hoca 16.10.1908’de doğdu. Arnavutluk o yıllarda Osmanlı 
İmparatorluğu’nun parçasıydı. Babası toprak sahibi ve Müslü-
mandı. Korçe’de Fransız Lisesi’ni bitirdi. 23 yaşında hükümet 
bursuyla mühendislik eğitimi için Montpellier’e (Fransa) gönde-
rildi. Burada komünist oldu ve Fransız Komünist Partisi günlük 
yayın organı L’Humanite’de işbaşındaki Zogu yönetimi aleyhin-
deki yazıları nedeniyle bursu kesildi. Bu gazetede yazar olarak 
çalıştı, ardından Brüksel’de hukuk okudu. 1936’da ülkeye döndü 
ve bir lisede öğretmenlik yapmaya başladı. Bölgesindeki komü-
nist bir gruba katıldı.

Enver Hoca doğu ve orta Avrupa ülkelerindeki sosyalist 
liderler arasında en eğitimli kişidir. Akıcı Fransızcası yanında 
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iyi derecede İtalyanca, Sırpça, İngilizce ve Rusça biliyordu. Ede-
biyat bilgisi de iyiydi. (O’Donnell, 1999: 183-196)

Enver Hoca küçük (o yıllardaki nüfusu iki milyon civarın-
da), ekonomik olarak zayıf, uzun tarihi boyunca çok az bağım-
sızlık yaşamış bir ülke olan Arnavutluk’u 1944 sonrasındaki kırk 
yıl boyunca sürekli yeni ittifaklar kurarak ve her yeni ittifaktan 
önemli yardımlar alarak gelişmiş bir ülke durumuna getirmeye 
çalışacaktı. 

Enver Hoca Nisan 1985’te “zamanında” öldü. Beş yıl daha 
yaşasaydı Arnavutluk’ta sosyalizmin çözülmesini ve kapitaliz-
me geçişi görecekti. 

Ölümünden üç yıl sonra, 80. doğum yıldönümünde Ti-
ran’ın merkezi bir meydanında anıtı dikildi ve mezarı burada 
yapılan mozaleye nakledildi. (Kunze, 2013: 121) 

İki yıl sonra anıtı göstericiler tarafından yıkılırken, mozale 
de kaldırılacaktı.

Arnavutluk Tarihinin Dönemleri

Arnavutluk’un 1944-1989 tarihi dört döneme ayrılabilir.

Yugoslavya ile ittifak dönemi (1944-1948), SSCB ile ittifak 
(1948-1961), ÇHC ile ittifak (1961-1978) ve son olarak kendine ye-
terlilik dönemi. 

İlk dönemin incelenmesine geçmeden önce İkinci Dünya 
Savaşı ve sonrasında ülkenin durumunun kısaca belirtilmesi 
gerekir.

1938’de ulusal gelirde tarımın payı yüzde 90’dı. 

Toprakların sadece yüzde 9’u ekiliyordu ve nüfusun yüz-
de 88’i kırsal alanda yaşıyordu.

Köylülerin yüzde 53’ünün toprağı yoktu. Ekilebilir toprak-
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ların yüzde 40’ı büyük toprak sahiplerinin elindeydi. Tarımda 
sadece 32 traktör vardı. 

1945’te toprak reformu yapılacak ve beylerin topraklarına 
el konulacaktı.

Arnavutluk öncelikle İtalya işgaline karşı yürütülen sa-
vaşta Avrupa ülkeleri içinde en yüksek kaybı verdi: nüfusun 
yüzde 7,3’ü öldürüldü. Nüfusa göre kişi başına maddi kayıp Ar-
navutluk’ta 930 Dolar iken, aynı rakam Yugoslavya için 705, Yu-
nanistan için 837, Bulgaristan’da ise 68’dir. 

Savaş ülkedeki aktif iş gücüne büyük zarar verecekti. 
(O’Donnell, 1999: 150-154)

Arnavutluk’ta akrabalık ilişkileri son derece önemlidir. 
Yıllarca merkezi devlet otoritesi bulunmadığı için güçlü grup 
kimliği belirleyicidir. Bunun dışında kalan birey tehlikededir. 
Devlet otoritesinin zayıflığı gruplar arasında kan davasını geliş-
tirmiştir. Sorunların çözümü için mahkemeye gidilmez, gruplar 
güçlerini kullanarak kendileri çözerler. 

Güvenlik polis tarafından değil erkek üyeler tarafından 
sağlanır. Mahkemenin yerini de aşiretler arasındaki toplantılar 
almıştır. Yüzyıllarca süren bu toplantılarda birlikte yaşamanın 
yasaları dönemin gereklerine uydurulmuştur. Bu “kanun”lara 
herkes uymak zorundadır. 

Komünistlerin iktidarıyla birlikte “kanun” yasaklandı 
ve İhtiyarlar Heyeti gibi kurumlar da etkisizleşecekti. (Merkel, 
2006: 436)

Bu özellikler sosyalist iktidar döneminde zayıflayarak da 
olsa yıllarca sürecek, sosyalizmin çözüldüğü ve merkezi otorite-
nin zayıfladığı 1990 sonrasındaki yıllarda yeniden güçlenecek-
tir.

Kadınlar aşağı kimlik olarak görülürlerdi ve erkeklerin 
haklarına sahip değillerdi. 
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Yugoslavya İle İttifak Dönemi (1944-1948)

AKP’nin kurulmasına ve diğer gruplarla mücadelesine 
destek olan YKP Arnavutluk’u hemen tanır ve diplomatik ilişki 
kurar ancak iki ülke arasında önemli sorunların ortaya çıkması 
gecikmez.

1946’da iki ülke arasında karşılıklı yardımlaşma anlaşma-
sı imzalandı ama tek yanlıydı. Arnavutluk’un ekonomik gelişme 
planı Yugoslavya’ya bağlı olacaktı. Arnavutluk ulusal sanayisini 
kurmayacak, ekonomik gelişmesi tarım ürünleri ve maden üre-
timiyle sınırlı kalacaktı. Arnavutluk doğal kaynaklar yönünden 
(krom, bakır, nikel gibi) zengin bir ülkeydi. Bunlar ham olarak 
ihraç edilecekler ve işlenmeleri Yugoslavya’ya bırakılacaktı. 

Arnavutluk küçük ve zayıf bir ülke olduğu için ayrı bir 
devlet olarak yaşayamayacağı düşünülüyordu. 

Yugoslavya savaştan sonraki beş yılda Arnavutluk’a 
önemli ekonomik destek sağlar. 1946’da karşılıksız olarak 20 
bin ton buğday verilir. 1947’de yapılan para yardımı Arnavutluk 
bütçesinin yarısı kadardır. 

Enver Hoca’nın bu konudaki belirlemesi şöyledir: Yugos-
lavya kendi sanayimizi ve işçi sınıfımızı geliştirmemizi istemi-
yor. Bizden hammadde alıp, işlenmiş olarak bize satmak istiyor. 
Bizi 7. cumhuriyetleri yapmak istiyorlar. (O’Donnell, 1999: 19-20)

Haziran 1947’de Yugoslavya Komünist Partisi Enver Ho-
ca’yı bireyci ve anti marksist davranmakla suçlar. Arnavutluk 
SSCB’den tarım makineleri almak için anlaşma yapmıştır ve 
Yugoslavya’nın onayı alınmadan böyle yapılması uygun değil-
dir.

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinin ardından Yugoslavya 
ile SSCB’nin arası hızla açılır. Anlaşmazlığın kökenleri eskidir 
ve savaşın sona ermesiyle görünür duruma gelirler. Konu Yu-
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goslavya tarihini inceleyen ayrı bir çalışmada incelenecek ol-
makla birlikte burada kısaca belirtilmesi gereklidir.

Tito, Almanya işgaline karşı partizan savaşını yürüttüğü 
yıllarda (1941-1942) Stalin’in başında bulunduğu SSCB’nin iste-
ğinin aksine ülke içindeki sağcı gruplarla (Çetnikler) işbirliğini 
kabul etmez. Stalin gönderdiği mesajda partizanların ülke dı-
şında bulunan Kral Peter ve hükümetiyle ilişki içinde bulun-
masını, onlara karşı tavır alınmamasını ister. Böyle bir tavır 
SSCB-ABD-İngiltere arasındaki ilişkilerde sorun yaratacaktır. 
Savaşın sadece ulusal bakış açısından değil, SSCB-ABD-İngiltere 
koalisyonunun çıkarları da dikkate alınarak yürütülmesini ister. 

Tito iç rakipleriyle işbirliği yapmaz ve Nazilere karşı sa-
vaşta Kızıl Ordu’dan –değişik kereler talep edilmesine rağmen- 
yardım alamaz. Bunun yerine ABD ve İngiltere’den yardım 
alacaktır. İngiltere bir oranda Arnavutluk’taki partizanlara da 
yardım eder. Bu ülkeler Nazi orduları ve İtalya gibi müttefikle-
rine karşı savaştığı için bu yardım normal olduğu gibi, ABD ve 
İngiltere Nazilere karşı zaferde SSCB etkisinin azaltılmasını da 
planlamaktadırlar. 

28.6.1948’de Yugoslavya Komünform’dan çıkarılır. Gerek-
çe; Yugoslavya’nın SSCB’nin sosyalist ülkelere önderliğini kabul 
etmemesi ve anti Sovyet tutumudur. 

Arnavutluk Yugoslavya’ya karşı hemen tavır alır. 
1.7.1948’de Yugoslav teknik danışmanların ülkeyi terk etmesi 
istenir ve dostluk anlaşması dışındaki bütün anlaşmalar iptal 
edilir. (O’Donnell, 1999: 23-25)

Alınan krediler de geri ödenmeyecektir. 

Yugoslavya yönetimi anti marksist ve revizyonist olarak 
ilan edilir.  

Arnavutluk’ta 15 yıl sonra Zeri i Popullit adlı parti yayı-
nında yayınlanan yazıda Yugoslavya hakkında şu belirleme 
yapılır: “Yugoslavya revizyonistleri bizi yedinci cumhuriyetleri 
yapmak, Arnavutluk’u sömürgeleştirmek istediler.” (age., 28)
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Bu bölümü bitirirken partinin adını değiştirmesi üzerinde 
de durmak gerekir.

8-22.11.1948’de yapılan kongrede partinin adı Arnavutluk 
Emek Partisi olarak değiştirilir. Bu isabetli bir karardır çünkü 
toplumun yüzde 80’i köylülerden oluşmaktadır ve işçiler de kü-
çük işletmelerde toplanmıştır. Ülkede sanayi yoktur denilebilir, 
sanayileşmek hedeftir. (age., 30)

İşçi sınıfının neredeyse bulunmadığı ülkelerde sosyalist 
devrimin ardından proletarya diktatörlüğü kurulmasından söz 
edilemez. Bu, formel bir belirlemedir; kitaplarda yeri olabilir 
ama gerçek hayatta yoktur. Proletarya diktatörlüğünden ancak 
ülke sanayileşmede önemli adımlar attığı, işçilerin sayısı çoğal-
dığında söz edilebilir. Bu durum sadece Arnavutluk için değil, 
devrim sonrası SSCB ve Bulgaristan için de geçerlidir. Diktatör-
lük işçi sınıfı ve küçük üreticilikten oluşmakta ve ikincisi birin-
cisinden ağır basmaktadır. Çarlık Rusya’sındaki gibi az da olsa 
sanayi merkezlerinin hiç bulunmadığı Bulgaristan ve Arnavut-
luk gibi ülkelerde bu durum özellikle geçerlidir. 

Bu konuda bkz. Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş – Bulga-
ristan ve Romanya Örnekleri. E kitap olarak www.enginerkiner-
kitaplar.blogspot.com da bulunabilir. 

1948’de ülke nüfusu ve partinin üye sayısı ise şöyledir: 
Nüfus 1,16 milyon, üye sayısı 29.137 kişidir. Üye sayısı 1971’de 
65.858’e, 1981’de 105.000’e çıkacaktır. (Schmidt, 2012: 164).

1990’da Arnavutluk’un nüfusu 3,25 milyondu.
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SSCB İle İttifak Dönemi (1948-1961)

Yugoslavya Komünform’dan çıkarılınca Arnavutluk SSCB 
ile yakınlaştı. COMECON’a üye oldu. SSCB ile ticareti hızla art-
tı. 1949-1951 arasında dış ticaretinin yarıdan çoğu SSCB iledir. 
(O’Donnell, 1999: 159)

Arnavutluk 1948-1960 arasında SSCB’den 200 milyon Do-
lar yardım aldı. Bunun yanı sıra SSCB teknik yardım sağladı ve 
uzman heyetler gönderdi. SSCB Arnavutluk’tan değişik işlen-
memiş madenler aldığı gibi Adriyatik kıyısında Vlora’daki de-
nizaltı üssüyle Akdeniz’deki ABD 6. Filosu için önemli bir tehdit 
oluşturdu. SSCB bu üssü 1961’de Arnavutluk’tan çıkıncaya ka-
dar kullanacaktı.

2.6.1955’te Hruşçov, Bulganin ve Mikoyan’ın Yugoslavya 
ziyareti Arnavutluk’u rahatsız etti. Hruşçov burada Yugoslav-
ya’nın Komünform’dan çıkarılmasının doğru olmadığını, sosya-
lizme giden değişik yollar olduğunu açıklayacaktı. Ziyaret hak-
kında Arnavutluk’a önceden bilgi verilmemişti. 

AEP ve Enver Hoca mümkün olduğunca çok yönlü oyna-
maya ve ekonomik yardım alabileceği herkesle ilişki kurmaya 
çalışır. 

