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OZET 

"Merkezi planh ekonomilerin krizine alternatif a<;1klamalar" baglammda yaptig1m bu <;ah§ma, sozil 

edilen krizin temel ogelerini ayn§tirmamIZI saglamI§tir. Bunun da otesinde bu <;ah§ma bu ogelere 

degi§ik kuramlar tarafmdan·verilen oncelik ve agirhklar konusunda belli sonu<;lara ula§ttrmt§tlr. 

I.Ktstm'm ilk bolilmilnde elealman, merkezi planh ekonomilerin krizi baglammda reformcular, 

reform modelled ve kriz kuramlarma ili§kin sm1flandrrmalar, bize herhangi bir tarihsel olgunun bir 

sosyal bilimci tarafmdan incelenebilecegi yontemsel c;e§itliligi de sergilemektedir. 

Bu bolilmde s1mflandirma giri§imleri kapsammda ilk yer verilen Kornai, olu§turdugu yontemle, 

kendi teorik c;erc;evesini olu§turan piyasa sosyalizmi modelinin henilz hie; uygulanamad1gm1, 

devlet-d1§1 sektore onem verilmeyen bir yakla§1mm gildilk kalacagim, bilrokrasinin inisiyatifi elden 

b1rakmama gildilstiyle plan-piyasa ili§kisinde varolan sistem iirinde gerirek bir piyasa sosyalizminin 

vilcut bulamayacaguu, devletin roltintin makro dtizeyde iktisadi yonetimle smirlandmlmas1 

gerektigini ima eden bir sistem olu§turmaktadir. Aym boli.imde piyasa ve boli.i§ilm temelinde bir 

sm1flandirma yapan Boratav, ya§anan Yugoslavya (ozyonetim) ve Macaristan deneyimlerinin 

ba§ansiz kald1gi noktalann altm1 c;izerek kendi "hipotetik" modelini kurmaktadir. · · Bu 

bolilmiln ilc;i.incil sm1fland1rmas1 Arm' a aittir. Ann, sm1flandirmasm1 reform modellerinin sure<; 

it;inde evrildikleri ve merkezi planlama sisteminden giderek uzakla§t1klan goril§il temelinde 

ormil§tilr. 

Szelenyi ise dordi.incil boltimde reform modellerini i.ic; ba§hk altmda toplam1§ttr: <;evrimsel kriz 

kuram1, Genel kriz kuram1 ve gec;i§ krizi kuram1. Kendisi ise yaygm btiyilmeden yogun bilyiimeye 

gec;i§ sorunu i§leyen gec;i§ krizi kuramma yakm durmaktad1r. Aynca "Sovyet sisteminin Uc;i.inci.i 

Di.inyac1 ele§tirisi"nde de Sovyet sisteminin bunahm1 teknikc;i ideoloji, i§c;i-koyli.i ittifakmm 

boiulmas1 ve merkezi planh ekonomilerin di§ di.inyadan yeterince yahttlmamas1 temelinde geli§tigi 

tasarlanlanmaktad1r. 

Birinci b6lilmOn son temas1 ise liberal kriz m;1klamalarmdan yap1sal kriz hipotezine uzanan 

panoramik bir gorilntil vermektedir. 

l.K1s1m'm ikinci bolUmi.inde ele ald1g1miz bilyilmenin t1kanmas1 iizerine yaptlan tartl§malara gore, 

1979-82 yillan ans1 Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa i.ilkelerinde "di.i§i.i§ ve ekonomik kriz" donemi 

olarak adlandmhyor. 

ikinci boli.imde ise Sovyetler Birligi'nin bi.iyi.imesindeki di.i§i.i§i.i ampirik olara.k ele ahp, bu dii§ii§i.i 

somutlayan bir ~ah§maya yer veriliyor. 

Il.KlSlm'da ise Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa'da krizin "Sovyet resmi tezlbri•i, "biirokratik 

yozla§ma", "devlet kapitalizmi" ele§tirisi, piyasa sosyalizmi kuram1 ve liberal tezler baglammda ele 
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ahmyor. Yakla§imlan kollektivist millkiyetli toplumlann sosyo ekonomik karakterlerinin a~abzleri 

dogrultusunda tasniflendigi bu Klsim'da, ele ahnan kuramlarm kollektivist ekonomilerin krizlerini. 

ac;1klarken agtrhkt; olarak ele ald1klan temalar incelenmektedir. Agirhkl~ olarak ele ahnan temal~r 
, tek tek her kur~mm kendi ozgiln incelemesi baglammda irdelenmi§tir. Aynca her kuram1il kendi 

I . 

c;erc;evesini olu§tururken saptadiklan ozgiln etmenlere de yer verilmi§tir. Ele alman kuramlarm . · 

ayn§tlklan ve ortakla§tiklan noktalar ele almarak, yeni bir kriz kuramlan smJfland1rmas1 

temellendirilmeye ~h§llmI§tir. Agirhkh olarak ~emen her kuramm kendi ozgiln 

c.JegerJendirmeJerine tabi tuttugu ve bu c;ah§mada ele ahnan temalar fiyatJandirma mekaniZma, 

biirokrasi, merkezi planlama, piyasa, yogun-yaygm biiyiime, yatmm politi~al~n, iicret 

politikalandir. Aym zamanda her kuramm merkezi planh ekonomileri kendi ~eorik c;erc;eveleri 

ic;indeki degerlendirmelerine de yer verilmi§tir. 

II 



SUNUS: . :. 

Merkczi planh ckonomilerin krizine alternatif a~1klamalar getiren degi§ik kuramlarm incclcndigi bu ~ah§

mada, Sovyetler Birligi'nde ve Dogu Avrupa iilkelerinde ya§anan toplumsal krizin ozellikle ekonomik dinamik

lcrinc ili§kin dcgi§ik kuramlarm farkh yakla§1mlarmm incelenmesi hedefleniyor. 

Bu ~ah§m~da, merkezi planh ekonomilerin krizine yonelik a~1klamalann s1mflandmlmasmda resmi Sov

yet tczleri, "biirokratik yozla§ma", "devlet kapitalizmi" ele§tirisi, piyasa sosyalizmi ve liberal bat1h tezler olarak 

nitcledigim degi§ik kuramlar, krizin dinamiklerine ve tezahiir edi§ bi~imine yonelik yakla§1mlarmda pek ~ok 

noktada ortak bir payda tutturuyorlar; farkhhk daha ziyade krizin dinamikleri ve tezahiir edi§ bi~imlcri nokta

smda dcgil, getirilen ~oziim ya da merkezi planh ekonomilerin sosyo-ekonomik analizlerinde ve g<:;tirilen ~o

ziim onerilerinde ortaya ~1k1yor. 

Bu ~ah§manm birinci .Ktsm1'nm ilk boliimiinde kriz a~1klamalanm z1mni de olsa. i~eren reform modelleri

nc ya da rcformculara yonelik sm1fland1rmalar ile kriz kuramlan ~er~evesinde bir s1mfland1rmaya ycr ver!liyor. 

Boylcsi sm1fland1rma giri§imleri dokiimii yaptlmasmdaki ama~, merkezi planh ekonomilerin kriz siirecine yone-
1 

lik geli§tirilen degi§ik a~1klamalan -her ne kadar ele alman sm1fland1rmayi yapan ara§ttrmacmm oznelligi i~kin 

de olsa- toplu halde gozler oniine sermektir. Gozler oniine sermekten ama~lanan ise, bu ~h§mayi ikinci K1-

s1m'da yap1lmas1 hedeflenen sm1flandirma ile smtrlamamak, farkh s1mfland1rmalan kendi teorik ~er!feveleriyle 

birliktc incelcyerek farkh yakla§tmlarm i~ niianslarmm k1smcn de olsa yakalanmasm1 saglamaya ~ah§maktir. 

Birinci K1s1m'm ikinci boliimi.indc isc Dogu Avrupa vc Sovyctlcr Birligi'ndcki krizin a~1klanmasma yt>nc

lik arka plan bilgisi vermesi amac1yla,' zaman zaman ampirik ~ah§malarla da destekl~nen, ag1rhgm1 ekonomik 

biiyiimcnin olu§turdugu tart1§malara yer veriliyor. 

<;ah§manm ikinci .Kts1m1'nda ise "merkezi planh ekonomilerin krizine alternatif a~1klamalar"m bana go

re tasnifi ele ahmyor. Bu tasnif, biitiinii yakalama iddias1 ta§1m1yor. Fakat bu .Kts1m'da ama~lanan liberal, sovye

tik ve piyasa sosyalizmi olmak iizere ii~ farkh yakla§1m1 ve Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa iilkelerini tarihsel 

silre~ i~erisinde sosyo-ekonomik ve politik karakterine yonelik analizleri a~tsmdan libei-allerdcn, sovyetik kanal

dan ve piyasa sosyalistlerinden farkh bir kanalda goren ve analizlerini "bilrokratik yozla§ma" ve "devlet kapitaliz

mi" cle§tirisi iizerine oturtan iki ayn kurama yer veriliyor. Buradaki ama~, merkezi planh ekonomilerin farkh 

kuramlar tarafmdan salt iktisadi boyittuyla dcgil, toplumsal formasyonlanna ili~kin saptamalarla birlikte ele ah

m§mt incelemektir. Ele ald1g.m bu be§ ayn kuramm kollektivist ekonomilerin krizine yonelik a~1klamalanm te

mcllcndirdiklcri fiyatlandirma, biirokrasi, merkeziyet~ilik, yaygm-yogun biiyiime, teknolojik geli§me, emek iiret-
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kenligi vb. gibi temalar etrafmda ormek i§imi kolayla§tmyor. 

ikinci K1S1m'daki her bOliimde Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa iilkelerinin siyasi yap1sma ili§kin ozgiin. · 

saptamalan -cger varsa- ele ahnm1§t1r, zira boylesi ozgiin saptamalar ortaya ~1kan kri:i olgusunu a~1klamada bu 

kuramlann ay1rdediciligini belirlemektedir. 
i 

Bu ~ah§mamn amac1, merkezi planh ekonomilerin krizine yonelik alternatif yakla§imlarla s1mrh tutuldu-

gu ii,;in, 1968 ve o?.elliklc.1985 sonras1 rcformlarla ko§ut olarak hayata ge\;irilmeye \;ah§ilan reform uygulamala

rmm sonu~lan inceleme d1§mda tutulmu§tur. 

Bu ~ah§mada her kuram tcmsili diizeyde ele ahnmaktad1r. Her kuramm kendi i,\;inde farkh nlianslan ba

rmd1rd1g1 kabul edilmekle birlikte, temsiliyet bazmda bir ortak payda olu§turulmaya \;ah§ilmt§ ve her bir kurail~ 

i1;inde one \;tkan VC ortak kabul goren tezler gene} orgiiniin dokusunu olU§lUrrnU§tUr. 

Mct-indc kullamlan kaynaklar attflar, metnin akt§I i~inde paranteze ahnacak, soyad1, tarih ve gerckiyorsa 

sayfa numarasmm olu§turdugu bir format ile verilmi§tir ve her bir boliimiin sonuna: kullandan kaynaklarm Iistc-

si sunulmu§tur. 
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.. J.KISIM 

Bu Kis1m'm birinci boliimiinde Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa iilkelerindc ya'§anan ekonomik kriz sii

recini ac;;1klama giri§imindeki kuramlan ele alacag1m. Bu bolilmiin ana amac1 degi§ik kuramcdarm merkezi 

planh ekonomilerin krizini analiz ederken dii§iincelerini temellcndirdikleri en belirgin temalan saptayabilmek. 

Ekonomik krizin analiz edilmesinde degi§ik yontemler kullamlabilir. Bir yontem krizin a§dma ko§ullan 

baglammda krizin dinamiklcrini ve c;;1k1§ ko§ullanm z1mni olarak irdelerkcn; bir diger' yontem ya§anan siirec;;tc 

saptanan ttkamkhklarm aj!trhklanna ko§ut diizeyde olu§turulan reform modelleri olabilir.Diger bir yontem, ya

§anan ve ya§anmakta olan reform siirec;;lcrinin neden olabilecegi sonuc;;lar baglammda yapdabilecek bir incelc

me ve bu c;;erc;;eve ic;;inde kriz ac;;1klamasmm z1mni olarak ic;;erilmesi ve bu dogrultuda krlzi a§ma onerilerini mer

kczc alabilir .. Sec;;ilcbilecek bir diger yontem de, krizin c;;1k1§ nedenlerini dogrudan saptamak ve bunun iizerine 

"kriz kuram1"m yerle§tirmektir. 

Bu Kism1'n birinci boliimiinde amac;;Ianan; merkezi planh ekonomilerin krizi c;;erc;;evesinde, bir ekonomik 

krizin degi§ik kuramctlar tarafmdan farkh diizlemlcrde ele almmasmm, neden-sonuc;; ili§kisinin farkb soyutlama 

diizcyinde irdelenmesinin, bu farkhhklarm ic;; manttg1 temelinde verilmesidir. Aynca merkezi planh ekonomile

rin krizi baglammda c;;ah§an bir toplumsal bilimci ic;;in, sozi.i edilen krizin degi§ik kanallar tarafmdan krizin a§d

masma yonelik modellcri onerilerinden krizin olu§ma si.irecini ac;;1klayan kuramlara, mercegini piyasa ekonomi

sinin rasyonalitesine oturtan bir kuramdan olc;;ek sorununu ic;;eren bir kriz kuram1m ic;;eren teorik zenginligi ya

kalamak, kendi teorik c;;izgisini olu§turmas1 ac;;1smda1' oldukc;;a onemlidir. 

Ben de, bu teorik zenginlikten ahkoymak istemedigim ic;;in ac;;1klamalanm kriz siirecinin farkh a§amalan

m mercege oturtarak analizlerini yapan degi§ik kuramctlarm merkezi planh ekonomilerin krizi baglammda re

formcular, reform modclleri vc kriz kuramlarma ili§kin sm1fland1rmalanm c;;ah§mamm ba§ma ald1m. Aynca bu 

boliimii olu§turmamm en onemli nedeni, c;;ah§may1 kendi sm1fland1rmamla sm1rlayip, gi.idilkle§tirmeme arzum

dur. 

Bu Kism1'n ikinci bOli.imi.i ise, c;;ah§mama bir arka plan bilgisi sunmas1 amac1yla ele ahnm1§t1r. Yine teo

rik zenginlikten yararlanma kaygusuyla c;;ah§mamm ikinci Kism1'nda tasnife girmeyen kuramc1Iarm da yakla§1m

lanna yer verilen boli.im agirhkh olarak biiyiime vc iiretim si.irecine ili§kin sorunlar etrafmda bir tart1§ma bic;;i

minde oriilmii§tiir. 



I.HOLOM 

MERKEZI PLANLI EKONOMILERiN KRIZI BAGLAMINDA REFORMCULAR, 

REFORM MODELLERi VE KRIZ KURAMLARINA 

iLi~KIN SINIFLAND,RMALAR 
.. 

·A) Kornai'nln Reformcular1 Sm1nand1rma Denemesl: 

!)Oscar Lange ekolii: 

Oscar Lange'nin 1936'dan itibaren billurla§an ekoliinde her i§lctmc temel olarak kar maksimizasyonu 

pc§indc ko§ar ve ~erkezi otorite faaliyctini fiyat belirlcmesi ile smtrlar. Piyasa sosyalizmi kuramt .Onciilerinden 

Lange, zamamnda Kornai tarafmdan Walrasgil saf teorinin steril dtinyasmda ya§amakla sm;lamr. (Kornai 1989 

:85) Kornai'ye gore Lange ekonomisi Walrasgil bir enformasyon yap1sma sahiptir . Diger bir deyi§le yordamla

ma metodunu uygular. Oysa Macaristan ornc~nde i§letmclerin iirettikleri ~1kulann liyatlan hi~ de Walrasgil fi

yatlar olamam1§lard1r. Devlet-dt§t sektordc iiretilen mallartn fiyatlart belki Walrasgil fiyatlara yakmsayabilirlcr, 

ama ciddi bozulmalarla. 

Aynca Lange ekonomisinde her i§letmenin kar maksimizasyonu gozetmesi yakla§tmt da Kornai tarafm

dan ele§tirilmektedir. Macaristan'da kar te§viki, gev§ek biit~e tahdidi tarafmdan gev§emektcdir. (Kornai 1989 

:84) Kornai'ye gore Lange, sistem mtihendislerinin diizenledigi gene! bir sistematige ,uyan firamalarm varhg1m 
' 

varsaymaktad1r: Oysa Macaristan'da biirokrasi merkezi otoritelerin faaliyctlerini, fiyat belirlcmeleri varolan ger-

~eklikle uyu§mamaktadir. 

Bu tartt§ma saf bir teorik tartt§ma olarak ele ahnamaz. <;iinkii Kornai Lange'nin modelini ele§tirirken 

aym zamanda Macaristan'mda piyasa sosyalizminin hi~bir zaman ya§amad1gm1 kamtlama ~abasma giri§iyor. Bu 

giri§imi ilc Kornai, Macaristan'm piyasa sosyalizmini ya§adtgma dayamlarak yaptlacak olast cle§tirilcrin bcrta

raf edilmesi i~in bir anlamda clini gU~lendirmek istiyor. 

Bir parantez a~ma ihtiyac1 duyuyorum. Yazar, kendi savundugu teorik modclin kollektivist ekonomilcr

dc vc ozelliklc Macaristan'da uygulanmad1g1m varsayarak, bir teorik safl1k arayt§tna giriyor. Fakat piyasa katc

gorilerinin kullamlmasmm sonu~lart serbest piyasa vc ozcl miilkiyete dayalt ckonomilerde zaten iktisadi olarak 

analiz edilcbilir halde varolmaya dcvam ediyor. 

ii) Naif Reformcular: 

Kornai, heterojcn bir grup olmalarma ragmcn, 1968 Macaristan reformlarma vc 1980'lcrin <;in liberali

zasyonuna bak1§ a~1smda ortakla§an V.Brus, E.G.Liberman, Ota ~ik, Gyorgi Peter, Tomas Nagy, Istvan Var

ga, Sando Balazsy ve Peter Erdos'ii naif reformcular hn~1 1~1 altmda topluyor. (Kornai 1989 : 88) Bu grubun re-



form paketleri, i§letme ozerkligi, dogru fiyat sinyalleri, kar te§viki, piyasa giii;lerinin kullamm1, abet piyasasma 

kay1§ gibi ogelerden olu§uyor. Yazar, bu grubu, piyasa ve dolayb biirokratik kontrol aras1ndaki (i;eki§meyi dikka

te almamakla su~luyor. Bu gruptaki iktisat(i;tlar, piyasamn miikemmel olmayan yanlannin merkezi miidahaleler

le diizeltilebilecegini dii§iiniiyorlar, (i;iinkii merkezi otorite toplumsal faydamn bilgisine kar-piyasa gii~lerinden 

daha fazla sahip. Gidcrek planlamacdarm hatalarmm piyasa katcgorileri ile yokedilebilecegi iddias1 giindemc 

gcliyor. 

Naif rcformcular, basit yeniden iiretimin diizenlenmesini piyasaya b1rak1rken, geni§letilmi§ yeniden iireti

mi de planlamacdarm eline teslim ediyorlar. Bu konuda Kornai'nin bir itiraz1 var: Biirokrasiler, faaliyetlerinin 

yatmmm diizenlenmesi ile smulanmasma hazir dcgildir. Aynca biiyiime ve teknik geli§me, i§letmelcrin karhhk 

ve finansal pozisyonlarmdan ayri§tmhrsa, i§lctmenin ozerklik ve kar diirtiisii saghks1z olabilecektir. Bu clc§tiri

lcr, naif reformcularm devlct-d1§1 scktoriin roliiniin yeniden ele almmas1 iizerine yeterince teorik (i;aba gostcr

mcmekle su~lanm~lan ile biitilnleniyor. 

iii) Galbraithgll Sosyalizm: 

Kornai aym ~ah§masmda, bu grubun daha fazla desantralizasyona gerck olmad1g1m, hatta tam aksine 

kollcktivist yapmm merkezi planlama ve koordinasyonu uygulama konusunda olanak yaratt1gm1 savundugunu 

aktanyor. Zira Galbraith'e gore geri;ekte sosyalist iktisat modern kapitalizm pratiginden hi~ de farkh degil. 

iv) Radikal Reformcular: 

Kornai Rcszo Nycrs, Marton Tardos, Tamas Bauer, Laszlo Antal'1 (Kornai 1989: 92) bu grubun tcmsil

cilcri olarak gosteriyor. Radikal reformcularm reform siirecini piyasa temizleyici fiyat sistemi, kar te§vikleri, pi

yasada belirlenmi§ fiyatlar, orta ve kii~iik oli;ekli iktisadi birimlerin cesaretlendirilmesi, rekabet, geni§letilmi§ 

ahc1 piyasas1, serbest emek piyasas1, iicret bclirlenmesinde daha fazla esncklik, biiti;e k1s1tmm s1k1la§tmlmas1, 

csnck scrmayc piyasasmm olu§turulmas1, ticari banka sistcmi, ithalat libcralizasyonu vc tam konvertibilitc, ozcl 

i§lctmeleri koruyucu yasalar, ~e§itli siyasal temsiliyet gibi ogeler tammhyor. 

Bu yakla§1ma gore devletin rolii de , talebin makro dilzeydc yonetimi, tekcllerin diizenlenmesi, altyap1-
' 

nm geli§tirilmesi, d1§salhklara kar§1 toplumun korunmas1, ki§isel gelirin sosyal adalet adma yeniden bolii§iimii 

olarak sm1rlandmhyor. 

Kornai, bu gruba daha ho§goriilii bakmasma ragmen, radikal reformcularm reform onerilerinde birta

k1m muglak ogeler buluyor. "Devlet-dr§t ozel miilkiyetin gelecegi ne olacakt1r? 7 ki§i istihdam edebilen kii~iik 

birimler sosyalist bir iilkede kabul edilebilir mi? Herhangi bir reform silreci herhangi,bir sosyalist iilkede Maca

ristan'da gen;ekle§tirilmi§ olamn otesine ge~ebilir mi?" (Kornai 1989 : 94) 
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Kornai'nin kendi sordugu sorulara verdigi cevaplar §oyle: Birinci sorusuna y~aiarla korunmu§ ve geriye 
I 

donii§i.i olmayan, s1mrs1z bi~ ozel miilkiyet hakk1; ikincisine smirs1z sayida ki§iyi istihdam edebilmenini oniinde-

ki tiim engellcrin kaldmlmas1; ii~iinciisiinc ise eger ger~ek bir reform siirecinden bahsctmek istiyorsak zate~ bu 

giri§imin Macaristan dcneyimini a§mas1 gerektigi. 

B)Plyasa ve R8Hi§ilm Silre~lerl Temellnde 

Bir S1mfland1rma Denemesl: 

Piyasa mekanizmalan ve kiir i~in iiretimin hakim oldugu durumda, piyasa ve bolii§iim siire~leri arasmda

ki ili§kiler bak1mmdan bir s1mfland1rma yapan Boratav (1988), bu ornckleri ya§anmt§ dcneyimlcre denk dii§iir

mcyi tcrcih cdiyor. 

Boratav, reform modellerini iic; ba§hk altmda topluyor. Birincisi; iiretim arac;larmm miilkiyetinin toplu

mun clindc oldugu model. Kar i~in iirctim yap1lan bu modelde, yoneticilcr emck1;ilcr kollcktifi tarafmdan sec;i

lir. Asgari iicrct garantilidir vc karlarm bir k1sm1 toplanan vcrgilcrlc dcvlctc gircr, gcrisi isc yatmm, cari iirctim 

gcrcksinmcsi VC bireyscl gclirlcrc. Yugoslavya'daki ozyonctim modclinc dcnk dii§liigii si.'iylcncn bu tasanmda, 

i§!;i ve yonetici gelirleri taban iicret artl dag1tilan karlardan olu§ur. Kamu miilkiycti yerinc iiretim kooperatifleri 

bi!;iminde orgiitlenmi§ grup miilkiyeti vard1r. Kolhoza benzer, ama kar i!;in iiretim yapmas1 a!;ismdan farkhla

§tr. Emek d1§1 gelirlere ise el konur. 

ikinci modelde; iiretim ve piyasa mekanizmas1 Y11kandaki modelle aymd1r. Yoneticiler merkezi olarak 

atamr; kiir maksimizasyonu csas ama1;t1r ve bu dogrultuda karar serbestisi mevcuttur. Ocretler, temel iicret art1 

bireyscl katk1ya bagh primlerden olu§ur. Macaristan ornegine atifta bulunulan bu modelde, devlet yine karlar

dan vergi ahr. 

Boratav bu modeli, grup miilkiyetinden farkh olarak sosyalizm a1;1smdan c;ok daha problemli olarak de

gerlcndirmektedir. Nedenini ise, iicret/kar ili§kisinin i§letme diizeyine girmesi sonucu, iiretim siireci ic;inde has

mane bOlii§iim ili§kilerinin yerlc§mcsi olarak savunmaktad1r. Bu model, Boratav'a gore "hem piyasa mekaniz

malarmm ve kar ic;in iiretimin zorunlu sonucu olarak toplumun diger kesimleri aleyhine emek~d1§1 gelirler elde 

edilen ozellikler ta§tr, hem bu gclirlerin i§letme ic;inde payla§1mmda yoneticilerle i§~iler arasmda hasmane ve 

1;at1§an bolii§iim ili§kileri tiiretir." (Boratav 1988: 15) 

Oc;iinciisii ise, Boratav'm tiirettiiti 'hipotetik' ve bana gore plan-piyasa ili§kisinde kendisinin sistem-i~i 

olarak kabul edebilecegi iist smm betimlemcktedir. Bu hipotetik modelde, miilkiyet ve piyasa mekanizmalan, 

ilk ikisindcki gibidir. Kar i~in iirctim yap1hr, ama karlardan i§lctmc pcrsoncli pay almaz; iirctilcn iiriin vc salt§ 

has1lat1 tiimiiyle devletindir. Kar, burada ba§an gostergcsidir, ama bir bolii§iim kategorisi dcgildir. i§c;i-yonctici 

gclirlcri bu durumda iicrct/maa§ baremlerine gore bclirlenir. Primlcr, ancak iistiin c;abalan odiillcndirmek ic;in 

kullamhr ve iicretlcrin bir uzant1s1 nitcligindedir. 

C) Siire~ lc;inde Evrilme Do~rultular1 Ra~lammda 
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Reform Modellerinin Bir Smdland1rmas1: 

Reform modellerini siire~ i~inde evrilme dogrultulan baglammda ele alan Arm'a gore (1990), "iktisadi 

reform modellcri, merkczi planlama sistemindcn gidcrek uzakla§an bir cvrim sured sergilcmi§tir." (Ann 1990 : 

41) Ya7.arm sozii cdilcn ~ah§masmdaki s1010and1rmas1 §U ogelerdcn olu§maktad1r: i) Sava§ Komiinizmi ii) Mer

kczi Planlama; iii)Teknokratik ve idari Rasyone1lc§tirmc Modeli; iv) Kontrollii Piyasa ve Merkezi Planlama; 

v)Diizcnlcnmi§ Piyasa ile Mcrkczi Planlama; vi) Piyasa Sosyalizmi; vii) Sosyal Piyasa; viii) ("Tak1s1zTakmt1s1z ") 

Piyasa Sosyalizmi; ix) Demokratik Mcrkczi Planlama. 

Arm s1i110and1rmasmda ozncl olarak i-vi arasmdaki modclleri elc almt§llr. Birinci modeliil aslmda re

form modcli <lcgil, reform modcllcrinin dcgi§tirmck istcdigi mcrkczi plan lama hil;imi ol<lugu· i~in; vii ilc viii'yi 

isc konusunu "sosyalizmin rcformu" olarak sm1rlad1g1 i\;in, dcmokratik mcrkczi planlama modelini de aslmda 

hi~bir zaman ctkili olabilmi§ bir reform modcli olarak alg1lamad1g1 i~in boylc bir tercihe gittigini belirtmckte

dir. 

i) Merkeziyet~i Model: 

Planlann hiycrar§ik , ili§kilcrin dikcy olarak belirlcndigi bu modeldc, bireylcrin tiikctim. ve cmck sunmri 

kararlan d1§mdaki hemcn biitiin kararlar merkezi diizeyde merkezi plan ~er~evcsinde ahmr. Plan tutarhhgm1 

saglamak en biiyiik hedeftir. Fizik biiyiikliikler, iktisadi planlamamn temelidir. Ocret fonu ve emek kotalannm 

merkei;i olarak belirlcndigi bu mctotta, para pasif bir rol oynar, bu ayn1 zamanda fizik ·planlamanm daha onem

li olmasmm da bir sonucudur. i§letmelerin karlan merkezi fona aktanhrkcn, fiyat ve iicretlcr mcrkezi olarak 

bclirlenir. 

