Bulgaristan Komünist Partisi’nin
13. Kongresi’ndeki Konuşma

Değerli yoldaşlar,
Bulgaristan Komünist Partisine Partimizi bu Kongre’ye davetinden dolayı içtenlikle teşekkür eder, bu önemli toplantıya katılmaktan duyduğum büyük memnuniyeti belirtmek isterim.
Türkiye İşçi Partisi için ve sanırım genelinde Türkiyeli komünistler için, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Hem Türkiye’nin sınır komşusu olduğu, hem de Osmanlı İmparatorluğu döneminden devraldığı geri
sosyo-ekonomik koşullarda ve monarko-faşist diktatörlük altında çetin mücadelelerle sosyalist devrimi gerçekleştirdiği ve 41 yıl gibi kısa bir sürede sosyalist sistemi
kurup gelişmiş sosyalizm aşamasına ulaşmayı başardığı için.
En önde Sovyetler Birliği olarak, genelinde reel sosyalizmin kapitalist sisteme
üstünlüğünü giderek kanıtlaması ve sosyalizme yönelen ülkelerin artması, ABD
emperyalizmini çok kaygılandırmakta ve kızdırmaktadır. Bundan ötürü, ABD silahlanma yarışını, uzayı da içine alacak biçimde hızlandırırken öte yandan da Sovyetler
Birliği, sosyalist ülkelere ve komünizme karşı yoğun bir kampanya yürütmektedir.
Ayrıca, sosyalist ülkeleri istikrarsızlığa düşürmeye yönelik tertiplere girişmektedir.
ABD emperyalizmi Balkanlar’da sosyalist kimliği, politik rejimin sağlamlığı,
ekonomisinin gelişmişliği ve savaşa karşı, barıştan yana yürüttüğü tutarlı politikası,
özellikle de Balkanlar’ın nükleer silahlardan arınması için yürüttüğü çabalar ile öne
çıkmış olan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ni de bu iki yönlü saldırısına hedef yapmağa yeltenmiştir. Papa’ ya suikast olayına Bulgaristan bulaştırılmaya, suikastın tertipçisi olarak gösterilmeye çalışılmış, maddi ve hukuki dayanağı olmayan bir yalan,
iftira ve beyin yıkama kampanyası israrla uzun zaman yürütülmüştür, sonunda iflas
etse bile -ki iflas etmiştir- yıkanan beyinlerde ne kadar iz bırakırsa kapitalizm için
o kadar kârdır hesabıyla. ABD emperyalizminin Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ne
karşı giriştiği tertipler bununla bitmemiştir. Polonya’da, masum bir sendikal hareketmiş görünümü verilerek yürütülen, aslında karşı-devrimci, sosyalizm düşmanı
olan Solidarnos hareketiyle sosyalist sistemi istikrarsızlığa ve bunalıma düşürmek
operasyonu bu defa bir başka biçimde Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde denenmek istendi, Osmanlı İmparatorluğu döneminden devralınmış olan bir durum bu
maksatla istismar edilmeye kalkışıldı.
Bulgaristan’ın Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısında sınır komşusu oluşu
işleri kolaylaştıracak sandılar. Türkiye’de şoven milliyetçi, gerici, ırkçı-faşist çevreler öteden beri kendi deyimleriyle “Dış Türkler” konusunu işliyorlardı. 12 Eylül
80 darbesinden sonra bunların sesi daha sık, daha yüksek perdeden işitilir oldu.
El altından, sinsi sinsi yürütülmeye başlanan operasyon açığa çıktığında, Solidarnos hareketinde yapıldığı gibi “insan hakları” adına savunulacaktı. Bu operasyonun
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geçen gerici, ırkçı şoven çevrelerin aktif desteğiyle tezgâhlandığını söylemek için
kâhin olmak gerekmez. Bu, bir başka devletin içişlerine karışmanın en kötü biçimlerinden biridir.
Sosyalizm, insan hakları da dahil olmak üzere politik, sosyo-ekonomik ve daha
başka konulara ilişkin tüm sorunları Marksist-Leninist ilkelere dayalı kendi sistemi
içinde en doğru ve geçerli bir biçimde başarıyla çözer. Ne var ki, sosyalist sistemin
istikrarının ve güvenliğinin, uzun ve çetin, büyük özverili mücadelelerle elde edilmiş sosyalist kazanımların korunması söz konusu olduğu durumlarda, bunları koruma görevi ön plana çıkar; bütün sorunların çözümü, bütün hak ve özgürlükler bu
temel ilkeye bağımlı olarak geçerlidir. Çağdaş dünyada nasıl feodalizme geri dönüş
düşünülmezse, onun her türlü kalıntısına karşı mücadele veriliyorsa, çağdaşlığın
ileri ucunda yer alan, kapitalizmden sosyalizme geçmiş ve sosyalizmi kendi temelleri üzerinde daha ileri aşamalara doğru ilerletmekte olan toplumlarda da her hangi
bir yoldan ve biçimde kapitalizmi hortlatmayı, tarih çarkını geri çevirmeyi hayal
eden fesatçı tertip ve eğilimlere de müsaade edilmez.
Farklı sistemlerdeki ülkelerin birbirlerine sataşmadan barış içinde birarada yaşamaları, her alanda işbirliğini geliştirmelerini, uluslararası ilişkilerde tarafların
karşılıklı güvenliğini, ve çıkarlarını korumanın tek çıkar yolu olarak kabul eden
Türkiye İşçi Partisi, Türkiye ile Bulgaristan arasında iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin bu ilkesel temel üzerinde gelişmesi ve güçlenmesini mümkün ve gerekli
görür; Türkiye’in böyle bir politika izlemesini savunur. Türkiye’nin ABD emperyalizmine askeri, politik, ekonomik her türlü bağımlılıktan kurtarılması ve gelişkin bir
demokrasinin gerçekleştirilmesi, Türkiye İşçi Partisi’nin başta gelen güncel mücadele hedeflerindendir. Diğer sol, ilerici, demokrat güçlerle birlikte yürütülmeye çalışılan bu mücadele ergeç mutlaka başarıya ulaşacak, Bulgaristan ve Türkiye halkları
aynı temel idealler ve amaçlar çerçevesinde çok iyi komşuluk ilişkileri oluşturarak,
kardeşçe yanyana yaşayacaklardır. Bu sarsılmaz inancımızla, Bulgaristan Komünist
Partisine ve halkına Türkiye İşçi Partisi ve şahsım adına kardeşçe sıcak selamlarımızı iletir, sosyalizmin geliştirilmesindeki yeni aşamada büyük başarılar dilerim.
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