Ekim 1956’da Hoca Pekin’e gider ve Mao ile görüşür. Arna-
vutluk-Çin ticareti artmaya başlar. 

SSCB 1957’de Arnavutluk’a üçüncü beş yıllık plan için 75 
milyon Dolar kredi verir, ayrıca 1949-1957 arasındaki 105 mil-
yon Dolarlık borcunu da siler. (age., 44)

Arnavutluk’un Yugoslavya ile arasındaki sorunun aynısı 
SSCB ile de çıkar. 

Hruşçov’un 1956’daki 20. SBKP Kongresi’nde Stalin’i eleş-
tiren konuşmasından sonra SSCB yeni bir gelişme stratejisine 
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yönelir. Amaç üretici güçlerin geliştirilmesinde kapitalizme ye-
tişmek ve onu geçmektir. Sosyalizm böylece kapitalizme olan 
üstünlüğünü kanıtlayacaktır. Bu amaca ulaşmak için sosyalist 
ülkeler arasında işbölümü gereklidir. Her ülke belirli ürünlerin 
üretiminde uzmanlaşmalı, bunları diğer sosyalist ülkelere ih-
raç ederken ihtiyaç duyduğu ama üretmediklerini de onlardan 
almalıdır. Üretici güçlerin hızlı gelişmesi ancak böyle bir işbölü-
mü temelinde mümkündür. 

Arnavutluk’un payına tarım ürünleri konusunda uzman-
laşma ve maden ihracatı düşer. Benzer bir işbölümü Stalin dö-
neminde Yugoslavya için de önerilmiş ama Tito tarafından red-
dedilmişti. 

Arnavutluk’ta ağır sanayinin gelişmesi SSCB’nin işbölü-
mü planında yer almamaktadır. 

Hruşçov 1959’da Arnavutluk’u ziyaret ettiğinde bunu açık-
layacaktı. Kendine yeterli bir ekonomiyi hedefleyen Arnavutluk 
için bu plan kabul edilemezdi. 

Bir amaca ulaşmayı hedeflemek bir şeydir, o hedefe ula-
şabilmek için gerekli kaynaklara sahip olmak başka bir şeydir. 
Kaynaklarınız yoksa ya da onları bir şekilde bulamıyorsanız he-
defi belirlemekle yetinir ve fazla ileriye gidemezsiniz.

Arnavutluk küçük ve yoksul bir ülkedir. Tarımın moder-
nleştirilmesi ve ağır sanayinin kurulması ülke kaynaklarıyla 
ulaşılabilecek bir hedef değildir. Bunun için dış yardım gerek-
mektedir. 

Burada Stalin döneminde, 1927-1941 arasında SSCB’nin 
sanayi ülkesine dönüşmesiyle Arnavutluk’un durumunu karış-
tırmamak gerekir. SSCB’de devrim öncesinde yetersiz de olsa 
sanayi temeli vardı, Arnavutluk’ta ise sanayi yok sayılırdı. Ek 
olarak SSCB nüfus olarak fazla, alan olarak geniş ve büyük kay-
naklara sahip bir ülkeydi. Arnavutluk da yeraltı kaynakları bakı-
mından zengindi ama bunları çıkarıp işleyebilecek teknolojiye 
ve tecrübeli işgücüne sahip değildi. 
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AEP ve Enver Hoca gelişmiş sanayiye sahip bir ülkeye 
ulaşmayı istemektedir ama ülkeye yardım edenler –önce Yu-
goslavya ardından da SSCB- bunu istememekte ve Arnavutluk’a 
tarım ürünleri ve işlenmemiş maden ihracatçısı rolünü uygun 
görmektedir. 

Yeni kredi kaynaklarının bulunması Arnavutluk’un geliş-
mesi için yaşamsal önemdedir ve bunun da tek yolu sosyalist 
ülkeler arasındaki çelişkileri kullanmaktır. 

Enver Hoca’nın büyük becerisi yıllarca bunu yapabilmiş 
olmasıdır. Kredi al, Arnavutluk’a kendisi için uygun olmayan 
gelişme planı dayatılınca bunları geri ödemeyip o ülkeyi reviz-
yonist ilan et ve başkasını bul… 

Yugoslavya’nın, ardından SSCB’nin –ileride göreceğimiz 
gibi Çin’in de- revizyonist ilan edilmesiyle, Arnavutluk’un geliş-
me planıyla bu ülkelerin uygun gördüklerinin uyuşmamasının 
açığa çıkması yaklaşık olarak zamandaştır. 

Arnavutluk Adriyatik kıyısında stratejik bir konuma sa-
hiptir ve burada deniz üssüne sahip olmak SSCB için önemliydi. 
Arnavutluk stratejik coğrafi konumunu da iyi değerlendirecek-
tir. 

Arnavutluk sadece 1956’da SSCB’den 83,8 milyon Dolar 
yardım ve borç (geri ödenmedi), diğer COMECON ülkelerinden 
35 milyon, Çin’den 13,8 milyon Dolar aldı. 132,6 milyon Dolar 
küçük bir ülke ekonomisi için büyük rakamdır. (age., 68)

Sonraki yıllarda ÇHC ile SSCB’nin ilişkileri bozulunca ve 
temel gerekçe olarak da Hruşçov’un 20. Parti Kongresi’nde yap-
tığı tespitler gösterilince, Arnavutluk safını Çin’in yanında be-
lirleyecekti. 

Farklı ama benzer yönleri olan yöntemi Tito da kullan-
mış, kesilen SSCB yardımının yerini ABD kredileri almıştı. ABD 
için Kızıl Ordu’nun Yugoslavya’ya yerleşmemesi önemliydi ve 
bu nedenle de ülkenin SSCB’ye muhtaç durumda bulunmama-
sı gerekiyordu. Tito, ABD ile SSCB arasında, herhangi bir tarafa 
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bağlanmadan gelişebilmek için yol bulmuştu. (Konu Yugoslav-
ya tarihi kapsamında başka bir kitapta inceleneceği için ayrın-
tıya girilmeyecektir.)

SSCB ile Arnavutluk arasındaki ilişkinin hızlı bozulması 
maddeler halinde şöyle belirtilebilir.

- COMECON 10-14.12-1959’daki 12. toplantısında Arnavut-
luk’tan tarım üretimini artırmasını istedi. Arnavutluk’un dış ti-
careti büyük oranda SSCB ileydi (1956’da yüzde 54,1) ve verdiği 
açık da 44 milyon Ruble idi. Arnavutluk’ta petrol üretimi için 
gerekli teknik malzemenin yüzde 90’ı, tarımdaki traktörlerin 
yüzde 85’i de SSCB’den geliyordu. SSCB Arnavutluk’un kendi 
gelişme planıyla ilgilenmiyordu.

- SBKP diğer komünist partilerinden ÇKP’nin tutumunun 
mahkum edilmesini istedi ancak bu talep AEP tarafından kabul 
edilmedi. SSCB Arnavutluk’un onaylanmış yeni beş yıllık plan 
yardımını durdurdu, ülkede yaşanan kuraklığa karşın tahıl da 
göndermedi. Ülkedeki teknik elemanlarını çekmeye ve SSCB’de 
okuyan Arnavut öğrencilerinin de oturma izinlerini uzatmama-
ya başladı. Ek olarak Tiran’daki SSCB elçiliği personeli orduda 
parti yönetimi aleyhine propaganda yapmaya başladı. 

- İki parti arasındaki ilişkiler 16 Kasım 1960’ta Moskova’da 
yapılan 81 komünist ve işçi partisinin katıldığı toplantıda koptu. 
Enver Hoca, Hruşçov tarafından formüle edilen “barış içinde bir 
arada yaşama” tezini körlük ya da emperyalizme hizmet olarak 
nitelendirdi. İki ay sonra Pekin ile yeni bir kredi anlaşması im-
zalanacaktı.

- 1961’de Arnavutluk’ta bulunan SSCB askerleri ülke Var-
şova Paktı ile anlaşmasını yerine getirmediği gerekçesiyle çekil-
di. SSCB’de askeri okullarda okuyan Arnavutluk subayları geri 
gönderildi, Tiran’da üniversitede çalışan Sovyet öğretim üyeleri 
derslerini durdurdular. 

- Arnavutluk, SBKP’nin 17 Ekim 1961’de yapılan 22. Kong-
resi’ne çağrılmadı. AEP Stalinizm ve kişi putlaştırmasıyla eleş-
tirildi. Toplantıya ÇKP adına katılan Çu En Lai başkanlığındaki 
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heyet Arnavutluk’un yanında yer aldı. 

- 25 Kasım 1961’de SSCB Arnavutluk ile diplomatik ilişki-
sini kesti. Gerekçe, diplomatlarının hareketlerinin kısıtlanma-
sıydı. Diplomatik ilişkinin kesilmesi Çekoslovakya, Macaristan, 
DAC ve Bulgaristan tarafından da uygulandı. (Duda, 1991: 81-86)

SSCB Arnavutluk’un ağır sanayiye öncelik veren planını 
kabul edip yardımlarını da sürdürseydi, Enver Hoca’nın “barış 
içinde bir arada yaşama” politikasına açık olarak karşı çıkması 
gerçekleşmeyebilirdi. Alternatif olarak ÇHC vardı ama uzaktı ve 
her durumda SSCB ve üyesi olunan Varşova Paktı yakındaydı. 
Bu da Yugoslavya, ABD, İtalya ve Yunanistan’a karşı Arnavut-
luk’un güvenliği için önemliydi. 

SSCB-Arnavutluk ilişkisi tarafların konumlarında ısrar 
etmeleri ve ÇHC’nin de alternatif olarak varlığı nedeniyle sert 
biçimde kesildi.

Çin İle İttifak Dönemi (1961-1978)

Arnavutluk’un kendisine ağır sanayiye dayanan bir eko-
nomik gelişme modeli dışında model dayatmayan, yüksek mik-
tarda kredi ve çeşitli ekonomik yardımlar sağlayacak bir ülkeye 
ihtiyacı bulunuyordu. SSCB’nin yerini ÇHC aldı ve burada sorul-
ması gereken soru şudur: ÇHC bu uzak ve küçük ülkeyle ilişki-
den ne bekliyordu?

ÇHC sosyalist ülkeler arasında SSCB’nin önderlik tekelini 
kırarak ayrı bir akım olarak ortaya çıkmak istiyordu. Önderlik 
tekelini daha önce Yugoslavya kırmıştı ama bu ülke ayrı bir ön-
derlik oluşturabilecek güçte değildi, Çin ise bunu yapabilirdi.

SSCB’nin tek merkez konumunu kaybetmesi ve ÇHC’nin 
ikinci bir merkez olarak ortaya çıkabilmesi için, sosyalist ülkeler 
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arasında ve bunların dışındaki muhalefet hareketlerinde ÇHC 
yanlılarının çoğalması gerekiyordu. Arnavutluk sosyalist ülke-
ler içinde ÇHC yanlısı tek ülkeydi ve başka bir ülkenin de aynı 
yolu izlemesi mümkün görünmüyordu. 

Sosyalist ülkelerin büyük bölümü Varşova Paktı içinde bu-
lunuyordu. Vietnam önce Fransa ardından ABD ile savaşında 
SSCB’den büyük askeri yardım almıştı ve Çin ile arası da iyi de-
ğildi. Sonraki yıllarda Kamboçya’da ÇHC ile arası iyi olan komü-
nist partisi yönetimi Vietnam ordusunun bu ülkeye girmesiyle 
devrilecek, Çin ile Vietnam arasında kısa süren savaş yaşana-
caktı.

Küba bazen SSCB’nin Latin Amerika ülkelerinde silahlı 
mücadeleye karşı komünist partilerini desteklemesini eleştirse 
de ABD’nin yakınındaki bir devrim olarak ancak SSCB’nin sü-
rekli ekonomik ve askeri desteğiyle yaşayabilirdi. 

Değişik ülkelerdeki komünist partileri bünyesinde “Mao-
cu” olarak adlandırılan gruplar çıktı ancak dünya genelinde de-
ğerlendirildiğinde ÇKP, SBKP’ye karşı güçlü bir alternatif mer-
kez durumuna gelemedi. 

ÇKP yanlılığının en fazla etkili olduğu ülkelerden birisi 
Türkiye’dir. PDA (Proleter devrimci Aydınlık) ile başlayan ÇKP 
yanlılığı 1974 sonrasında yaygınlaştı: Halkın Kurtuluşu, TKP/
ML, Halkın Yolu, Halkın Birliği adlarını taşıyan örgütler SSCB’yi 
sosyal emperyalist olarak değerlendiriyorlardı. 

ÇKP, Latin Amerika’da tek ülkede, Peru Komünist Partisi 
içinde önemli etkinlik sağlayabilecekti. 

Çin ilk olarak SSCB’nin kesilen yardımının yerini doldur-
ması amacıyla Üçüncü Beş Yıllık Plan için Arnavutluk’a 123 
milyon Dolar verdi. Sonraki yıllarda 1,8 milyon ton hububat, on 
bin traktör ve askeri yardım verecekti. 6000 kadar Çinli uzman 
Arnavutluk ekonomisinin değişik alanlarında görev yaparken, 
2000 Arnavut da Çin’de eğitilecekti. (Duda, 1991: 86)

Arnavutluk 1971’e kadar Birleşmiş Milletler üyesi olmayan 
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Çin’i burada temsil edecekti. Ek olarak Arnavutluk’ta bulunan 
güçlü bir kısa dalga radyo istasyonuyla ÇKP’nin propagandasını 
özellikle Arap ve Afrika ülkelerine yönelik olarak yapacaktı. 

21 Ağustos 1968’de Varşova Paktı ordularının Çekoslovak-
ya’yı işgal etmesi AEP tarafından faşist karakterli bir saldırı ola-
rak değerlendirilecekti. 