Ii) Teknokratfk ve idari Rasyonelle§tfrme Model!: 

Bu model oncrisi, merkcziyct\;i planlamamn iyi oldu!tu, ~1kan sorunlarm yonctimin kotiiliigiinden kaynak

land1g1 tespitinden yola ~1kmaktadir. Yaygm biiyiime stratejisindcn yoitun biiyiimcye ge~ilmesinin gerekliligini 

savunmaktad1r, bunun da yolu 'bilimscl teknolojik devrim'den ge~cr. Sorunlarm kaynagmm merkezine insanal 

()gcyi oturttugu i~in, bu modcldcki onermclcr de daha ziyadc pcrsoncl politikas1 vc i§ disipliniylc ilintilidir. c')r

ncgin i§ disiplinini saglay1c1 mckanizma olarak varolan bask1c1, disiplinci yl>ntcmlcr ycrinc maddi, profcsyoncl 

vc moral tc§vikler dii§iiniilmcktedir. Dikey ili§kilerin bekas1 dii§iiniilmesine kar§m, ~ah§anlara daha fazla soz 

hakk1, i§lctmclcre de daha ~ok sorumluluk verilmclidir. Aynca fizik hedcfler yerinc iktisadi muhasebe yontem

lcri kullamlmah ve i§lctmelerin karh ~ah§malarmt diirtiileme amac1yla da ozfinansman ve i§letme ozerkligi veril

mclidir. 
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iii) Kontrollii Piyasa ve Merkezi Planlama Modeli: 

i§letmelerin karar alma ve yonetim giicii yetkilerinin artmas1m, smtrh ol!riide ve alanda kontrollii ozel fa

aliyete izin vcrilmesini, diger kategorilcrin onemsenmesini oneren bu modelc gore, piyasanm rolii ve devlet d1§1 

miilkiyct stratcjik vc tcmel bclirlcyici t>ncmc sahip olmayan iktisadi kcsimlcrlc ve kararla sm1rh kalmak zorun

da. Bu modclde iicret haddi, iicret fonu, istihdamm kapsam1, girdilerin merkezi dag1hm1, i§letme ve yatmm fon

lanmn dag1hm1, fiyatlan kontrol yetkisi merkezi planlamamn elindedir. Aynca i§letmelerin yonetcilcri merkez

den atamr vcya i§yerinde se!rilse bile onaylanmas1 gerekir. Miilkiyet bi!rimlcrinin farkhla§mas1 kabul edilmcktc

dir. 

Ozetle bu reform modelinin uygulanmas1 -pratik olarak- iiretim birimleri yetkilerinin artmlmas1, fakat 

merkezi karar alan organlarm yetkilerinin bu art1§1 dengeleyecek §ekilde azalmas1yla sonu\rlanmaktadtr. 
! 

iv) Diizenlenmi§ ·p1yasa ile Merkezi Planlama Modeli: 

Ilk ii!r modelden en tcmcl fark1, iktisadi rcformu, diizcnlcmc hi!rimi dcgi§ikligi olarak fammlamak olan 

bu mod~I, planlama ile piyasay1 birbirinin tamamlayic1s1 olarak goriir. U!riincii model uygulamalarmm olumsuz 

sonu!rlanm, piyasa reformunun k1smi, tutars1z, yetcrsiz olmasma baglar. ilk olarak makro ekonomik ortam ya-
, 

raulmah, iktisadi olarak "stratejik" onem ta§1yan sektor aynm1 yapdmamahd1r. iktisadi kararlar, k1sa/uzun do

ncmli, mikro/makro aynmma tabi tutulmah, kaynak dag1hm1 piyasa arac1hg1yla ger\rekle§tirilmeli, fiyat sistemi 

serbestlc§tirilmeli, i§letmcler ozerk mali birimler olarak \rah§mah, bOylclikle rekabet!ri bir ortam i!rinde ~ah§ma

lan da saglanan ozerk i§letmelcr i!rin karhhk ger1;ek bir etkinlik k1stas1 haline gclebilmclidir. 

v) Piyasa Sosyallzmi: 

Kendi i~inde degi§ik tonlar i~eren bu model, toplumsal miilkiyetin farkh bi~imlerini savunanlardan, dog

rudan toplumsal mUlkiyetin alanmm daraltdmas1m savunanlara u7..anan bir geni§lik ta§1y~r. Bu modele gore, fi

yatlarm olu§umu piyasaya b1rak1lmah; i§letme biiyiikliikleri orta-kii~iik olarak tc§vik edilmeli; rekabet or.tam1 ya

ratilmah; serbest emek piyasas1 ve esnck iicrct sistemi olu§turulmah; 's1k1 mali disiplin' uygulanmah, ticari ban

kac1hk ortam1 yaratilmah; ihracatta ve ihracata daha rekabet\ri, ger\rek!ri doviz kurlan ve konvertibilite ile yo! 

a!rtlmah; ozel faaliyetleri koruyucu yasalar konmah; devletin temel sorumlulugu makro diizeyle sm1rlanmahd1r. 

Bu model !rah§mamn ileriki boliimiinde ayrmt1h olarak ele almacakt1r. 
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D) Szelenyi'nin Sosyallst E~onomllerln Krlzl Ozerlne 

De Yakla§•m Denemesi: 

.• 

Bu bOliimde bazdan bir iistboliimdc Kornai'nin kategorileri i~inde ele ahnan piyasa sosyalizmi savuncu

lanmn bu kez de Szelenyi'nin "Kriz Teorileri" baglammda ele ah§m1 inceleyecegiz. · 

i) t;evrimsel Kriz Kuram1: 

Michael Kalccki vc Andras Brody 1960'h y1llarda sosyalist ycnidcn iirc~im siirccinin kcndi ~cvrimlcri ol

dugunu kc§fediyorlar. Tamas Bauer ise bu tcmayi geli§tiriyor vc bunu "ayna kar§1la§ttrmas1 mctodu" arac1h~1yla 

ac1khyor. Bu metoda gore, kapitalist vc sosyalist sistem, ashnda, birbirlcrinin aynadaki goriintiileridir. A§m iirc

tim ve yetersiz talep kapitalizmin krizinin nedcnleri olurken; darhk ekonomisinin ycnidcn· iirclimi, a§m yatmm 

cgilimi ve a§m talep ise devlet sosyalizminin krizinin nedenlcrini olu§turmaktadtrlar. 

Szclenyi, V.Brus'un bu tcoriyi kabul etmeklc birliktc, son krizi ac1klamada yctcrsiz buldu!lunu yaz1yor, 

. cunkii giiniimiizdcki kriz, sosyalist iktisadi biiyiimcdcki bir di!lcr !;evrim olarak nitclcridirilebilmesi icin hem 

cok derin ve geni§, hem de ~ok uzun siirmii§tiir. (Szelenyi 1989 : 209) 

Yazar, Brus'un bu kar§t c1k1§tnl do!lru buluyor ve aynca Dogu Avrupa'daki giincel krizin ekonomi ilc Sl

mrh olmad1gm1, ayn1 zamanda siyasal vc bir me§ruiyet krizi oldugunu belirtiyor. (Szelenyi 1989: 211) 

Gercekten de, Brus ve Szclenyi'nin bu kriz kuramlanna getirdikleri ele§tiriler ve tespit ettikleri eksiklik

ler, bizi daha biitilnliiklii bir kuramm aray1§ma itiyor. "Aynadaki goriintil" yakla§1m1, ilk ba§ta §tk ve ~arp1c1 go· 

riinse de, Dogu avrupa' da ya§ana krizin cevrimsel olmaktan ate daha da derinle§mesi, bunun ya01s1ra Batt ka

pitalizminin ozellikle 1980'li yillarda enflasyonu kontrol altma alarak, faiz haddini dii§iirerek ve biiyiime oram

m art1rarak krizden ~1kmas1, bu kuramm giinilmiiz icin gecerliligini sars1yor. 

ii) Sosyallzmln Genet Kriz Kuram1: 

Bu tammlama, Szelcnyi tarafmdan Kalman Mizsci, Gabor Kcrtcsi ve Gyula Partos gibi Macar iktisatcda

rma ithafen geli§tirilmi§. 

Sozii edilen iktisat~lar, devlet sosyalizminin biiyiime potansiyclini tiikcttigi, :vc bunun da komiinist rcjim

lerin me§ruiyet kayb1 ilc biitiinlc§tigi inancmda birle§iyorlar. Biiyiime potansiyelinin tiiketilmesi tczinin yumu

§ak ve sert olmak iizere iki versiyonu var. Yumu§ak olan versiyona gore, dcvlet sosyalizminin ak1Ic1 ve ba§anh 

yaygm endiistrilc§me stratejisi vard1; fakat bu gorev ba§anld1g1nda, biiyiime pota~siycli gerekendcn fazla oldu. 

Ayn1 tezin sert versiyonu ise, yaygm endiistrile§menin ba§anhp ba§anlmad1gm1 tart1§1yorr; biiyiimenin hicbir za

man gerck olmad1gm1, bunun ozel rcfahm tahsisatt ve halkm bastmlm1§ ya§am standartlan sayesinde gcrcekle§-
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tigini iddia ediyorlar; yoks~ gelecektcki biiyiimenin iizerine in§a edilebilecegi ger~ek. iiretken .kapasitesinin yara

t1lmas1 sayesinde degil. 

Bu kuramm yumu§ak versiyonu, yaygm biiyiimenin sin1rma gelinmesinin yar~thg1 sorunlan anlayabilme 

a~1Sl~dan birtak1m olanaklar1 sunarken; sert versiyon dogrusu mutlak ba§ans1zhgm veri almdtgt bir kuram ola- . 

rak tiim bir siireci adeta tartt§ma nesnesi olmaktan ~tkanyor. Ayrtca Dogu-Bati ~eki§mesinde ve Do~'nun Ba

t1'y1 yakalama ~abalarmda elde ettigi somut ba§anlanm a~1klamamanm yanmda bOyle bir ~abayt gerekli bulanla

n neredeyse tamam1yla ara~s1z b1rak1yor. 

iii) Ge~i§ Krlzi Kuram1: 

Bu kuram, sosyalist iilkelerdeki krizi sure~ i~erisindc bir dc!terlcndirme yapa~ak a~1klamayi yegliyor. 

Sosyalist iilkelcrde 1945-60 aras1 vc daha az geli§mi§ illkelcrde 1970'lcrin or~alarma kadar, sosyalist cn

diistrile§me veya sosyalist sermaye biriicimi ile e§anlamh da kullamlan yaygan bilyilme devam ediyor. Tanm nii

f usunun fazlas1 endilstriyel i§giicii olarak cmildigindc, yaygm biiyiime stratcjisi de sonuna geliyor. Dolayis1yla ar

t1k biiyilmenin ko§ullan, ilrctkenligi art1rma ve yeni tcknoloji geli§tirme oluyor vc h?ylece yogun biiyilme ba§h

yor. Yogun biiyiimeye gc~ilmesiyle birlikte merkezi planlamanm i~ermcsi gereken ekonomik ajan saytst, yaygm 

biiyiimede binlerle ol~iiliirken, yogun biiyilmede arhk milyonlarla ol~iiliiyor. Artlk merkezi planlama, milyonlar

ca tiiketicinin davram§lanm tahmin etmek ve onlan etkilemek zorundadir. 

Bu durumda arttk eski planla~a metotlan devre d1§1 kalmak zorundad1r, biitiiniiyle yeni bir planlamanm 

oturtulmas1 gerekiyor. Ya1.ar, bu donemde ya§anamn bir ge~i§ krizi oldugunu sapllyor. Ve ge~i§ doneminde ya

§anan depresyon ile kapitalizmin 1930'larm .ba§inda ya§ad1g1 Biiyiik Bunahm ile analoji kurar. Yaygm buyilme

nin s1mrlarma I.Dilnya Sava§1 sonras1 gelen kapitalizm yaygm bilyiimeden yogun biiyilmeye ge~i§ silrecinde 

onemli bir kriz atlat1r. Bu kurama gore tiim kapitalist diinyayi altiist eden 1929 Biiyiik Bunahmt, bugiin Sovyet

ler Birligi ve Dogu Avrupa iilkelerinde ya§anan kriz ile aym temel iizerindedir. 

Ge~i§ krizi kuramcilan, sosyalist teorinin genel krizi kuramc1larmm aksirie, dcvlet sosyalizminde yap1sal 

bir reformun olanakhh~m1 kabul ederler. Gene! kriz kuram1, sosyallzmin yo~un olarak biiyiiyemeyecegini, ~iln

kii yogun buyiiyen tum ekonomilerin ozel miilkiyete dayand1g1m iddia ederler. 

Ge~i§ krizi kuramc1lan ise, birincis sosyalist ckonomileri bir siire~ i~indc dcgcrlcndirme egilimleri, ikinci

si sosyalist dcneyimlere goreli ~larak daha nesnel bakma ~abalanyla diger iki kurama gore daha ihmh goziik

mcktedir. 

Bu kriz kurammm teorisyenlcrinden Szelenyi'nin bu krizi a§ma re~ctesinin temelini sosyalist karma eko

nomi olu3turmaktad1r. Yazara gore, ozel ekonomi ve sivil toplum gil~lcndik~e, ekonominin i§leyi§ine yap1lan 

politik miidahaleler azalmak zorunda kalacakt1r. Fakat yazar, sosyalist iilkclcrdeki deneyimi bir siire~ i~inde de

~erlendirdigi gibi, reform siirccinin yine belli bir vade i~inde ger~eklenebilccegini dii§ilnmektedir, bu bak1mdan 

bugunden yarma radikal donli§iim beklcntileri yoktur. Ornegin "devlct ve toplum, parti ve ekonomi ayr1§mas1 
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yava§ ve tedrici olacaktir" tespitini beklentileri ile 1rak1§t1g1 i1rin sogukkanhhkla yapabilmektedir." (Szelenyi 1989 

: 232) 

Yazar, anla§1lmayi hedefledigi i~in s1k s1k analojilere ba§vurur. Ge1ri§ donemini de bir analoji kurarak . . 

tasvir etme giri§iminde bulunur. Buna gore, devlet sosyalizminin monolitik-biirokratik-yeniden bolii§iimcii eko-

nomisinden ve totaliter siyasi sisteminden, belli demokratik kurumlan haiz. sosyalist karma ekonomisine donii

§iimii ile feodal toplum ile mutlakiyet~i devletten, ozerk sivil topluma ve ozel ekonomisi olan anayasal monar§i

ye donii§iim arasmda bir analoji vard1r. 

Miilkiyet bi~imlerinin 1re§itlendirilmesi, serbest istihdam ve ozel miilkiyet garantisi, baz1 sivil ozgiirliikleri 

de beraberinde getirir; fakat "bunlar Batt 'burjuva'dcmokrasisinin tamam1ylc geli§mi§ kurumlan kadar gcli§kin 

olmayacaklardtr". (Szclcnyi 1989 : 232) 

Yazar, ele ahnan makalesinde geli§kin 'burjuva'demokrasisindcn ne anlad1gm1, kendi onerdigi sosyalist . 

karma ekonominin dem&krasiyi tamam1yle yerle§tirmeye muktedir olup olmad1g1 ya da demokrasinin geli§mesi

ni sosyalist karma ekonominin piyasa bile§eninin etkinliginin artmas1yla mt ilintili oldugu gibi hemen akla gele

bilecek sorularm cevabmm ucunu a1r1k b1rak1yor. 

iv) Sovyet Sisteminin O~UncU DUnyac1 Ele3tirlsi: 

Sovyet sisteminin krizinin yap1sal yoniine ili§kin kapsam·h hipotezler, ozellikle politik analiz diizeyinde 

Fransa'da 1982 yilmda Diinya Bunahmmm Dinamlkleri ba§hg1 altmda 1r1kan derlcmede Samir Amin tarafm

dan dile getirildi. Amin'e gore, Sovyetlcr Birligi'nde 1930'dan itibarcn i§1ri-koylii ittifak1 bozulup, iilkc h1;,h bir 

endiistrile§me hlZl i1rine girince, bu temeller iizerinde sm1fl1 bir toplum tedricen kuruldu. Bol§evizmin "teknik1ri" 

ideolojisi ve koylii diinyasma kar§t giivensizlik ko§ullarmda ithal edilen teknolojilcr, ge~i§ stratejsinin dogru yol-
. . ' 

dan sapmasma katk1da bulundular. (c;unkii Amin'e gore varolan ili§kiler siirse bile, ithal edilecek teknoloji yan-
. I 

s1z 4egildir.) Bu yiizden ithal edilen teknolojinin diinya pazanyla ili§kisi, fiyatlann idare tarafmdan planlanmas1 

vas1tas1yla kopanlmt§, yeni bir iiretim tarzma -devlet1ri iiretim tam- baglanmt§tl. 1930-35 kopmas1, Sovyetler- ' 

Birligi'nde despotik bir devletsm1fm billurla§mas1 ile belirlenen gcri 1revrilemez bir durum ortaya ~1kard1. 

Amin, bu varsay1mdan sistemin son tahlilde dcvlet-sm1fm gelirlerinin maksimizasyonu tarafmdan ve biiyiimesi 

da orta sm1flarm entegrasyonu yoluyla yonetilecegi sonucunu ~1kard1. Ostclik 1980'li yillann sonlarma yonelik 

bir varsayimda bulunarak, orta sm1flann daha iyi bir tiiketim diizeyi istemelerinin merkezi planh ekonomilerin 

diinya pazan ile daha" e§itsiz ve bag1mh bir biitiinle§me yoniinde etki yapabilecegi olas1hgm1 dile getirdi. 
' 

Amin'in devlet-sm1fmm gelirlerinin maksimizasyonuna yonelik hipotezini, sistemin i§lcyi§inin ulusal iiriiniin de

gil, devlet kontroliindeki. iiriiniin maksimizasyonuna dayand1g1 dii§iincesini one siiren Macar sosyologlan Szelen

yi ve Konrad'm hipotezi ile paralellik i1rinde dii§iinmek miimkiindiir. 

Szelenyi'nin tezleri ile ko§utluk i1reren Amin'in tezlerine gore devlet tarafmdan denetlenen gelirin dev

let-sm1fm gelirinin temelini olu§turdugu ve denetlenen gelirin maksimizasyonunun ulusal i.iriiniin maksimizasyo-
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nuyla 1rat1§abilece!tini de gormek zor olmamahchr. Amin, bu z1mni bunahm a1r1klamasmdan eklektik bir tarzda 

yaygm birikimin yogun birikime evrilmesi sancilan ile ili§kilendirmektedir. Sonu1rta Amin, Sovyet sisteminin bu

nahmmm teknik1ri idcoloji, i§1<i-koylii ittifakmm bozulmas1 ve merkezi planh ekono111inin d1§ diinyadan yeterin

ce yaht1lmamas1 temelinde geli§ti!tini tasarlamaktad1r. 

E) Liberal Kriz A~1kJamasmdan Yap1saJ Kriz Hipotezine: 

Kornai(1980) biiyiik ol1riide Kalecki (1972) gelene!tine bagb kalarak merkezi planh ekonomilerin daha zi

yade kriz oncesindc.ki normal i§leyi§lcrini a1r1klayan §emalar kurmu§tu. Kaleckiyen biiyiimc teorisinde, talcp ta

rafmdan k1s1tlanm1§ vc tam i~tihdamda harckct etmcyen ekonomi durumu ile (kapitalizm), kaynaklar ve emek 

arzi tarafmdan k1S1tlanm1§ ckonomi (sosyalizm) ayr1mma gidilmektcdir. Kalecki'nin yukandaki aynmm ikinci 

ko§uluna dair yapt1g1 bir:saptama vard1r. Eger ikinci durumda ekonomi emegin ve sermayenin tam istihdamt 

ile hareket etmiyorsa, bu, ~rz cephesindeki israflardan kaynaklanmaktad1r ve kaynaklar tarafmdait k1s1tlanm1§ 

bir ekonominin olagan karakteristigidir. 

Keynesyen teori ise, merkezi planh ekonomilerin analizinde kapsamh bir kri_z 1roziimlemesi geli§tirme

mi§tir. Keynes, Parasal Reform Ozerine Bir Bildiri adh eserinde 1920'1i yillardan Sovyet ger~eginin paramn 

miktar teorisi ilzerine dayand1g1m iddia eder. Dolayis1yla global bir talep yetersizligini sorgulayarak olu§turula

cak bir kriz a~1klamas1, konumuz baglammda Keynesyen teori i~in sozkonusu degildir. Kornai'nin deyimiylc 

merkezi olarak planlanm1§ bir ekonomi, aksine arz yetersizliginden ve doyurulmaz '.'yatmm a~hg1"ndan kaynak

Ianan problemlerini, Keynesyen i§sizligin miimkiin olmad1g1 ko§ullarda ~ozmeye yoriclir. (Andrcff 1988) Mcrke

zi planh ekonomilerin krizine ili§kin liberal ~oziimlemenin gcr~ek teorik temeli, neo-klasik teoridc yatmakta

d1r. Neo-klasik iktisat~1Iar kollektivist yap1lan pazar ekonomisinin rasyonalitesindcn uzakhgi ol~iisiinde ~okil§e 

mahkum goriirler. Lange (1937)ise, bir ara yo! bulmaya ~ah§tr: Bir sosyalist ekonomi, homoeconomicus'a atfe

dilen nco-klasik davram§lara doniik hipotezlere kar§tbk gelen ajanlar sozkonusu oidugunda Pareto optimal ola

bilir. Yani i§letmeler bu siire~te iiretim maliyetlerini asgarile§tirirken, marjinal maliyetlerini parametrik denge 

fiyatma e§itlerler. Bu ~oziimlemeler, neoklasik iktisattan piyasa sosyalizmine u1..anan bir kopriiniin dayanaklan

m olu§turur. Sonu~ta bu ~oziimlcmcler ka~mtlmaz hir bi~imdc tiiketim mallan piyasas1 ve emck piyasas1m on

goriir. Lange, Lcrncr'in (1934) biirokratik yonlcndiricilik altmdaki ckonomilcrdc bile bir rasyoncl iktisadi mu

hascbenin milmkiin olduguna dair iyimserli!tini 1960'larda payla§1r. Gerek piyasa gerek planlama, Pareto opti

mumunun ula§tlabilir oldugunu kamtlayabilccck davram§sal hipotezlcrlc birarada dcgerlcndirildiginde, potansi

ycl pcrformanslan a1r1smdan ayn§mazlar. 

Marczewski(1973), krizi kaynaklarm kotil tahsisi, i§letmelerin verimlililgi art1rmaya zayif bir tarzda moti• 

v~ edilmeleri ve Stalin'in planlama ve ekonomik idare modelinin etkinliksiz ve maliyetli teknik ilerlemesinin em

poze edilmesinden kaynakland1ltJm Sosyallst Planlama'mn Krlzl ml? (1973) adh ~ah§masmda ileri silrmil§tilr. 

Sonu~ta bir kez daha farkh a~1klamalarm ortak paydas1 planh ekonominin irrasyonalitesi olmu§tur. Fakat And

refPe gore teorik bo§luk surer. 
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iki iktisat1;1 Vasiliev ve Portes, farkh noktalardan kalkar~k. Dogu Avrupa ckonomilcrindcki krizi, diinya 

pazan ile ili§kiler 1;erc;evesinde elc almaya te§ebbiis ederler. Vasiliev, birincil mallar ve enerji ith.al eden ekono

mik i§birligi iilkelerinin di§ miibadelcler arac1hg1 ile krizi, ozellikle birinci petrol §Oku ile ivmelenen krizi i!jSel

lc§tirdiklerini iddia eder. Portes (1979)ic;in Bati'daki resesyon, Bati'dan Dogu'ya akan ihracatta genel bir dii§ii

§il giidiimledigi ic;in sosyalist iilkelerin di§ ticaret hadlerinin, diinya ekonomisindcki enflasyonist bask1 ile bozul

masma yol ac;m1§t1r. Sonuc;ta, burada, bir zamanlar baz1 Macar iktisatc;tlar tarafmc,ian · da savunulan "ithal edil

mi§ kriz" hipotczi ile kar§1 kar§1ya kahyoruz. 

Fakat 1970'li ydlarla birlikte gerek liberal kuramctlarm gerekse de regillasy6ncu kuramcdan en azmdan 
. ' 

kavramlar diizeyinde belli bir ortak paydaya iten bir teorik siire1; ya§anm1§tlr. Sonu1;ta t1pk1 kapitalist ekonomi

lerdeki kar hadlcrinin dii§me egilimi gibi, sosyalist ckonomilerdcki her kuramm kendi ac;1smdan ele ald1g1 kriz 

dinamiklerinin uzun donemli ve egilimsel ozelliklerine dikkat c;ekilcrek bir "yap1sal kriz" hipotezi formiile edil

mi§tir. Yap1sal kriz giderck uluslararas1 vc d1§sal §oklan ya da kotii hasat gibi dogal faktorleri, dcmografik dura

ganhk gibi olgulan kriz a~1klamalanna dr§sal sayarak, d1§sal §oklan cndojcn ncdenicrlc cklcmleme c;abasma gi

ri§mi§tir. Gerek liberal gerck keynesyen gerckse de kollcktivist kuramc1lar, yap1sal :kriz hipotezlcrini ilk durum

da dcngcsizlik tcorisi, ikinci durumda k1thk teorisi, iic;iincii teorik kanal ic;in sozkonusu oldugunda da bir diizcn

leme teorisine dogru geli§tirmi§lcrdir. 
' 

Nuti'nin sovyetik sistcmin krizine ili§kin a1;1klamas1 Polonya orneginden yola c;1kmaktad1r. Merkezi ic;sel 

neden, ozcllikle Polonya 'da Gierek donemindeki tutkulu biiyilme politikas1 ile de~teklenen, sanayide sermaye

nin a§m birikimi ve iirctimde artan etkinsizlik ve scrmayenin eksik kullamm1, cnflasyon, dt§ borc;lanma egilimlc

rinc dayamr. Tiim bu olgular, g1da k1thklarm1 tanmda yetersiz yatmma ncdcn oldugu ic;in dogurmu§tur. Gomul

ka ise, sistemik bir kriz yakla§1m1m hie; terketmeden daha farkh endojen nedenlere' dikkat c;eker. Bunlardan bi

rincisi sanayide c;ah§anlarm metala§tmld1g1 bir iktidarm bir yans1mas1 olarak ulusal gelirin payla§tlmast c;atl§ma

stdir. Bir taraftan da, iicret-fiyat spiralini siirekli besleyen bu egilim, enerji yogun tekniklerin sec;imi ve ara mal

larm iiretimi yilziinden sanayi yatmmlan yap1sm1 krize kar§I zaafl1 hale getirmi§tir. DolaylSlyla bu yap1, merkezi 

planh ekonomileri teknolojik geri kalmt§hklanm a§maktan ve ithal edilcn teknolojileri ic;sel·le§tirmekten ahkoy

maktad1r. Gerc;ekte bu tezlerin uc; noktas1 giderek Friedmanct saptamalara dayanmaktad1r. Bir ornek olarak 

Wiles verilebilir. Sabit fiyatlara dayah bir rejim altmda iicret maliyetlerinin neden oldugu enflasyon ac;1klamas1, 

mcrkczi planlama ckonomilcrinin goriiniirdcki zaaflan olan uzayan kuyruklan, i§ disiplininin c;oziilmesini, yol

suzluklarmt ve paralel pazan kriz ac;1klamalan olarak kapsam1 katmaktadfr. 

Winiecki (1986)soruna biraz daha tarihsel bak1§ ac;1s1yla bakar ve sanayile§menin ilk evresi bir kez a§1ld1-

gmda dikkatleri planlamanm giderek kaynaklan harekete gec;irme kapasitcsini yitirdiginden dem vurur. Bu ac;1k

lama, Kornai'nin (1980) kastettigi bir bic;imde gev~ek biitc;e k1s1t1 altmdaki iiretim kaynaklarma dayah yilksek 

kaynak yogunluklu i§letmelerin sorgulanmas1 ile birarada degerlendirilir. Yenilenmenin yava§hgi, kollektivist 

ekonomileri dt§ ticaret finansman krizini provoke ederek yogun biiyilmeyi zorlamayan teknoloji ithalatma mah

kum kilm1§tir. Sonu~ta ulusal gelirdeki ara mallar endiistrilerinin fazlas1yla agtrhkh payi, Winiecki'ye gore kriz 

dinamiklerini tamamlamaktad1r. 
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Yap1sal kriz ~oziimlemeleri, Dircksen ve Klopper (1986) tarafmdan politik faktorlerin ~evreye sokulma

s1yla zenginle§tirilmeye ~ah§tlm1§t1r: Sovyetler Birli~ rejimin me§ruiyeti a~smdan Birle§ik Devletler ve Batt ile 

kar§tla§tmld1gmda daha yiiksek bir biiyilme haddini kamtlama ihtiyac1 ile ya§am diizeyi konusundaki memnuni

yetsizli~ gidcrmck ve insan ba§ma tiiketimin dii§mesini engellemek zorunlulugundan hareket etmi§tir. Sozkonu

su kritcrler gozoniine ·almd1gmda 1983 ytlma kadar Sovyetler Birli~'nde yap1sal bir krizden sozetmenin miim

ki.in olmad1gim, ancak Macaristan vc Polonya i~in gerek ulusal gelirin biiyilme haddi gerekse de insan ba§ma ti.i

ketim gostergeleri a~rsmdan yap1sal kriz etiketine daha uygun ekonomik performanslar gostermi§lerdir. 

Birman (1988) ve Roseficlde'nin (1988) tart1§masma gelince; Roscfielde tarh§maya sosyalist ekonomile

rin irrasyonelliginin kesinligine dayah bir hipotezi ba§h ba§ina §ilpheli bulmakta ve neo-klasik aktl yilri.itmeyle 

kriz a~1klamasm1 reddctmcktcdir. Birman isc, kar§1 varsayimlarm1 sovyetik ekonomilcrin bagnnda geli§en den

gcsizliklerin birikimine dikkat ~ekerck gii~lendirmeye ~ah§1r. Oretim ara~lannmeskimesi ve kit hale gelmesi, 

ger~ek bir makro ekonomik performans dii§i.ikliigii i~in ilk gostergedir. Planlamanm 20 milyon maim, milyarlar

ca ili§ki arac1hg1yla i§letmcler arasmda dola§1m1m,yukanda sozi.inii ettigimiz zaaflardan ka~marak yilriitmesf ola

naks1zd1r. Dengesiztiklerin birikmesi, biiyilme haddinin di.i§il§i.iniin k1thklarm artmas1yla yeni dcngesizliklcr ya

ratmas1 bi~imindeki bir k1sir dongiiye evrilmektedir. Roscficldc'e gore k1thklar, kaynaklarm a§1r1 kullamm1m ga

rantilemi§ bir otorite tarafmdan talcp fiyatlan sabitlendigi i~in ortaya ~1kmaktadir .Sonu~ta iiretim diizeyinde ta

Iep fazlas1 cesaretlenmi§ ve girdilerin dengesizlik fiyatlan ile a§m maliyetli hale gclmesi ile ~ogalm1§tlr. Rosefi

clde, bi.itiin dengesizlik gostergelcrinin kontrollii bir tarzda miisamaha gordiigiinii ve ortada "kontrollii dcnge

sizlik" durumu oldugunu one si.irer. 

Frans1z iktisat~ilarmdan Seurat (1989) ve Drach (1984), krizin konjonti.irel ve sistemc ili§kin bilc§kelcri

ni ay1rma ~abasma girerler. Seurot'yu ilgilendiren yatmmlarm azalmas1, askeri harcamalann artmas1 ve ozcl pi

yasa tarafmdan ~ekilen iicret d1§1 gelirlerin artmasmm bir ti.irevi olarak sosyal-demokrat bir iktisat politikasmm 

karlar ve tiiketim arasmda bir payla§1m sorununu giindeme getirdigi noktasmdad1r. Kriz, parasal ve mali gcv

§eklik ve bunlarm nedcn oldugu kontrolsiizlc§en kredi talebi ile kendini yeniden iiretmektedir. Drach, yap1sal 

krizi yaygm biiyilmeden yogun bi.iyilmeye ge~i§i olanaks1zla§t1ran uzun .donemli bir bi.iyilme kar§tll egilim olarak 

tammlar. Polonya orneginde ise, krizin sisteme ili§kin yonil a~1ga ~1kar ve kriz gidcrck iktidarm hegemonyas1-

nm sorguland1gi, devlet ve parti ayg1t1 tarafmdan toplumsalla§tmlma si.irecinin rcddedildigi bir me§ruiyet krizi 

bi~imini ahr. 

Yap1sal kriz ~oziimlemesinin ilk temsilcilerinden biri Rogulska toplumsal ~dalet, e§itlik ve ~ah§maya da-
. i 

yah bolii§i.imi.in art1k birikimi h1zland1ran kurumlar olmaktan ~1kmasm1, krizin yolunu a~an mekanizmalar ola-

rak tammlar. Roland'm (1989) "post-Kornaiyen" sosyalist ekonomi tezinin kullamm degerlerinin planlanmas1-

nm olanaks1zhgmdan kaynaklanan zorluklara dikkat ~ekmesi ilgin~tir. istatistiksel rekabet, Sovyetler Birligi i~in 

ba~h ba§ina bir kriz vc istikrar gostcrgesi haline gelmi§tir. Mcrkezi planh ckonomilcrin me§ruiyet krizi, kulla

mm degerlcrinin niteliklerinin ve cksik i.irctimlerinin krizine donii§mi.i§tur. A§lrl birikimin ve bastmlm1§ enflas

yonun ala§1m1, marksist kuramcdan zor durumda birakm1§t1r. Bu zorlugu, Chavance (1984,1987) ve Sapir ~oz

meye (1986) ~ah§m1§t1r. Chavance, Boyer'nin (1986)diizenleme bi~iminin bi.iyilk krizi tammlamas1m geni§lete-
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rek, sosyalist ekonomilerdeki krizi birikimin i~sel kaynaklannm t1kanmas1, iicret ili~kisi bi~iminin ve iiretim or

ganizasyonunun kollektivist birikimi beslemckten geri kalmas1 ve birikimin yenidcn ~ canlandmlmasma izin vcri

lecek yeni kurumsal bi~imlerin oturtulmasma kar§1 verilen toplumsal miicadelelerin yo!tunlultu ~er~evesinde ta- · 

sarlar. Sapir, yaygm biiyiime-yoltun biiyiime tartt§masmda daha ileri gitmeye ~ah§arak, Doltu Avrupa'da tek bir 

kriz modelinin sozkonusu olmad1g1 dii§iinccsini giindeme getirir. 1941'dcn itibaren yatmm ~evrimlerinin ctiidii 

her bir yatmm dalgasmm kendine ozgii bir krizi ko§ullad1gm1 ortaya ~1kartm1§t1r. Ortada talcbin biiyiimesinin 

ritmi ile iiretim ara~larmm biiyiimesinin ritmi arasmda bir uyumsuzluk vardir. Ktthga ve enflasyona giden yol, 

bu uyumsuzluktan ge~mektedir. 1972'den sonra ise ozellikle sanayide, ag1r sanayiye verilen oncelik ncdeniylc 

kurulmu§ uzla§mamn kmlmas1 ile kriz politik boyut ka1.anm1§tir. 
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II. BOLUM 

BOYOMENiN TIKANMASI TEMELINDE TARTISMALAR 

1989 yt11 ile birlikte biitiin goriintiileriyle ve sonu~lanyla Dogu Avrupa'da toplumsal bir kriz siireci ya§an

d1. Bu siirecin iktisat kuram1, piyasa-plan ili§kileri ve ozel miilkiyete dayah rekabet~i kapitalizme bir alternatif 

yaratma tarihi a~1smdan ortaya tartt§dmayi bekleyen bir~ok sorunu da doktii. 

Ya§anan kri7Jn degi§ik iktisat kuramlan ve ekolleri a~1smdan tasvir edilme ve tammlanma bi~imleri, bu 

bi~imlerin sm1flandmlmas1 ba§h ba§ma farkh bir teorik ~abayt gerektiriyor. Oncelikle Dogu Avrupa'nm mcrke

zi planh ekonomilerinde ya§anan krizin nedcnlerini, tarihsel ve iktisadi kurumlarm i§lcyi§lerine ili§kin yonlcrini, 

aralarmda bir kategorizasyona gitmeden bir kiime halinde ele ald1g1m1zda §Unlan goriiyoruz: Oncelikle Dogu 

Avrupa'da ya§anan sure~, LDiinya Sava§t'nm sonu ile ~kt§mt§ olan Sovyet Rusya'da ya§anan siire~ten tarihsel 

farkhhklar gosteriyor. Fakat II.Diinya Sava§t ile birlikte, ozellikle, adma belki de sovyctik kalkmma dencbile

cek bir iktisadi siire~ ya§and1g1 ol~iide merkezi planlama deneyimlerinin krizi ortak dinamiklcre sahip goriinii

yor. 

Bu ~ah§manm ileriki evrelerinde daha ayrmt1h hi~imde tart1§tlmak iizere merkezi planlama dcneyimlcri

nin tlkanmasmm nedenlcri §U kiime i~erisinde ele ahnabilir: A§m sermaye birikimi, gelirlerin dag1hmma ili§kin 

~eli§kiler, kimi kuramcilara gore i§letmeler iizerindc a§m gev§ek biit~e k1s1u, ya da daha miilkiyete ili§kin bir 

gerek~e olarak aile i§lctmelerinin darbogazlan ve k1thk ile ortaya ~1km1§ bir eksik tiiketim olgusu. Krizin daha 

~ok teknolojik geli§meye dayah a~1klamas1 ise, onceligi merkezi planlamamn teknik ilerlemeye kar§t diktigi en

gellere veriyor. Boylesi bir a~1klama, elbette yine farkh ekollere tekabiil ederek iiriinlerin kalitelerinin ve kulla

mm degerlerinin planlanamamas1 saptamas1 ve iiretim ara~larmm iiretimine verilen oncelik siirekli degerlendir

mesi ile birle§iyor. 

<;ah§mam1zm ileriki boliimlerinde tartt§acag1m1z krizin "resmi sovyetik tezler" ~er~evesinde a~1klamas1 

ise, odagma yaygm biiyiime faktOrlerinin tiikenmesine ko§ut olarak yogun biiyiimenin engellerini ahyor. Bu tar

tt§ma emegin ve sermayenin verimliliginin biiyiimesi dogrultusunda tutturulmu§ bir temponun yava§lamasma 

yonelik amprik verilerlc de dcstekleniyor. 

Merkczi planlama ekonomilerindeki krize ili§kin bir diger tartt§ma ise heniiz tamamlanmam1§ olam. Bu 

tarll§manm temas1, ya§anan krizin hangi ol~iide ve hangi kanallarla "ithal edilmi§ bir kriz" oldugu ve giderek 

diinya pazarmda ya§anan krizin organik bir par~as1 olup olmad1g1 noktasmda diigiimleniyor. 
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Bu bOliimdc teorik bir panorama ~izerken olduk~a yararlandiAJm, fakat ba§h ba§ma teorik ~er~evesi be

lirlenmi§ kendi ozgiin tahlil ara~larma sahip bir ekoliin temsilcisi olarak goremedigim V.Andreffe gore, kollek

tivist ekonomilerin krizi, (diizenleme ekoliiniln mecodolojisine uygun olarak) "bu iilkelerin geli§me modeller.i

nin, birikim rejimlerinin ve planlama yap1smm ve bunlara bagh bir di.izenleme bi~iminin birikim tarz1yla uyu§

mamasmdan kaynaklanan bir krizdir. (Andrcff 1990 : 2) 

Sonu~ta iscer arz-talep mekanizmasma dayah bir mercekle baktlmt§ olsun, ister sovyet resmi tezlerinin 

bir uzantis1 olsun, bir~ok ekol ozellikle 11.Diinya Sava§1'ndan sonra, sovyetik planlamamn handikaplannm bir

~ok ekonomik faaliyet ve kararm zaten merkezi planlama dt§mda yi.iriitiilmesiyi.iriitiilmesi sonucunu do~rdugu

nu saphyor. Ozellikle rcgulasyonisc kuramcdar, sozkonusu krize kadarki diizcnlemenin sabit fiyatlar altmda 

mikro ckonomik kararlarm miktar iizerindcn taymland1g1 bir dilzenlemcyc dikkat ~ekiyorlar. 

Sonu~ta ister plan dahilinde, ister onun yamba§mda karma miilkiyet yaptlarma dayah iktisadi faaliyctler, 

ckonomide ~evrimsel dalgalanmalara giden bir yol a~1yor. Buda elbette, ozellikle Macaristan iktisat~tlarmm ku

ramsalla§ttrd1g1 bir ba§ka teorik kriz a~1klamasma zemin olu§turuyor. 

Sozkonusu ekonomik ttkanmayi a~1klarken, kar§tla§tlrmah iktisat literatiirilnde olduk~a geni§ bir yer tu

tan ekonomik biiyi.ikliiklerin hesaplanmas1 ve Dogu Avrupa kaynaklarmdaki istatistiklerin sa~1khhg1 tarl1§mas1-

m konum di§mda tutmak mecburiyetinde kahyorum. Fakat en azmdan bugiinden geriye baktldtgmda, sovyetler 

Birligi ve Dogu Avrupa'daki merkezi. planlamanm ba§ans1mn ol~iitii olarak one ~1kanlan biiyi.ime oranlarmdaki 

yi.iksek degerlerin nedenlerinin i§letmeler ve bakanhklar tarafmdan deklare edilen raJ<amlarm §i§irilmi§ligi, ista

tistiklerdeki taban yil se~imi tercihleri, ya da ger~ek enflasyon oranmm gizli kalmas~ oldugunu saptamak nere

deyse bir ortak payda. 

Keza bir taraftan da ornegin Sovyetler Birligi'nde yatmm mallannm fiyat endeksleri yaymlanm1yor. iki 

ytl oncesine kadar Sovyet istatistikleri mukayeseli fiyatlara dayamyor. 

Wiles(1982), Hanson(1984), Kontorovich(1989) ve Nove'ye(1981) gore resmi istatistiklerde bile saptana

bilen ulusal.gelir biiyi.ime haddindeki dii§il§, 1970'lerin ortasmdan itibaren yatmm hacmindeki mutlak dii§ii§ten 

kaynaklamyor. Bir diger tartt§ma ise Cohn(1981) ve Rosefielde(1981) arasmda Sovyet fiyat serilerinin ortiik bir 

enflasyonu i~ermedikleri noktasmda siirdiiriiliiyor. Bu tartt§maya sonradan miidahale. eden Bergson(1987), Sov

yet fstatistik Kurumu verileri ile CIA'mnkileri kar§ila§tmp, her iki durumda da gizli enflasyonun zayif oldugu, 

fakat madeni c§ya ve makine yaptmmdaki kar marjmm 1970'1erde siirekli dil§tilgilnii, ithal makinelerin fiyatlan

nm art1§mm i~ fiyatlarla hesaba kattldtAJm ve dolayis1ylaAlec Nove(1987) ile tart1§arak, en azmdan 1976-80 ara

smda gizli bir enflasyon kaynagmm sozkonusu olmad1g1m iddia ediyor. Nove isc, ileridc tart1§acag1m1z piyasa 

kategorilerinin kullamlabilirligine dair tarh§manm dt§mda aletlcr ve in§aat sektOriindeki siirekli maliyet art1§m

da israr ediyor. Hanson, kammca bu tartt§mayi bir anlamda §U §ekilde istikrara kaYti§turuyor: Sovyetler Birli

gi'nin makine iiretiminin istatistiklerinde gizli bir enflasyon sozkonusudur; mukayeseli fiyatlar iizerinden yah

nm istatistiklerinin saghkhhAJ ise belirsizdir, mutabakat saglanmas1 en zor olan nokta merkezi planh ekonomi

lerde iiretilen ekipmanlara yaptlan yatmm harcamalarmda i~erilmi§ gizli enflasyonun boyutlandtr. 

Krizin en oncmli ozelligi tiim merkezi planlamaya dayah Dogu A\TUpa iilkelcrini belli biri~ c§itsizlik i~e-
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risindc kaps1yor olmas1d1r. 1976-78 arasmda tiim bu ekonomilerde biiyiime oranlan dii§ilyor ve hi~ bir zaman 

1976 oncesi ortalamalarma donil§ sozkonusu olmuyor. Yatmmlarda maliyet daha sonra planlama verilerini ~r

p1tacak bi~imde hep az gosteriliyor. Bu, planlamamn ttkanmasmdaki enformasyon boyutunu a~1ga ~1kanyor. 

<;iinkii merkezi planlama deneyimlerinde sorun, i§letme yoneticilerinin planlamacdardan ilk sermayeyi kopara

bilmelerinde dilgumleniyor. Proje sonras1 i~in tamamlama sermayesi almak gi~erek rasyonellik s1mrlarm1 zorla

yacak §ekilde kolayla§1yor. Bir diger ortak payda olarak, krizin kurumsal yonlerine ili§kin bir a(;1klama da, i§let

me sorumlularmm ger~ek ekonomik risk/sorumluluk almamalan ejµlimini sorguluyor. Eger gelirler maliyetleri 

kar§ilayam1yorsa, i§letme sorumlulan devletin iflasa izin vermek yerinc sozkonusu ve yatmm1 siibvansiyonla des

teklemeye yonclece~inden cmin bir psikoloji i(;erisinde hareket ediyorlar. 

istatistiklerdeki ve planlama modcllerindeki gosterge ve rakam ~arp1tmalan, mcrkezi planh ckonomile

rin ornegin enflasyonu onlcmclerinin tiiketim maddeleri arzim (planh) yine pla:nlanm1§ iicretler ve istihdam ilc 

dcngclcmeye dayand1gi gozo~iinc almd1gmda gidcrek daha vahim bir ha! ahyor. 

TABLO I 

SOSYALiST EKONOMiLERDE DONEMLER iTIBARiYLE YILLIK B'OYOME 

ULKELER 1951-55 1961-65 ~ 1976-78 1979-82 1983-85 1986-88 1979-88 

Bulgaristan 12.2 6.7 7.9 6.1 5.4 3.1 5.5 4.7 

Macaristan 5.7 4.5 6.3 5.1 1.6 0,7 1.6 1.3 

Polonya 8.6 6.2 9.7 5.0 -6.5 4.7 3.3 -0.2 

D. Almanya 13.2 3.5 5.4 4.2 3.9 4.9 3.9 4.2 

Romanya 14.2 9.1 11.3 8.9 3.5 5.8 5.1 4.7 

c;ekoslovak)'a 8.1 1.9 5.7 4.1 1.5 2.9 2.5 2.3 

SSCB 11.3 5.7 5.1 5.2 3.3 3.3 3A 3.3 

KAYNAK: V. ANDREFF;" Crise, Regulation et Reforme dans les Economies Soclalisten; Revue d'Economle Politigue; 

Ocak • ~ubat 1991; n.1, s.12. 

Yukandaki tabla incelendiginde 1976-78 donemini" daralma Polonya" krizi ile damgalanan 1979-82 do~ 

nemini ise" dii§il§ ve ekonomik kriz" donemi olarak adlandirmak Andrefre gore olanakh hale geliyor.(Andreff 

1990 : 12) Bu durumda, Brejniev donemindeki yiizde 3 marjma s1k1§an ortalama biiyiime oram ko§ullanm ise, 

resmi tcrminolojiyle k1smen ~akt§an bi~imdc krizin doruk noktas1 onccsindeki" uzun siireli durgunluk" olarak ta

mmlamak yine miimkiln hale geliyor. 

· Ba§ka iktisat tarih(;ileri ise Drach(1984), Dyker(1985), Sclyunin, Khanin, Sirc(1981), Winiecki(1986) bir

birlerinden bag1ms1z olarak 1980'1i y11lar krizinin sava§ sonras1 uzun donemli bir krizin u1.ant1s1 oldugu hipotezi

ni ileri siiriiyorlar. Bu da farkh ekollerin, birbirleriyle kesi§tikleri bir a(;1klamayi temsil ediyor. 

Krizin teorik sorgulanmas1 ~abasmm bu noktasmda da, yine 11.klSlmm hirinvi boliimiinde tart1§acagim1z 

1960'h yillar reformlarmm ardmdan tekrar bir silkini§ ya§amp ya§anmad1g1 tartJ§ma,s1 giindeme geliyor. Resmi 

istatistikler 1960'h y11lann sonu ve 1970'li yillarm ilk yans1 i~in bir canlanmayt en azmdan kag1t iizerinde one ~·-
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kanyorlar. Batrh tahminler ise, 1965 Reformlan'nm hii;bir ciddi biiyilme h1zlanmas1m uyarmad1gm1 savunuyor. 

Sovyetler Birligi'nin gayri safi milli has1la biiyilme oram iizerine CIA'nm batth ista~istikleri kullanarak yapt1g1 

i;ah§malar karamsar yorumlan degi§tirmiyor. 

TABL02: 

SOVYETLER BiRLIGl'NiN GSMH BOYOME ORANI 

5.5 5.0 3.7 2.6 2.4 2.1 

KAYNAK: V. ANDREFF; •Crise, Regulation et Reforme dans Jes Economies. Socia listen; 'Revue d'Economie Politlcme; 

Ocak • ~ubat 1991; n.1, s.12. 

Andreff bu rakamlan, mutlak degerlcr olarak tartI§mah bulsa da, dil§il§ egilimini saptama ai;1smdan dik

kate deger buluyor. (Andrcff 1990 : 13) Bu uzun erimli dii§ii§iin en yaygm ai;1klamas1 kaynaklarm verimlilikleri

nin art1§ma dayah bir yogun biiyilmenin ko§ullarmm yarattlamaytp, yaygm bilyilme evresinin sonlarmda ttkaml

d1g1, ekonominin ~iiriimeye gittigi yoniinde. Krizin cereyan edi§ siirecine ili§kin Aganbegyan, bir ilretim fonksi

yonu iizerinden ai;1klama geli§tirmi§tir. 

y = Cl~~ !<'"'~ ~ 
K = Sermaye stogu, L = Em.ek, M = Birincil maddeler ve 

olmak ilzere e§itligin her iki tarafmt logaritmaya donii§tilrilp birinci tilrevi ald1g1m1zda 

Bu denklemde de y,k,l ve m iiretimin, sermayenin, emegin ve birincil maddelcrin bilyilmc oram oldugun

da, r ise faktorlerin toplam verimliliginin degi§imini temsil eden kalmtt degeri oldugunuda, Aganbegyan, yaygm 

bilyiimenin paytm r /y ili§kisi ile oli;ilyor. Bu durumda 1966-70 aras1 yiizde 45 olan bu oran, 1981-84 aras1 yiiz

de 34'e dil§ilyor. 

Weitzman(1970) ise 1950-59 Sovyet biiyiimesine ili§kin ikame esnckliginin 1 'dcn kii1;iik oldugu bir fonk

siyon kurmu§tur. Bu fonksiyonda sermaye birikimi, emegin bilyiimesini yava§ca a§maya ba§lar. Ozellikle zay1f 

ikamc esnekligi dolay1s1yla yaygm biiyiime sermayenin azalan verimliligi yilzilndcn yava§lam1§ttr. Dolayts1yla bii

yiime oranmdaki dii§il§il ancak tcknik bir ilcrlcme restore edebilir. Vine basil bir ilrctim fonksiyonundan yola 

i;1karak Ant§i§kin(1973) Y A(K,L) fonksiyonunu kullanarak saf bir yaygm biiyilmeyi w 1 oldugu durum olarak 

tammhyor. 1951-70 doneminde bu iktisat~1ya gore yaygm biiyiime faktorleri Sovyetler Birligi'nin ekonomik bii

yiimesine yiizdc 51.7 oranmda katk1da bulunuyorlar. 

Loginov ve Novitskiy(1986) .ise, bilyiimede yaygm ve yogun faktorlerinpaylanm hesap ederken, a§ag1da 

tammlad1g1m1z milli gelir biiyilme modelini kuruyorlar. 



C Toplam maliyctler, W iicret fonlan, A amortisman giderleri, M maddi girdi harcamalan, Y milli has1-

la, k biiyiime oram, Y /L, Y /K, Y /M oranlan da emek, sermaye ve materyel girdilerin verimlilikleri olmak iize

rc tammlamyorlar. 

C=W+A+M 

W = w . L, ortalama iicretin istihdam edilcn i§giicii ile ~arp1m1 

A = a . K, amortisman orammn sabit fonlar ile ~arp1m1 

ile ifade edilen tcrimler s1ras1yla iicretlcrin, amortismanlann ve ba§langt~ evresinde (s1f1r indisli) maddi 

girdilcrin paylarmt tammhyor. JI. olarak yazd1g1m1z ozde§likteki ii~ parantezdcn ilki biiyiimcnin yaygm bile§en

lerini veriyor, ikinci ve ii~iincii bloklar ise yogun bile§enleri. Loginov ve Novitskiy, ikinci bloku yeni tekniklcrin 

devrcye sokulmas1yla belirlenen kat1ks1z yogun biiyiime bilc§eni ve ii~iincii bloku ise basamakh rand1man sayc

sindeki etkinlik kazammlan olarak yorumluyorlar. Sovyctler Birli~i'nin boylcce bclir~cnmi§ biiyiimede yo~unlu

guna faktorlerin payi, 1961-65'dc yiizde 27.0, 1966 - 70'de yiizde 28.4, 1971-75'df yiizde 8.1, 1976-1980'dc 

yiizdc 21.3, 1981-83'de yiizde 31.7 olarak tahmin ediliyor. Bu olgu a§ag1daki tabloda' i~erilcn verilcrle de ~akt§t

yor. 

TABL03 

YILLIK ORTALAMA BRUT VATIRIM BOYCIMESI lie SERMAYE ~e EMEt.IN 

VJLLIK ORTALAMA URETKENLICt (1961 -1987) , 

Olkeler l!lti6·/0 1971-75 1976-80 1981 ·82 1983-64 1965-87 

t 82 7.S Ii.I 'J 1 'J.11 4,1 

Bulgar i atan II -1.7 -I.I -2.3 -2.1 - 2.7 -1.3 
j IZ,4 67 4.1 1.1 O.!> ·II.I 

' !..4 ii.2 4.1 2.3 1.8 ,1.B 

Macartstan " l.l -i .~ -2.!I -1.!1 -2.l -2,1) 
f I I.I !>,ti 2,4 2.9 3,ti 2,5 

t 5.5 8.1 1.7 - 6.8 6.4 3,3 

Polonya k -o.i. 1.!I -5.J -12.S 3.1 0.8 
; 0.1 11. l -0.-1 -11 .J 10.4 5.ii 

r 51 s·.2 'J.I 'J. I 4,/ 4,4 

D.Almanya I< U.-1 - 0 .4 -1.2 - 1.5 0.9 ·0.1 
; \1.1 :u 3,4 -1.2 - 2.5 5,2 

l I 'J li.t.. Ii ( 2.4 5.:J 5,li 

Roman ya ~ l,J I.I -~.u -4.!I - ii.ti - 1,3 
I llJ .1 10.7 8.:i -5.l 4.2 1,2 

r !>.Ii 5.4 3.3 -0.3 2.3• 1.8 

~ekoalovakya 
Jc. 41.4 - 0,1 -2.5 - 11.2 -2.1 -2.5 
I 11.:J 7.11 'J.!> -5.11 - 1.8 3.5 

t ti ,8 4.1 3.2 2.9 3.1 3.1 

s.s.c.e. " • O.li -2.11 - J.2 - a.1 - 2.1 - 1,11 
i l .IJ Ii.II 2.4 3.ti 3,7 S.3 

/: Emekin y11/1k ottalama iireikenligi k: se1111aye11i11 y11/1k 011ala111a iiretke11/igi i: Ytlllk 011a/a111a btiit yatmm biiyiimesi 

KA YNAK: LOGINOV, V. ve NOVITSKIY, N.; "Factors and Trends In the Intensification of Socialist Reproduction"; 
Ptohlems of Economics; Haziran 1986; c.29; n.2. 
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Sonu~ta girdilerin giderek dii§en bir egilimle biiyiimesi onemli bir gosterge. Oretimde harekete ge~irilen 

emek miktan gidcrek daha az htzh bir ritmlc biiyiiyor. Ostelik merkczi planh ekonomilcrdc bu oran (istihdam 

edilen niifus/gcnel aktif niifus), 1955'de yiizde 2.5'dan, 1981-85 arasmda yiizde 0.7'ye ve 1987'de yiizde 0.4'e 

dii§iiyor ... (Sovyetler Birli~ rakamlan) Bulgaristan'da bu dii§ii§ 1983-84, Polonya'da 197983 ve Macaristan'da 

198l'den itibaren h1z kazah1yor. 

Bu olgulara ek olarak yaygm biiyiime ydlan Sovyetler Birli~ ve Dogu Avrupa'da tiim geleneksel el eme

gi rezervleri (k1rsal kampa~yalar, emekliterin istihdam1, ogrencilerin mevsimlik ~ah§inalan, sosyalist cumartesi

lcr) siiratle tiiketiyor. Sovyctler Birligi'nde haftahk i§giinii 1955'de 47.8 saat iken, 1979'da 40.6'ya dii§iip, 

1982'de 41.6'ya ~1k1yor. 

1970'ti ydlarm ikinci yansmda sabit sermaye stogu artt§lan tiim merkezi planh ekonomilcrde yava§lad1. 

Briit yatmm harcamalan 1980'1i yillarm ba§1 ilc birlikte dii§tii. (Bu kez Sovyetlcr Birtigi ve Bulgaristan hari~). 

Liberal tezlcre gore, ilretim ara~lartnm ozel sermayeden ~1kanlma siireci etkinligi azaltti . . 1981-82 yillarmda 

scrmayenin vcrimliligi en bariz dii§ii§ii ya§and1. 1985 yilmdan sonra yatmmlann tekrar sitkinmesi 1966-75 done

mindeki yattr1m biiyiimesi diizeyine ula§mad1. Ve sermayenin iiretkenligindcki dil§il§c bir son verilcmedi. Bura

dan da ozellikle Anglo Amerikan iktisat~darma gore ~ok bclirgin bir bi~imde "iirctim ara~larmm ya§lanmas1" ol

gusu ortaya ~1k1yor. 

Te~hizattn siirekli bariz bir gecikme ile iiretim siirecine sokulmalan egilimi, i§lctmclerin yatmm harca

malarm1 varolan ekipmantn modernizasyonu yerine yeni §antiyeler a~arak ger~eklc§tirmclcri, amortisman fonla

nm ise i§levsizle§en aletleri degi§tirmek i~in dcgil i§leyen sermayeyi yaymak i~in kullanmalan egilimi ile peki§ti. 