1971 ve 1972 yıllarında ABD Dışişleri Bakanı Kissinger ve 
Devlet Başkanı Nixon’un Pekin’i ziyaretleri, ÇKP’nin “Üç Dünya 
Teorisi”, SSCB’nin ABD’den daha tehlikeli bir düşman olarak gö-
rülmesi ve bu ülkeye karşı ABD ile ittifak yapılabileceği görüşü 
AEP tarafından benimsenmeyecekti.

AEP “gerçek Marksist-Leninist” ayrı bir merkez olarak or-
taya çıkmaya karar verir ve ÇHC ile ilişkisini kesmeye yönelir. 
Yugoslavya ve daha sonra SSCB ile ilişkinin kesilmesi dönemle-
rinde olduğu gibi parti içinde ve değişik yönetim kademelerinde 
geniş bir tasfiye yaşanacaktır. Bu ülkeler küçük bir ülke olan Ar-
navutluk’ta değişik yönetim kademelerinde mutlaka etki yarat-
mışlardır ve her politika değişikliğinde bu kadroların tasfiyesi 
gerçekleştirilir. 1974 yazında Savunma Bakanı Bekir Balluku da 
bunlar arasında yer alacaktır. (age., 90)

Çin yeni bir gelişme politikasına yöneliyordu. ABD ile ya-
kınlaşılacak, Dünya Ticaret Örgütü’ne girilecek ve ülke yaban-
cı sermaye yatırımlarına açılacaktı. Bu konuda yönetim içinde 
farklı görüşler bulunmakla birlikte ÇHC açık olarak gelişme 
stratejisini ve buna uygun olarak dış politikasını ve müttefik-
lerini değiştirmeye yönelmişti. Bu gelişme 1976’da Mao’nun 
ölümünden sonra değil, Mao’nun son yıllarında ortaya çıkmıştı. 
Mao’nun ölümünün ardından “dörtlü çete” denilen kesimle ya-
şanılan şiddetli mücadele, Deng Xiaoping’in parti genel sekre-
terliğine yükselmesi, Çin’de tarımdan başlayarak özelleştirme-
lerin yaşanması gibi konuların işlenmesi yazılması planlanan 
başka bir kitapta yer alacaktır. 

Çin ile Arnavutluk ilişkisinin kopması iki yönlüdür.

Birincisi; Çin bu ittifaktan beklediğini bulamamış, diğer 
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sosyalist ülkelerden hiç birisini kendi görüşlerine kazanama-
mıştı. ÇKP, SSCB ile arası soğuk olan Yugoslavya ile ilişkisini 
yoğunlaştıracak ve AEP bundan özellikle rahatsız olacaktır. AEP, 
Yugoslav Komünistler Birliği’ni sadece revizyonist olarak nite-
lendirmemekte, bu ülke tarafından şu veya bu yoldan sömürge-
leştirileceğinden ve hatta işgal edileceğinden endişelenmekte-
dir. Önceki yıllarda Yugoslavya konusunda AEP ile aynı görüşte 
olan ÇKP politikasını değiştirmiş ve asıl düşman olarak belirle-
nen SSCB ile arası iyi olmayan bu ülkeyle ilişkisini geliştirmeye 
yönelmiştir. 

Pragmatik olarak bakıldığında bunda anlaşılmayacak yan 
yoktur; Arnavutluk küçük bir ülkedir, sürekli para istemektedir 
(Çin 1975’te Arnavutluk’un istediği miktarın dörtte birini vere-
bileceğini açıklamıştı) ve buradan başka alanlara açılmak müm-
kün görünmemektedir.

İkincisi; AEP ülkenin yeterince geliştiği ve artık kendine 
yeterli olacak düzeye ulaştığı görüşündedir. Uluslararası sosya-
list harekette üçüncü bir merkez olarak ortaya çıkmak bu ko-
numa ulaşmadan mümkün değildi. Ülkenin kimseden kredi ve 
yardım almaya ihtiyacı kalmadığı düşünülmektedir. 

AEP’nin 1-7 Temmuz 1976’da yapılan 7. Kongresi’nde 
ÇKP’nin yeni yönelimi açıkça eleştirilir. Çelişki giderek şiddetle-
nir ve 13 Temmuz 1978’de ÇHC Arnavutluk’a bütün yardımları 
durdurur. 

Çin’in yaptığı toplam yardım 5 milyar Dolar olarak he-
saplanmaktadır ve bu küçük bir ekonomi için büyük rakamdır. 
(O’Donnell, 1999: 77)

AEP Çin’i revizyonist bir ülke olarak değerlendirmektedir. 

3 Eylül 1978’de parti organı Zeri i Populit’te yayınlanan bir 
makalede Çin, Balkanlar’a sızmaya çalışmakla suçlanmaktadır 
ama ÇKP, AEP ile yakınlaşmasından beri aynı amaçla hareket 
ediyordu. ÇKP’nin Yugoslavya ile yakınlaşması bardağı taşıran 
damla olmuştur denilebilir. 
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Burada Arnavutluk’un 1944-1978 arasında ya da bağım-
sızlıktan kendine yeterlilik düzeyine ulaşıldığına kadar verildiği 
döneme kadar gösterdiği ekonomik ve sosyal gelişme üzerinde 
durulması gerekir. 

Ekonomik ve Sosyal Gelişme (1944-1978)

Arnavutluk tarım, sanayi, enerji üretiminde ve sosyal 
alanda önemli gelişme gösterdi. 

Sosyalist ülkelerde sanayileşmeyi simgeleyen büyük 
üretim birimleri vardır. SSCB’de Magnitogorsk, Bulgaristan’da 
Dimitrovgrad, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde Eisen-
hüttenstadt, Arnavutluk’ta ise Elbasan aynı kategoriye girer. 
Elbasan, Bulgaristan’daki bir başka sembol fabrika Kremikovci 
gibi kombine bir fabrika kenttir ve yeni ülkeyi temsil etmekte-
dir. Arnavutluk’un günlük enerji üretiminin üçte birini kullan-
makta; çelik, nikel ve çimento üretmektedir. Bulgaristan’daki 
benzeri gibi Elbasan da geri teknolojiyle üretim yapmakta ve 
büyük çevre kirliliğine neden olmaktadır. (Schmitt, 2012: 167)

Krom gibi değerli bir metalde zengin bir ülke olan Arna-
vutluk dünyanın ikinci büyük krom üreticisi olacaktı. Krom ve 
enerji üretimine önem verilmesi sanayideki gelişmeyi hızlan-
dırdı. Kroma yapılan büyük yatırımla kazanılan parayla diğer 
sanayi dallarının gelişmesinin finansmanı sağlandı. 

Arnavutluk akarsularını değerlendirerek hidroelektrik 
alanında da büyük yatırımlar yaptı, elektrik üretiminde iç tüke-
tim karşılandığı gibi ihraç da edilebildi. 

Tarımda da önemli gelişmeler yaşandı. Topraklar iyileş-
tirilip sulanarak tarıma açıldı. Ekilebilir toprak alanı 1950’de 
391.000 hektar iken, 1985’te 713.000 hektara çıktı. Tarımda ma-
kine kullanımıyla verim arttı. (O’Donnell, 1999: 160)

AEP’nin büyük başarılarından bir tanesi de bütün köylere 
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elektrik götürülmesiydi. Aralık 1967’de köylerin sadece yüzde 
29’unda elektrik varken, üç yıl içinde tümünün elektriklendiril-
mesi tamamlandı. Her köyde elektrik her köyde radyo demektir 
ve bu da partinin propaganda imkanlarının büyümesi anlamına 
geliyordu. (age., 171)

Arnavutluk 1944 öncesine göre ekonomik olarak büyük 
gelişme göstermişti. Bu gelişmede Yugoslavya, SSCB ve ÇH-
C’den alınan ve geri ödenmeyen yardım ve kredilerin belirleyici 
olduğu söylenebilir. Bunlar olmadan yoksul ve küçük bir ülke 
olan Arnavutluk’un kendi kaynaklarıyla hızlı ekonomik gelişme 
göstermesi mümkün değildi.

Sosyal alanda da önemli gelişmeler yaşandı. Okuma yaz-
ma oranı ve eğitim düzeyi yükseldi. Yarı feodal toplumun tipik 
özelliği olan içine kapalı köy toplumları dışarıya açıldı. Kadın-
ların ikinci sınıf vatandaş olmak özelliği sona erdi. Kadınların 
okumaları, meslek sahibi olmaları ve değişik alanlarda çalışma-
ları bu konuda belirleyici oldu. 

Üretimde, ortalama yaşam süresinde, okuma yazma ora-
nının yükselmesinde, üniversite öğrencileri sayısında, sağlık 
hizmetlerinin gelişmesinde çok sayıda rakam vermek müm-
kündür ancak sayfaları bunlarla doldurmak istemiyorum. Bu 
nedenle sadece üç ayrı yılda hastanelerdeki toplam yatak sayısı 
ve 1000 kişiye düşen doktor sayısındaki gelişmeyi vermekle ye-
tineceğim.

Hastanelerdeki toplam yatak sayısı 

1960’da 8600, 1980’de 17.300, 1985’te 18.100

1000 kişiye düşen doktor sayısı

1960’ta 3,0, 1980’de 16,8, 1985’te 17,2.

Yüzyılların yerleşmiş gelenekleri olan aile, akrabalık bağ-
larının ve bölgeciliğin büyük önem taşıması ortadan kalkmadı 
ama biraz geriledi denilebilir. 

Kitabın sonraki sayfalarında önce İçişleri Bakanı sonra 
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Başbakan olan Mehmet Sehu’nun sorumlu olduğu alanlarda 
aile fertlerine ve akrabalarına öncelik verdiğini göreceğiz. Ken-
disi bu konuda tek örnek olmasa gerektir. Arnavutluk’ta kişi bu 
nedenle birey olarak değil, ailesi ve akrabalarıyla birlikte ceza-
landırılır. Bu özellik sosyalizmin ileri yıllarında da varlığını sür-
dürmüştür.

Kendine Yeterlilik Dönemi (1978-1989)

Bu dönemin özellikleri kendini 1-7.11.1976’da yapılan 
AEP’nin 7. Kongresi’nde hazırlanan yeni anayasada gösterir. 
Önceki anayasa ile yenisi arasındaki fark Enver Hoca’nın Kong-
re’ye sunduğu rapora göre şöyledir: “Eski anayasa sosyalizmin 
temellerinin gerçekleştirilmesiyle ilgiliydi, yenisi ise sosyalist 
toplumun tümüyle gerçekleştirilmesiyle ilgilidir.” (O’Donnell, 
1999: 83)

Yeni anayasanın 9,14 ve 28. maddeleri değişiktir ve gele-
cekteki yönelim açısından önemlidir.

Madde 9: Arnavutluk’ta yabancı üslerin ve askerlerin bu-
lunması yasaktır. Yugoslavya, SSCB ve ÇHC ile yakın ilişki dö-
neminde özellikle ilk ikisinin Arnavutluk’ta askeri danışmanları 
ve SSCB’nin de bir deniz üssü bulunuyordu. 

Arnavutluk yıllarca değişik güçler tarafından işgal edildiği 
ya da bu tehlikeyi yaşadığı için topraklarında yabancı askerlerin 
bulunması sürekli olarak hassas bir konu olmuştur. Sorun sade-
ce işgal tehlikesi değildir. Küçük bir ülkede büyük olmayan ya-
bancı bir askeri güçle güçler dengesi etkilenebilir. 50-100 milyon 
nüfusu olan bir ülkede birkaç bin yabancı askerin konuşlanması 
güçler dengesini fazla etkilemeyebilir ama aynı durum 2,5 mil-
yonluk bir ülke için geçerli değildir. Yabancı askerler ve askeri 
danışmanlar içerde kendilerine yandaşlar da bularak mevcut 
yönetime karşı önemli sorun oluşturabilirler. 
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Yeni anayasada yer alan maddeyle bu tehlike ortadan kal-
dırılmaktadır.

Madde 14: Sosyalist ekonominin gelişmesi esas olarak 
kendine yeterlilik ilkesine dayanır. 

Bu maddeyle 28. madde doğrudan ilgilidir.

Madde 28: Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti’nde ya-
bancı firmalara ve finans kuruluşlarına haklar verilmesi veya 
bunlarla ortaklık kurulması, kapitalist ve revizyonist kuruluş-
lardan kredi alınması yasaktır. 

Bu maddeyle ülkenin kuruluşundan beri izlenen dış kredi 
ve yardımlarla ekonomik gelişmenin finanse edilmesi dönemi 
de sona ermektedir. Ülkenin artık buna ihtiyacı olmadığına ina-
nılmaktadır.