Sonm;ta uzun vadede y1pranm1§ makinelcrin gorcli ag1rhg1 makine park1 i~inde artt1. Yatmmlann yaygm karak

teri ile baglantih olarak iiretim kapasitesinin kullamm1, tam kapasitcsinin altmda ger~cklc§meye ba§lad1. Yogun 

biiyiimeyc ge~ememenin krizi olarak tammlanan bu a~1klamamn u~ noktas1, kapasite kullamm oranlarmm cvri

mi ile birle§tiginde bizim bu ~ah§mada tartt§masma girilmcycn Keynezyen yorumlara yola~1yor. · 

Yaygm biiyiimenin tiikenmesini saptayan son gosterge de ara mat tiiketimini~ daha onceki y1llarda oldu

gu gibi artmaya devam edememesidir. Merkezi planh ekonomilerde iiretim birimleri~in kaynak ve enerji kullan

ma yogunlugu ~ok yiikscktir. Fakat ate yandan cnerji tiiketiminin csnekligi (GSMH'ya gore) Sovyctlcr Birtigi'n

de 1975-80 doneminde 1.26 iken, Amerika birle§ik Devletleri'nde bu oran 0.6'd1r. Bu yap1, 1960'lann sonun

dan itibaren kar§tla§tlan dogal kaynaklann devreye sokulabilirligindcki azalma ilc birlikte degcrlcndirilmelidir. 

Elbctte kriz a~1klamas1 ile baglant1h olarak yaygm bliyiimcnin t1kanmasmm a§1lmasma yonclik kimi goril§lcrin, 

birincil maddclcrin ve enerji iirilnlerinin israfmm onlenmesini ve ara ma! tiiketimlerinin Batt normlarma yakla§

mas1m giindemine ald1g1 goriiliiyor. 

Krizdcn 'rtkt§ i'rin teknik ilerleme yoluyla biiyiimenin yogunla§mas1 yolunun 6ne siiriilebilecegini sezmek 

kolayla§1yor. Her ne kadar ara§t1rma ve geli§tirmeye yap1lan harcamalarm milli gelire oram 1965'de yiizdc 3.6 

iken, l983'de yiizde 4.7'ye ~1km1§sa da, ara§t1rma geli§tirme siirecinin bir ~1kt1s1 olarak dii§iinece!timiz yeni tek

nikler, bu tekniklerin a~1kta b1rakttg1 'rah§anlarm sayts1, bu yeni teknik uygulamalann iktisadi etkileri, ve iiretim 

siirecine uygulanmalanndan dogan karlann resmi istatistiklere gore yukanda verdi~imiz oranlara gore yiiksel-
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medigi ortaya ~1k1yor.1974'den itibaren ara§t1rma -geli§tirme maliyetleri getirisini a§1yor. 1985 yilmda Sovyet 

iirctiminin mckanik donamm a~1smdan sadece yiizde 29'u diinya normlarma uyumludur. Tiim bu olgular, once 

1960'h, sonra da 1980'li yillardaki reform ~abalannm iktisadi arka planm1 olu§tur~yorlar. Elbette tiim Dogu 

Avrupa'daki merkezi planh ekonomilere ozgii krizin boyutlanm art1ran iktisadi siire~ler biiyiime oranlarmm dii

§ii§ilnden ibaret de~il. Entlasyonist baskilann ya§am dilzeyi ilzerindeki etkileri, devlct biit~esinin ve dt§ ticaretin 

konvertibl dovizler cinsinden a~1k vermeleri, diinya pazan ile kurulan miibadele ili§kisi souncundaki artan d1§ 

bor~lar ve giderek ilk i§sizlik belirtileri, grevlerin artmas1 ve kurumsal ~oziilmeler, krizi bir biitiin olarak algila

mam1z icin ipuclan sunuyorlar. 

Degi§ik kuramsal akmilarm krizi a~1klamak i~in dogrudan bir ozgiin teorik ~er~eveye sahip olmamalan 

her ne kadar bir ara§tmcmm i§ini zorla§tlrsa da, her kuram ve ekoliin kendine ozgii reform ve istikrar onerisi, 

kriz.i nasd tammlad1klarma dair ~1karsamalar yapmak i~in yetersiz de olsa yola ~1kilabilir bir veri tabam olu§tu

ruyor. Yaptlan reform onerilcri, kriz a~1klamasmm teorik a~1klamasm1 bagrmda ta§1yor. 
' . 

Boylclikle reformcularm sm1flandmlmas1 bize kr iz a~1klamalanm s1mfland1rma icin k1smi de olsa bir ola-

nak tammt§ oluyor. 
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11.KISIM 

Bu Kts1m'da yaptlan sm1fland1rma l.Kts1m'm birinci bolilmiinde ele alman reformcular ve reform model

lerini silre~ i~inde ya da bolii§ilm ve piyasa temelinde bir sm1fland1rmadan, ya da bunun yams1ra iktisadi kriz 

kuramlan ~er~evesinde ele alan yakla§imdan farkb bir yontemle yap1lm1§t1r. Bu Kts1m'da yapttgim s1mfland1r

ma z1mni olarak Sovyetler Birligi ve Do~ Avrupa ekonomilerindeki merkezi planlama modelinin t1kanmasm1 

tarihsel baglam1 i~inde ele almaktad1r. 

Bu Kts1m'daki bolilmleri olu§turan her bir kuramda elc ahnan yakla§tm a~1smdan mcrkc7j planlama dc

neyiminin krizin olgunla§ma evresi farkh donemlere tekabiil etmektcdir. Ornegin kriz olgusu Sovyctik tezlcrdc 

ozellikle 1985'lerden bu yana hakim bir soylem haline gelirken; "biirokratik yozla§ma" kuram1 kriz siirecinin 

ba§lang1~ tarihini 1928'de Stalin'in "tek adam" olmasma kadar ~eker. "Devlct kapitalizmi" ele§tirisi kuramt, "bii

rokratik yozla§ma" kurammdan farkh olarak, merkezi planh ekonomilcrin 1920'lcrin sonundan itiharen sosyo-e

konomik karaktcrinin de kollektivist temelden kopanld1gm1, "devlet kapitalizmi" ~en;evesinde kendini yenidcn 

ilrcttigini temel tez olarak one surer. Piyasa sosyalistleri i~in ise, merkezi planh ekonomilerin sorunlanmn kri

ze donii§mesi ise ozellikle 1960'h y1llarla birlikte giindeme gelmi§tir. Liberal Batd1 tezlcr ise, zaten kollektivist 

temclli bir iktisadi rasyonalitenin varolamayacagi ongori.isi.iyle hareket ettiklcri i~in, mcrkezi planh ekonomilcri 

.dogumlarmdan bu yana reel olarak kriz olgusundan uzak duramayacag1m iddia eder. 

Ben de bu K1s1m'da kollektivist ekonomilerin krizinin olgunla§ma cvresini farkh donemlere tckabiil etti

rcn kuramlan elc almamn yararh oldugunu dii§iinerck mcrkezi planh ckonomilcrin krizi i.izerine si.ircn tartt§ma• 

lar i~in farkh bir teorik zemin olu§turmaya ~ab§tlm. Farkb tarihsel donemlerin analizinden yola ~1kan kuramla

rm ayirdedici noktalanm ayiklamamn yararb olacag1m di.i§i.ini.iyorum, zira hir sosyal bilimcinin inceleme nesnc

si, incclcycn ozncnin mcrccginde baz1 kmlmalara maruz kahr. Mcrkczi planh ckonomilcrin krizi incclcnirkcn 

de, bu ekonomilerin sosyo-ekonomik karakterlerine yonelik saptamalar baglammda farkhhk gostermcktcdir. 

Bu ozgiin saptamalar temelinde yiikselen kriz kuramlanm irdelemek benim i~in ayr1ca bir onem ta§1maktad1r. 
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I.BOLOM 

SOVYETLER BIRLIGl'NDE YASANAN EKONOMIK KRiZE "RESMI TEZLER" 

CERCEVESINDE GETIRILEN ACIKLAMALAR 

Bu boliimde, Sovyetler Birligi'nin 1960'lardan bu yana kisa bir panoramasm1 verdikten sonra, ozcllikJe 

'80'li y1llarda ortaya ~1kan ekonomik krizin "resmi tezler" ~er~evesinde ele ahm§ tarzm1 irdelemeyi hedefliyo

rum. Burada kulland1g1m "resmi tezler" nitelemesi, bizzat yonetimin yakla§1m1m if ade etmektedir; fakat bu go

rii§lerin iktidara dogrudan yans1mas1 bir siireci gerektirmi§tir. Bu bOliimiin bir diger hedefi de bu siireci sergilc

mcktir. 

A)1965 KOSf GIN REFORMLARI 

Sovyetler Birligi'nde 1965 ytlmda varolan ekonomik i§leyi§i reforme etme ~abalan giindeme gelmi§tir. 
' 

Donemin Ba§bakam'mn ad1yla amJan "Kosigin Reformlan"nm, 1985'den itibaren ba§layan ekonomik reformla

ra gore ayirdedici ozelligi donemin SBKP Gene! Sekreteri Leonid Brejnicv'in dogrudan katk1smm olmamas1-

d1r. Diger bir deyi§le, 1965 Reformlan, en iist politik organlann destegine sahip degildir. Zaten Leonid Brejni

ev'in politik giiciinii reformlarm aleyhine kulland1g. 1968 yihnda, Kosigin Reformlan da etkinligini kaybctmi§

tir. '80'1i yillarda ya§anan ekonomik reform siireci ele ahnd1gmda, olduk~a farkh bir durum sozkonusu olmakta

dtr. Giiniimiizdeki siire~te reformlan one siiren Genel Sekretcr Mihail Gorba~ov'dur ve bu kez rcformlara go

reli olarak soguk bakan ise Politbiiro'dur, fakat reformlan one siirenin M.Gorba~ov olmas1 en onemli ko§ulu 

saglamaktadtr. (Aslund 1989 : 10) 

i) 1965 KOSIGIN REFORMLARl'NA VOL VEREN NEDENLER 

ve ALINAN ILK SONUCLAR 

1950'lerin sonu ve 1960'larm ilk yillarmda Sovyetler Birligi'nde, ozellikle tanm sektoriinde olmak iizerc 

oncmli bir daralma ya§anm1§t1r. Tanmsal iirilnlerde ciddi bir k1thk ba§gostermi§tir. Et, silt ve tah1l iirctimindc 

onemli bir daralma hatta k1thk ya§anmt§tlr. 1950'1i yillann ozellikle sonlanndan itibaren tanmda idari metotlar

la yonetim tekrar gii~ kazanm1§ttr. Yonetimde idari metotlarm ag1rhk kazanmas1, tanm sektoriiniin yams1ra, en

diistriyel alamn geni§lemesinin oniinde de bir engel haline gelmi§tir. (Aganbegyan 1988 : 9) 

Endiistriyel iiriinlerin ve tiiketim mallannm i.iretiminin biiyi.ime oram, dev sermaye yatmmlan ve ek 

emek ve hammadde kaynaklarmm kullamlmasma ragmen, dii§meye ba§lam1§tlr. Bunun sonucunda ortaya ~1kan 

isc cmek ilrctkenliginin biiyiime oramnda bir dii§ii§, !;tkt1/sermaye oramnda bir azalma ve girdi/~1kt1 oramnd~ 

da bir dii§ii§tiir. (Aganbegyan 1988: 9) 

Abel Aganbegyan'a gore, 1960'larm ortasmda i§lerlige koriulan ekonomik reform, bu kriz olgusunun k1s~ 
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men a§Jlmasm1 sa~am1§tlr. SBKP Merkez Komitesi'nin Mart 1965'de yap1lan Plenumu'nda tanmsat problem

lerle, Eyliil 1965 Plenumu'nda ise endiistriyel problemlerle ilgili 1rozilmler aranm1§hr. Her iki Ple,num'dan 1r1-

kan sonu1r i§lctmelerin bag.ms1zhgmm ve idari metotlarla yonetimden iktisadi metotlarla yonetime ge1;i§ bi1;i

minde olmu§tur. (Aganbegyan 1988 : 9) 

1966-70 yillan arasmda yiiriirliikte olan Sekizinci Be§ Y1lhk Plan sonu1rlan, yukanda soziiedilen onlemle

ri hakh 1r1kanr niteliktedir. Bu donem goroniine almd1g.nda ve bir onceki donemle kar§1la§tmld1g.nd~rnrtaya 1r1-

kan durum §udur: 1) Tanmdaki bilyiime oram iki katma 1r1km1§hr. 2) Endiistrideki 1r1kti/sermaye ~~ammn dil§

mesi durmu§tur. 3) Toplumsal emek iiretkenligi 1/5 oranmda artm1§tlr. 4) Ulusal ekonomideki 1rah§1r sermaye

nin devri hizlanm1§hr. 5) Petrol ve hammadde tilketimi azalm1§llr. 6) Ki§isel reel gelirde yiizde 33'liik bir artl§ 

saglanm1§hr. 7) Tiiketim ve birikim i1rin kullamlan ulusal gelir, bir onceki Be§ Yilhk donemdeki yiizde 33 orana 
I 

kar§1~, yiizde 41 olarak ger1rekle§mi§tir. (Aganbegyan 1988: 9) · 

ii) 1965 KOSiGiN REFORMLARl'NDAN GERIYE DONO~ NEDENLERI: 

Kosigin Reformlan'mn, giiniimiizdeki reform siirecinden en oncmli ayrim noktas1 iist diizey politik des

tegin varhgi ile ili§kilendirilmi§ti. Bu nokta, belirgin bir farkhhg1 i§aret etmesine ragmen, bizi daha onemli bir 

sonuca da gotiirmektedir: Ekonomik reformlarm tiim ve1rheleriyle yiiriirliige konabi,mesi, gil1rlii bir politik dcs

tcgi gerektirmektedir. 

SBKP Gene! Sekreteri L.Brejniev'in 1965 Reformlan'nm bizzat miman olmamas1, sozil edilen reform 

siirecinin kaygan bir zeminde yolalmasma neden olmu§tur ve Gene! Sekrcter L.Brejniev politik giiciinii reform

lardan uzakla§ma yoniinde kulland1gmda da, reform siireci likide olmu§tur. 

Ost diizey polilik organlarm desteginden yoksunlugun yams1ra, 1965 Kosigin Reformlan'ndan geriye do

nii§iin hir diger onemli nedcni de, bu reformlarm gerekliliginin yetcrince a1r1k deklare edilmemesidir. ll.Diinya 

Sava§1'mn y1k1m1 ardmdan girilen yeniden in§a siireci ve onun sundugu goreli iktisadi rcfah, toplum nczdindc 

ekonomik reformlann gerekliliginin yak1c1hgmm hissedilmesine engel olmu§tur. Dolayis1yla toplumsal destck 

anlammda, Kosigin Reformlan kendi likidasyonunu engelleyecek bir zemin bulamam1§t1r. 

Bu donemde uluslararas1 ili§kilerde ya§anan deneyimler de, reform siirecini sekteye ugratan bir diger et

mendir. 1968'de <;ekoslovakya'da ya§anan reform siirecini engelleme amac1yla yapdan Var§ova Pakh'nm milda

halesi, Sovyetler Birligi'nin kendi i1rinde ya§ad1g. reform siirecini dogrudan etkilemi§tir. <;ekoslovakya'daki eko

nomik reformun sona erdirilmesi, Sovyetler Birligi yonetiminin kendi i1rinde Sovyet reformistlerini de i1reren 

ekonomik i§leyi§i gozden ge1rirme egilimine kar§1 yogun bir ajitasyon ba§latmalanm da beraberinde getirmi§tir. 

(Aslund 1989 : 10) Aynca bu donemde ya§ananlar Sovyet liderlerinin biirokratik i§leyi§lere ve klasik uygulama

larm iistilnliigiine giivenlerini politik a1r1dan peki§tirmi§tir. Dolayis1yla degi§ime duyulan ihtiya1r hissedilemez ol

mu§tur. 

Kosigin Reformlan'nm silrekliligini engelleyen bir diger neden de, ekonomik reformun teorik temelinin 

zay1fl1g1d1r. (Aslund 1989: 11) Sovyet iktisat teorisi, illkenin gereklerine cevap verecek geli§kinlik dilzcyindc de-
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gildir. iktisat teorisinde yeni arayislara girmek yerine, orne!9n kompiiterizasyon ile 'optimal' planlamaya kavu

sulaca~ diisiiniilmii§tiir. 

Bu altbashk altmda s1ralad1~m ve geriye doniisiin arka plamm veren etmenlerin, genelde Kosigin Re

formlan'na d1ssal oldu,!tu goriilmektedir. Dogaldtr ki, bir iilkenin yi>netiminin belirlenmesi salt d1§Sal nedenlere 

bagh olamaz. Dolayistyla, Kosigin Reformlan'na i~kin birtak1m sorunlar da vard1r ki, bu sorunlar da bu reform 

siirecinden uzaklasmaya yola~an etmenlere donii§miislerdir. 1965 Ekonomik Reformlan'm~ ba§anlanm, Seki

zinci Be§ Yilhk Plan sonu~lanna gore gormii§ olsak bile, bu goreli geni§lemenin kahc1h~nm olup olmad1gi irde

lenmelidir. Bunun yollamician birisi de, Kosigin Reformlan'mti i~sel sorunlanm ele almaktlr .... 

Iii) KOSIGIN REFORMLARl'NIN B~ARISIZ KALDICI NOKTALAR: 

1965 Kosigin Reformlan'nm siireklili!9ni ve gelismesini engelleyen, kendi yontemine i~kin birtak1m so

runlar, basans1z kald1~ noktalarm zeminini olu§turmaktad1r. 1965'de uygulanan ekonomik reformlarm yatmm, 

bilim ve teknoloji alanlarmda gii~lendirilmemesi, diger deyi§le zaten sorunlu olan ya da bir gecikmi§ligi yasayan 

bu alanlara gereken ag1rhgm verilmemesi sonucu zayiflad1g1 bir ger~ektir. 

Bir diger ger~ek de, yonetim bi~iminde yaptlmas1 hedcflenen degisikligin ger~eklesememesidir. Aganbeg

yan, bu sorunu yonetimin iist basamaklarmdaki bir onceki idari metodun devam etmesi ve demokrasiyi gelistir

mc yoniindeki ad1mlann ve salt ekonomi degil, ekonomik hayatm diger unsurlarmm da yeniden yap1landmlma

smm ~ok sm1rh olmas1 bi~minde saptamaktad1r. Bunun sonucu olarak da, iiretimin temel b$mn yonctimindc

ki temel kosulllar ile planlama, mali, arz ve organizasyon ~hsmalarmdaki eski idari metotlar arasmda kar§tthk

lar geli§mektedir. (Aganbegyan 1988 : 10) 

Yine Aganbegyan'a attf yaparsak, ekonomik reformun uygun ko§ullan yaratmadaki ba§ans1zhg1, Doku

zuncu Bes Ydhk Plan sonu~lanndan da anlastlmaktad1r. Sekizinci Bes Ytlhk Plan'm ba§anh sonu~lan, ekono

mik hayatm diger yonlcrinde yaptlamayan de!9siklikleri, Dokuzuncu Bes Ytlhk Plan daha geri sonu~lara gotiir

miistiir. Dokuzuncu Bes Y1lhk Plan hedeflerinin donem sonu itibariyle sonu~lanna bakdd1gmda ortaya ~1kan 

tablo §Udur: 1) Kaynaklardaki biiyiime a§ag1 yukan Sekizinci Bes Ydhk Plan donemindekiyle ayn1 kalm1§tlr. 2) 

Ulusal gelir yiizde 41'den yiizde 29'a dii§miistiir. 3) Endiistrinin payi ise yiizde SO' den yiizde 43'e inmi§tir. 4)E

mck iiretkenligi azalm1st1r. 5) Bir onceki plana gore tanmm payi yiizde 21 iken, yiizde 13 olmustur. 6) c;1kt1/

sermaye oram keskin bir §ekilde dil§mii§tiir. 7) Petrol ve hammadde tasarrufu durmustur. (Aganbegyan 1988 ; 

10) 

iktisadi sonti~lan a~1s1ndan degerlendirildiginde goriilen, 1965 Ekonomik Reformu'nun bir sonraki done

min ihtiya~Ianna cevap veremcdi!9dir. Bir diger deyi§le, 1960'lann ortasmda uygulanan ekonomik reform "yan 

onlemler" getirebilmi§tir ve bu da iilkeyi, kriz-oncesi duruma sokmu§tur. (Gelvanovskiy 1990 : 82) 

Bu noktada 1946-1983 donemini, Sovyetler Birliw'nin geli§me oranlan baglammda inceleyen bir tabloya 

yer vermek yararh olacakttr. 
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TABLO:l 

SOVYETLER BIRLICl'NIN SAV~·SONRASI B'OYOME ORANLARI 

(yalhk ortalama arh§ oram ytizde olarak) 

1946·50 !lli:Z!l 1971-80 1981-82 ~ 
Ulusal gellr 14.6 8.7 5.0 3.6 3.7 

( uretilml§) 

Endu~triyel . ~1kt1 13.6 10.1 6.0 3.1 4.1 

Tar1msal ~1kt1 10.5 4.5 2.9 0.1 9.0 

(y1lhk ortalama 

miktar) 

Ula§•m navlunu 

miktar1 13.6 8.8 5.5 2.5 3.8 

Sabit sermaye 7.6 9.4 8.0 6.8 6.5 

Emek uretkenlijti 10.8 7.5 3.9 2.9 3.4 

Ki§i b11§ma 

ger~ek gellr 5.8 3.9 1.7 2.4 

Oretken birikim normu 

nominal 16.9 19.7 17.6 15.5 

ger~ek 13.2 8.4 12.1 8.3 

KA YNAK: SOROKiN,G.; "Growth Rates of the Economy"; Problems of Economics; Arahk 1986; c.29; n.8 s.45 

Bu tablonun bize sundu~ veriler, ekonomide ya§anan durgunlu~ ve gerilemeyi somutlamaktad1r. Bu 

tablodaki verilere gore, 1946-50 donemi itibariyle hemen tiim verilerde bir dil§ii§ goriilmektedir. Bu dii§ii§ 

1971 so~ras1 itibariyle daha keskinle§mektedir. Ve tabloda kullamlan zaman sm1fland1rmas1 ger~ek iiretken biri

kim normuna gore belirlenmi§tir. 1946-50 sava§ sonras1 ekonominin yeniden in§a oram yiiksek birikim ve sava§ 

s1rasmda s1mrli kullanilan sermayenin yeniden i.iretim surecine sokulmas1 tarafmdan; 1950'1er ve 1960'larm 

oranlan yiiksek birikim normuna gore (hem nominal hem gen;ek) belirlenmi§tir. 1970'ler ve 1980'lerde oranla

rm azaltilmalanna bagh olarak ger~ek norm, nominal normdan biiyiik farkhhk gostermektedir. (Sorokin 1986 : 

45) 

1965 Reformlan'nm amacma ula§amad1g1 noktalardan bir digeri de, biirokrasinin gilciiniin azaltilamama

s1 olarak formiile edilmektedir. Aslund'a gore, ba§anh bir reformun anti-reformcu biirokrasinin giiciinii k1rma

s1 gerekmektedir. Oysa, 1960'larda, reform fazlas1yla iktisadi bir bi~imde alg1lanrn1§tir ve merkezi iktidar nere

deyse daha da tahkim edilmi§tir. Bir reformun anahtar problemi partinin ve biirokrasipin giiciinii kirmak olma

sma kar§m, 1965 Ekonomik Reformlan bunu ba§aramam1§t1r. (Aslund 1989: 12) 

Aym yazarm ba§ans1zhwn nedeni olarak i§aret ettigi bir ba§ka nokta da, reformlarm uygulanmasmdaki 

tutars1zhklard1r. Oysa ki, reform uygulamalan belli bir tutarhhW gerektirmektedir. Yazar, tutarstzh~m zeminini 
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§oyle a~1klamaktad1r: Reformlarm ayrmtalarma Gosplan biirokratlan tarafmdan §ekil verilmekte ve reformlar 

tum degi§iklere aslmda kar§.1 olan biirokratlar tarafmdan uygulanmaktad1r. (Aslund 1989 : 12) Bu da reformla

rm ayrmhlandmlmas1 ve uygulanmasmda tutars1zhklara neden olmaktad1r. 

B) BREJNIEV DClNEMi VE 1970'LER 

Yukanda clc ald1g1m "Kosigin Rcformlan"nm Brejnicv, SBKP Genet Sckrctcri ikcn yiiriirliigc kondu~

nu belirtmi§tim. Leonid Brcjniev 1964-82 yillan arasmda Sovyetler Birligi'nin en iist diizcy politikgtlrevlisi ol

dugu i~in, 1970'1i yillar bir bakut'!a tamam1yla Brejniev'in yonlendiriciliginde ya§anm1§tlr ve boylclikle. d~nemin 

iizgiinliiklcrinc damga vuran lidcr de, Brejnicv'dir. 

Brcjniev doneminin en bclirgin siyasi ozelligi, bir detant donemi olmas1d1r. Bu detant done.minin ana hat

um ise "Brejniev Doktrini" diye adlandmlan, kapitalist diinyanm kar§ll sistemin i~ i§leyi§ine dogrudan miidaha

lclcrinin, kar§1 miidahaleylc sonu~lanacag1m bclirten, diger bir dcyi§lc toplumcu sistcmdcn en ufak bir toprak 

koparttlmasma izin verilmeyeccgi temeli iizerine oturan bu doktrindir. Yani uluslararas1 planda artik "e§it gii~le

rin" kar§1thg1, bunun getirdigi bir denge ve dctant sozkonusudur. 

Sovyetler Birligi i~inde ise "ileri sosyalist toplum" tezi bu donemin bir diger ideolojik o7..giinliigiidiir."Bi

limsel Teknolojik Devrim" kavram1 ile "ileri sosyalist toplum" kavram1 birbirine e§lik eder. 1967'den itibaren di

lc getirilen bu tez, l977'de SSCB Anayasas1'na da girerek geri dondUriilemez bir kesinlik ka7.amr. (Ann 1988: 

31-34) 

Siyasal atmosfere ili§kin bu k1sa ammsatmayi yapmamm nedeni, bundan sonraki boliimde aktarmaya ~a

h§acag1m iktisadi hayatm i~ine dogdugu siyasal ortam1 kabaca da olsa anlayabilmcye yard1mc1 olacagma olan 

inanc1mdir. 

Bu yillarm en onemli problemlerinden bir yogun biiyiimeye ge~i§ sancilartdir. Herne kadar bu donemde 

_ "ileri sosyalist toplum" kavram1 Anayasa'ya girmi§se de, ~ktisadi hayatta daha ileri bir birikim siirecine denk dii

§en yogun biiyiimeye ge~i§ tam anlam1yla ger~ekle§emiyor. Bu donemin iktisadi ba§anlan yine yaygm biiyiime 

yoluyla saglamyor. 

Bu donemin ozgiinliigii, iicret e§itsizliginin tiimiiyle ortadan kaldmlmas1d1r. Ocret e§itligi, iicrct art1§1mn 

iicretlcri'yiiksck olanlara daha az ya da hii; uygulanmamas1 yoluyla geri;cklc§tiriliyor. 1960 yihnda endiistri sck

torUndc miihendis ve teknisyenlerin ortalama ilcreti, el emeki;ilcrinin ortalama iicretinin yiizde 51'i iken; bu 

oran Brejniev'in ilk y1lmda yiizde 40, 1973 y1hnda ise yiizde oramna dii§iiyor. (Kii~iik 1991 : 155) Bu donemin 

aym zamanda iicretlcrin de artt1w bir donem oldugu bclirtiliyor. 

Yine aym yoruma gore, Sovyctler Birligi'nde harcanabilir gelir ile reel Hiketim arasmda onemli bir fark 

goziikiiyor. Salt Brejniev donemine ozgii olmayan bu fark, Hru§~ov doneminde de mevcut. 
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TABL02 

TUKETIM VE GELIRDE YILLIK ORTALAMA ARTI~ HIZLARI 

Hru§ov Doneml 

1956-64 ~ ~ 
Fert Ba§ma Tiiketim 3.1 4.3 2.0 

1''ert Ba§ma Ger~k 

Harcanabilir Gellr 5.2 13 2.2 

Brejnlev Doneml 

1965-72 1965-67 1970-72 

Fert Ha§IDll Tiiketim 5.0 6.2 4.1 

Fert llH§IDll Ger~ek 

Harcanabilir Gelir 6.9 8.9 5.4 

KA\'NAK: KO<;OK,Yal~m; Sovyetler Birll~i'nde Sosyalizmln ~oziilii§ii; 1991; Tekin yay. 