Enver Hoca Kongre’ye sunduğu raporda şu saptamayı 
yapmaktadır:

“Küçük veya büyük hiçbir ülke burjuvazi ve revizyonist-
lerden kredi ve yardım alarak veya ekonomisini dünya kapita-
list ekonomik sistemiyle bütünleştirerek sosyalizmi kuramaz. 
Sosyalist ülke ekonomisiyle burjuva veya revizyonist ülke eko-
nomileri arasında böyle bir bağlantı kurulması, kapitalizmin 
ekonomik yasalarının işlemesine ve sosyalist düzenin yozlaş-
masına yol açar. Bu ihanet ve kapitalizmin restorasyonu yolu-
dur, revizyonist kliklerin istediği de budur.” (age., 84)

Burada “derin” gibi görünen ve kuşkusuz Marksist-Le-
ninist olarak nitelendirilen belirlemelerin ihtiyaca göre değiş-
mesini görüyoruz. Arnavutluk’ta sosyalizmin maddi temelinin 
kurulduğuna, ülkenin ekonomik gelişmesinin bu düzeye ulaş-
tığına inanılmaktadır. Bu gelişme tamamı revizyonist olarak 
nitelendirilen Yugoslavya, SSCB ve ÇHC’den alınan yüksek kre-
diler, diğer ekonomik yardımlar ve başta hububat olmak üzere 
yiyecek desteği, ek olarak bu ülkelerden gelen ve ekonominin 
değişik alanlarında kuruluş, geliştirme ve eleman yetiştirme 
konularında çalışan teknik elemanlarca sağlanmıştır. Arna-
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vutluk’un kendine yeterli olduğuna inanılan ekonomik düzeye 
ulaşmasında revizyonist ülkelerin önemli payı vardır. Bir dönem 
hangi ülkeyle yakın ilişki kurulmuşsa, o ülke kendiliğinden ve 
mutlaka bilinçli olarak da şu veya bu sayıdaki insanı etkilemek-
te, bu ülkeyle ilişki kesilip başka bir ülkeyle kurulduğunda parti 
ve ülke yönetiminde etki altında kaldığı inanılan kişiler tasfiye 
edilmektedir. Gerekçe sürekli aynıdır: revizyonist yönelim.

Gerekli ekonomik düzeye revizyonistlerin büyük yardım-
larıyla ulaşıldıktan sonra, artık yardıma ihtiyaç kalmadığına 
inanıldığı için, bu yardım anayasa maddesiyle yasaklanmakta 
ve “revizyonistlerden ekonomik destek almak kapitalizmin res-
torasyonuna götürür” belirlemesi yapılmaktadır.

İhtiyaca göre Marksist-Leninist teori üretmek ve gerekti-
ğinde geçmişi de değiştirmek Enver Hoca’nın ölümünden (Ni-
san 1985) sonra anısına düzenlenen toplantıda da görülür.

Enver Hoca 7. Kongre’de kendi gücüne dayanarak gelişe-
bilmek, başka ülkelerden yardım almamak için halkın bütün 
potansiyelinin açığa çıkarılması ve seferber edilmesi gereğin-
den söz ederken; 9 yıl sonra bu saptama geçmiş için de geçerli 
kabul edilir.

15-16.10.1985’te Enver Hoca’nın ölümsüz yapıtlarına ithaf 
edilmiş konferansta Lazri Sofokli şunları söyler:

“Sosyalist Arnavutluk üç kere teslim olmayı reddetti. Üç 
kere dünyaya kendi gücüne dayanan bir ekonomiyi sarsabile-
cek bir güç bulunmadığını gösterdi. İlk olarak 1948’de Yugoslav-
ya revizyonistleri açlık tehlikesi sonucu onlara teslim olacağı-
mızı düşünerek tüm ticareti durdurdular. 1960’da Hruşçov hem 
kredi vermeyi durdurdu ve hem de ülkedeki Sovyet uzmanları 
geri çekti. Sanıyordu ki ülkemiz başlanmış sanayi projelerini 
tamamlayamayacak ve yenilerini de yapamayacaktı. Çin reviz-
yonistleri de benzer davrandı. Kredileri kesip uzmanları çekin-
ce Arnavutluk’un iflas edeceğini düşündüler. İşçilerin, uzman-
ların, Enver Hoca’nın ve partinin kahramanca çabasıyla bu da 
aşıldı.” (age., 86)
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Gerçekten böyle mi olmuştu?

Yugoslavya ile ilişkinin kesilmesinin bu ülkenin COME-
CON’dan çıkarıldığı döneme rastlaması, Arnavutluk’un bu ülke-
ye karşı hemen tavır alması ve SSCB ile ilişki kurması; SSCB ile 
ilişki kötüleştiğinde ÇHC’nin boşalan yeri doldurmak için hazır 
beklemesi…

Gerçekte olan bunlar değil miydi?

Arnavutluk ÇHC’nin de büyük yardımlarıyla ekonomik 
olarak kendince yeterli düzeye ulaştıktan sonra bağımsız iler-
lemeye karar verip Yugoslavya ve SSCB’ye ek olarak ÇHC’yi de 
revizyonist ilan eder. 

Aradığınız zaman gerekçe de bulursunuz. Enver Hoca ve 
AEP birbirine zıt ülkelerin yardımlarını iyi kullanmış, birisiyle 
işi bittiğinde revizyonist ilan edip diğerine yaklaşmıştır. 

AEP’nin SSCB ve ÇHC’nin yanında üçüncü ve iddiasına 
göre “hakiki Marksist-Leninist merkez” olarak çıkışı önemli bir 
sonuç vermeyecekti.

Kuzey Kore hariç tutularak küçük iki sosyalist ülke, Ar-
navutluk ve Küba karşılaştırıldığında, ilkinin dünya çapındaki 
etkisinin ikincisininki yanında sönük kaldığı görülebilir. İlkinin 
nüfusu 2,5 milyon kadar, ikincisininki 10 milyondur. Küba da 
Arnavutluk gibi sürekli işgal tehdidi altındadır ve 1980’li yılların 
sonuna kadar varlığını sürdürmesinde özellikle SSCB’nin eko-
nomik ve askeri desteği belirleyici olmuştur. 

Arnavutluk kendi ülkesi dışında açık faaliyete yönelmez-
ken Küba Afrika ülkelerindeki kurtuluş savaşlarına –en bilineni 
Angola’dır- asker göndermiş, Latin Amerika’daki gerilla hare-
ketlerini de askeri eğitim ve savaşçı sağlayarak desteklemiştir. 

Küba Komünist Partisi’nin (KKP) AEP gibi “hakiki Mark-
sizm Leninizm”i temsil etmek  iddiası olmamıştır. KKP, Latin 
Amerika ülkelerindeki bazı komünist partileri hariç –özellikle 
Venezüella Komünist Partisi- hiçbir sosyalist ülke ya da partiyi 
karşısına almamıştır. 
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ABD’nin yanında yaşayan sosyalist bir ülke olarak ekono-
mik ve politik olarak herkesin desteğine ihtiyaç duyduğu için 
dünyanın değişik ülkelerine gerektiğinde asker ama özellikle 
doktor ve öğretmen göndermiştir. 

AEP ise Türkiye dışında hiçbir ülkenin sosyalist hareketin-
de önemli denilebilecek bir etki yaratamamıştır. Birkaç ülkede 
AEP yanlısı fazlasıyla küçük partilerin varlığı anlam taşımamış-
tır. 

Altyapının sosyalist olması bu özelliğin bütünüyle insan-
ların hayatına yansıyacağı anlamına gelmez. Üstyapıdaki de-
ğişim yavaştır ve özel çaba harcanarak hızlandırılması gerekir. 
(Bazı ülkelerin Marksistleri altyapı-üstyapı ayrımı yapmamak-
tadır ve bence de bu yaklaşım daha doğrudur ama tartışmasına 
burada girmeyeceğim.) 

Her toplumsal sistem gibi sosyalizmin amacı da yeni bir 
insan yaratmaktır. Bunun için altyapıdaki değişim gerekli ol-
makla birlikte yeterli değildir; aile hayatı, din, kültür gibi alan-
larda sistematik çaba harcanması gerekmektedir. 

Bulgaristan’daki sosyalizminde bu konuda harcanan çaba 
ve ulaşılan sonuçlar konusunda Sosyalizmden Kapitalizme Ge-
çiş – Bulgaristan ve Romanya Örnekleri kitabına bakılabilir. E- 
Kitap olarak www.enginerkinerkitaplar.blogspot.com da bulun-
maktadır.

AEP de bu konuda büyük çaba harcamıştır.
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Ateist Ülke

Arnavutluk halkı önceden de belirtildiği gibi üç dine sa-
hipti ve Arnavut olmakla herhangi bir dine bağlı olmak arasında 
bağlantı yoktu. Enver Hoca “Arnavutların dini Arnavutçuluktur” 
derken (age., 140) gerçekte bunu belirtmektedir. 

1949’da çıkan yasaya göre her dini kurum (farklı kiliseler 
ve cami) ulusal olmalı, başka bir ülkedeki kuruma bağlı olma-
malıydı. Ülkedeki Katolik kilisesi Vatikan’a, Ortodoks kilisesi 
Yunanistan’dakine, camiler de Türkiye’dekine bağlı olduğunda 
bu durum başka güçlere ülke içinde geniş faaliyet alanı sağlı-
yordu. 

1967’de bütün kilise ve camiler kapatıldı.

1946 anayasasında dinin gerekliliği tanınırken bu durum 
1976 anayasasıyla kaldırılacaktı. 

Madde 37: Arnavutluk anayasası devletin hiçbir dini tanı-
madığını ve ateist propagandayı desteklediğini açıklar. 

Ateist propagandaya önem verildi ve bu konuda özellikle 
okullar önemli rol oynadı.

Enver Hoca 1973’te AEP Merkez Komitesi’nde yaptığı ko-
nuşmada şunları söyler:

“… Dine karşı savaş bitmedi ama kararlılıkla yürütülürse 
birkaç kuşak sonra din sorunu çözülecektir. (…)

Dini ideolojiye karşı mücadele, emperyalizm ve revizyo-
nizme karşı sosyalizm ve komünizm için mücadeleyle yakın-
dan ilgilidir.” (age., 141-143)

Değişik kaynaklarda bütün dinlerde gizli olarak ibadet 
edenler olduğu yazılıdır. 1990’da Arnavutluk’ta ilk kalkan ya-
saklardan birisinin ibadetle ilgili olması yıllardır süren yaygın 
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gizli ibadetin varlığının sonucudur. Toplumda böyle bir talep 
vardı ve rejime karşı hareketlerin başladığı günlerde ilk olarak 
dini yasaklar kaldırılacaktı. 

Enver Hoca’nın dini ideolojiye karşı mücadeleyle revizyo-
nizme karşı mücadeleyi birbirine bağlaması anlamsızdır çünkü 
bu mücadele değişik şekillerde bütün sosyalist ülkelerde veri-
liyordu. Okullarda din karşıtı eğitimin ve materyalizmle ilgili 
olarak düzenlenen seminerlerin yanı sıra Bulgaristan’da Müs-
lüman genç kızların aile baskısından ve baba egemenliğinden 
kurtulabilmeleri için meslek öğrenmelerini hedefleyen kurslar 
açılmıştı. (Bkz. Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş – Bulgaristan ve 
Romanya Örnekleri)

Dini inançlar konusunda Arnavutluk’un özel durumu var-
dı ve dini kuruluşların başka ülkelerdeki merkezlere bağlı olma-
larının yasaklanması doğruydu. Bunun ilerisindeki yasaklama-
lar, isterse anayasada yer alsınlar, sonuçsuz kalacaklardı. 

Ekonomik Sorunlar

Arnavutluk kendine yeterli ekonomiye sahipti, dış borcu 
yoktu ama ileri teknolojiye de sahip değildi; dahası, buna belirli 
oranda sahip olmak için yabancı firmalarla yapılması gereken 
ortaklıklar da anayasal olarak yasaklanmıştı. 

1970’li yıllarda kapitalizm yeni bir bilimsel-teknolojik 
devrimi gerçekleştiriyordu: bilgisayarlaşma. 1970’li yılların baş-
larında geniş bir salon büyüklüğündeki bilgisayarlar giderek 
küçülüyor, üretimde insan emeğinin belirli oranda yerine ge-
çiyordu. Bilgisayarların bürolara girmesi ve her çeşit işlem ve 
bilgi depolamanın bilgisayar kullanılarak yapılması bankacılık-
tan yayıncılığa ve sigortacılığa kadar değişik alanlarda etkisini 
gösterecekti. 
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Bu gelişmeyi üçüncü sanayi devrimi olarak nitelendirmek 
yanlış olur çünkü –ilk iki devrimin aksine- bilimsel teknolojik 
ilerleme kısa sürede insanların günlük hayatına da girecekti. 

Bu gelişmeyi önceden görmek kolay olmamakla birlik-
te görebilenler de vardı. Almanya Sosyalist Birlik Partisi (SED) 
Genel Sekreteri Walter Ulbricht gerekli düzenlemeleri yapmaz-
larsa sosyalist ülkelerin üretici güçlerin geliştirilmesinde son 
derece önemli olan bu devrimi kaçıracaklarını 1970 öncesinde 
belirtmişti. (Bu konuda 1989 Berlin Duvarı adlı kitaba bakınız.) 

Ulbricht, sosyalizm özgün yasaları olan ayrı bir toplumsal 
sistemdir (ya da komünizmin ilk aşaması değildir) açıklamasıy-
la Marksizme ters düşünce, 1970’te görevden alınacak, yerine 
gelen Honecker ise eski çizgiyi sürdürecekti. 

Ulbricht teknik eleman yetiştirilmesine daha fazla önem 
verilmesini ve ücretlerinin yükseltilmesini savunuyordu ama 
iktidardaki komünist partilerindeki hakim görüş kapitalizmin 
bilimsel-teknolojik devrim yapamayacağı yönündeydi. 15-20 yıl 
sonra gerçeği göreceklerdi ama çok geç olacaktı.

AEP içinde de bu yönde herhangi bir tartışma yoktu. Kapi-
talizmin üretici güçlerin gelişmesinde yeni bir sıçrama gerçek-
leştireceği öngörülmüyor, dolayısıyla daha ileri üretim teknikle-
rinin ülkeye getirilmesinden kaçınılıyordu. 

Arnavutluk’un da Bulgaristan gibi bazı ürünlerin ihraca-
tında zorluk yaşaması kaçınılmazdı. Bulgaristan’da Kremikovci 
ile Balkanların en büyük metal fabrikası kurulmuştu ve bu fab-
rika ülke ihtiyacının üzerinde üretim yapıyordu ama maliyetin 
altında fiyatlarla ihracat yapılabiliyordu çünkü kullanılan geri 
teknoloji nedeniyle üretim pahalıydı. 

Enver Hoca ve AEP’nin –diğer sosyalist ülkeler örneklerin-
de olduğu gibi- kapitalizmin yakın geleceğini bile göremedikleri 
söylenebilir. 

Ekonomideki bir başka önemli sorun işçilerin verimsiz ça-
lışması hatta bir bölümünün çalışmamasıydı.
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1984’ün ilk yarısında her gün ortalama 2200 işçi işe gelmi-
yordu ve işgünü kaybı 350.000 idi. (age., 185)

Bu sorun Arnavutluk’a özgü değildi, bütün sosyalist ülke-
lerde vardı.

Sosyalist bir ülke ekonomisinde işsizlik olamazdı ya da 
ancak geçici olarak olabilirdi. Bu durumda herhangi bir üretim 
biriminden işçi çıkarmak zordu ya da işten çıkarılan başka yer-
de hemen iş bulabiliyordu. İşe gelmemek, işe sarhoş gelmek, 
geç gelip erken gitmek, kamu malının kullanımına özen göster-
memek gibi “işçi alışkanlıkları” bütün sosyalist ülkelerde vardı. 
Bulgaristan’da konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi ilgili kitapta bulabi-
lirsiniz.  

Ülkenin ekonomik gelişmesiyle ilgili bir başka önemli 
konu merkeziyetçiliktir. 

Sosyalist ülkelerin tümü başlangıçta merkeziyetçi planla-
ma sistemini uyguladılar. Bu uygulama kaynakların merkezileş-
mesi ve ülkenin hızlı gelişmesi için önemliydi ancak başlangıç-
takine göre ileri bir gelişme aşamasına ulaşıldığında hantallığa 
neden olmaya başladı. 

Sosyalist ülkelerde 1960’lı yıllarda bu konuda yoğun tar-
tışma vardır. (Bkz. Che Guevara – Kısa Uzun Bir Hayat. www.en-
ginerkinerkitaplar.blogspot.com da E-Kitap olarak bulunabilir.)

SSCB dahil sosyalist ülkeler yetersiz de olsa işletmelerin 
daha fazla özerkliğe sahip olduğu uygulamalara yönelirlerken, 
ÇKP ve AEP bunu yapmadılar. ÇKP, ABD ile yakınlaşmanın ar-
dından yabancı sermaye yatırımlarına açılırken AEP politika-
sında bu konuda değişim olmayacak ve hatta merkeziyetçiliğin 
daha da sıkılaştırılması savunulacaktı. 

Başbakan Adil Çarçani 9. Kongre’ye sunduğu raporda üre-
tim sürecinin örgütlenmesi ve yönetiminde zayıflıklar bulundu-
ğunu belirterek, bunların giderilmesi için denetimin sıkılaştırıl-
ması gerektiğini belirtecekti. (age., 184)

1985’te Enver Hoca öldüğünde sanayideki gelişme hızı 
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yavaşlamıştı ama büyüme yine de vardı. Bu durum uzun süre 
devam edemezdi, büyük sorunlar geliyordu ve bunları önceden 
görmek yerine eskisi gibi devam etmek tercih ediliyordu. 

AEP’nin politik çizgisine bakıldığında bunun kaçınılmaz 
olduğu da söylenebilir. SSCB ve diğer Varşova Paktı ülkelerinin 
geç kalarak ve sınırlı oranda uygulamaya başladıkları işletme-
lerin özerkliği anlayışı, bu ülkeleri revizyonist olarak gören Ar-
navutluk’ta uygulanamazdı. Bu ülkelerden çok farklı olduğunu 
iddia eden Arnavutluk’ta sosyalist rejim 1990’dan başlayarak 
ülke yöneticilerini de şaşırtan bir hızla çözülecekti. 

Ekonomik gelişme konusunda önemli sıkıntılardan biri-
si de halkın günlük hayatıyla ilgiliydi. Yiyecek tüketimi konu-
sunda kısıtlama vardı, buna karne sistemi de denilebilir. Bir aile 
–kaç kişi olursa olsun- haftada bir kilo et, 250 gram yağ ve 7 
yumurta alabilirdi. Bu kısıtlamanın gerekçesi ülkenin sosyalist 
gelişmesini tehlikeye sokmamaktı. Üretim malları sektörüne 
ağırlık verilmesi sürdürülmeli, tüketim malları üretimi geride 
kalmalıydı. Bu politikanın başarısı ülkenin dış borcunun bulun-
mamasıyla simgeleniyordu. 1983’te Arnavutluk’un ithalatı 280 
milyon Dolar iken, ihracatı 290 milyon Dolardı. (age., 88)

Arnavutluk bu yönüyle Romanya’ya benzer. Romanya’nın 
da dış borcu yoktu ve yiyecek mallarında karne sistemi uygula-
nıyordu. 

Yıllarca özveride bulunan ama kendisiyle ailesinin bes-
lenmesi kısıtlanan insanların ülkenin dış borcu olup olmadığıy-
la özellikle ilgilendiği söylenemez. 

Bu bölümde okura ekonominin değişik bölümleri ve sos-
yal alanlarla ilgili gelişmeleri yıllara göre aktarmak istemiyo-
rum. Arnavutluk her alanda AEP iktidarı altında önemli geliş-
me yaşadı. Dışarıdan aldıkları büyük yardımları genellikle iyi 
kullandılar, ülkenin değişik alanlarda gelişmesi için harcadılar. 

Ekonomideki büyük sorun teknolojik gerilikti. Arnavutluk 
kendine yeterlilik politikasıyla dışarıya büyük oranda kapandığı 
için üretimde yeni teknolojileri edinemeyecekti ve bu yenilerin 
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önemini yeterince anladığı bile söylenemez. 

Sonuç ekonominin gelişme hızında yavaşlama, pahalı 
üretildiği için ihracat zorlukları olacak ve bu sorunların birike-
rek diğerleriyle birleşmesi 1989 sonrasında rejimin hızlı çözül-
mesine neden olacaktı. 

Arnavutluk Edebiyatının Gelişmesi 
Konusundaki Sorunlar

Arnavut kimliğinin önemli belirleyeni Arnavutçanın sü-
rekliliği olmuştur. 19. yüzyılın 30’lu yıllarında Arnavut ulusu-
nun kültürel, sosyal ve politik olarak yenilenmesini savunan 
Rilindja hareketi vardır ve yeniden doğuş anlamına gelir. Enver 
Hoca kendisini Rilindja hareketinin tamamlayıcısı olarak gö-
rür. Gerçekten de Arnavutluk’un yüzyıllar boyunca en uzun ba-
ğımsızlık yaşadığı dönem AEP iktidarında gerçekleşmiştir. 500 
yıllık Osmanlı egemenliğinden sonra kısa süren bağımsızlık ve 
ardından İtalyan işgalinden sonra 1944’ten başlayarak Arnavut-
luk kesintisiz olarak bağımsız olmuştur. Bu hareketin yanı sıra 
halkın bağımsızlığı için geçmişte mücadele edenler de sürekli 
olarak güncel mücadeleyle bütünleştirilirler. Mesela İtalyan iş-
galine karşı mücadele yürüten partizanların sembolü Skander-
beg bayrağıydı. 

Enver Hoca 1966’daki bir konuşmasında, “Rilindja döne-
mini halkımızın tarihi ve edebiyatı için büyük öneme sahip de-
mokratik bir dönemdir” belirlemesini yapar. (Tönnes, 1980: 117)

AEP ve Enver Hoca’nın edebiyatta ve diğer sanat dalların-
da izlenecek çizgi konusunda hassas olmaları böyle bir tarihsel 
temele dayanır.

Edebiyatta ve diğer sanat dallarında izlenmesi gereken 
akım sosyalist gerçekçiliktir (toplumcu gerçekçilik de denir); 
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bundan sapmak, sosyalizmden sapmaktır.

Başbakanlık dahil önemli görevlerde bulunmuş olan Meh-
met Sehu 13.11.1973 tarihli konuşmasında şunları söyler: 

“Duyumlarımıza göre bazı ressamlar sergiler için yaptık-
ları resimlerde sosyalist gerçekçiliği benimserlerken, atölye ve 
evlerinde modernist, çürümüş, sürrealist ve somut olmayan 
resimlere yer veriyorlar. Bunlar gerçekte sosyalist gerçekçiliğin 
ressamları değildir, tersine burjuva ve revizyonist bilinç taşıyı-
cılarıdır, sanat alanındaki sabotajcılardır. (Tönnes, 1980:162-3)

Fadıl Paçrami ve Todi Tubonja kültür alanında görevliydi-
ler ama sosyalist gerçekçilik konusundaki görüşleri nedeniyle 
konumlarını kaybedeceklerdi. 

Sehu devamla; “Onları kurtarmamız için eleştirmemiz, 
eğitmemiz, parti çizgisine ve sosyalist gerçekçiliğe getirmemiz 
gerekiyor. Bu çizgilerini sürdürmeleri durumunda kültür cep-
hesinden atılacaklardır. Sınıf düşmanının sesine karşı acımasız 
olunmalıdır.” diyecektir. 

Merkez komitesi üyesi olan ve başka önemli görevlerde de 
bulunan Fadıl Paçrami’nin 1971’deki bir tiyatro oyunu özellikle 
sorun olacaktır. Bu oyunda farklı düşünemeyen ve yenilenmeye 
karşı bürokratlar eleştirilmektedir. 

1971’de 6. parti kongresinde konuşan Paçrami; Arnavut-
luk’ta kültür ve sanatın ülkenin gelişmesinin gerisinde kaldığı-
nı, bu konuda açılım gerektiğini belirtir. Sanatta yeni yöntem-
lerin gerekli olduğunu, 1930’ların ya da eskinin yöntemlerinin 
–sosyalist gerçekçilik kastediliyor- aşılması gerektiğini belirte-
cekti. 

Enver Hoca bu geçmişi ilerici görüyordu ve değişmeden 
sürmesinden yanaydı. 

Paçrami mücadeleyi kaybedecek, sanat ve kültür alanında 
başka tasfiyeler de yapılacaktı. 

Yöneltilen suçlama aynıydı: bireycilik. 
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Sanatın değişik alanlarında sosyalist gerçekçiliğin dışına 
çıkılmaması üstyapıda revizyonistleşmeye karşı önemli bir mü-
cadele olarak görülüyordu. 

Sosyalist gerçekçilik kalıcı bir edebiyat türü oluşturamadı-
ğı gibi edebiyat ve diğer sanat dallarında zararı yararından fazla 
oldu. Rusya’nın devrimden önceki edebiyatı dünya çapınday-
dı. Tolstoy, Dostoyevski, Puşkin, Gonçarov ve başka isimler de 
sayılabilir. Bir kültürün edebiyat birikimin oluşması onlarca yıl 
alır ve kolayca da ortadan kaybolmaz. SSCB döneminde devrim 
öncesinin büyük yazarlarının devamı gelmedi denilemese bile 
azaldı. Şolohov, Aytmatov, Grossman gibi birkaç isim sayılabi-
lir. Her durumda Rusça edebiyat dünya çapında olmak özelliğini 
koruyamayacaktı. 

Muhtemelen büyük yapıtlar üretenler de vardı ama yapıt-
ları resmi teorinin –toplumcu gerçekçilik- gereklerine uymadığı 
için basılamıyordu. Arnavutluk’ta resmi çizgiye uymayan ya-
zarlar ve ressamlar ek olarak tasfiye de ediliyorlardı. 

Küba Yazarlar Birliği Başkanı Waldo Leyva sosyalist ger-
çekçilik akımının sonucunu şöyle değerlendiriyordu: “Eski SSC-
B’de olan sistem pek çok edebiyat paraziti yaratmıştır.” Aynı za-
manda Küba Komünist Partisi Politik Büro üyesi olan Leyva’ya 
göre Küba bu çizgiyi hiçbir zaman benimsememişti. 

1993’te Yazın Dergisi’nde yayınlanan bu söyleşi Yazın’dan 
Seçmeler II içinde bulunabilir. E-kitap olarak adresi: www.tdas1.
blogspot.com (sayfa 157-170)
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1968 ve Arnavutluk Gençliği

1968’de çok sayıda ülkede üniversite gençliği kapitaliz-
mi, SSCB’de somutlaşan reel sosyalizmi eleştirerek ve başka bir 
hayat tarzı isteyerek harekete geçti. Taleplerin ağırlığı ülkeye 
göre değişiyordu ama hareketin iki genel iki ortak paydası vardı: 
Vietnam savaşı ve Che Guevara. 

Sosyalist ülkelerde 68 hareketi gerçekleşmedi daha doğ-
rusu engellendi (Yugoslavya’da ve başta Belgrad olmak üzere 
bazı üniversitelerde olanlar hariç.)

68 hareketi bir dönem ÇHC’nin Kültür Devrimi’ni SSC-
B’nin politikasına alternatif olarak görecekti ancak uzun sür-
medi. 1970’ten başlayarak ÇHC’nin ABD ile yakınlaşması Kültür 
Devrimi’ne duyulan sempatiyi büyük oranda bitirecekti. (Bkz. 
68’den Ne Kaldı? www.enginerkinerkitaplar.blogspot.com da 
E-Kitap olarak bulunabilir.)