Yukandaki vcrilerde de gori.ildiigii gibi, Cert ba§ma tiikctim, 1956-72 y1llan aras1 dikkate ahnd1gmda sii

rckli olarak fort ba§ma ger~ek harcanabilir gelirden dii§iik miktarda ger~eklc§iyor. <;ah§masmda bu tablodan 

yararlanan yazar, aradaki farkm mevduata gittigini bclirtiyor. Aynca diger taraftan tiikctici i~in banka mevduat1-

nm alternatif degeri, ba§ka bir kullanm11 olmad1gi i~in s1f1ra dii§i.iyor. Sovyct insam, devlet tamirhanesinde veya 

kuafOriinde s1ra beklemektense, harcanabilir geliri tilketim imkanlarmdan ~ok fazla oldugu i~in sisfemi bo7..an 

ozel scktorde otomobilini tamir ettirebiliyor veya sa~m1 yaptmyor. Bu yeni bir durumdur; hem ekonomik sis

tcm vc hem de etik yap1 iizerinde biiyiik bask1lara ncden oluyor. (Kii~Uk 1991 : 160,161) 

Yine aym yazara gore "Brejnicv doncminin sonuna dogru, dayamkh tiikctim ara~larma sahip olmayan 

aile kalm1yor. ( ... ) Brejniev, kendinden sonraki yoneticilcre, sosyalizm aleyhine kullamlan ma~aza oniindeki 

kuyruklardan temizlenmi§ bir yonetim b1rak1yor." (Kii~iik 1991 : 158) Bir yanda harcanabilir geliri, tiiketim im

kanlanndan ~ak oldugu soylenen Sovyet insamndan sozedilen bu 1;ah§mada aym zamanda "kuyruklann son bul

mas1" dan sozedilmesi ~eli§kili goriinmektedir.Sovyet insanmm elindeki harcanabilir gclirin sadece ikinci scktor

de kulland1g101 soylemek, ikinci sektoriin kit olanaklan gozoniine ald1gmda pck a1;1klayic1 olmuyor . . 

1970'li yillan analiz eden. digcr bir iktisat1;mm yorumlan ise bizc yukandaki yprumlardan daha az "iyim

ser" bir tabla sunuyor. Onuncu vc Onbirinci Be§ Ytlhk Planlar'm iktisadi biiyiime oranmda bir dii§il§e tamkhk 

cttigini belirten Aganbegyan, ozelliklc 1979-82 yillan arasmda ulusal ckonominin ger~ek biiyiimesinin durdugu

nu belirtiyor ve bu durumu kriz-oncesi bir durumun geli§mesi olarak dcgerlendiriyor. (Aganbegyan 1988 : 11) 

Kriz-oncesi durum olarak nitelcdi~i donemin iktisadi verilerini ise ~oylc ozetliyor: Petrol, hamma_dde kaynakla

nnm ve sermaye yatmmlannm biiyiimesi Onuncu ve Onbirinci Be~ Ytlhk Planlar'da yava§lam1§t1r; ulusal geli

rin biiyiime oram Onuncu Be§ Ydhk Plan doncminde yiizde 21'e, Onbirinci Be§ Ydhk Plan doneminde ise yiiz-
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de 16.5'e inmi§§tir. Onbirinci Be§ Yilhk Plan doneminde goriilen ulusal gelirdeki arlt§ ise, ithal edilcn maltarm 

ihracat edilcnleri a§masmm bir sonucudur. Ayr1c1 ulusal gelirdeki biiyiimeye ve gayri-safi ~tkttya ait istatistiki 

verilerin ger~ek fiyat artt§larmm hesaba kattlmad1gi dikkate abnmabd1r. Bundan dolayi, Onuncu ve Onbirinci 

Be§ Yilhk Plan donemlerindeki ulusal gelirin biiyiime oram ger~ek dt§t bir §ekilde bUyiiktiir. Orant1s1zhklar yo

gunla§mt§ttr ve effcktif talep ile arz aras1ildaki a~1 gcni§lemi§tir. Ger~ek gelirdeki biiyiime durmu§tur ve hatta 

bazi gruplar i~n dii§meye ba§lamt§llr. Tanmsal iiretim dii§rnii§ ve 1978 diizeyi a§tlamamt§llr. Diger yandan en

vanterlcrin biiyiimesi, ulusal ekonomide iiretimin iki katma ~1km1§t1r. Durgunluk geni§ alana yayilmt§llr. Agan

begyan'm "kriz-oncesi" durumu bu ogelerden olu§maktadtr. Ve bu ogelcr bizlere 1980'lerde ya§anan kri7i a~tk

lamak i~in daha ger~ek~i goriinmektedir. Zira yazar "kriz-oncesi" durumu salt maddi ve ekonomik ili§kiler ~er

~cvesinde dcgil, toplumsal ili§kilcr baglammda da gozlemlcdigini belirtmcktedir. Yazara gore emcgc yakla§tm 

bir bozulmaya ugramt§ttr ve emegin iiretkenligindeki biiyiime dii§mcktcdir. Rii§vct, kar etmek ve birinin mevki

ini kendi ki§isel ~1kan i~in kullanmak yaygmla§mt§ltr. (Aganbegyan 1988: 10,11) 

Brcjniev doneminin Sovyetler Birligi'nin "en miireffeh ve ba§anh" bir donemi oldugu saptamasm1 elc 

alan ve bu "goriinen" refahm arka plamm irdelcyen bir ba§ka Sovyet ara§ttrmacmm 1970'lere ili§kin saptamala

n da §unlan i~eriyor: Brejniev, siyasal iktidan ekonomik reformlarla birle§tirmeyi ama~hyor.du. Amact ekono

mik kadrolarda ara halkalarm haklanm geni§letmek ve sovyet i§lctme yoneticileri tabakasmt olu§turmakti. Bu, 

ekonomi ve parti kadrolan arasmdaki ~eli§kiyi de §iddetlendirdi. Bu donemin toplumsal geli§meleri, silahh kuv

vetlerin biiyiimesi ve hiikiimet kadrolarmm geni§lemesiyle aym zamanda oldu. 1970'lere gelindiginde ekonomi 

a§m dcrecede yiiklenmi§ti; tedaviildeki para hacmi biiyiimii§tii, fakat arz edilen malla garant1 altma almmt§ de

gildi; emegin orgiitlenmesi verimsizdi. in§aatlar durdu; aym zamanda in§aat maliyetleri siirekli artt1; dogan pa

ra darhg1 yeni bastlan paralarla giderilmeye ~ah§tldt. Ote yandan, tanmda da emek verimliligi dii§iiktii. Bunun 

yamsira efektif talep biiyiiyordu, ama aym zamanda da gida fiyatlan sabit tutulmak isteniyordu. Bunun ise do

gurdugu iki sonu~ vardt; bir yanda kuyruklar, bir yanda ~ok biiyiik miktarlarda siibvansiyon. ihracat, temcldc 

hammaddc iizerine oturuyordu. 1970'lerde ya§anan petrol krizi, petrol fiyatlanm yiikseltti ve dolay1S1yla gclir 

artt1; ama ithalattaki kotii yonetim, kronik olarak bitirilmemi§ projeler vb. gibi nedenlerle bu elveri§li ko§ullar

dan da yeterince yararlamlmasmt engelledi. 1970'lerin sonuna gelindiginde i§~ilerin geliri h1zla arttt, ya§am bi

~imlcri dcgi§ti, bununla baglantth olarak beklentilcri farkhla§h ve ~e§itlcndi, fakat ekonomik orgiitlcnmc bu 

farkltla§an vc ~c§itlcncn bcklcntilcri kar§tlayacak bi~imdc gcli§tirilcmcmi§ti. (Kagarlitskiy 1988 :76-77) 

Buradan ~tkan sonu~ da, farklt dii§iinsel zeminden hareket etseler de, Aganbegyan ile Kagarlitskiy'i ade.- . 

te "kriz-oncesi" durum tespitinde yakmla§ttrmaktad1r. Burada elde ettigimiz panoramik goriintii, 1970'1erden 

1980'lere dcvrolanlar konusunda bizi belli ol~iide aydmlatmaktadtr. Burada k1sa notlar halinde verilen iktisadi 

ya§am, bir sonraki boliimde, 1980'lere devrolanlar ve 1980'lerde yeniden iiretilenler baglammda yeniden ele ah

nacakttr. 

C) 1980'LERDE SOVYETLER BtRLf Cl'NDE 

Y~ANAN KRIZIN AYIRDEDICI NOKTALARI: 
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1980'li yillarda Sovyetler Birligi ve Do~ Avrupa iilkelerinde ya§anmaya ba§lanan reform siireci, kendi 

i~inde de bir evrim izleyerek giiniimii7..e de~n devam etti. Fakat bu ekonomik reformlarda ya§anait evrim siire

ci, kendini degi§ik iilkelerde dcgi§ik politik vakalarla d1§avurdu. Sistemden kopmalar ger~ekle§ti. Bunlarm bir 

k1sm1 daha tedrici bir bi~imde olurken, diger bir kism1 onemli ve biiyiik toplumsal patlamalara yola~ll. Sovyet-
1 

ler B.irligi'nde ise sisteme biitiiniiyle yonelik bir tavir alma ancak 1991 Agustosu'nda giindeme geldi. 

Son on yihn merke7J planh ekonomiler i~in bilan~osu bir kriz tablosu sunmaktad1r. Ya§anan ekonomik · 

kriz ve bu krizi a§mak i~in yiiriirliige konan reform paketleri, son on yihn hem iktisadi hem de politik olarak 

diinyada en fazla tartt§ilan ve dikkat yoneltilen konu oldu. Ben de ~h§mamm bu bolilmilnde 1980'Ji yillardaki 

krizi a~1klamaya yonelik ~ah§malar baglammda ve Sovyet "resmi tczleri" dogrultusunda, ya§anan krizin billurla§

t1g1 noktalart derlcmeyc ~ah§acagim. 

I) FiYATLANDIRMA VE FiNANSAL SISTEM: 

Fiyatland1rma, uzun yillardan beri Sovyetler Birli~'nde ana tart1§ma temalarmdan biri olmu§tur. Ozcllik

le reformcular ile muhafazac1lar arasmda keskin tartl§malarm giindem maddelerinden biri ve haua en oncmlilc-. 

rinden biri, fiyatlandirma mekanizmas1 olmu§tur. Fiyatland1rma iizerine yapdan tartt§malarm maddi zemini ol

duk~a a~1k bir §ekilde goziikmektedir, zira 1955'den bu yana perakendc fiyatlarda genel bir gozden ge~irme ya

p1lmam1§hr. Ornegin ekmcgin fiyat 1955'dcn bcri hi~ degi§memi§tir ya da ct ve tah1l iiriinlerinin resmi dcvlct 

perakende fiyall 1962 yilmdan bu yana hi~ degi§memi§tir. Reformlar yiiriirliige girmeden once, Goskomtsen gO

reli fiyatlan diizeltmek i~in 1991'de yiiriirliige girecek bir gene! fiyat diizenlemesi planhyordu. Fakat bu genel fi

yat diizenlemesini beklemeye gerek kalmadan 1980 ba§larmda fiyatlarm belli ba§h kategorileri (toptan fiyatlan, 

perakende fiyatlan vb.) gozden gec;irildi; endiistri toptan fiyatlan 1983'de , tanm ahm fiyatlan 1983'de ve yap1 

tarifcleri 1984' de yeniden diizenlendi. (Aslund 1989 : 129) 

Fiyatlandirma mekanizmasmm, ulusal ekonominin ihtiya~Ianna cevap vermekten uzak, siibvansiyonlara 

dayamlarak siirekli sabit degerlerle istikrarh kdmmas1, ulusal ekonominin mevcut gidi§atmm nesnel bir bi~imde 

ele ahnmasm1 da engelliyordu. Reformcular, siihvansiyonlarm iilke ekonomisine getirdigi "ek yiik" tespitlcrin

den hareketle, siibvansiyonlara kar§I ~1k1yorlar. 

Mcrkezi fiyat sisteminde tiim devlet fiyatlan "maliyet art1 kar" ilkesine dayanmaktad1r. Buradaki "mali

yet"in hangi kalemlerden olu§tu~ da ayn bir tart1§ma konusudur. 'Toplumsal olarak gerekli maliyctler'mi, yok

sa tiim maliyetler mi? Reformculann istegi tiim maliyetlcrin fiyat tarafmdan i~erilmesidir. Muhafazac1lar, orta

lama maliyetin baz olarak almmasm1 savunurken, reformcular Ball tipi fiyat teorisinde oldu~ gibi marjinal ma

liyetin baz olarak almmas1m savunuyorlar. Reformcular, piyasa-temizleyici fiyatlan ongoriiyorlar, aym zaman

da desantralize ve esnek fiyatland1rmadan yanalar. Muhafazac1Iar ise merkezi, sabit fiyatlann planlamayi kolay

la§tiracagmdan hareketle sabit, merkczi fiyatlart, gii~lendirilmi§ fiyat kontroliinii daha elveri§li buluyorlar. Re~ 

formcular ise tahmin edilebilece~i gibi fiyat kontroliini.in yikdmas1m, fiyatlarm ~e§itli gruplan (toptan, peraken

dc, ahm fiyatlan vb.) arasmda bir ara ili§kiyi savunuyorlar. 
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Sovyctler Birligi ekonomisinin bunabma girdige tespitinden hareketle reform onerilerinde bulunanlarm, 

bunahmm fiyatlar ve fiyatland1rma sistemiyle ilintilendirilebilecek boyutunu §oyle ozetlemek miimkiin:Sovyetler 

Birligi ckonomisinin en oncmli prohlcmlcrindcn hiri ger~ek ckonomik ili§kilcri yans1tmayan· liyatlard1r. Giinii

miizdc ya§anan krizin nedcnleri arasmda uzun yillard1r sabit tutulan ve siibvansiyonlarla dcsteklenen fiyatlar, es

nek olmayan ve siirekli kontrol altmda tutulan d1§ ticaret fiyatlan ile iilke-i~i fiyat sistemi arasmda bir biitilnle§

me yaratamayan fiyatlandirma sistemi saytlabilir. Tiim bunlara, · ortalama maliyetlere dayamlarak o)u§turulan 

bir fiyatlar diinyas1 eklenmelidir. Tiim fiyat kategorilerinin ayr1 ayr1 ele ahnmas1 da biitiinle§meyi engelleyen un

surlardan birisidir. 

Bir diger nokta da niifusun parasal geliri ile perakende fiyat diizeyi arasmda dogru bir korelasyonun gii

vence altma ahnmam1§ olmas1d1r. (Darbinian 1990 : 45) Darbinian'a gore, saghkh i§leyen sosyalist bazda para

sal bir ili§kiler ag1 gerekmcktedir. Bu sozii edilcn korelasyonun nasil giivence altuia almabilecegi iizcrine ise 

hcrhangi bir yontemsel onermede bulunulmamaktad1r. 

Bir ba§ka Sovyet reform siireci ideologu L.Abalkin, fiyatlarm bir hesaplama aract olarak kullamlmas1- · 

nm, kendi ongordiigii piyasa sosyalizmi modcli ~er~evesinde engelleyici roliine dikkat ~ekiyor. "Paramo ger~ek 

bir rcstorasyona gcrcksinim duydugu" tezinden yola ~1kan Abalkin, ruble konvertibilitcsinin salt iilke i~inde de

gil, diinya ckonomik ili§kilcri i~inde de saglanmas1 gerektigini bclirtiyor. (Abalkin 1990 : 16) Ya§anan ckono

mik krizin tcmel ogelerinden olarak rublcnin konvertibl olmamasm1 ve tckclle§meyi saptayan yazar, tiim bu so

runlarm aym zamanda geli§mi§ bir sosyalist piyasamn olu§ma siirecinin de i~inde bulundugu gii~liigii a~1klad1g1-

m savunuyor. Fiyatland1rma mekanizmasmm esnek olmamasm1 elc§tirirken, ekonomide yeralan degi§ikliklcrin, 

ancak fiyatlann esnekligi yoluyla ger~eklenebilecegini soyliiyor. (Abalkin 1990: 18) Yazara gore, bir "fiyat refor

mu" gerekmektedir. Diger reformlar gibi, fiyat reformu da ozerk bir siire~ degildir. Yeni fiyat olu§umuna ge~i§ 

ekonominin mali normalizasyonu program1yla i~i~eligini gerektirmektedir ki, bu biit~e a~1g1010, tekelci egilimle

rin yokedilmcsi ve a§amalar halinde sosyalist piyasanm olu§umunu kapsamaktad1r. (Abalkin 1990 :17) 

Biit~e a~1klan sorununu, tam maliyet muhascbcsinin kullamlmamas1yla a~1klayan 1980 sonras1 oncmli 

Sovyet ekonomistlerinden Abel Aganbegyan tam maliyet muhasebesinin kullamlabilmesi i~in fiyatlarm, mali ve 

kredi sisteminin ve teknik madde arzimn yeniden yapdanmasmm ~ok onemli oldu~nu sapttyor. Varolan fiyat 

sisteminin "maliyetler" do~ultusunda hesaplanmas1 gerektigini, maliyetlcre gore saptanmayan fiyatlarm, etkin 

kaynak tahsisatm1 biiyiik ol~iide engelledigini iddia ediyor. Bunun yams1ra Aganbegyan, iiriiniin ~e§idine, kalite

sine ve tiiketimin etkinligine gore fiyat farklda§masma gidilmesini onemsiyor. Bu durumda da hem toptan fiyat

lar, hem de tanmsal ahm fiyatlan, hem de perakende fiyatlarda bir fiyat reformu gerekli oluyor. (Aganbegyan 

1988 Ayr1ca varolan k1thklar fiyatlarm yetersiz olu§umunun, para fazlas1 olmasmm ve fiyatlarm merkezi olarak 

tespit edilmesinin sonucu olarak goriildiigii i~in, arzm toptan ticaret ile yer degi§tirmesinin onko§ulu olarak, fi

yatlarm ve mali-kredi sisteminin reformu ongoriiliiyor. (Aganbegyan 1988: 17) 

Fiyat reformu ve fiyatlarm olu§umu iizerine yapdan tarh§malar, fiyat reformunun genel radikal ekono

mik reformun bir par~as1 oldu~ ve fiyat olu§umunun varolan ilkeleri ve uygulamalannm derin bir yeniden yap1-

lanmaya muhta~ oldugu ve bunun da iilkenin ekonomik mekanizmasmdaki degi§ikliklerle doArudan baglanllh 
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oldugu bi!;iminde ozetlenebilir. Sovyetler Birligi'ndeki reformculann gene) kamst fiyatlarm iiretimin diizenleyici

si bir rol oynamad1itJ ve iiretimin biiyiimesi i!rin bir "itilim" gorevi gormedigidir. Fakat fiyatlann iiretimi diizenle

yici, biiyiimeye itki verici bir konuma gelmesi tek yanh bir siire!rle ger!rekle§tirilemez, "bu, ekonomik sistemin 

biitiiniiyle yeniden yapdanmas1m gerektirmektedir." (Gelvanovskiy 1990 :85) 

"Ekonomik sistemin biitiiniiyle yeniden yapdanmas1", tiim Sovyet reformcularmm c;ah§malarmda z1mni 

olarak "piyasa" kategorisinin devreye sokulmas1yla e§anlamhd1r. Ornegin yine fiyatland1rma konusunda bir di

ger ele§tiri konusu i§letmelerin karlarmm hesaplanmas1 noktasmda ortaya c;1kmaktad1r. Reformculr kan, i§let

melerin ba§an k1stas1 olarak ele almaktad1rlar, fakat mevcut sistem kiinn, ba§an k1stas1 olmasm1 ti.imiiyle engel

lemektedir, zira fiyatlar yonetim tarafmdan belirlendigi ic;in i§letmelerin kil.rlan da dolayh oJarak yonetim tara

fmdan bclirlcniyor, dcmcktir. "Yonctimda idari mctotlarm kullamlmasmdan iktisadi mctotlarm kullammma ge

c;ilmesi"nin savunulmasmm ncdenlcrinden birinin oldukc;a somut bir bic;imde ortaya c;1kt1g1 bir ornektir, bu. 

Fiyat-kil.r ili§kisine geri donersek; karm, yonetim tarafmdan belirlencn fiyatlar arac1hg1yla i§letmenin ger

!rek ba§ansmm bir gostergcsi olamayacagm1 savunan reforrncuJar, yonetimin "belirli bir iiriin ic;in dii§iik bir fi

yat belirleyerek, en verimli fabrikanm biitiin kiinm silip siipiirebilecegini" (Raslovskiy 1989 :124) savunmakta

d1rlar. Bu baglamda fiyatlarm yonetim tarafmdan belirlenmesinin tek ge!rerli sec;ene~i, fiyatlarm arz-talcp tara

fmdan belirlendigi geleneksel piyasa i§leyi§idir. 

Bu altba§hkta ortaya !r•kan verilcri ozetlersek; Sovyetler Birligi'nin ozelliklc 1987 sonras1 "resmi tczleri"n

de fiyat ve fiyatland1rma konusunda hakim saptamaya gore, Sovyctler Birligi'nde ya§anan siire!r boyunca uygula

nan fiyat sistcmi ekonomik metotlann uygulanmas1 sonucu degil, idari mctotlarm, diger deyi§le, yonetim tara

fmdan belirlenen fiyatlarm uyguland1g1 bir sistem olmu§tur. Uygulanan bu fiyat sistemi de, iktisadi faaliyctlerin 

nesnel ba§an gostergelerine sahip olmalanm engellemi§tir. Yonetim tarafmdan saptanan, uzun yillar boyunca 

sabit tutulmaya c;ah§dan ve siibvansiyonlar yoluyla desteklenen fiyatlar, iktisadi faaliyetlerin nesncl. k1staslan ola

mamanm yams1ra, ayn1 zamanda kaynak tahsisatmda "gerc;ek iktisadi bilgilcr" golgclendiginden dolayi biiyiik ka

y1plara yolac;m1§lard1r. Aynca fiyatlarm iiriinlerin kalitesine, yeterliliginc ve c;e§idine gore farkhla§mamas1, dola

yis1yla tiikctimi belirleyen bir kategori olamamas1, varolan k1thklann da bir nedcni olmu§tur. Tiim bu so.runla

rm a§1lmas1 ise, "resmi tezler" ba~ammda, fiyatlarm gerc;ek iktis.adi bilgileri ta§tyip, ekonomiyi diizenleyici bir 

rol iistlenecegi, arz-talep tarafmdan belirlcndigi piyasa mckanizmas1mn olu§umu ile miimkiindiir. 

It) MERKEZI PLANLAMA VE MERKEZIYET(;ILIK: 

Merkezi planlama ve merkezi planlamanm dogrudan uzant1s1 olarak ortaya !r1kan merkeziyet~ilik ve bii

rokrasi, Sovyet "resmi tezleri"ne gore, iktisadi etkinliklerin dcforme olmasma yola~m bclli ba§h katcgoriler ara

smdadir. 

Sovyet "resmi tezleri"ne global olarak bakild1~mda ortaya !r•kan tabla, planiamanm ortadan kaldmlmas1-

nm gerekmedigi, ancak kullammmm baz1 alanlarla sm1rlandmlacagi bic;imindedir. Merkezi planlamamn tama

men rcddi "heni.iz" sozkonusu degildir, zira "iiriin kalitcsi ve teknik diizcyi ilc ilrctim hacmini yiikscltmck, uz-
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man organlar tarafmdan gen;eklc§tirilen merkezi planh onlemlerin uygulanmasma gerektirir." (Darbinian 1990 

:47) 

"Resmi tezlerin" damga vurdugu ~ah§malara baklldt!~mda, merkezi planlama He para-meta ili§kilerinin, 

diyalektik ve tamamlayic1 temelde biitiinlc§mi§ bir ekonomik yonetim sisteminin i~inde yer almas1 gereklili~nin 

alt1 onemlc 1;izilmektedir. 
I 

"Yeni mcrkeziyct~ilik kavram1"nm olu§turulmasm1 iktisat biliminin ilk derccede oncelile sahip gorcvle-

rindcn biri olarak nitelcyen Abalkin, "ama~ nc merkeziyet~ilik, ne de bag1ms1zhkt1r ... Merkeziyet~ilik, sosyaliz

min taleplerine cevap verebildigi ve amaca en uyguna ula§mayi saglayabildi~ Ol~iide geni§letilmeli veya daraltd

mahdir." (Abalkin 1988 :17) tespitini yapmaktad1r. Bu yakla§1ma gore iiretim, biiyiik ol~iide tiiketime, onun ih

tiya~larmm daha iyi bir bi~imde tatminine yonclik olmahdtr, fakat yine de oncclik toplumun ihtiya~Jarmm kar§1-

lanmasma verilmelidir. 

Konuyu ayrmltlandirmadan once, merkcziyct~iligin i~criginin nas1l <loldurulduguna dair bir tammlamaya 

ycr vermck yararlt olacakt1r: "Karar almanm merkczile§mesi, iktisadi ili§kilcrin hiycrar§ik olmas~, i§lctmelcrin 

i§lcyi§i ilc ilgili kararlann merkezi olarak verilmesi, biitiin iiretim ve dag1t1m sisteminin yukandan verilcn emir

lerlc i§letilmesi, kararlarm iiriinlerin iiretilmesi ve kullamlmas1nda fiziksel dcnge (maddi bilan~olar) saIDamak 

i.izere ahnmas1 ve iktisadi hesaplamanm fiziksel birimler temel ahnarak yap1lmas1, iiretim hedeflerinin fiziksel 

biiytikliikler olarak saptanmas1, bu hedeflere ula§mak i1;in kullamlacak girdilcrin iiretimin tcknik katsaytlarma 

yani kullamlmast kararla§tmlm1§ iirctim tekniklerinin gerektirdigi katsay1lara gore fiziksel biiytikliiklcr olarak 

planlanmas1, fiyatlarm maliyctlcri yans1tma amacm1 degil hesaplama birimi olma ozelligi ta§1mas1 ve idari ola

rak saptanmas1, bu nedenle de fiyatlarm ve maliyctlerin kaynaklan ve gelirlcri da~tmak iizere rehbcr olma i§le- · 

vi ta§1mamas1, kaynak dag1hmmm ve gelir dag1hmmm merkezi kararlar tarafmdan belirlenmesi." (Arm 1988 : 

24,25) 

Mcrkezi planlama ile merkeziyet~iligin i~i1;e ge~mi§ iki kategori oldugu ve birbirlerini etkileyerck sorun

larm sarmal bir bi~imdc biiytimesine yol a~ug1, Sovyet "resmi tezleri"nin olu§umuna temel tc§kil etmektedir. 

Merkeziyet1;iligin dozunun azallllabilecegi ko§ullarda, merkezi planlamamn daha etkin ~ah§abilecegi varsayimm

dan hareket edilmektedir. Merkeziyet~iligin dozunun azaluldt~ ko§ullarda, merkezi planlama mikro diizcydeki 

uygulamalarda merkezi kararlara baSimhhgm yaratt1g1 tutars1zhklardan ve karar alma ile uygulama diizeyi ara

smdaki baglanttlarda ortaya ~tkan atalcttcn kurtulacakt1r. 

Merkeziyet~ili~n azaltild1~ ko§ullarda merkezi planlama yeni bir i~erik kazanacakt1r. $6yle ki, merkezi

yct1;ilikten armrnt§ bir merkezi planlamanm i§levi arttk ekonominin her kesimini ve i§letmesinin tek tek planla

mak degil, ekonominin modernlc§mesini, uzmanla§manm i§lerlik kazanmasm1, smai i§birlikleri ve toplumun ge

lecegine yonelik hedeflerin saptanmasmt, bunlara yonelik projelerin olu§turulmastm saglamak olacakt1r. 

"Mcrkeziyet~ilik"in ta01mmda verilen kararlarm merkezilc§mesi, fiyatlann merkezi olarak saptanmas1, 

iirctim hcdcflcrinin fiziksel bilyilkliiklcr temelinde saptanmas1 gibi ko§ullar, ozellikle 1985 sonras1 daha net te

laffuz edilen Sovyet "resmi tezleri"nde kumanda ckonomisi, idari mctotlarla yonctmc vb. gibi terimlcrlc nitclcn

mcktcdir ve yonetim reformunun radikal dogas1 "idari yonetimden ckonomik mctotlara gc~i§te, ckonomik <le-
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mokrasinin geli§iminde" yatmaktad1r. (Aganbegyan 1988: 8) 

Ill> B0ROKRASI: 

Mcrkezi planh ekonomilerde varolan "idari yonetim", diger deyi§le -konumuz baglammda- ~konomik ya

§amda merkezi olarak belirlcnmi§ hedcflcr dogrultusunda ~ah§m3:, biirokratik bir yapdanmanm olu§masina ola

nak yaratmaktad1r. Orctimin ger~ek anlamda toplumsalla§masmm saglanamad1g1, i§~ilerin yabancda§ma siireci

nin devam ettigi ko§ullar, biirokratizmin ekonomik temelini olu§turmaktadir. (Abalkin 1988 : 15) Hem iktisadi 

hayatta hem de politik hayatta, gii~ ayg1tmm i§lerlikte olmas1, i§~ileri bu siirece yabancda§tirmaktad1r. i§~iler 

bu baglamda, -74 yilhk deneyimden sonra bile miilkiyetinin, toplumunun ve ya§amm ger~ek hakimi olamam1§

tir. (Popov 1989) 

Biirokrasinin olu§umunun nedenlerindcn birisi "kumanda ekonomisi" olurkeq, bir diger neden de parti 

vc dcvlet ayg1tlarmm biitiinle§mesidir. Sovyet "resmi tezleri" baglammda, parti ve sovyetlerin ger!;ck aktif bir 

gii~ haline hi!;bir 7..aman i!;in gelemedikleri belirtilmektedir. Bunun sonucu olarak, yonetici konumdaki parti, 

devlet ve ekonomik ayg1tla biitiinle§mi§ ve toplumda gii~lii, bag1ms1z bir gii~ ortaya ~1km1§ttr. Bu durumda sos

yalist miilkiyetin ger!;ek hakimiyetini ne i§~iler, ne de "aygit" elinde tutmaktad1r. Fakat zaman i~inde biirokra

tizm, yonetici aygit ile bir biitiinle§me ya§am1§tlr. 