1968 hareketiyle ilgili olarak bütün sosyalist ülkelerdeki 
partilerde görülen tepkinin ortak yanı vardır: 68’lilerin farklı gi-
yimlerine karşı çıkmak. Komünist önderler kamuoyu önüne sü-
rekli kravat takarak çıkarlardı, 68’liler buna karşıydı. Jeans pan-
tolon, uzun saç, düzgün olmayan bir giyim aslında toplumsal 
kurallara karşı protesto anlamına geliyordu. 

Benzer tepkiler Arnavutluk’ta da yaşanacaktı.

Gençler hayatlarının devlet tarafından belirlenmesine 
karşıydı. Meslek seçimi, işyeri ve hatta evlerinin yeri bile dev-
lete bağlıydı. Özellikle yüksek okul mezunları ve uzman işçiler 
tıpkı askerler gibi görevlendiriliyorlardı. Kişisel isteklerin belir-
tilmesi hoş karşılanmıyordu. 

23-26 Ekim 1972’de Emek Gençliği Örgütü’nün 6. kongresi 
yapıldı. Örgütün yıllardan beri birinci sekreteri olan Rudi Mor-
nari raporunda Arnavutluk gençliğinin dünyanın her yerinde-
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ki ilerici gençliğin emperyalizme ve sosyal emperyalizme karşı 
mücadelesini desteklediğini açıkladı. 68 gençliği işsizliğe ve üc-
ret köleliğine karşı mücadele etmektedir. 

Burada önemli bir belirleme yaparak hippileri burjuva-
zinin gençlik hareketini yozlaştırma çabası olarak değil; farklı 
giyimleri ve uzun saçlarıyla yerleşik olana, burjuvazinin değer-
lerine karşı protesto hareketi olarak görür. (Tönnes, 1980: 206-7)

Bu konuşma Enver Hoca’nın ve parti yönetiminin 1930’lu 
yıllardan kalma giyim tarzına karşı çıkmaktadır.

Gençler bu “zararlı görüşlere” nereden ulaşmaktadır?

İtalyan televizyonu Arnavutluk’tan izlenmektedir ve ora-
da jeans giyen gençler, hippiler ve tüketim toplumu görülmek-
tedir. 

Parti yönetimi sosyalist teorinin saflığının korunması için 
bütün yabancı TV ve radyo yayınlarının yasaklanmasını ister. 
Parti yönetimi ister de bir grup işçi durur mu; hemen bununla 
ilgili imza toplarlar. Ülkede sadece Arnavutluk TV ve radyoları 
izlenebilmeli, revizyonist zehirli propaganda yasaklanmalıdır. 
(age., 208)

Yıllardan beri yöneticilik yapan, göreve her keresinde se-
çimle gelen Mornari uygun bulunmayan görüşleri nedeniyle az-
ledilecek ve yerine başkası atanacaktır.

AEP yönetimi edebiyat, genel olarak sanat ve gençlik ko-
nusunda üst yapıdaki kendi saptamasıyla bireycilik ve reviz-
yonistleşmeye karşı sürekli mücadele vermekte ve tasfiyeler 
yapmaktadır. Revizyonizmin ve giderek kapitalizmin SSCB’de 
yukardan aşağıya ya da üstyapıdan altyapıya yönelik olarak ha-
kim olduğuna inanıldığından, parti çizgisinin her alanda hakim 
olması için gereken yapılmaktadır. Bu amaçla dış ülkelerle bağ-
lantının mümkün olduğu kadar kesilmesi de gündemdedir. 

İletişimin sürekli arttığı, herkesin birbirinin yaptığından 
daha fazla haberinin olmaya başladığı bir dünyada, “zararlı gö-
rüşlerin” televizyonlarla –o yıllarda internet yoktu- yayılmasını 
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engellemeye çalışmak yararsız bir savunma çizgisidir. Nitekim 
1989’da Orta ve Doğu Avrupa’nın sosyalist ülkelerinde yönetim-
lere karşı yapılan büyük kitle gösterilerinin Arnavutluk’ta da 
duyulması engellenemeyecektir. 

Arnavutluk’ta sosyalizmin çözülmesini incelemeye geç-
meden önce Mehmet Sehu konunun da açıklanması gerekir.

Mehmet Sehu’nun “intiharı”

Mehmet Sehu’nun “intiharı” ile ilgili olarak yapılan resmi 
açıklama yıllardan beri parti merkez komitesinde bulunan ve 
önemli görevler üstlenmiş olan Başbakan Sehu’nun çok sayıda 
doğu ve batı ülkesinin ajanı olduğudur.

Burada Enver Hoca’nın “halkla diz dize olmak” anlayışının 
aynı zamanda halka kolayca yalan söylemek anlamına da geldi-
ği görülür. Aşağıda açıklanacağı gibi Hoca ve Sehu yıllardan beri 
farklı çizgilerdeydiler, aralarındaki görüş ayrılıkları değişik tar-
tışmalarda ortaya çıkmıştı ve bunlar küçük farklılıklar değildi. 
Partinin hakim çizgisine ters düşen önemli bir yöneticinin geri 
plana itilmesi normaldir ama farklılıkları açıkça ortaya koymak 
yerine suç uydurulmuştur. 

Arnavutluk’ta önceden de belirtildiği gibi aile ve akraba-
lık bağları önemlidir. Enver Hoca ile Mehmet Sehu arasındaki 
farklılıkların yanı sıra, parti merkez komitesi bünyesinde yer 
alan Marksist-Leninist Çalışmalar Bölümü başkanı Hoca’nın eşi 
Necmiye Hoca iken, Parti Yüksek Okulu Lenin’in yöneticisi ise 
Başbakan Mehmet Sehu’nun eşi Fikret Sehu idi. Aynı ayrılık eş-
ler arasında da vardı.

Parti yöneticilerinden devletin değişik kademelerindeki 
kadrolara kadar kişilerin görevlendirilmesinde aile, akrabalık 
ilişkileri ve aynı bölgeden gelmiş olmak önemlidir. AEP iktidarı 
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döneminde Arnavutluk toplumundaki yaygın aşiretçiliğe karşı 
mücadele edilmiş olmakla birlikte bu özelliğin büyük oranda 
geriletilebildiği söylenemez. 

Devlete akrabalarını doldurmak konusunda Mehmet Sehu 
iyi bir örnektir. 

İçişleri bakanlığından başbakanlığa geçince yerini kayın-
biraderi Kadri Hazbize alacaktı. Bu kişi savunma bakanı olunca 
kuzeni Feçor Sehu içişleri bakanı olacaktı.

Bu tür ilişkilerin yaygın olduğu bir ülkede suç kişisel ola-
rak değerlendirilemez. Sadece kişi değil akrabaları da suçludur 
ve cezalandırılmaları gerekir.

Necmiye Hoca bu konuda şöyle demektedir:

“Dış düşmanlarımız içerdeki karşıtlarımızla ittifak için-
dedir. Bu nedenle ailelerini dağıtmalı, Tiran’dan sürüp rehin 
almalıyız. Ya muhalefeti bırakın ya da hepinizi cezalandırırız. 
Kardeşler, kuzenler, ebeveyn; hepsi haklı davamızın sonuca 
ulaşması için acı çeker.” (Kaca, 2011: 249). Bu alıntı Der Spiegel 
dergisinin 2004 yılındaki 15. sayısında yer alan söyleşiden akta-
rılmıştır.

Sosyalist Arnavutluk’ta mücadele kişiler arasında değil, 
iki tarafın aileleri ve akrabaları arasında olacak, mücadeleyi 
kaybeden taraf bütün çevresiyle birlikte tasfiye edilecektir. Bu 
tasfiye duruma göre öldürme, partiden ihraç ya da pasif bir gö-
reve atanma şeklinde olabilir.

Hoca ile Sehu arasındaki ayrılık Arnavutluk kurtuluş sa-
vaşı ve sonrasında partinin rolü gibi önemli bir konudan başlı-
yordu.

Mehmet Sehu’ya göre cephe; halkın değişik kesimlerinin 
–işçiler, yoksul ve orta köylüler, kentli küçük üreticiler ve yurt-
sever aydınlar- komünist partisi öncülüğünde birleşik hareket 
etmesiydi.

Enver Hoca’ya göre ise, Leninci komünist öncü komünist 
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partisi sayesinde Cephe harekete geçebilmiş ve Hruşçovcu re-
vizyonist halk partisi olmamıştır. 

Demokratik Cephe’nin 14.9.1967’deki 4. Kongresi’nde 
Hoca şunları söylüyordu: “Cephe partiler koalisyonu değildi ve 
olmayacaktır. Arnavutluk’ta komünist partisi dışında parti yok-
tur. 

Parti, modern revizyonistlerin savunduğu gibi proletarya 
diktatörlüğü koşullarında kitle örgütlerinin partiden bağımsızlı-
ğını kabul etmez. Stalin’in Marksist-Leninist tezine göre bu ör-
gütler parti ile kitleler arasında iletişim kayışlarıdır.

Partinin öncü rolünü kabul etmeyenler, Demokratik cep-
he’nin bağımsızlığını isteyenler revizyonist olarak görülürler ve 
tasfiye edilirler.” (age., 473-4)

Farklılık bundan ibaret değildir, parti komitelerinin rolüy-
le de ilgilidir. 

Mehmet Sehu Nisan 1968’deki konuşmasında şöyle diyor-
du:

“Parti komiteleri ekonomide öncülük yapar ama onu yön-
lendirmez. Ekonominin ya da devletin organları gibi davran-
mazlar.” (age., aynı sayfalar)

Hoca partinin her alanda tam bir hakimiyetini savunur-
ken, Sehu bu hakimiyetin öncülük sınırları içinde kalmasını, 
parti dışındaki örgütlere hareket inisiyatifi tanınmasını savun-
maktadır. 

Bu, önemli bir ayrımdır. Başka sosyalist ülkelerde de gö-
rülen parti örgütlerinin devlet organları gibi hareket etmesine 
karşı çıkmakta, parti ve devletin özdeşliğini savunmamaktadır. 

Enver Hoca’nın böyle bir değerlendirmeyi “revizyonizmin 
tepe noktası” olarak görmemesi mümkün değildir. 

17 Aralık 1981 tarihli Politik Büro toplantısında Enver 
Hoca ile Mehmet Sehu arasında şiddetli tartışma yaşanır. Sehu 
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ekonomik gelişmede ağır sanayi yerine tüketim malları üreti-
mine öncelik verilmesini, fiyat sisteminin değiştirilmesini ve 
Batı ülkeleriyle ilişkinin geliştirilmesini savunur. Sehu burada 
Arnavutluk’un devlet politikası olarak yıllardan beri içeride ve 
dışarıda sürdürdüğü temel çizgiye karşı çıkmaktadır. 

Bu görüşleri Hoca ve diğer Politik Büro üyeleri tarafından 
kabul edilmez. Ertesi gün Sehu’nun “intihar ettiği” açıklanacak-
tır. 

Sehu devleti akrabalarıyla doldurduğu için –bu konuda 
tek örnek olmasa gerektir- önemli görevlerdeki çok sayıda kişi 
de tasfiye edilecektir. Feçor Sehu, Kadri Hizbiu, Netsi Nase, eşi 
Fikret Sehu ve bilinmeyen sayıda resmi görevli bunlar arasın-
dadır. 11 bakan görevden uzaklaştırılmış ve yargılanarak ağır 
hapis cezalarına çarptırılmıştır (bazılarının infaz edilmiş olması 
mümkündür). 

Enver Hoca daha sonra kendisine karşı Sehu ve yandaş-
ları tarafından başarısız bir suikast düzenlendiğini, Sehu’nun 
batıdaki ve doğudaki ülkelerin istihbarat örgütleriyle çalıştığını 
açıklayacaktı. (Duda, 1991: 94-95)

Önemli bir görevde bulunan Mehmet Sehu ve çevresi bü-
yük görüş ayrılıkları nedeniyle geri plana itilebilirlerdi ve bu an-
laşılabilir bir uygulama olurdu. Bunun yerine fiziki olarak tasfi-
ye edilmesi tercih edilmiştir.

Bu bölümün sonunda Enver Hoca’nın ölümüyle 1989 ara-
sındaki dönemin değerlendirilmesi uygun olur.
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1985-1989

Enver Hoca Nisan 1985’te öldü. yıllardan beri diabet has-
tasıydı ve 1973’te kalp krizi, 1984’te beyin kanaması geçirmişti. 
(Duda, 1991: 95) Yerine partinin teorisyeni sayılan Ramiz Alia 
geçti. Alia 3 Kasım 1986’da AEP’nin 9. kongresinde yaptığı ko-
nuşmada; “Arnavutluk ve Enver Hoca; bu iki isim birbirinden 
ayrılamaz” derken gerçeği ifade ediyordu. 41 yıl parti genel sek-
reteri olan, görüşleri ve uygulamalarıyla Arnavutluk’un geliş-
mesini güçlü şekilde etkileyen Enver Hoca, bu ülkenin incele-
nen 80 yıllık (1912-1992) tarihinin önde gelen kişisidir.

Farklı güçler arasındaki çelişkileri iyi kullanabildiği gibi 
gerçekleri ihtiyaca göre değiştirmekte de ustadır. 

Enver Hoca ölümünden kısa süre önce, 29.11.1984’te, ko-
münistlerin iktidara gelmesinin 40. yılında, Arnavutluk’u gerçek 
sosyalizmin tek ülkesi olarak tanımlayacaktı. Arnavutluk sos-
yalizmi kendi gücüyle, kredi almadan ve borçlanmadan inşa et-
miş; Titoculuğa, Sovyet sosyal emperyalizmine, Mao ve Çin’deki 
önderliğin Marksizm-Leninizme ihanet etmesine ve revizyonist 
bir yol seçmesine karşı mücadele etmişti. (Kaca, 2011: 174)

Hoca bu konuşmasında geçmişi tahrif ettiği gibi –Yugos-
lavya, SSCB ve ÇHC’den yüksek miktarda kredi ve yardım alın-
mamış mıydı?- 1976’da ölen Mao’yu da revizyonist olarak gör-
mektedir. (Kissinger ve Nixon’un Pekin’i ziyaretleri ve ÇHC-ABD 
yakınlaşması Mao’nun son yıllarında gerçekleşmişti.)