Biirokratizm, sosyalist kurulu§un oncelikle idari gii~ iizerine oturdugu ekonomik a~1dan geri bir iilkcde, 

iktidarm almmasmm maliyetidir. (Popov 1989 : 9) Popov, bu noktada biirokratizmin. ol~eginin, miilkiyetin ger

~ek sahiplerinin izolasyonuna ve ~ah§an halklann iktidardan izolasyonuna bagh olarak degi§tigini belirtmekte

dir. Bu durumda, sistemin kitlelerden izolasyonu, biirokratizmin zeminini haz1rlamakta oldugu gibi, ayn1 za

manda onun giiciiniin sm1rlanm bclirlemektedir. 

Biirokrasiyi, ~ah§an kitlelerin iktidara yabanctla§masmm nedeni olarak goren Popov, idari sistcm ile bii

rokratizmin c§anlamh oldugunu savunmaktad1r. Ve biirokratizmi de "idari biirokratizm" olarak adland1rmakta

d1r. "Resmi Sovyet tezleri"nin mimarlarmdan olan Popov, perestroika'nm en onemli sorunlarmdan birinin bii

rokratizmle sava§ oldugunu savunur. Fakat, bu sorunun iki boyutu vard1r: "Tutucu bilrokratizm" perestroika'ya 

kar§1 bir direni§ gosterebilir; ya da perestroika'y1 da kendi ellerine alabilir, onun da ba§ma ge~ebilir, biirokrasi

yc uygun tempo vc bi~imlcrin geli§tirilmesini zorlayabilir. (Popov 1989 : 10) Biirokratizm ilc sava§ halinde olan 

perestroika siirecinde bu iki olasi tehlikeye kar§1 da haz1rhkh olunmahdir. Zira biirokratizm a§1lmadan, siste

min yeniden yap1lanmasmm alt yap1sm1 hazirlamak olanakh de~ldir. 

Popov'un yakla§1m1 perestroika siirecinin tiim standard varsayimlarmt ve ~oziim onerilerini i~crmcktc

dir. Afanasiev ise, "Reel Sosyalizmde Biirokrasinin Anali7.i Ozerine" isimli makalcsinde teorik bir ~er~eve geli§

tirme amacmdad1r. Biirokrasinin temellerini, 1917 sonras1 ya§anan deneyimin ekonomik ve idari ili§kilerinde 

degil, SovyetlerBirligi'nde hiikiim siirdiigiinii iddia ettigi "Asya Tipi Oretim Tarz1"nda bulmaktad1r. Ataerkilli

gin karakterize ettigi bu siire~te, sivil toplum devlet tarafmdan yutulmu§tur ve yapilar dag1t1m1 dayah olarak ku

rulmu§tur. S1mflar, en iyi durumda devlet ~ah§am, en kotii durumda devlct serflcri haline donii§mii§tiir. "Asya 
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Tipi Oretim Tarz1"nda devlet komiinden (ob§cina) c1kmaktad1r; komiinii korumaktad1r; komilne dayanmakta

dir ve komiinc belli olciilcrdc ozerklik vermcktcdir. Boylcsi dogal geli§en bir yap1, dogal bir ekonomiye dayan

maktad1r ve fazlas1yla istikrarhd1r. Oysa Afanasiev'e gore kendi biirokrasileri ataerkil baziyla birlikte komiinii 

imha etmi§lerdir, fakat yerine yenisini koymam1§lard1r. Yapay kollektif ciftlikleri, boylesi komiinleri ikairie ede

mcmi§tir. Aym kadcri yine dogal olarak olu§an diger kurumlar da (loncalar, birlikler, goniillii topluh.iklan, ko

opcratifler, sendikalar vb.) payla§rnt§lard1r. Bunlar da ya likide edilmi§ ya da devlct tarafmdan kapsanm1§lar, 

boylclikle bag1ms1zhklanm ve gercek iceriklcrini yitirmi§lerdir. 

Bunun sonucu olarak da , yurtta§ ile devlct yiizyiize gclmektedir. Birey ile devlct arasmda ataerkil ko

mi.inlcrin ce§illi bicimleri ile ileti§im saglayacak herhangi bir ara ileti§im tarzi kalmamaktad1r. Bireyin kcndisi

nin tlzne oldugu modern sivil toplumun kurumlaniun olmad1g. bu durumda uzla§ma zemini de kalmamaktad1r. 

Ve bunun sonucu olarak da, bu ko§ullar altmda dcvlct, yurtta§lar i.izerindc dogrudan bir ctki kullanmak zorun

dad1r. (Afanasiev 1989: 70-74) 

Bi.irokratik dejcnerasyonun lcmclini "Asya Tipi Oretim Tarzi"nm uzla§lmc1 kurumsall1klanm ikame.cdc

cck yeni kurumsalhklar yaratilamamasmda goren bu teorik yakla§1ma gore bi.irokrasi, Stalinist cercevede ~ah

§anlarm ve yoksul koyliilerin, diger deyi§le cah§an halklarm c1karlanm gelecege yonelik dcgil, ge~mi§lerinden 

harckctlc savunmaktad1r. Arna aym zamanda da bu cah§an halklar kendi toplumsal ili§kilerinin bilincli yarattc1-

s1 degil, kendi "hisse"lerini talep eden ve onun otesinde toplumun yonetiminde bag1ms1z bir rol istemeyen bir 

kesimdir. Bu durumda, bu teorik cercevede §U sonuca vanlmaktadir: Totaliter rejimlerin olu§umuyla biitiinle

§en bask1, biirokrasinin tekeline bir tehdit olu§turabilecek yiiksek derecede egitim alnn§ ki§ilere yonelmektedir. 

(Afanasiev 1989: 79) 

"Yeni dii§iince tarz1" savunuculan, Afanasicv'le aym saptamayi yaparak, biirokrasinin bask1 altmda tuttu

gu aydmlara yonelme ihtiyac1 hissctmi§lerdir. Bu ihtiyac ise percstroika'nm kokle§rnesinde idcolojik yenilenme

ye duyulan gereksinimden dogmaktad1r. ,Soylc ki; parti organlarmm yarat1c1 faaliyeti hogan tiim himayelcrindcn 

vc miidahalelcrinden vazge~ilmesi gerckmektedir. Partinin aydmlarla ve uzmanlarla yeni ili§kilerinin olu§mas1 

sadece reform siirecinin kazammlarmdan biri degildir; ama aym zamanda bu siirecin geli§mesi i~in de g~rekli

dir. Toplumun yenilenmesinde ve gclecekle ilgili tasanmlarm olu§turulmasmda, reform siireci aydmlarm katk1-

sma mutlak ihtiyac duymaktadtr. (Gorba~ov 1990: 31,32) 

Aydmlann dogrudan katk1sm1 almay1 hcdcflcycn yonctim, bu yolla tcmcllcrinin "Stalin vc Jdanov done" 

minde at1ld1g1", "nomenklatura sistemi"nin ilgasmm saglanabilecegine, uzmanlarm yonetimine ge~ilebileccgine 

inanmaktad1r. 

D) PlYASA: 

"Ycni du§iince tarzi" ilc birlikte "piyasa" iizerine yapilan tartt§malar, Sovyct iktisat literatiirunde ~ok gc- . 

ni§ yer tutmaya ba~Jam1~t1r. Reformcular, varolan sistemin aksayan yanlerinin piyasa mekanizmasmm yoklultun

dan kaynakland1gm1 ve ya§anan ckonomik krizin de para-meta ili§kilerinin yaygmla§mas1yla a§ilabilecegini sa

vunm u~lardir /savunmaktadirlar. 
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Fakat 1960'b ydlarda ortaya atilan "ileri sosyalist toplum• tezlerinin, 1970'lerde "resmi tez" haline donii§

til~ bir. toplumda, piyasa kategorisinin savunulmas1 ve bu savununun yerle§iklik kazanmas1 belli bir siirecin ge~

mcsini gcrcktirmi§tir. 

Piyasa kategorisinin, Sovyet iktisat literatiiriine girmesini saglayan ''pazar ekonomisi uygarhgm dogu§un-
. ! 

da ortaya i;1km1§t1r ve o kapitalizmin bulu§u degildir. 0, sosyalizmin it;inde de vard1, ama ne yaz1k ki i;arp1ttlm1§ 

bir bii;imde" (Gorba~ov 1990: 95) tezi ile piyasa ve sosyalizmin ~eli§medigi sonucuna vanhr. Gorbai;ov'u bu so

nuca gotiiren de §oylesi bir usyiiriitmedir: "Eger pazar ekonomisi, halkm ya~am diizeyinin yiikselmesine yard1m 

ediyorsa, sosyalizmle ~eli§ir mi? Hayir, i;eli§mez. Uretimi artmr m1? Evet, ~iinkii bunun i~in te§vik edici yeni 

gii~lcri saglar." (Gorba~ov 1990 : 95) Gorba~ov, bu iisyiiriitmesinin dcvammda, pazar ekonomisinin ilretimin 

gcli§mesi i~in tiim olas1hklan ve giri§imleri ortaya ~1karacag1m, ama aym zamanda devlctin de halkm ~1karlanm 

korumas1 ve toplumsal giivenceyi saglamas1 gerektigini bclirtir. Pazar ekonomisinin "arac1 sat1c1, koku§ma ve 

asalak ogeleri" getirme tehlikcsi de, bu yeni duruma uygun konacak yasalarla a§tlacakt1r. 

Piyasa kategorisinin "gene! bir toplumsal dogas1" oldugu tezi, "ycni dii§ilnce tarz1" savunuculan tarafm-
, 

dan tekrar tekrar dile getirilmektedir. Reformculara gore, para-meta ili§kileri, piyasa ve rekabet, verili bir top

lumsal sistemdcn bag1ms1z gene! ekonomik it;eriklere sahip kategorilerdir. Bu kategoriler ilretim ili§kilerinin 

birle§ik sistemine dahil edilirler vebelli bir iiretim tarzmm karakteristigine uygun bir toplumsal ii;crige kavu§tu

rulurlar. Para-meta ili§kilcrinin yaygm kullamm1 ve geli§imi, piyasa ili§kilerinin faaliyet~ ge1;irilmesi ve iktisadi 

rekabetin roliiniin artmlmas1, geriye donii§ veya burjuva yonetim tekniklcrinin bor~ almmas1 anlamma gelme

mektedir. (Abalkin 1988 : 19) 

Geri;ekten de, Sovyetler Birligi'nde piyasa kategorisini me§rula§ttrmak, ancak yukanda da goriildiigii gi

bi ayrmhh bir anlat1m1 ve geriye donii§ anlamma gelmedigine dair giivence vermeyi gercktirecck bir siirece ihti

yai; duyuyor. "Geri donil§ tehlikesi" barmd1rmayan piyasamn kullamm1", ckonomik siire~lerin yonctimini esnek

le§tirecek, iiretici ve ti.iketici arasmdaki ili§kiyi kolayla§t1racakt1r. Aynca sosyalist piyasamn kullamm1, bugilne 

kadar mecut olmayan ekonomik rekabete -hem devlet i§letmeleri arasmda, hem de devlet i§letmeleri ile koope

ratif i§lctmeler arasmda- yolverecektir. Boylesi bir rekabet de, hem kamu hem de bireysel ihtiyai;larm ozgi.ir tat

minin dab iyi bir bi~imde saglayacakt1r. (Abalkin 1988 : 19,20) 

Rcformcularm kendi iktisadi politikalanm yans1tttklan i;ah§malarma bak1ld1gmda Sherman'm "piyasanm 

tiim kt>tiiliiklcrinden armm1§ bir a§mmerkeziyct~ilikten kurtulma" (Sherman 1990: 20) bit;imdcki Sovyct iktisat~ 

i;dan hakkmdaki yorumu geri;ek~i goriinmektedir. 

Ger~ekten de reform si.irecinin onde gelen iktisati;tlanmn ~ah§malari salt piyasa sosyalizmi uygulamasma 

ge~ilmekle sattlanacak yararlar iizerinedir; piyasa kategorisinin sisteme getirebileceAi ek yiikilmliiliikler ve deje

nerasyon ogeleri yok sayilmaktad1r, ya da en azmdan" yasalarla a§tlabilir" bulunmaktachr. 

Ongoriilen piyasa, iiretici ile ttiketici arasmda da~1hm arac1smm bulunmad1lt1 bir ili§kiyi, iktisadi ili§kiler

de partncrlcrin ozgiir se~imini, ilreticiler arasmda rekabeti i~erir. Bu i;eri;evede de, piyasa, ekonomik ili§kilerin 

geli§imi iizerindeki katl idari kontrol ve ulusal ekonominin kumandac1 mctotlanyla bir kar§tthk te§kil eder. (A

balkin 1990 : 10) Piyasa sosyalizmi kuramc1lanndan Abalkin, "piyasa" ve "serbcst piyasa'' kavramlan iizcrinde 
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tcorik bir titizlik de gosterir. "Serbest piyasa"nm, kapitalizmin dojpl§ donemine ait ~ir kavram oldugunu ve bu

giln dilnyanm hi~bir Ulkesinde klasik anlamda, 19.yiizytldaki bi~miyle bir serbest piyasanm varolmad1g1m belir

tir; bugiln arhk iktisadi ya§am salt "gorilnmcyc cl" aracd1g1yla yonctilmiyordur. Bunun yams1ra hukilmctlcraras1 

anla§malar, firma i~i planlama, mali politikalar ve devlet kontrolil gibi metotlar da uygulanmaktad1r. 

"Sosyalist piyasamn ne tilr ayirdedici ozellikleri ol~caktir?" tartl§masmda, sosyalist piyasa ko§ullan altm

da i§~i ya da kollcktifin tiretim ara~lanmn sahibi olacag., i§~i ve i§ kollektiflerinin toplumsal garanti ve koruma 

ahmda olacag1 ve aynca sozil edilcn sosyalist piyasanm mekanizmalanmn ger~ekte yiiksck dilzeydc geli§mi§ bir 

planlama ve dilzenleme sistemiyle birlikte bilyilyecegi varsayilmaktad1r. 

Yasalar ve idari yontemlerle yilriltiilen Sovyetler Birligi'ndeki ekonomik ili§kilerde birbirini kar§d1kh bes

lcme (feedback) mekanizmasmm i§lememesi de, gilntimtizde ya§anan krizi a~1klamada anahtar rollerdcn birini 

te§kil etmektedir. Reformc;ular, bu birbirini kar§1hkh besleme mekanizmasmm ancak sosyalist piyasanm i§lerli

ge kavu§turulmas1yla mtimkiln olaca~m belirtirler; bu, onlara gore ~ok onemlidir, ~ilnkil sozil edilen mckaniz

ma istikrar ve etkinligi yaratmada gereklidir. Oysa ki, bu goril§e gore varolan sistcmde birbirini kar§1hkh beslc

me mebnizmasmm saf idari kontrollerle ikame edilme !;abalan, sosyalizmin ekonomik sisteminin dcformasyo

nu, orant1S1zhklar, k1thklar ve birisinin ycrine yilriltme erkinin kullamlmast nedeniyle ilgi azalmas1yla sonu~lan

maktad1r. 

Piyasa modelinc ge!;i§ silreci, kendi i~indc bir evrim gc~irmi§tir. Orncgin 1988 ydmda Aganbcgyan, sos

yalist piyasanm, piyasam ozel bir tipi oldugunu, bu piyasada dogal kaynaklann sattlamayacag.m ve yenidcn yap1-

lanmanm bu a§amasmda tahvil piyasasmm olu§masmm ve tahvil dola§tmmm ongoriilmedigini yazar. Fakat Za

man i~indc tahvil piyasasma da ge~ilebilccegini eklcr. (Aganbcgyan 1988 : 16,17) 1990 yihna gelindigindc isc 

bu konuda ~ok ciddi geli§mclerin ya§anmad1gma tamkbk ediyoruz. Zira emtia ve tahvil borsalarmm olu§mas1 

VC bankac1hk reformunun h1zJandmlrnas1, bir fajz p0Jitikas1 oturtulmasmm programatik age oJmaya dcvam etti

gi gozlemlenmekte. (Gorba~ov 1990: 19) 

Sovyet "resmi tezleri"nde piyasa, dtizenlenmi§ bir piyasad1r. Yani devlet, petrol, elektrik enerjisi, en 

onemli hammadde 1re§itleri, baz1 metaller, aletler ve en onemli tilketici mallar gibi tirilnlcrin fiyatlanm merkezi 

olarak belirleyecektir. Aynca bu diizenlenmi§ piyasada devlet, bazi mallann ilretimini cesaretlendirmek ve ayiu 

zamanda da digerlerinin de uretimini k1s1tlamak yoluyla piyasayi etkileycbilmek i~in iktisadi normlar sistcmin 

kullanabilir. Dolay1s1yla hurada vurgulanan ekonomik model, bir "serbest" piyasa modelini degil, karma ckono

miyi ~agn§t1rmaktad1r. 

E) YA YGIN BVYOMEDEN YOCUN B0v0MEYE GE~IS: 

Sovyetler Birligi'nin ku;ulu§ doneminin bilyilme stratejisi olarak belirlenen yaygm bilyilmeden, yogun bil~ . · 

yilmeye ge1rmede kar§ila§1lan zorluklar veya bu farkh biiyilme stratejisinin ortammi yaratamama, 1960'lardan 

beri Sovyet iktisat literatiirilnde onemli bir yer i§gal etmi§tir (Ann 1988: 27-30). Oz~llikle son on yild1r yaygm

hk kazanan "bilimsel teknolojik devrim" kavrammm formfile edilmesi, ger~ekte, 1960'b yillara kadar u7.anmak-
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tad1r. Fakat bu konuda onemli gelilimelerin yalianamamas1 ger~eAi, "bilimsel teknolojik devrim" formiilasyonu

nu, 1980'lerdcki reform siirccinin en onemli ve en fazla dile getirilen bir ogesi haline getirmi§tir. 

"Yaygm biiyiimeden yo~n biiyiimeye ge~i§ siireci" iizerine devam eden tarh§malara ge~medcn once yay

gm ve yogun biiyiime stratejilerinin ~ok k1sa tarumlanm yapmak yararh olacaktir. Yaygm bilyiimede verili olan 

teknolojidir ve biiyiime emek, sermaye ve toprak kullammmdaki miktar arll§lanyla saglamr. Yo~n biiyiime ise 

emegin verimliliAinin art1§1, sermayenin ve diger iiretim ara~larmm daha etkin kullamm1 ile saglamr. Varolan 

tiretim ara~larmm daha etkin kullamm101 saglayacak olan bu yeni biiyiime stratejisi, i§gilciini.in egitimini, planla

mada ve i§letmecilikte nitel doni.i§iimleri ve ileri teknolojik ad1mlan gerektirir. 

Bu baglamda Sovyetler BirliAi deneyimine geri donersek; yukanda da belirttigimiz gibi Sovyetler Birli

gi'nin kurulu§ doneminde yaygm biiyiime stratejisi ag1rhk kazanmt§ttr. i§sizligin biiyiik oranlarda oldugu, sava§ 

sonras1 donemin ozelligi olarak sermayenin sm1rh oldugu bir toplumda, sozii edilen biiyiime stratejisinin kulla

mmmdaki hakhbk payma genelde itiraz edilcmemektedir. Merkezi planlama sistemi altmda ger~ekle§tirilcn yay

gm btiyiime, azgeli§mi§ iiretici gii~ler i.izerine oturan bir ekonominin, varolan hammadde kaynaklanm, i§giicii 

fazlas1m harckcte ge~irmenin ve sermaye alanmda yeni kaynaklar yaratabilmenin arac1 olmu§tur. 

Fakat digcr boliimlerde daha aynntth incelemeye ~alt§t1g1m merkczi planlamanm i§leyi§inde tespit edilcn 

aksakliklarla da biitiinle§en bir ttkanma doenemine gelindi. Soyle ki, fiziki biiyiikliikler temelinde yapdan mer

kezi planlamamn fJretim hedeflerine ula§thp ula§damad1gm1 kontrol mekanizmasmm zayifl1g1, geriye donerck 

bcslenme sisteminin olmamast, i§giicii fazlasmm emilmesi, bunun yamnda emek iiretkenligindeki dii§ii§, yaygm 

kaynak kullammma paralcl olarak ekonominin i§giicii yetersizligi, tanmsal alandaki toprak kullamminm smm

na gclinmesi, i§letme diizeyinde en ayrmhh kararlarm bile tepdcn gelmesinin yaratt1g1 olumsuzluklar, yine fi7Jk

sel hedefler dogrultusunda planlamanm yapilmasmm getirdgi i.iri.in kalitesi, ~e§iti, talebi kar§tlama potansiycli 

ve maliyetlerin dii§i.iriilmesi gibi onemli konularda ba§ans1z olunmast varolan biiyiime stratejisinin yeni kaynak

lar yaratma gerekliligini one ~ikanrken, ayn1 zamanda sayilan bu olumsuz ko§ullar da yeni kaynaklar yaratma 

ve varolan kaynaklann daha etkin kullammma ge~mede bir engel te§kil ediyordu. 

1960'1arda ortaya ~1kan reform siire~lerinin hemen hepsi, yo~n biiyiimenin ko§ullanm yaratma amc1yla 

ortaya ~1km1§lard1r. Ozellikle merkezi planlamanm, yo~n biiyiimeye ge~i§ siirecind~ engelleyici bir oynad1gm

dan hareketle; merkezi planlamamn merkeziyet~i 6gelerinden armdmlmas1 i;abasma girilmi§tir. Fakat bu siire~ 

1980'li yillara kadar tamamlanamad1g1 ya da geq;ekle§tirilemedigi i~in, 1980'1i y1llardaki krizi a~1klama amacm

daki "resmi tezler" de aym motifleri kullanm1§lard1r. "Resmi tezler"e gore, yap1sal krizin nedenleri ekonomidc 

nice! gostergelerin veri ahnmast; fonlann artmlmas1 suretiyle kaynak yarat1lmas1, hammadde kaynak ve rezerv

lcrinin nicel artmmmm on planda tutulmas1d1r; oysa gereken dikkatlerin nicel gostergeler dcgil nitelik ve verim

lilik, ara sonu!;lar degil nihai sonu~lar, fonlarm artmlmas1 dcgil hunlarm yenile§tirllmesi, yak1t ve hammadde 

kaynaklarmm arttrdmas1 degil bunlardan en §eklide yararlamlmas1 ve ara§t1rma yo~un sanayilerle iiretimin ve 

sosyal altyap1larm h1zh bir §eklilde geli§tirilmesi fJzerinde toplanmasmdan ibarettir. (Gorba~ov 1987: 48) 

Bu tartt§maya yaygm ve yogun biiyiime faktorlerinin ekonomik bi.iyiimeye kat~tlarmm korelasyonu bagla

mmda ele alan, tartt§mamn zeminini olu§turan iktisadi verileri ve aralarmdaki ili§kiyi daha teknik bir bi~imde 
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gosteren bir ~ah§mayla (Loginov ve Novitskiy 1986: 14-21) devam etmek yararh olacakhr. 

Loginov ve Novitskiy ~ah§malarmda 1961-80 ve 1981-83 ydlannda; yaygm ve' yoAun biiyiime faktOrleri

nin, Sovyetler Birliw'nin ulusal gelirinin fiziki miktarmm biiyiime oranma katk1sm1 hesaphyorlar. Tablo 3, gcni§

letilmi§ ycniden iirctimin yaygm ve yogun biiyiime faktor ve ewlimlerinin korelasyonu dikkate ahnd1gmda pek 

i;ok sonu~ i;1kanlmasma yard1mc1 oluyor. 

1961-80 arasmda ulusal gelirin fiziki miktanndaki arlt§m etemel kayna~ yaygm biiyiime faktorleridir ki, 

bunlar ulusal gelirdeki yiizde 225'lik artt§m yiizde 169.7'sini olu§turur. Yaygm unsur (yiizde 148.3), ancak ek 

kaynaklann iiretime dahil edilmcsi saycsinde olu§mU§tur. Bu sozii edilen yaygm biiyiime unsuru, iiretkcn scrma

yedeki biiyiimeye (yiizde 16) ve i§giicii kaynaklarmdaki biiyiimeyc (yziide 5.4) ~ok daha az oranda ba~mhd1r. 

Drctimin yaygm geni§lcmcsindeki kaynaklarm bilc§enindcki biiyiime, ilretimdc nitcl bir iyilc§meyc nedcn olma

maktadtr. Ancak bu tarz bir biiyiime kaynak tasarrufuna yola~acak teknolojilcrin ve daha ekonomik makinclc

rin kullamm1 arac1h~yla diizeltilebilir. Ve boylcsi bir biiyiimede yogun bir bilyiimedir vc nihai iiriiniin arlt§ h1z1-

nm daha biiyiik olmasm1 saglar. 

TABL0:3 

Ulusal Gelir Devreler 

Biiyiime Be§ Ytlhk 

Kal'.nnkl!!r• Planlar 

Hiiyiimenin 1961-80 

Tiim 7. 

Kaynaklar1 8. 

9. 

10. 

1981-83 

Biiyiimenin Yaygm 

Kaynaklar1 1961-80 

7. 

8. 

9. 

10. 

1981-83 

Uiiyiimenin Yojtun 

Kayn11klar1 1961-80 

7. 

8. 
9, 

10. 

1981-83 

1961-80 ve 1981-83 Ydlar1 Arasmda Yaygm ve Yo~un FaktOrlerin 

Ekonomik Biiyiimeye Katklsmm Korelasyonu (yiizde olarak) 

Ulusal Gelirin 

Fiziki miktarm i§giicii Oretken Sabit l\fateryal 

Ar.t151 K!!l'.n11klar1 Sfrm111·e Kam11kl!!r 

225 55.2 8.7 161.1 

37 9.0 1.4 26.6 

45 11.0 2.6 31.4 

32 8.1 1.9 22.0 

24 5.9 1.8 16.3 

12 3.0 1.0 8.0 

169.7 5.4 16.0 148.3 

27.0 1.1 2.3 23.6 

32.2' 1.0 2.8 28.4 

29.4 1.4 3.1 24.9 

18.9 1.5 3.2 14.2 

8.2 0.5 1.9 5.8 

55.3 49.8 -7.3 12.8 

10.0 7.9 -0.9 3.0 

12.8 10.0 ~0.2 3.0 

2.6 6.7 -1.2 2.9 

5.1 4.4 -1.4 2.1 

3.8 2.5 -0.9 2.2 

Yaygm ve Y~un 

Biiyiimenin Tiim 

Mlktar i£lndeki Pal'.• 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

75.4 

73.0 

71.6 

91.9 

78.7 

68.3 

24.6 

27.0 

28.4 

8.1 

21.3 

31.7 

Not: Eksi (-) i~retleri, bir fakU>rQn ull!sa~elirin bilyilmesine negatif ''katk1sm1" Hl>stermektedir. 
KA YNAK: LOGINOV,V. ve NOVITSKIY, .; "Factors and Trends in the Intensl •cation of Socialist Reproduction"; 

Problems of Economics: Hazlran 1986; c.29; n.2 
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1961-80 doneminde, yogun biiyiime kaynaklarmm ekonomik biiyiime iizerinde etkisi goreli olarak dii§iik

tiir (yiizde 225'in 55.3'ii). Ulusal gelirin fiziki miktarmdaki biiyiimedeki payi ise sadece 24.6'd1r. 

Sekizinci Be§ Yilhk Plan donemindcki biiyiime oram (yiizde 45), Yedinci Be§ Yilhk Plan'dakinden (yiiz

de 37) 5.2 puan daha yiiksektir. Bunun sadece 2.8 puam emek iiretkenligindeki art1§ sonucu yogun biiyiime fak

torleri dolayis1yladir. Aradaki puan farkmm c;ogu yaygm kaynaklar (ozellikle ck materyel kullamm1) sayesinde

dir. 

Dokuzuncu Be§ Yilltk Plan'daki ulusal gelirin biiyiime oramnm yiizde 32'yc dii§i.i§iini.in nedeni, yaygm 

faktorlerin 2.8 puan gerilemesi, biitiin iirctim kaynaklarmm 10.2 puan oramnda kotii kullarum1, c;1kt1/matcrye 

oranmm 5.9 puan dii§mesi, emek iiretkenli~inin 3.3 puan azalmas1 ve c;1kt1/sermaye orammn 1 puan civarmda 

dii§mesidir. 

Onuncu Be§ Ydhk Plan'daki yiizde 24'liik ulusal gelirdeki biiyiime oram isc 10.5 puan gerileyen yaygm 

biiyiime faktorlcrinin azalan oramd1r. 1980-83 yillan arasmda yogun biiyiime faktOrlerinin oram yiizde 31.7'ye 

yiikselmi§tir. Yogun biiyiime faktorlcri oranmdaki bu yiikselme emck disiplin, diizen ve organizasyonunun giic;-
1 

lendirjlmesine ve disiplinin akde dayah ili§kilerle geli§tirilmesine bagbdir. ; 

Ele alman donemdeki teknik ilerlcme makine ve mekanizmanm giiciiniin artmlmasma yonelmi§tir. Logi

nov ve Novitskiy'nin yapllklara hesaplamalara gore Sekizinci Be§ Ydbk Plan'da iiretken sabit sermaye 1.77 mil

yar ruble biiyiirken, i§giiciinde 118.000 ki§ilik bir artl§ olmu§tur; Dokuzuncu Be§ Yilbk Plan'da gostergcler 3.7 

milyar ruble ve 142.000 ki§i; Onuncu'da ise 3.49 milyar ruble ve 85.000 ki§idir. Boylece birbirini takip eden 

her be§ ytlbk donem ic;in sermayenin birim ba§I harcamaSI artarkcn, i§c;i istihdaml azalml§hr. 