Böyle bir anlayışın her yerde düşman görmesi normaldir. 
Hoca 40 ciltlik toplu eselerinde sürekli olarak düşmanlardan 
söz eder. Arnavutluk’un dostu yoktur. Bu anlayış uyarınca Ar-
navutluk’ta kırsal alanda yüksek miktarda beton ve çelik har-
canarak çok sayıda küçük sığınak (bunker) yapılmıştır. Mehmet 
Sehu’nun bunker yapımında büyük rolü vardır. Bunkerlerin 
zamanın modern silahlarına karşı ne derece etkili olacağı şüp-
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helidir ama halkta düşmana karşı direnme psikolojisini canlı 
tutmayı amaçlıyorlardı. (O’Donnell, 1999: (201-215)

1988 veya 1989’da Arnavutluk’u ziyaret eden ve devlet 
töreniyle karşılanan TDKP Merkez Komitesi üyesi Gökhan Har-
mandalıoğlu ülkedeki yoksulluğun yanı sıra ülke savunmasında 
ne kadar işe yarayacağı belirsiz çok sayıda küçük sığınak karşı-
sında da hayal kırıklığına uğrar. Kısa süre önce geldiği Alman-
ya’ya geri döndüğünde Arnavutluk’la ilgili övgü yazıları yazma-
yı kabul etmez, bir süre sonra da örgütünden ayrılacaktır.

Tanışmadığım ama yakınlarından bilgi aldığım Harman-
dalıoğlu Almanya’ya gelmeden önce ve büyük kentler olarak 
sadece Ankara ve İstanbul’u görmüş olarak Tiran’a gelseydi, 
yaşadığı hayal kırıklığı bu kadar büyük olmayabilirdi. Benzerini 
ben de 1985’te Moskova’da yaşamıştım.

Moskova modern bir kentti ve Türkiye kentlerinden eksiği 
yok fazlası vardı. Buradaki sorun kentin modernliği değil, emek 
verimliliğindeki düşüklüktü. 

Gençlik Festivali bağlamında 60 kişi Moskova’ya gelmiş-
tik. Dört görevli hepimizin fotoğraflarını çekip, adımızı yazıp 
kimlik kartları hazırlıyorlardı ve bu da saatlerce sürmüştü. Aynı 
işi Almanya’da iki kişi daha çabuk yapardı. Yavaş çalışma karşı-
sında hayretler içinde kalmıştım. 

Yıllarca SSCB’nin üretici güçlerin geliştirilmesinde emper-
yalist ülkelere yetişeceği ve geçeceği saptamasına inanmıştık. 
Bunun anlamı emek verimliliğinde yetişip geçmekti ve herhal-
de dört görevliyle sınırlı olmayan yavaş ve verimsiz çalışmayla 
bu mümkün değildi.

Almanya’da her alanda yüksek verime önem veren çalış-
ma anlayışını görmeden sadece Türkiye bilgisiyle Moskova’ya 
gelmiş olsaydım, böyle düşünmeyebilirdim.

Burada önemli olan gerçeği görmek ve çok sayıda sosya-
list tarafından kabul edilmese bile nedenleri üzerinde düşün-
meye başlamaktır. Gördüğüm SSCB’nin en iyi yerlerinden biri-
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siydi ve burada bile durum böyleydi. Yıllarca SSCB, ÇHC veya 
Arnavutluk merkezli sosyalizmle ilgili abartılı tanıtımlara ina-
nanlar, gerçek durumla karşılaşınca genellikle ilk tepki olarak 
gördüklerini, öğrendiklerini reddederler ve ancak zamanla –o 
da her zaman değil- kabul etmeye yönelirler. 

Bulgaristan ve Romanya’daki sosyalizm tarihini inceleyen 
kitaplarda olduğu gibi bu kitapta da partilerin resmi tarihlerine; 
Jivkov, Çavuşesku ve Hoca tarafından her biri yaklaşık 40 cilt 
tutan toplu yapıtlarda yapılan bu ülkelerdeki sosyalizmin ne 
kadar gelişmiş olduğu konusundaki saptamalara yer vermedim. 

Sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin ve hemen her ülkenin 
değil, reel sosyalist ülkelerin de resmi tarihleri vardır ve ülke 
tarihlerinin incelenmesinde bunlardan uzak durmak gerekir.

Ramiz Alia’nın başına geçtiği ve yaklaşık beş yıllık ömrü 
kalmış AEP’nin uygulamalarıyla devam edecek olursak…

Alia hızlı değişime yönelmedi ama ülkeyi müzik ve ede-
biyatta dış dünyaya açtı. Bunun anlamı; Hoca dönemindeki dı-
şarıya kapanma ve her alanda kendine yeterlilik, kültürel alan 
da dahil olmak üzere öncelikle Arnavut olanı geliştirmek anla-
yışından uzaklaşılmasıydı. Başlangıçta Arnavutlara Arnavut ol-
duklarını hatırlatmak, anlatmak bakımından yararlı olabilecek 
bu anlayış, yıllar sonra gelişmeyi engelliyordu. 

2 Ekim 1987’de Almanya ve Fransa ile yeniden diplomatik 
ilişki kuruldu. (Kaca, 2011: 180-181)

Alia’nın yönelimi “değişim ama yavaşça” olarak nitelen-
dirilebilir. 

O yıllarda Polonya’dan başlayarak sosyalist ülkelerde re-
jime karşı muhalefet gittikçe daha görünür duruma gelmişti. 
Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Macaristan, Çekoslovakya, 
Bulgaristan ve Romanya’da değişik oranlarda da olsa açık kitle-
sel huzursuzluk vardı. 

Alia’ya göre benzer durum Arnavutluk için geçerli değildi. 
“Rüzgar dağları aşamazdı.” (age., 180) 
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Sosyalizmin Çözülmesi (1990-1992)

Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk sosyalizmin çözül-
mesi sürecinde yaşananlar temelinde aynı kategoride değer-
lendirilmekle birlikte bu görüş yanıltıcıdır. Romanya’yı dışta 
tutmak, AEP ve Ramiz Alia’nın Romanya’da 1989 sonunda Ça-
vuşeskuların idamından ders alarak davrandığını belirmek ye-
rinde olur. Arnavutluk’ta sosyalizmin çözülme süreci tabanın 
baskısıyla yönetimin sürekli ödün vermesi bütünlüğü içinde 
gelişmiştir. Bulgaristan’da bu düzeyde taban baskısı yaşanma-
mıştır. (Bkz. Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş – Bulgaristan ve 
Romanya Örnekleri)

Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde neler olduğu, sosyalist 
yönetimlere karşı kitle gösterileri, Romanya dışında yönetim-
lerin direnmeden çekilmeleri Arnavutluk’ta izleniyordu. Aralık 
1989 ve Ocak 1990’da yapılan gösteriler polis zoruyla bastırıldı, 
çatışmalarda ölenler oldu ancak gösteriler durmadı. AEP ve Ra-
miz Alia reformlar yapılmazsa Romanya’daki gibi iç savaş çı-
kabileceğini ve kaybederlerse idam edilebilecekleri tehlikesini 
gördü.

Yıllarca sosyalist rejimde faaliyet gösteren komünistlerin 
karışıklıklar başlayınca ne yapacakları belli olmuyor. Roman-
ya’da Çavuşesku yıllardan beri duruma hakimmiş gibi görünü-
yordu ama olaylar başlayınca durumun hiç de böyle olmadığı 
görülecekti. 

Bulgaristan’da da komünist partisinin çok sayıda yöneti-
cisi hızla saf değiştirecek ve “kapitalizm kaçınılmazsa yerimizi 
kapalım” anlayışıyla zenginleşmeye yönelecekti. 

Yukarda adı geçen kitapta nomenklaturanın parçalanma-
sı ve birbirini tasfiyeye yönelmesi Bulgaristan özelinde ayrıntılı 
olarak anlatılmıştır (Romanya ile ilgili bilgi daha azdı.) Benzer 
durum Arnavutluk’ta da gerçekleşecekti. 
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1.2.1990’da yabancı yatırımcıların ülkede faaliyet göster-
melerini yasaklayan yasa kaldırıldı.

Bundan daha önemlisi dini propaganda yasağının kalk-
masıydı. Dünyanın ilk ateist devleti olan Arnavutluk’ta ateiz-
min ömrü uzun sürmemişti.

2.6.1990’da çok sayıda kişi Tiran’daki yabancı elçiliklere 
sığındı. Beş gün sonra bunların ülkeyi serbestçe terk edebile-
cekleri açıklanacaktı. Bu karar zincirleme göçe neden oldu. Yüz-
lerce kişi Durres limanından gemilere binerek İtalya’ya sığındı. 

Bu günlerdeki gazetelerde İtalyan jandarmasının çizme-
lerini öpen Arnavut sığınmacıların fotoğrafları yayınlanacaktı. 

Eskiden zor olan ve çok sayıda formalite gerektiren pasa-
port almak herkes için geçerli kılındı. Ülkeden gitmek isteyen 
yasal olarak gidebilecekti.

Taban bastırıyor, yönetim de hemen kabul ediyordu.

Aralık 1990’da Azem Hajdari önderliğinde öğrenci göste-
rileri başladı. 

Ramiz Alia partiyle öğrenciler arasında arabuluculuk yap-
ması için Enver Hoca’nın doktoru Sali Berisha’yı görevlendirdi. 
Berisha kısa süre sonra öğrenci hareketinin başına geçecekti. 
(Merkel, 2006: 406) 

21.12.1990’da ülkedeki Stalin anıtlarının kaldırılması ve 
isminin verilmiş olduğu yerlerden silinmesi kararı alındı. (Kaca, 
2011: 184)

Aynı ay içinde Politik Büro içindeki göstericilere yönelik 
şiddet kullanılması ve genel olarak sertlik yanlıları çıkarılacak, 
Necmiye Hoca da Demokratik Cephe yöneticiliğinden uzaklaş-
tırılacaktı. (Clunies-Ross, 1998:57)

Yine 1990 sonlarında Arnavutluk’ta farklı partilerin kuru-
labilmesi kabul edilir, 11.12.1990’da Arnavutluk Demokrat Par-
tisi kurulur. Ocak 1991’de iki yeni parti daha kurulacak, politik 
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mahkumlar serbest bırakılacaktır. 

Yunanistan ve özellikle İtalya’ya göç sürer. Mart ayının ilk 
haftasında 20.000 kişi ülkeyi terk eder. (Arnavutluk’un nüfusu-
nun bu yıllarda üç milyonun biraz üzerinde olduğunu hatırla-
yalım.)

18 Mart 1991’de Tiran’daki Enver Hoca Üniversitesi’nde 
öğrenciler boykota başlar. İki gün sonra Enver Hoca’nın ölü-
münden sonra Tiran’daki Skanderbeg Meydanı’na yapılan hey-
keli göstericiler tarafından yıkılacaktır (arka kapaktaki fotoğraf).

Sonraki aylarda küçük dükkanlarda ve servis sektöründe 
özelleştirme, toprakta özel mülkiyetle ilgili yasalar kabul edilir. 

Aşağıdan gelen baskı yönetimde alınan değişim kararla-
rıyla mümkün olduğunca nötralize edilmeye çalışılmaktadır. 
Gösteriler yine de sürmekle birlikte denetim tümüyle elden ka-
çırılmamaktadır.

Nisan ayında ilk çok partili seçim yapılır ve AEP üçte iki ço-
ğunluğu sağlar ama ülkedeki gergin durum nedeniyle tek başı-
na hükümet kuramaz, Demokrat Parti ile koalisyon yapar ve bu 
da kısa ömürlü olacaktır. AEP oylarını özellikle kırsal kesimden 
alacaktır. Demokrat Parti’nin çoğunluk sağlaması durumunda 
topraklarının ellerinden alınacağını düşünen kırsal kesimdeki 
nüfus AEP’yi tercih edecektir.

Haziran 1991’de AEP adını Sosyalist Parti olarak değiştirir. 

Ad değiştirme diğer eski sosyalist ülkelerde yıllarca yöne-
timde bulunan komünist partilerinde de gerçekleşmiştir.

Diğer eski sosyalist ülkelerde olduğu gibi Arnavutluk’ta da 
devri sabık (geçmiş yöneticilerin yargılanması ve hapse atılma-
sı) sınırlı oranda gerçekleşmiştir. Halkın ön plandaki yönetici-
lere büyük tepkisi vardı ve Enver Hoca  –beş yıl daha yaşasaydı 
eğer- bu tepkinin önde gelen hedefi olacaktı. Partinin üst düzey 
yöneticilerine yönelik suçlama genellikle iktidarı kötüye kullan-
mak ve kişisel çıkar sağlamaktır. Mesela Bulgaristan Komünist 
Partisi’nin yaklaşık 40 yıl genel sekreterliğini yapan Todor Jivkov 
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yolsuzluk suçlamasıyla mahkum edilmiş ve hapiste ölmüştür. 

Devlet imkanlarını kullanarak zenginleşmek bütün yöne-
ticilerin ve hatta orta yönetim kademelerinde olanların yaptığı 
iştir ama günah keçisi gerekli olduğu için en fazla tepki duyulan 
kişi seçilmiştir. 