Loginov ve Novitskiy, c;ah§malarmm ilk bOliimiinde ulusal gelirdcki biiyiime~ yogun ve yaygm bilyiime 

f aktorleri ac;1smdan incelerken, ba§ka bir hesaplama sonucu olarak da ayn1 donem ic;in gec;erli olmak iizere 

(1961-80 ve 1981-83) ulusal gelirdeki bi.iyiimenin yogun biiyiime bile§eninin olu§umunda bilimsel teknolojik ge

li§me (BTG) yonelimlerinin katk1s1m bulmu§lardtr. (bkz.Tablo 4) 

Bu hesaplamalara gore bilimsel teknolojik geli§menin "yatay" geli§mesinin katk1s1 )yiizde 69.6) 1961-80 

donemini belirlemektedir. Bu donemde bilimsel teknolojik geli§me ile yeni makine ve teknolojinin geni§lctilmi§ 

uygulamast ve onlarm kiitle uretimi ve boylelikle de ulusal ekonominin doyurulmas1 geli§mi§tir. Teknoloji ve 

makinelerdeki nitel geli§me, diger deyi§le bilimsel teknolojik geli§menin "dikey" geli§'mesinin etkisi daha az ol

mu§tur (yiizde 30.4) 

Ancak Loginov ve Novitskiy, reform siirecinin ba§larmda yapt1klan bu c;ah§mada gelecege iyimser umut

lu bakmaktadirlar, zira onlara gore bilimsel ve teknik avantajlarm "yatay" olarak nilfuz etmesi be§ yih a§maya

cakllr. Ve yakm zamanda geni§letilmi§ yeniden i.iretimin yogun bic;imi geli§ecektir. 

Kaynak-tasarruf eden teknolojilerin uygulanmast, istikrarh ekonomik bilyiimeye ula§mak ic;in ekonomik 

geli§menin htzlandmlmasmda temel yonelim olmahd1r. Tilm kullamlan materyellerin birim ba§ma c;1kt1sm1 arllr

mak amac; edinilmelidir. <.;1ktmm birim ba§ma kullamlan hammadde ve yak1t girdisinin azalt1lmas1, "bilimsel 

teknolojik devrim"in kaynak-tasarruf edici yonelimi etkinligin bilyiimesinin temel yoludur. 
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TABL04: 

Bilimsel Teknolojik G~li§menln (BTG) 1961-80 ve 981-83 i~indeki Ulusal Gelirdeki 

Biiyiimenin YO#un Blle§eninin Olu§umuna Yonelik KatklSI (% olarak) 

Bilimsel 

Teknik 

ilerlemenin BTG'nin Sonucu BTG'nin BTG'nin BTG'nin Biiyiimenln 

Yo~un Devreler Olarak Ulusal emek sermaye materyal BTG'ye bajih 

Uygulanmas1 5 Ytlhk Gelirin Fiziki Tasarrufuna Tasarrufuna Tasarrufuna Olarak Yo~un 

Yolhm Planlar mikt!!r1nd;!kl 110!~ Yiin£:llml Yoneliml Yoneliml Bilc~endtkl P11}'.1 

M:ikinc vc 1961-80 16:8 15.1 -2.2 3.9 30.4 

Tcknolojilcrin 7. 7.4 5.8 -0.6 2.2 74.0 

Ycni Tipdcki 8. 9.0 7.0 -0.l 2.1 70.3 

Nitcl iyilc§mc 9. 1.9 4.9 -0.0 -2.l 73.1 

vc Gcli§mc 10. 4.~ 3.6 -1.l 1.7 82.4 

1981-83 3.5 2.3 -0.8 2.0 92.1 

Ycni M:ikine 1961-80 38.5 34.7 -5.1 8.9 69.6 

vc Tcknoloji 7. 2.6 2.1 -0.3 0.8 26.0 

Uygulama 8. 3.8 3.0 -0.1 0.9 29.7 

Qlljc~indeki 9. 0.7 1.8 -0.3 -0.8 26.9 

Geni§leme 10. 0.9 0.8 -0.3 0.4 17.6 

1981-83 0.3 0.2 -0.1 0.2 7.9 

Not: Eksi (-) i§aretler, ulusal gelirin biiyiimesine "negatif katk1yr" g<>stermektedir. 

KA YNAK: LOGINOV, V. ve NOVITSKIY, N.; "Factors and Trends In the lntenslflcation of the Socialist Reproduction"; 

Problems of Economics ; Haziran 1986; c.29; n.2. 

<;ikti/sermaye orarunm dii§mesini engelleme el9limi, yeniden iiretimin yogunla§masmm onemli bir ama

c1d1r. Bilimsel teknolojik geli§menin sermaye-yogun geli§imine dayah iiretken sabit sermayenin kullarummdaki 

etkinli~n sabit artl§tntn ger~eklenmesi, kayiplarm onlenmesini ve ekonominin yogunla§mas1 i~in ek kaynak ya

rattlmasmt olanakh ktlacakttr. 

Loginov VC Novitskiy, bu ljah§malanyla 1961-80 VC 1981 - 83 doncmlcri iljin cit oncmli lartt§ma konula

nndan biri olan yaygm bilyiimeden yoiun biiyiimeye ge~i§ sorununu amprik olarak incelemi§lerdir. Buradan el

de ettigimiz verilcr, biiyiime stratcjisindcki nitel donii§iimiin yaydd1g1 uzun zaman diHmini ve bu zaman dilimi 

iljercsinde de yogun yeniden iiretim siirecinin hakim olamad18Jm bize sunmaktadtrla~. Bu ~ah§mamn sahibi ya-

7.arlar, yo!tun biiyiimenin ortarnmm yarattlaca{tt ko§ullara yonelik vade hesaplamas101 be§ yil ile s1mrlam1§lard1r. 

Fakat daha once de belirttigimiz merkcziyet~iligin dogurdugu sorunlar ilc birliktc dii§iiniildiigilnde ve 1991 y1-

lmdan gcriyc bak1ld1gmda Sovyct iktisat lilcratiiriinde yaygm biiyiimeyc gclji§ sorunu ~ncmini korumak1ad1r. 
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II. H()LUM 

MANDEL VE "RUROKRATiK YOZLA~MA" KURAMI 

Bu boliimiin konusu, Sovyetlcr Birligi'nin 1917 sonrasm1 "i§~i dcvlcti", Stalin'in SBKP Genel Sekretcri 

olmasmdan gunumuzc uzanan sureci de "burokratik yozla§m•§ i§~i dcvlcti" olarak tammlayan kuramd1f :Bu ku

ram, Sovyctlcr Birligi'ndc Stalin dc'mcmi vc sonras1 ya§anan biirokratik yozla~manm, ancak bir toplumsal kalk1~

ma ilc yokcdilcbilecegi olas1hgma inamr. Bu baglamda, Sovyetler Birligi ve onun dogrudan bclirlcnimi altmda

ki yc'mctimlcr arac1hg1yla yonctiidigi i~in Dogu Avrupa iilkelcri, "biirokratik olarak yozla§mt§ i§~i dcvlcti". olarak 

tammlanmalarma kar§m, bu iilkclcrin sosyockonomik yapdari -pck ~ok alanda dcformasyona ugramalarma rag

mcn-hir "gc\i§ toplumu"nun gcrcklcrinc uygundur. Bu yiizdcn ongoriilcn ycnidcn yap1lanma modcli, sosyo-cko

nomik formasyonun oziinc dokunmayan anti-biirokratik bir toplumsal kalk1§may1 .gerckli gormcktcdir. 

Bu ckol, Sovyetlcr Birli~i ve digcr Avrupa iilkelerinde kapitalizmin kaldmlm1§ ve ozel miilkiyetin ilga 

cdilmi§ bir sistemin varoldugu tcspitindcn harekct eder. Bu iilkclerdc merkezi planlama, yeniden iiretimin ha

kim ili§kisi haline gelmi§tir ve \ah§ma hakk't garanti altma almmt§llr. <;ah§ma hakkmm garantisinin ahnmt§ ol

mas1 isc i§giicii piyasasmm olu§masm1 engcllcmi§tir; bu da iicrctin piyasa yasalarmdan bag1ms1z olarak bclirlcn

mcsini olanakh k1lm1§ttr. Fakat ote yandan, Sovyctlcr Birligi ve Dogu Avrupa iilkelerinde kapitalizmin ilgasmm 

gcr\cklc§mesi, dogrudan sosyalizmin kurulmu§ oldugu anlamma gclmcmektcdir. Sozkonusu olan, kapitalizm

den s1mfs1z topluma "ge~i§ toplumu"dur. "'Ge~.i§ toplumu"nun one ~1kan ozellikleri ise sm1flarm hala varhgm1 

siirdiirmesi, meta iiretiminin k1smen siiriip gitmcsi, iiretimin sadece toplumsal ihtiy~\lara gore degil aym za

manda diinya pazarmm basmcma uyarh olarak yap1Imas1d1r. Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa iilkelcrindcki 
• I . 

dcvlctlcr, i§\i dcvlcti niteligindedir, fakat bu devlet i§~i demokrasisine dayanmamaktad1r. i§~i sm1f1, devlet i~in-

deki yonetici gii~ olmaktan ~1km1§tlr. Varolan devlet, biirokratik olarak yozla§ml§ bir i§~i devletidir. Bu iilkeler

dc scrmayenin hakimiyctinin ortadan kald1rdd1g1 tcspiti yapdmaktad1r. Sovyctler Birligi ve Dogu Avrupa iilkcle

rindc i§sizlik yoktur, dolay1S1yla yedek sanayi ordusu da yoktur ve emckgiicii meta ozclligini kaybctmi§tir. Miil

kiyct bi!;imi ise, dt§ ticaret dahil biiyiik iiretim ve dola§tm ara~lannm kollektif miilkiyetidir. 

Sovyctler Birligi vc Dogu Avrupa iilkelcrini kollcktif miilkiyctin, mcrkczi planiamanm, ~ah§ma garantisi

nin, piyasamn mcrkezi planlamaya tabiyctinin i§lcrlikte oldugu iilkclcr olarak gorcn ~u ckol, biirokratik olarak 

yozla§mt§ i§!;i devletleri olarak nitcledikleri bu toplumlarm gelcceklerine yonelik ozgiin bir saptamaya sahiptir. 

Bu ozgiin saptama kapitalizmden kollektif miilkiyete dayah bir tarza ge~i§ siirecinin diiz bir ~izgi izlemesi gerek

mcdigini, digcr bir dcyi§lc bu siirccin kapitalizmc gcri donii§ ve toplumcu diizene ge~ilmcsi gibi iki yond~ de cv

rilmc olas1hgm1 banndfrd1gm1 belirtir. 
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A) iKTISADi KRIZiN ANAHATLARI: 

Bu ekoliin, So\iyetler Birligi'ne yonelttigi siyasal ve iktisadi ele§tirilerini y~nla§ttrd1gi donem, Stalin'in 
. I 

yonet~me geldigi yilla ba§lamakta ve ele§tiriye tabi tutulan donem Stalin~i yozla§mamn kendinden sonraki done-

mi de belirledigi saptamasmdan hareketle gilnilmilze degin siirmektedir. 

lktisadi bunahmm temel dinamiklerinin Sovyet biirokrasisinin Stalin'in oliimiinden beri izledikleri polit'i

kalarda yatt1g1 ileri silriilmektcdir. (Mandel 1991 : 10) Ekonomik geli§menin yava§lamas1 iktisadi bunahmm te· 

me! dinamigini olu§turmaktad1r; Zira ger'¥ekle§en dii§iik geli§me diizeyi toplumun modernle§mesi ve sanayile§

mesini,kitlelerin ya§am diiz~yinin yiikseltilmesini engeller ol'¥iidedir. Bunun yams1ra el emegi, hammadde, top-· 

ragm Ol~iisilz hi'¥imdc kullamld1g1 yaygm biiyilmcdcn yogun biiyilmcyc gc!;mcdc ba§a~1 saglanamam1§t1r. Tckno

lojik gcrilik de, iktisadi krizin en oncmli etmenlcrinden biridir. Kalite sorununun onemscnmemesi, maliyetlcrin 

hesaplanmamas1, israflarm onilne ge!;ilememesi de iktisadi krize yolveren etmenler olarak belirlenmektedir. 

Sovyetlcr Birligi'nde 1980 yillannda iyice su yiiziine '¥1kan iktisadi krizin ncdenlerindcn biri sayilan "ulu

sal sm1rlar" (Savran 1991 : 23) boyutu, biirokratik i§'¥i devletlerinin kurulu§ siirecinc de yoneltilen bir elc§tirinin 

uzant1s1 niteligindedir. Sovyetler Birligi'ni "tek iilkede sosyalizm" kurmamn "teorisini yapmak"la da ele§tiren, 

kendi toplumsal projesinde enternasyonalizm vurgusunu s1khkla yapan bu ekol i'¥in ulusal sm1rlar hem pratik 

olarak yozla§manm hem de iktisadi krizin dinamigi olmu§tur. Ulusal s1mrlarm varhg1, iiretici gii'¥1~rin geli§mesi

nin onilne bir engel olarak i;1kmaktad1r. Bu ekol, Dogu Avrupa iilkeleri ile Sovyetler Birligi'nin iktisadi i§birligi 

yaratamamalanm, deneyimlcrini "tek iilke" bazmda ger'¥ekle§tirme '¥abalarma baglamaktad1r. 

Merkezi planmlamanm uyguland1g1 Sovyetler Birligi ve Dogu A\TUpa iilkelerindeki planlamanm biirokra

tik karakterinin baskmla§mas1m da krizin dinamiklcrinden biri olarak tammlayan bu ekol, biirokratik planlama· 

nm "sm1rlarma ula§tlacagi" (Savran 1988 : 77) saptamas1m yapmaktadir. Bilrokrasinin kendi '¥tkarlan dogru1tu

sunda olu§turdugu plantar, biirokratik mekanizmanm i§leyi§ine engel olmayacak bir uzla§ma ve konformizm zc

mininde hayata ge'¥irildigi i'¥in, gereksindigi "geri;ek disiplin"den yoksundurlar. l§'¥i stmfmm hi'¥bir §ekilde denet

leyemedigi bir silre'¥ olarak nitelenen bu merkezi planlama deneyimleri boylelikle etkin ve ger'¥eki;i alma ozel

liklerini yitirmektedirler. iktisadi etkinligin yerini biirokrasinin bekasm1 saglayacak ko§ullarm yaratdmasma b1-

rakmas1, gilniimilzdeki iktisadi krizin temel nedenlerinden sayi.lmaktad1r. 

1980'li yillarda giln yiizilne vuran Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa iilkelerindeki krizi, yukanda malad1-

g1m belli ba§h dinamiklere baglayan bu ekol, 1985 ytlmda "krizi a§mak" i'¥in Sovyetler Birligi'nde uygulamaya 

konan glasnost ve perestroika'mn ya§anan krizi a§maya muktedir olamad1gm1, derinle§tirdigini one silrmekte· 

dir. Zira Gorba~ov'un, biirokrasinin hilkilmranhgim saglamla§t1rma perspektifinden hareket ettigine inamlmak

tad1r. Bu ekole gore, biirokrasinin bunu yapmaktaki amac1 ise "tepeden indirilmi§ olan kokten reformlarla, ta

bandan gelecek bir devrimi/kar§1 devrimi engellemek"(Mandel 1991 : 12)tir. 

Pcrcstroika'mn uygulanmaya ba§amas1 ile birlikte krizin ba§ka bir diizlcmde dcrinle§ti~i saptanmaktadir. 

Ad1m ad1m pari;alanan sistemdeki idare yonteminin yerine ba§ka tutarh bir sistem konulamam1§t1r. Fabrika yo

netimlerinin i§~i taleplerine kar§1 ~1kmalan, bunlarm yerine getirilmesini reddetmeleri de ya§anan reform silrc-
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cinin yeni bir sistem olu§turabilmesinin oniinde hirer engel oTmaya devam etmektedir. Bunun yams1ra biit~e a~1-

gmm biiyiimesi, enflasyonun artmas1, smai geli§menin ve ulusal gelfrin azalmast, diger deyi§le· ekonomik geli§

menin azalmaya devam etmesi perestr-oika'nm ba§ans1zbgma kamt olarak gosterilmektedir. (Mandel 1991 : 13) 

Bu ckoliin Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa iilkelcrinde ya§anan krizi a~1klama giri§imlerini bundan sonraki bO

liimde iicret-fiyat ve deger yasas1, planlama, piyasa, yatmmlar, biirokrasi, emek iiretkenligi ve tilusal sm1rlar 

baglammda ayn boliimler halinde irdelemck daha yararb olacaktJr. 

i) UCRET, FIYAT ve DECER YASASI: 

Oretici gii\lcrin yetersiz geli§mesi sonucu, ge\i§ toplumlarmda piyasa katgorilerinin varhklan devam et- · 

mektcdir. Oretici gii\lerdeki bu yetersiz geli§im, iiretilen biitiin mallarm her iireticinin harcad1g1 emek miktan

na gore fizikscl olarak bolii§tiiriilmesine olanak vermemektedir. Tiiketim mallarmm meta karakterinin yokedil

mesi s1mrh fiziksel taymlamalan getirir ki, bu smtrh fiziksel taymlamalar iicretin yerini alacakttr. Fakat tiiketim 

mallanmn ihtiya~lan tam olarak kar§1layamamas1 ve ihtiya\larm yogunlugunun degi§ik bireyler i~in farkhltk gos

tcrmcsi, degi§imin yeniden giindeme gelmesine neden olur. Ge~i§ toplumlarmda ise "her iireticiyi, kendi cmck 

giiciiniin ozcl miilkiyetini siirdiirmeye ve bu giicii, toplum tarafmdan iiretilen toplam mal ve hizmetler kiitlesi

nin a\1k~a sm1rlt ama farkhla§mam1§ bir boliimiinden yararlanabilmek i~in bir sertifika rolii goren iicret ile Jllii

badelc etmeye zorlad1g1 01\iide kullamm degcrlcrinin yetersiz arzi degi§im dcgerinin varhgm1 siirdiirmesini sag

lar." (Mandel 1988: 104) Demek ki iicret, tiiketim mallarmm ihtiya~lar1 tam olarak kar§ilayamamas1, ihtiya\la

nn bireyler diizeyinde farkhla§mas1 ve piyasa kategorilerinin siirmesi nedeniyle bir sertifika rolii gormektcdir. 

Bunun yams1ra iicret, piyasa yasalarmdan hag1ms1z olarak bclirlcnmektedir, zira ge~i§ toplumlarmdaki ~h§ma · 

garantisi ve i§giicii piyasasmm yoklugu, iicretin piyasa ko§ullanndan bag1ms1z olarak b.clirlenmesini saglamakta

dir. 

Ocretin olu§ma siirecini bu §ekilde tammlayan bu ekol, fiyatland1rma sisteminin "ekonomik olarak ger

~ek" fiyatlara dayanmad1gm1 belirtiyor. (Mandel 1988: 108) Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa Ulkeletindeki sa

ll§ fiyatlarmm hepsinin "ekonomik olarak ger~ek" fiyatlar kategorisine girmedigi saptamasm1 yapan Mandel, bii-
' 

tiin d~zeylerde kurulacak bir "~ifte muhasebe sistemi"nin bu sorunu hallcdebilecegini belirtiyor. Ge\i§ toplumu 

ckonomilcrindcki satmalma ve sat!§ fiyatlarmm kcyfi olarak belirlcnmesini engelleyecek bir yontcm olarak da 

sunulan 11 \ifte muhasebe sistemi" ile ger~ek iiretim maliyetlcri ile satmalma ve salt§ fiyatlarma dayanan parasal 

hcsaplamalarm birbirinden ayr1lmas1 hcdcfleniyor. Zira boyle bir yontemin uygulanmamasmm keyfi fiyatlandtr

malan beraberinde getirmesi Mandel'e gore merkezi otoritelerin ve daha da onemlisi i§letmelerde iireticiler 

kollcktiflerinin bilgili kararlar almalarm1 engelliyor. (Mandel 1988 : 109) 

Stalin'in yonetime gelmesiyle birlikte "nesnel teorik ara§t1rma her yonden bil~msel degerden yoksun bir 

oziirleyici pragmatizm ile ikame edilmi§tir" (Mandel 1988 : 104) saVIyla harekct eden Mandel, Stalin donemi

nin ba§lamas1yla birlikte deger yasasmm "sosyalist toplumun ka~1mlmaz yasas1 oldugu"nu ve bunun "iki degi§ik 

miilkiyet bi\imin; toplumsalla§mt§ miilkiyet ve grup miilkiyeti"nin varhgmm bir sonucu olarak ge~erlilik kazand1-
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gim soyler. Fakat deger yasasmm kurallarma gore i§leyen bir ekonomi, iiretimin ve dolay1Slyla yatmmm efektif 

talep tarafmdan yonetildigi bir ekonomi oldugu ii;in, ekonominin i§leyi§ kurallan farkh bireylerin degi§ik ihtiyai;

larmm yogunluklanndaki farkhhk tarafmdan degil, gelirler aras1 farkhhklar tarafmdan belirlenmektedir. Buda, 

iiretimde onceligin temel ihtiyai;lardan ziyade, liiks mallarm iiretimine verilmesi, yani ayncahkb kesimlerin ihti-
' 

ya!;larmm kar§danmasmm oncelikli olmas1 anlamma gelmektedir. Toplumsal tiiketim, daha yiiksek "karh" birey

sel tiiketime feda edilmektedir. Bu ise, ge1;i§ toplumunun ileriye doniik g'eli§imini engeller ve engellemektedir. 

Mandcl'e gore deger yasas1 ancak tiikctim mallan arzimn talebe daha h1zh ve dakik bii;imde ·uyarlanabilmesini 

kolayla§t1rmak ii;in kullamlabilir. (Mandel 1988 : 109) Diger yandan Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa iilkelerin

de ckonomik i~leyi§i zaafl1 duruma sokan yine deger yasasmm uluslararas1 planda planlama iizerindeki tahribatJ

d1r. Deger yasas1, piyasadaki fiyatlarm ini§!;1k1§lar temelinde, toplumsal kaynaklarm parayla dcsteklcnmi§ tale

be uyum gostermesini saglar. Fakat bu aym zamanda toplumsal iirctim toplumsal olarak bclirlenmi§ bir ihtiya!;

lar dizisine uygun bir kahba sokma goreviylc kar§1 kar§1ya bulunan planlamamn i§leyi§ine indirilmi§ bir darbe

dir. Arna bu odenmesi gereken bir maliyet olarak kar§1m1zda durmaktad1r. Zira ekor~oininin ihracat yapabilme

si i1;in deger yasasmm bclirledigi diinya fiyatlarma bir Oli;iide uyum saglamas1 gerekir. (Savran 1991 : 25) 

ii) PLANLAMA: 

Bu bolilmde ele ald1g1m1z ekol, Sovyetler Birligi'ndeki planlama modelini "Stalinist planlama" olarak ad

land1rmaktad1r. Ve Stalinist planlama da biirokratik, a§m merkeziyct~i, yukandan a§ag1ya keyfi bir yonetimin 

hiikiim siirdiigii planlamad1r. Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa iilkelcrindeki kriz, planlamanm krizi degil, "Sta

linist planlama"nm krizidir. Yani ornegin Sovyetler Birligi'nde anar§ik bir planlama hiikiim siiriiyordu; plantar 

ancak !;Cli§ik normlarm birlikteligi sayesinde ger!;ekle§ebiliyordu. Planlarm temel hedeflerine ula§mas1 ancak 

normlann ihlali yoluyla ula§ilabiliyordu. Hammaddelerin karaborsadan temini, ek insan giiciiniin istihdam1, ya

sad1§1 arai;lann tezahiirii vb. gibi ogeler, normlann ihlali demekti. Bu model, Mandel'e gore ne iiretici gii!;lerin 

yetersiz geli§iminin, ne iilkenin yoksullugunun, ne de teori ve pratikte yapilan i;oziimleme hatalanmn bir sonu

cu idi. Varolan planlama pratigi, Sovyetler Birligi'ndeki devlet iktidarmm toplumsal yap1s1m yans1tiyordu. Ta

ban inisiyatifi, demokratik taru§malar ve ele§tiri, bu planlama siirecinin d1§mda tutuluyordu. Bu da keyfiligi, di

rcktifler dogrultusunda yonetimi giindeme getiriyordu. Ve Mandel, planlama siirecinde ya§anan t1kamkhklan 

a§ma amac1yla giindeme getirilen ~oziim onerilerinin de, burokrasinin etki alanmm devam1m saglamaktan ote 

bir ama~ ta§1mad1g1m bclirtiyordu. Modele getirilen de~i§iklikler, diger deyi§le piyasa mckanizmasmm etki ala

mm gcni§letme i;abalan, bu sistemin temellcrinin balk arasmda dcgil, biirokrasi i~inde geni§lemesini getiriyor

du. Yarii yukandan direkitflerin yerini otomatik olarak ekonomik mekanizmalar ahyordu. Dogu Avrupa iilkele

ri ve Sovyetler Birligi'nde ya§anan planlama deneyimleri, i§i;iler arasmda bir yabancila§manm arac1 oluyorlard1. 

Zira i§~i kitlelcrinin bak1§ a~1smdan, biirokratik kcyfiligin hukum siirdiigii bir planlama ile piyasa mekanizmala

n arasmdan nitel bir fark yoktur; bunun sonucu her iki yonetim bi~iminin iiriinii i§~i kitleleri arasmdaki bir ya

bancila§mad1r. Dolay1S1yla i§i;i kitlelcrinin dogrudan inisiyatifi ile geri;ekle§tirilen bir demokratik merkeziyet~i 
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planlamadan yoksunluk, bu iilkeleri krize gotiiren belli ba§h nedenlerden sadece biridir. (M.andel 1988 

110-112) 

Bu ckoliin ana tezlerindcn birisi planlamanm salt bir iktisadi tcknik dc!Pl, onceliklc bir iiretim ili§kisi ol-. . . 
mas1d1r. Ve Sovyetler Birli!P ve diger Avrupa iilkelerinde planlama, hakim iiretim ili§kisidir. (Sa\rran 19'90 :. 9) 

Bir iirctim ili§kisi olan planlama, meta iiretiminin iireticilerin faaliyetini kendili~inden bi~imde piyasa arac1i1g1y

la biitiinlc§tiren ve toplumsal iiretimin bir par~asl haline getircn yabanc1la§ml§ ili§kilerine kar§ll olarak planla- ·. 

ma, karma§1k bir sosyo~ekonomik biitilniin par~alar1 olan tekil iireticilerin faaliyetini, piyasamn dolayimmdan 

ge~meksizin, bilin~li bir bj~imde toplumsaila§tiran ili§kidir. (Savran 1991 : 13) 

Kapitalist ekonominin periyodik olarak kar§da§tI~ a§m-iiretim bunahmma kar§m, planh bir ge~i§ ekono

misindc de siirekli olarak bir a§m-talep cgilimi vardir. Fakat biirokratiklc§mi§ bir i§~i devleti ozelinde bu e~i-
' Jim, ozgiil sorunlar yaratm1§t1r. Zira bu egilim, biirokratik planlama siirecinin hakim oldugu bir toplumda, siire-

ci anar§ik bir siire~ haline donii§tiiriir. Ciddi i§leyi§ bozukluklan giindemdedir. Fakat bu i§leyi§ bozukluklan,. 

biirokratik planlamamn ger~ekte "planar§i" olmasma· baghd1r. Varolan biirokratik planlama dcneyimlerinin so

nucu, a§1r merkezile§mi§ olmalan degil, yctcrince merkezile§memi§ olmaland1r. So.vyetlcr Birligi vc Dogu Avru

pa iilkelerinde varolan merkezi planlar, biirokrasinin hizmetine girdigi ol~iide bir merkeziyet~ilik arzetti!P i~in, 

ayncahkh kesimlerin ~1karlarma yonelik bu "merkcziyet~ilik", toplumsal ihtiya~larm giderilmesi ve i§~i kitleleri- . 

nin dogrudan ~1kan dogrultusunda ~ah§mad1g1 i~in reddediliyor. Yazarm ongordiigii merkeziyet~ilik, planlama

nm Sovyct delegelerinin son sozii soylcdigi demokratik olarak merkezile§mi§ bir sistcmdir.(Savran 1991 : · 

29,31) 

Daha once de belirttigimiz gibi, "planlamanm de!Pl Stalinist planlamamn krizi" ~er~evesindcn harekct 

eden bu ekol, sosyalist piyasa oneridleri ile de teorik bir tart1§maya giriyor. Piyasa sosyalizmi kuram1 ile hesap- . 

la§1lan bir ~ah§mada biiyiime, enflasyon ve di§ borcun bir iilkenin ekonomik performansmm en onemli gostcr

gcleri oldugu belirtiliyor. Planlamamn gene! krizi iizerine kuramlanm olu§turan piyasa sosyalistleri ele§tirilir

ken, So\tyetler Birli@ ve Dogu Avrupa iilkelerinin biiyiime, enflasyon ve di§ bor~/OSMH gostergeleri, piyasa 

sosyalizmine ge~en ve "ge~meyen" iilkeler temelinde ele ahmyor. (Savran 1991 : 4345) Biiyiime, enflasyon ve · 

d1§ bor~/GSMH oranlanmn sunulduAu tablolardan yararlanilarak Macaristan, Polonya ve Yugoslavya gibi piya

sa reformlarmm uyguland1~ iilkelr;rle, Bulgaristan, Romanya, Dogu Almanya ve c;ekoslovakya gibi merkezi' 

planh ckonomilerin hiikiim siirdiigii iilkelcrin ckonomik performanslan kar§da§tmhyor. 