Mart 1992’deki seçimi oyların yüzde 62’sini alan Demok-
rat Parti kazandı. 3 Nisan’da Ramiz Alia yasal olarak mecbur 
olmamasına karşın devlet başkanlığından çekildi. Meclis DP 
Başkanı ve Hoca’nın doktoru olan Sali Berisha’yı devlet başkanı 
seçti. (Clunies-Ross, 1998: 62)

Sari Belisha için “nereden nereye?” diye sormak anlamsız 
olur. 

Enver Hoca’nın doktoru olduğuna göre ideolojik olarak 
sağlam bir kişi olarak görülen Berisha’nın şartlar değişince kısa 
sürede öteki uca geçmesi komünistlerde ender görülen bir ör-
nek değildir. Bütün sosyalist ülkelerde kapitalizme geçilirken 
benzer durum yaşanmıştır.

Halkın öfkesi dinmediği için yeniden geri adım atılması, 
ödünler verilmesi gerekiyordu. Bu nedenle bir önceki yıl parti 
yöneticilerinin bir bölümü tutuklanmıştı. 8 Aralık’ta da Necmi-
ye Hoca tutuklanacaktı. 

Eylül 1992’de Alia ev hapsine alındı. 2.7.1994’te devlet har-
camalarında yolsuzluktan ve politik gücü kötüye kullanmaktan 
dokuz yıla mahkum oldu. Mahkumiyet süresi indirildi ve bir yıl 
sonra tahliye oldu. 

Benzer durum SSCB sonrası Rusya’da ve Romanya’da 
da yaşanmıştır. Darbe teşebbüsünde bulunanlar veya Roman-
ya’daki gibi kısa süren iç savaşta karşı tarafta yer alanlar önce 
ağır hapis cezalarına çarptırılmışlar, birkaç yıl sonra affedilip 
serbest bırakılmışlardır. Bunun anlamı, geçmişi mümkün oldu-
ğu kadar kapatmaya çalışmak olsa gerektir. Bir şey yapılmışsa 
birlikte yapılmıştır ve sonuçta kimin başkasını yargılama hakkı 
vardır?
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Necmiye Hoca da eşinin ölümünden sonraki beş yılda 
karıştığı yolsuzluklar nedeniyle 11 yıl hapse mahkum olacak-
tı. (age., 64) Kaç yıl hapiste kaldığı konusunda bilgi bulamadım. 
Edinebildiğim son bilgi, tahliye olduktan sonra artık politikayla 
değil torunlarıyla ilgilenmek istediği yönündeki açıklamasıydı. 

Eylül 1997’de 32 eski parti yöneticisi insanlığa karşı suç 
işlemekten ceza aldılar ancak yüksek mahkeme suçun işlendiği 
tarihte ceza yasasında böyle bir madde bulunmadığı için cezayı 
bozacaktı. (age., 66)

Arnavutluk’ta devri sabık’ın diğer sosyalist ülkelere göre 
biraz daha fazla olduğu söylenebilir. Bunun tek açıklaması halk-
taki tepkinin yüksek olmasıdır. 

Arnavutluk’ta 1990 sonrasında aile ve akraba ilişkilerinin 
önemi sürmüş, zenginleşmenin yolu –diğer sosyalist ülkelerde 
olduğu gibi- zamanın devlet yöneticileriyle yakın ilişki içinde 
olmaktan geçmiştir. Bu kadro yıllardan beri birbirini tanıdığı 
için özellikle akrabalık ilişkisi içinde olanlar birbirini kollamış 
ve eskinin üst ve orta düzey yönetici komünistleri burjuvazinin 
önde gelen üyeleri olmuşlardır. 

Arnavutluk kısa sürede Türkiye ile yakın ilişki kurdu ve 
Türk subayları bir dönem Arnavutluk ordusuna askeri eğitim 
verdi (Bkz. Alt Emperyalizm ve Türkiye kitabı.) www.enginerki-
nerkitaplar.blogspot.com da E-Kitap olarak bulunabilir.)

Arnavutluk 2009’da NATO üyesi olacaktı. 

Kitap yazıldığı sırada ülkenin Avrupa Birliği üyesi olması 
da gündemdeydi.
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Arnavutluk İle Bulgaristan’ın Karşılaştırılması

Okur bu bölümden önce –eğer okumadıysa- Sosyalizmden 
Kapitalizme Geçiş – Bulgaristan ve Romanya Örnekleri kitabını 
bağlantısı birkaç kere verilen sitede okumalıdır. 

- Her ikisi de küçük ülkelerdir. Bulgaristan’ın nüfusu yak-
laşık 9 milyon iken, Arnavutluk’un üç milyondur.

- Devrimden sonra ikisi de sanayisi gelişmemiş ülkelerdi. 
Arnavutluk yarı feodal yapıya sahipken, Bulgaristan küçük köy-
lü ülkesiydi. 

- Hızlı gelişmelerinde dış desteğin büyük önemi vardır. 
Bulgaristan için bu destek özellikle SSCB iken, Arnavutluk’ta –
incelendiği gibi- daha çeşitlidir.

- Hızlı sanayileşmenin iki ülkedeki sorunları arasında bü-
yük benzerlik vardır: büyük çevre kirlenmesi, verimsiz üretim, 
geri teknoloji kullanımı.

- İşçilerin iş disiplininin gevşek olması; işe gelmemeleri, 
geç gelip erken çıkmaları iki ülkede de önemli sorundur. 

- Sosyalizmden kapitalizme geçiş konusunda ise meka-
nizma neredeyse aynıdır. Partiler ve insanlar değişiktir ama 
arada niteliksel denilebilecek fark bulunmamaktadır.

- Enver Hoca 1985’te ölmeyip 1990’a kadar yaşasaydı bir-
kaç ihtimal gündeme gelirdi.

Birincisi; göstericilere karşı sertlik yanlısı olacaktı ama 
ölenler olmasına rağmen gösteriler durmayacaktı. Bu durumda 
Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde olduğu gibi Politik Büro 
olayların iyice büyümesini önlemek amacıyla kendisini görev-
den alabilirdi. (Sertlik yanlısı Honecker görevden alınacaktı. 
Bkz. 1989 Berlin Duvarı)



ARNAVUTLUK (1912-1992) - Engin ERKİNER - 55

İkincisi; olayların büyümesi ve iç savaş boyutuna ulaşma-
sıydı. Nitekim Ramiz Alia tabanın isteklerine sürekli ödün veren 
davranışını savunurken, bu sayede iç savaşı önlediğini belirt-
mektedir. 

İç savaşta ne olacağı bilinmez. Çavuşesku da duruma 
hakim olduğunu sanıyordu ama böyle olmadığını gördüğünde 
artık çok geçti: idam mangasının karşısındaydı. Enver Hoca da 
aynı duruma düşebilirdi. 

Ramiz Alia Romanya’daki gelişmelerden özellikle etkilen-
miş ve Çavuşeskuların idamına benzer bir durumla karşılaşabi-
leceklerini anlamıştı. 

Lidere sadık komünistler ortam değişince hızla saf değiş-
tirebilirler. Enver Hoca’nın doktoru bu konuda tek örnek değil-
dir.

Üçüncüsü; Bulgaristan’da Jivkov’un –O da Enver Hoca gibi 
40 yıl civarında komünist partisi genel sekreteri olmuştu- yol-
suzluk yapması nedeniyle yargılanıp hapse atılması ve orada 
ölmesi Enver Hoca’nın da başına gelebilirdi. Necmiye Hoca’nın 
yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl hapis cezası aldığını unutmaya-
lım. Benzer suçlamayla Ramiz Alia da karşılaşmış ama kısa süre 
sonra cezası bağışlanmıştı. 

Devlet imkanlarını kullanarak zenginleşmeleri nedeniyle 
yargılanıp hapse atılacak olanların sayısının daha yüksek olma-
sı gerekirdi. Tanınan ve özellikle tepki duyulan isimler “günah 
keçisi” işlevini gördüler. Yolsuzluk yapmayan, devleti soyarak 
zenginleşmeyen komünist parti yöneticisi mi vardı? 

- Bulgaristan ve Arnavutluk’ta devlet otoritesinin zayıfla-
dığı ve devletin yağmalanmasının hız kazandığı 1990’lı yıllarda 
mafya grupları arasında çatışmalar gerçekleşmiştir. 

- Komünist partisi ve bağlı örgütlerin yönetimlerinin ay-
rışması, devletin yağmalanması ve bu yolla zenginleşmede bir-
birlerine düşmeleri, çeteler savaşı iki ülkede de benzerdir.

- Enver Hoca’nın anıtı göstericiler tarafından yıkılırken 
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mozalesi de kaldırılacaktı. 

Sofya’da da Dimitrov’un mozalesi kentin merkezinden 
kaldırılacaktı.

İki ülke de NATO üyesi oldu.

Bu durumda, AEP’nin marksizm leninizmi nasıl bir fark 
yaratıyordu, diye sorulmalıdır. 

Sonuç

AEP ve Enver Hoca’nın Arnavutluk tarihinde büyük yeri 
vardır. Arnavutluk’ta yaşayan Arnavutlar –yıllarca Yugoslavya 
bünyesinde bulunan Kosova’da ve başka ülkelerde de Arnavut-
lar yaşamaktadır- kendilerini hatırlamayı, Arnavut olmayı bu 
dönemde öğrenmişlerdir.

500 yıl kadar Osmanlı İmparatorluğu içinde kalan, 1912’de 
bağımsızlıktan sonra bir dönem İtalya tarafından işgal edilen 
Arnavutluk, tarihinin en uzun bağımsızlık dönemini AEP iktida-
rı ve Enver Hoca döneminde yaşamıştır.

Yıllarca işgal altında kalmış yarı feodal bir ülkede ulusal 
bilinç kaçınılmaz olarak geridir. AEP iktidarı Arnavutların ulusal 
bilincini geliştirdi, halka Arnavut olduğunu hatırlattı ve bunun 
için özel yollar izledi.

İlk olarak, ülkenin hızla kalkınması gerekiyordu. Nüfusu 
az ve yoksul bir ülke olan Arnavutluk bunu kendi imkanlarıyla 
başaramazdı. Enver Hoca sosyalist ülkeler arasındaki çelişkile-
ri iyi kullanarak sırasıyla Yugoslavya, SSCB ve ÇHC’den yüksek 
miktarda yardım aldı. Bu yardımlar olmasaydı ülkenin her alan-
da hızlı gelişmesi gerçekleşemezdi.

İkinci olarak, komünistlerin her fırsatta ülke geçmişindeki 
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önemli isimlerle bağlantı kurmasıydı. Skanderbeg bu isimlerin 
en önemlisidir.

Üçüncü olarak, AEP’nin dünya sosyalist hareketinde yeni 
bir merkez olarak ortaya çıkmasıdır. Bu çıkış başarısız oldu ve 
Türkiye dışında hiçbir ülkenin sosyalist hareketinde kitlesel de-
nilebilecek destek bulamadı.

Kendine yeterlilik anlayışı AEP ve Enver Hoca’nın vahim 
hatasıdır. Yeni bir sosyalist merkez çıkışı fiyasko oldu ve ÇHC 
kadar bile dünya sosyalist hareketinde etki yaratamadığı gibi; 
ülkenin kendini dışarıya kapatması, tüketim malları üretimini 
artırmamakta ısrar etmesi hem ekonomideki tıkanmayı hızlan-
dıracak ve hem de halktaki tepkiyi artıracaktı.

Diğer sosyalist ülkelerde olduğu gibi Arnavutluk’ta da katı 
merkezi planlamayla hızlı gelişme sağlandı, dağınık kaynaklar 
iyi değerlendirildi. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise merkezi plan-
lamanın gevşetilmesi, üretim birimlerine daha fazla özerklik 
tanınması gerekiyordu (esnek üretim). Bazı sosyalist ülkeler geç 
kalarak da olsa bu konuda yetersiz adımlar attılar ama bunların 
pek işe yaradığı söylenemez. 

Arnavutluk bu konuda hiç adım atmadı. 

Kapitalist üretimin yapısının değişmesi, bilgisayarlaşma 
ve esnek üretime geçişin belirgin olarak ortaya çıktığı 1980’li yıl-
larda sosyalist ülkeler değişim için çok geç kalmışlardı. 

1990 yılından başlayarak binlerce insan ülke dışına gitti ve 
yine çok sayıda insan AEP yönetimine karşı ayaklanacaktı. 

Sonuçları biliyoruz.

Büyük bölümü genç olan bu insanlar 1944-1989 arasındaki 
45 yıllık AEP yönetimi döneminde yetişmemiş miydi? 

45 yılın 42 yılında Enver Hoca parti genel sekreteridir. 

Ramiz Alia’nın da belirttiği gibi “Arnavutluk ve Enver 
Hoca; bu iki isim birbirinden ayrılamaz”. 
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Enver Hoca ülkesine çok şey verdi, yarı feodal bir ülke-
yi değişik sosyalist ülkeler arasındaki çelişkileri iyi kullanarak 
ve küçük bir ekonomi için büyük dış yardımlar alarak geliştirdi. 
Kendine yeterlilik (içe kapanmak) politikası vahim hatası oldu. 

Ölümünden yedi yıl sonra artık sosyalist Arnavutluk’tan 
söz edilemezdi. 
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“Arnavutluk ve Enver Hoca; bu iki isim 
birbirinden ayrılamaz.”

Benzer belirleme Yugoslavya ve Tito için 
de yapılabilir.

Sosyalist ülke öncelikle onların eseriydi.
Öldüklerinden kısa süre sonra ise ülke ya 

dağılacak ya da kapitalizme geçecekti.
Enver Hoca’nın Tiran’daki heykeli 

yıkılacak, mozalesi de kent merkezinden 
kaldırılacaktı.