TARLO 1: 

Romanya 

Do~u Almanya 

Bulgaristan 

«;;ekoslovakya 

Polonya 

Macaristan 

Yugoslavya 

Ekonomik Riiyilme (1985-89 aras1 yilhk %) 

4.2 

3.6 

2.8 

2.5 

2.2 

1.3 

0.4 
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TABL02: 

Yugoslavya 

Polonya 

Macaristan 

Dulg11ristan 

Do~u Almanya 

<;ekoslovakya 

Romanya 

Enflasyon Oranlar1 (1985-89 arast ytlhk ortalama %) 

360 

77 

11 

2 

1 

0.6 

0.2 

TAULO Ive TAULO 2 i~in KAYNAK: JE1''FERSON,G.H. ,.e PETRi,P.A.; "From Marx to Market"; Clralle11ge; Eyliil-Ekim 

1990, s.5-6; akt.Sungur _Savran; "Piyasa Sosyalizminin Yiiksl'lisi ve Diisiisii"; 11. TEL. Kitap Dizisi, 1991, n.11. 

TABLO 3: 

Macaristan 

Polonya 

Yugoslavya 

Dojtu Almanya 

Bulgaristan 

Roma·nya 

<;ekoslova kya 

Di§ Bor~/GSMH oram (1985-89 ortalamas1,%) 

70 

52 
36 

20 

16 

11 

6 

KAYNAK: SAVRAN,Sungur; a.g.m.; s.44 

Bu tablolardan da goriildiigii gibi, merkezi planb ekonomiler biiyiime oranlari dikkate almdtgmd.a piyasa 

sosyalizmi uygulayic1s1 iilkelerden daha biiyiik bir biiyiime oranma ula§trken; enflasy9n ve dt§ bor~/GSMH ora

nmda da yinc merkezi planh ekonomilcr daha iyi bir performans sergilemektedirlcr. Yazarm, bu tablolardaki 

vcrileri kullanmasmm nedeni, planlamanm "iflas etmedigi"ni ispatlama gayesidir. Zira tablolardaki gostergeler, 

yazara gore merkezi planh ekonomilcrin ba§anh olduklanmn bir kamtt degil, iflas etinediklerinin ve piyasa sos

yalizmi modclini uygulayan iilkelcrdcn daha iyi durumda olduklarmm bir kamlldtr. (Savran 1991 : 45) 

Sovyctler Birligi'ndcki planlama deneyimini "komuta ekonomisi", yukandan a§awya biirokratik keyfiligin 

hiikiim surdiigii ve ancak normlar ihlal edilerek plan hedeflerine ula§tlabildigi bir ekonomi olmakla ele§tiren bu 

ckol, planlama yerine piyasa sosyalizmini savunanlarm aksine, planlamanm ge~i§ toplumunun iiretim ili§kisi ol

dugu teziyle baglanttb olarak merkezi planlama modelini, fakat ya§anan deneyimden farkh olarak "demokratik 

merkeziyet~i bir planlama modeli"ni savunmaktad1r. 
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Ill) PIY ASA: 

Plan/piyasa ikilemini sunan yakla§1mlarla ideolojik/teorik tart1§malara giren bu ekoliin planh ekonomi

den yana tercihini yapllg1 yukanda bclirtilmi§ti. Sovyetler Birligi ve diger Dogu Avtupa iilkelerinin ir;inde bulun

dugu krizi ar;1klama giri§iminde bu ekol, aym zamanda Sovyetler Birligi ve Dogu ~vrupa iilkelerindcki krizi pi

yasa kategorilcrinin ctkin i§leyi§indcn yoksunlukla ar;iklayan piyasa sosyalizmi ile, hesapla§maktad1r. Bu hesap

la§mamn temelini ise, piyasa sosyalizmi modelinin bu iilkelerdeki krizi a§mak bir yana derinle§tirecegine duyu

lan inanr; yatmaktadir. 

Daha once de bclirttigim gibi 1960'larla birlikte canlanan piyasa sosyalizmi 'tartt§malarmm oziinde "Stali

nist planlama"dan farkh olmad1gma inamlmaktadtr. ~oyle ki, her ikisi de bu iilkelcrdcki biirokrasinin kendini 

yenidcn Oretmesinin ara~landtr. Piyasa sosyalizmi degerlendirmesi sonu~lan §oyle · ozetlenebilir: Piyasa sosyaliz-
' min in varolan planlama deneyimlerinin ya§ad1g1 t1kamkhktan hareketle planlama: anlayi§mJ reddetmeye kalkt§-
' 

malan, bilimsel ar;1dan sakat bir yakla§1m olarak degerlendirilmcktedir. Piyasa sosyalizminin varolan planlama 

siirecine yonclik ayrmt1da ele§tirileri, bu planlama siirer;lerinin ulusal sm1rlar ir;inde hapsolmasmm ve/veya bii

rokratik yozla§mamn sonucu oldugu gozardt edilmektedir. Piyasa sosyalizmine gore iiretici giir;lerin geli§mesi, 

ekonominin karma§1kla§mas1, tiiketimin r;e§itlenmesi kar§1smda sanayile§menin ilk a§amas1 ir;in uygun olan mer

kezi planlama geli§menin oniinde bir engel haline gelmi§tir. Piyasa sosyalistlerine gore r;oziim piyasa kategorile

rinin etkin ve yaygm kullammmda yatarken, bu ekole gore biirokrasinin iktidarma son verilmesidir. Merkezi 

planlamanm sorunlart ne olursa olsun, piyasa sosyalizmi uygulamalan daha da kotii sonur;lar vermi§tir. Ya piya

sa sosyalizmi r;ozmeye r;ah§tt8t sorunlan yeniden iiretir, ya da piyasamn mant18tmn sonuna kadar gotiiriilmesi 

ir;in i§r;i devletinin temellerinin ortadan kaldmlmaktt gereklidir. Piyasa sosyalizminin gotiirecegi yo!, kapitaliz

me donii§ yoludur. (Savran 1991 : 54-56) 

Pazar, teknoloji vb. etmenler bir dalda geni§leme ir;in anlamh degilse, piyasa sosyalizmi modeli r;err;eve

sinde, i§letmenin ba§ka iiretim dallarma yatmm yapmas1 gerekir; bu da piyasa manllg1yla tutarh bir "sermaye 

piyasas1"nm olu§turulmasmt gerekli ktlar. Sermaye piyasas1 ise, hisse senetli §irketler arac1hgiyla, toplumsal miil

kiyetin par~lanmasmm ve siirer; ir;inde ozelle§mesinin ilk ad1m1d1r. Bir diger yon ise, karh i.§letmelerin ikinci 

bir alana yatmm yapmas1, toplumsal kaynaklann dag1hmmda siyasi otoritenin bilinr;li tercihler yapma olas1hg1-

nm kalmamast ve toplumsal kaynak dagihmmm piyasa giir;lerine teslimidir. Yine piyasa sosyalizmi modcli r;err;e

vesinde zarar eden i§letmelere, eger sorun kendi iiretkenlik derecesinden kaynaklamyorsa, ba§ka bir alana ger;

me hakkt tamnmas1d1r. Bu da, kaynak dag1hmmda yine siyasi otoritenin kontroliinii yitirmesine ve varolan iire

tim arar;lanmn sattlmasma olanak vcrir ki, bu kollcktif mUlkiyetin fiilen tasfiycsidir. Bunun yanmda egcr zarar 

eden i§letme, rasyonalizasyon yoluyla iiretkenligini arttrmaya kalk1§1rsa bu da tensikata yol ar;ar. Bu da Dogu 

Avrupa ve Sovyetler Birligi'ndeki i§r;i kitlesinin en biiyiik kazammlarmdan biri olan ·~h§ma garantisi"mn yoke

dilmesidir. (Savran 1991: 47,48) 

Piyasa kategorilerinin, ger;i§ toplumu ekonomilerine onerilmesi iizerine oturan yakla§1mlan ele§tiren bir 

digcr yakla§tm da §oylc bir;imlcnmektcdir: Tiikcticilcr, smtrh bir zamanda s1mrs1z sayida mal tiiketemezlcr. Tii-
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keticilerin milyonlarca farkh meta1 tiiketmeye ya da bunlan se~erken "piyasa sinyalleri"ne uymaya vakitleri yok

tur. Zaten ara mallann ~ogunlu~ da, piyasa arac1h~yla da~lmazlar, 1smarlama yap1brlar. En ileri kapitalist iil

kelerde cari iiretimin biiyiik ~ogunlugu tiimiiylc de!til~e bile, biiyiik ol~iide piyasadan hag1ms1z olan yerlc§ik tii

kctim mallarma ve onceden belirlenmi§ iiretim tekniklerine tekabiil eder. Edinmecilik yonelimleri ise daha ~ok 

ozgiildi.ir ve gene! olarak mallardaki k1thktan ~ok, goreli ihtiya~larm yo~nlu~ ile ili§kilidir. En yo~n ihtiya~ 

duyulan mallann sunumu, bu alanda bir tiikctici doyumu i~in ycterlidir. iktisadi biiyiime ihtiya~lan ~e§itlendi

rir; aym zamanda ihtiya~lar arasmda bir hiyerar§inin olu§masma yolverir. Smm en kolay ~izilebilecek ihtiya~lar 

birincil ihtiya<;lard1r. ihtiya<;lann ikinci kategoriden yava§ yava§ birinci kategoriye ge~i§i, iktisadi biiyiimenin ve 

toplumsal ilerlcmenin bir fonksiyonudur. "Ktthk" gittik~e artan ol~iide daha az ozsel mal ve hizmetlere ozgii ol

dugu si.ircce, paranm roli.inii azaltmak da miimki.indi.ir. <;iinkii k1tltgm daha az o7.scl mal ve hizmctlcrle sm1rh 

kalmas1, fiyatlanmam1§ ma! ve hizmetlcrin sayismm, satm ahnan ma! ve hizmetlcri ge~mesi, ekonomide paranm 

roli.inii de azaltabilir. Zatcn maddi kaynaklan toplumsal ihtiya~lara uyarlamanm en basil, en demokratik yolu 

insanlarm ihtiya<;larm1 bizzat onlara sorarak ortaya ~1karmakt1r, ikisinin arasma para ahc1sm1 sokmak degil. 

(Mandel 1987 : 40-47) 

1htiya<;larm sm1rs1z olmamasmdan harcket eden bu yakla§1m piyasanm diizenlcyici roliinii de reddetmek

tcdir. Bir onccki planlama ba~hg1 ile burada tarll§ilan piyasa iizerine tczlcri birle§tiginde, bu ekoli.in Sovyctlcr 

Birligi ve Dogu Avrupa i.ilkelcrindeki krizi planlamamn degil, biirokratik olarak yozla§m1§ planlamanm i§leyi§i

nc baglad1klan a~1khk kazanmaktad1r. Hemen hemen kriz a<;1klamalannm ekseni tamamen bu tespitin i.izerinc 

oturmaktad1r. 

iv) YATIRIMLAR: 

Bu bolumdc ele ahnan yakla§1m, "yatmmlar" konusunda "Stalinist planlama"mn, maksimum yatmm ora

mnm en h1zh ckonomik geli§meyi saglayaca~na ve a~r sanayinin ge§imesine mutlak oncelik vcrilmesi gcrekti

ginden hareket ettigigi saptar. Fakat "Stalinist planlama"mn hareket ettigi bu nokta, verimliligin ve tiiketimin 

~c§itli verili duzeylerinin urcticilerin emek iiretkenligine ve etkinligine yapt1g1 etkileri dikkate almamaktadtr. Ay

nca bu varsay1mlar Sovyctlcr Birligi vc Dogu Avrupa iilkclcrinde planlama hatalarma, ula§tlamayan hcdeflerc 

vc <;ok say1da orant1S1zhklara yola~m1§t1r ve halklann ~e§itli fedakarhklara katlanmasma neden olmu§tur. Mcr

kezi planlamayi belirleyen katman, en h1zh ve dengeli biiyiimeyi saglayacak ekonomik 'optimumun, maksimum 

yatmm oram ile 1:ak1§t1g1m varsayar. Fakat h1zh ve dengeli bi.iyiime i~in ekonomik optimum ile maksimum yat1-

nm oranmm 1:ak1§acag1 yolundaki bu inan~ yanh§ttr; bu ikisi arasmda bircbir bir ili§ki yoktur. Aynca cldcki kay

naklar yatmml ilc tilketim arasmda keyfi bir §ekilde bOIUnemezlcr. Yatmm ile tiiketim arasmdaki ili§kide kar

ma§tk bir etkile§im sozkonusudur. 

Tiikctimin yoneticiler tarafmdan bclirlenmesi zaten her alanda sozkonusu olamaz. Bazi temcl ihtiya~ 

_maddelerinc konan k1s1tlamalar, toplumsal huzursuzluklara neden olur, bu da emek iiretkenligini olumsuz yon

dc etkiler. Fakat bu gorii~e gore, sanayile§me programm1 hayata ge~irmede geciken "Stalinist biirokrasi", bu ge-
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kmi§ligin tclafi etmek amac1yla ag1r sanayi temellerini olu§turmak ii;in cari tilketim fonundan i;ok fazla kay-

1k aktarmt§ttr. Bu da, tiiketimden fedakarltk durumunu ortaya ~1karm1§ttr ve yatmm getirisi de buna baglt ola-

1k. tahmin edilenden daha dil§ilk geri;ekle§mi§tir. Emek gilcilniln yeniden ilretim maliycrtleri, sanayilc§menin 

!li§mcsi ugruna feda edilmi§tir. Emek giicilniln yeniden ilretimi i~in yap1lmas1 gereken harcamalarda k1s1tla

alara gidilmi§tir. Bu ise, "yeni insan"m yarattlmast onilnde onemli bir engel olu§turmu~tur. Bu gorii§e gore, 

iniimiizdc ya§anan krizdc ortaya ~1kan insan tipolojisi aym zamanda bu yatmm ve tiiketim politikalarmm da 

r iiriiniidilr. 

v) B0ROKRASi: 

"Biirokratik olarak yozla§mt§ i§i;i devlcti" tammlamast yapan bu goril§e gore, Sovy,etler Birligi ve Dogu 

vrupa iilkelcrindc bilrokrasi henilz bir stmf karakteri ta§tmamaktadtr. Bu illkelerdeki bilrokrasi, kendini yeni

:n ilretmenin ko§ullanm yaratmt§ bir kast niteligindedir. 

Kast niteliginde oldugu soylenen biirokrasi, ya§anan kriz doneminden kendi i;1karlarm1 muhafaza edcrek 

<ma istegindcdir. Ve bu yilzden de, yani kendi ~1karlanm korumak ii;in yilziinil kapitalizme i;evirmi§tir. (Sav

o 1990: 19) 

Gci;i§ toplumlarmda, iirctimin kollektivist ilkeler temelinde orgiltlcndiginin kabul edildigi bu yakla§tma 

ire bolii§ilm, burjuva karakter ta§tmaya devam etmektedir. Diger deyi§le gei;i§ toplumlarmda toplam tilketi

in bilyilk bir bolilmil bireysel tilketim bi~iminde oldugu i~in, burjuva bolil§Um ili§kileri hakim bOlil§ilm ili§kile

lir. Boylcliklc bilrokrasi toplumun ortak i§lcrini ilstlenen bir kast olarak kendi leyhine bir toplumsal e§itsizlik 

1kam da yaratabilmi§tir; sonu~ olarak kendisi ii;in ayncahkh bir temel olu§turabilmi§tir. 

Bolil§iim ili§kilerinin olanak saglad1g1 bu ayncahkh ili§kiler sistemi de bu goril§e gore, ya§anan toplum-

1, siyasal vc ekonomik krizi ko§ullayan nedenlcrdcn biri olmu§tur. Dolaytstyla bu goril§e gore kriz ortammm 

:edilcbilmcsinin birinci ko§ulu, i§~i devletinin biirokratik karakterinin yokedilmesidir. 

Zatcn dikkat edilirse cle alman bu yakla§tmm, Dogu Avrupa illkeleri ve 1920'lerin sonlarmdan itibarcn 

1vyetlcr Birligi'ni ele ald1g1 tilm ~ah§malarmda bilrokrasi ele§tirisi a~tk ve/veya ztmni olarak i~kindir. Planla

a uygulamalanndan, piyasa ara~laniun kullammma; yatmm politikalanndan tiiketim politikalarma; emcgin or-

1tlcnmesinden emek Uretkenligine vb. hemen her konuda biirokrasi, Stalin donemi ve onu izleycn donemlcr

: temcl yozla§ttrtct ve i§~ devletinin' geriye donii§iinii kolayla§ttran en onemli unsurdur. 

vi) EMEK URETKENLit.i: 

Bir onccki bolilmde de belirttigim gibi, emek iiretkcnligindcki dii§ii§iln en bilyilk nedeni yine bilrokrasi

r. (,;ilnkii bilrokrasinin kontrolii biitilniiyle elindc tutmast, i§~i kitlelerinin iiretim iizerinde herhangi bir soz 

.kkt vc denctimi olmamas1, i§t;i kitlclerinin yaratt1klan iirilne yabanc1la§malarm1 da beraberinde getirdigi ii;in, 

§anan iktisadi krizin sacayaklarmdap biri olan emek iiretkenligindeki ciddi dii§ii§e neden olmaktad1r. 
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Oretkenligi artirmayi hedefleyen par1raba§1 i§ ve/veya h1zlandirma vb. teknikleri, ancak "maddi ozendiri

ciler"le amaca ula§t1rabilir. Bireysel iiretkenligi artmc1 degil, emegin organizasyonunu ve teknik diizeyini geli§

tirmeye yonelik tekniklere yonelinmelidir. <;iinkii bu durumda, daha az maddi ~zendiricilere gerek duyulacak

ttr. "Bunlar en fazlasmdan ortak ikramiycler ya da i§letmeler tarafmdan elde edilen fazla kardan almacak payla 

bcslenebilir." (Mandel 1988 : 116) . 
Ayr1ca "emek iiretkenligi" baglammda bu ekoliln, Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa iilkelerindeki krizi 

a1r1klama giri§imlerinde ortaya 1r1kard1klan diger noktalar da §unlardir: Parti ve devlet memurlan gclirlerinin 

list smmmmn nitelikli bir i§1rinin geliri olmamas1; 1rah§anlann parti ve devlet memurlarma kar§I ele§tiri hakk1-

nm bulunmamas1; biitiin bilgi kaynaklarmm i§1rilerin yararlanmasma a1r1k olmamas1; bilimsel ve sanatsal yarat1c1-

hga a1r1k olunmamas1 vb. 

Bunun yams1ra teknolojik devrimin boyutlan da kontrol altmda tutulmahq1r. Emek iiretkenliginin art1§m 

da hcdeflcycn tcknolojik devrimin yaratt1g1 olanaklarm, azmhklarm elinde yeni f elaketlere, ayr1cakhklara ve tc

kellcre donii§memesinin ara~lan yarattlmahdir. Bunun yolu isc, biitiin bu yeni olanaklarm iiretici ve tiiketicile

rin kollektif orgiitlenmesinin demokratik denetimine a~tk bulundurulmas1d1r. (Mandel 1989 : 124) 

vii) ULUSAL SINIRLAR: 

Ele ald1g1m1z bu 1rer~eve i~ind, bugiin "biirokratik i§!ri devlctlcri"nin ya§adig1 bunahmm temelinde iirctici 

gii~lerin daha ileriye dogru geli§mesinin oniine ulusal smtrlarm engcl olarak ~·kmasmm altt onemle 1;izilmektc

dir. Ulusal s1mrlann getirdigi engellerin sonu1;lan ise §oyle ozetlenmektedir: Planlama kapasitesinin k1s1tlanma

s1; uluslararas1 alanda deger yasasmm hakimiyetinin planlama iizerindeki tahribatt; teknolojik at1hmm s1mrlan

mas1. Bu etkenlerin yamstra i§1;i devletlerinin biirokratik karakterinin ulusal smirlardan dogan sorunlan yogun

la§l!rmas1. (Savran 1991 : 24) 

Dogu Avrupa iilkeleri ve Sovyctlcr Birligi "tek iilke" ozgiiliinde deneyimlcr olmu§tur. Bah iilkelcri h1zh 

bir biitiinle§me ya§arken, Dogu Avrupa ve Sovyetler Birligi, kendi ulusal sm1rlarm1 a§ma ve biitiinlc§me yolun

da ciddi ad1mlar atamam1§lard1r. COMECON iiyesi olan bu iilkcler, kendi sm1rlarma 1rekildikleri i1;in, merkczi 

planlamamn k1s1tlanm1§ durumu daha da yogunla§mt§tlr. Tiim bu olumsuz ve k1S1tlayic1 unsurlar su yiiziine ~1k

malarma ragmen, Dogu Avrupa, Sovyetler Birligi ve oteki i§~i devletlerinde tedrici de olsa bir ekonomik biitiln

lc§me siireci ba§lattlamamt§tlr. Oysa "bu merkezi planlamamn belki de onlarca yil boyunca ba§lang1~taki hayati

yetinin kat kat f azlasm1 kazanmasma, i§~i devletlerinin h1zh bir ekonomik biiyiime ya§amasma olanak saglard1." 

(Savran 1991 : 27) 
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II. B()LUM 

DEVLET KAPITALIZMI" ELESTIRISI VE OZVCJNETIMCI <;OZOM ? 

Bu boliimdc ilk olarak "dcvlct kapitalizmi" saptamasmm teorik olarak nastl temeUendirildigi konusunun 

le almmasmmm yararh olaca~m dii§iiniiyorum. Tcorik ~er~evenin sunulmas1 giri§iminin .ardmdan, bu tammla-

1aya sad1k kalarak, diinyadaki toplumsal, siyasal ve iktisadi geli§meleri a~1klama ~abalarmda bulunanlarm Do

u Avrupa vc Sovyctlcr Birligi'ndcki krizin ncdcnlcrini ne §ekildc saptad1klarma ve ~oziim onerilerinc yer vcrc

.:gim. 

A) DEVLET KAPITALiZMI: 

Devlet kapitalizmi saptamas1m yapan ekol, diinyayi tammlama a§amasmda iki ayn toplumsal formasyo

un varh~mdan degil, tam tersine iki emperyalist giiciin varh~m siirdiirdiigii tespitinden yola ~1karlar. Dcvlet 

apitalizmi tcorisyenlerine gore, bir iilkede ba§latdan toplumsal kalki§ma, diinyanm ba§ka bolgelerindeki ben

~r geli§mclcrle tamamlanmazsa, bu giri§iminde "tek" kalamn ba§anya ula§mas1 miimkiin de~ldir; dolayis1yla 

iinyanm hii; bir yerindc kapitalizmin yeni bir diinya diizeni projesi ile a§1lmas1 kahc1 olmam1§ ve boylelikle ka

italizm tarihscl olarak daha ileri bir iiretim tarzma evrilememi§tir. 

Siirei; ii;inde iiretici giii;lerin kapitalizmin smirlanm zorlayic1 bir giii;liiliige ula§mas1 birtak1m "sosyalist" 

gclcrin ekonomiye girmesine neden olmaktad1r; fakat onemli olan bu ogelcrin hangi amai;la kullamlacag1dir. 

1cvlet kapitalisti olan bir loplumda, dogal ki bu ogeler kapitalizmin i;1karlan dogrultusunda kullamlm1§lard1r/

ullamlmaktad1rlar. 

Devlet kapitalizminde emek-sermaye ~eli§kisi devam etmektedir, ~iinkii arti-deger iiretimi ve aru-dege

n sermayeye donii§tiiriilmesi siireci aynen devam eder. Arna bunun yams1ra deger yasasmm k1smi olumsuzlan

ias1 da sozkonusudur. Tony Clifre gore bu k1smi olumsuzlanma: a)devletin, para scrmayesinin en onemli yat1-

m alam olmas1, en a§m bi~imi olarak banka sisteminin de kapitalist devlctin elindc olmas1, b)tekelci yap1larm, 

apitalist ozel miilkiyeti de k1smen olumsuzlamas1 ve yine en a§m bi~imi olarak devletin iiretim ara\;lanm kendi 

1iilkiyctine almas1, c)emek giiciiniin meta niteli~nin k1smen olumsuzlanmas1(Cliff1990 : 139) bi!;iminde ya§a-

1r. "Dcvlct kapitalizmi, kapitalizmin ula§abilecegi en a§m teorik smm temsil eder, geleneksel kapitalizmdcn 

11 uzak a§amad1r. Kapitalizmin, kapitalizm ~er~evesinde olumsuzlanmas1d1r." (Cliff 1990 : 137) Devlet kapita

lmi bu §ekilde tammlanmasma kar§m, "ayn1 zamanda sosyalizmin maddi onko§ullanmn bile heniiz yerine geti

Jmcdigi kadar geri bir a§ama" (Cliff 1990: 150) oldugu kayd1 da dii§iilmektedir. 

Yukanda devlct kapitalizmi kuramcdarmm iki emperyalist giiciin varh~ tespitini yapt1klarmdan sozetmi§

m. Bu tespitin mant1ki sonucu da, Sovyetler Birligi'nin, Dogu Avrupa iilkeleri ve diger O~iincii Diinya'daki ha-
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z1 iilkclcri "somiirdiigu" bi~imindc geli§mektedir. Hammadde eksikligi ve stratejik nedenlerin ba§t ~ektigi bu so

miirii ili§kisi, sozii edilen bolgelerdeki smai geli§menin Sovyetler Birligi'nin kendi genel smai geli§mesinin dog

rudan bir par~as1 haline getirilerek ya§anmaktad1r. Ornegin yine T.Clifrc at1f yaparsak, gclenekscl empcryalist 

iilkclcrin somiirii mckanizmalarmm: a) somiirgclcrinin iiriinlerini ucuz fiyata satm almak, b) "anavatan" iiriinle

rini onlara fahi§ fiyata satmak, c) "anavatan" kapitalistlerinin sahip oldugu i§letmelerde "yerlileri" istihdam ct

mek bi~imindeki ii~ yontemi de, Sovyetler Birligi'nde uygulanmaktad1r. (Cliff 1990 ; 201) 

' 
i) ARTI-DECER URETIMI: 

Bu kuramm en ozgiin ~1karsamalarmda birisi, Sovyetler Birligi'nde art1-dcger iiretiminin devam ctt!gi

dir. Gcr~ekte kuramm i~ tutarhhg1 boylesi bir ~1karsamayi gerekli ktlmaktad1r. Emek-sermaye ~eli§kisinin de

vam ettigi, kapitalist iiretim tarzmm siiregittigi bir toplumsal formasyonda dogal olarak art1-degcr iiretimi de 

olacakt1r. 

Art1-deger iiretimi bu kuramda, sm1f analizlerine girmede bir ara~ i§levi gormekte, zira ilretilcn artt-de

ger nihai olarak hilrokrasinin gelirini ve ya§am standardm1 dogrudan belirleyecek bi~imdc diizenlenmektedir ve 

dolay1s1yla artt-deger iiretimindcn dolaysiz olarak ~1kar saglayan biirokrasi, s1mf olma ozelligini kazanm1§t1r. 

Dcvlet kapitalisti iilkelerin, yeni ve daha ileri bir toplumsal formasyona evrilememelerinin oniindeki en biiyiik 

cngel de, biirokrasinin s1mf olma konumu ile dogrudan baglant1h bir bi~imde, bilrokrasinin devlet miilkiyeti ara

c1hg1yla elinde tuttugu erki toplumsal, siyasal ve iktisadi olarak yeniden ve yeniden ilretme ~abas1d1r. 

1917 sonrasmda, onceleri bir katman olarak kendini gosteren biirokrasi, siire~ i~inde "iiretim ili§kilerin

deki toplumsal egemenligini bOlii§iim ili§kilerinde de. kulland1" tespitini yapan Cliff, bu siireci §oyle tammhyor: 

"Boylccc ku§atma altmdaki geri bir illkede sanayile§me ve tanmda tcknik dcvrim ("kollektivizasyon") biirokrasi

yi prolctaryanm denetiminde ve dogrudan/dolayh bask1s1 altmda olan bir katman olmaktan ~1kard1, 'emcgin 

yonlendirilmesi, devlet i§leri, hukuk, bilim, sanat ve bunlar gibi dcvlet gene! i§lerini yoncten ve dogrudan iireti

ci emckten kurtulmu§' bir egemen s1mf yaptt. (Cliff 1990 : 134) 

Devlet kapitali7mi kuramctlarmm bu yondeki sm1flar analizi, bir tartI§ma zemini de yaratmaktadtr! 

"Marksizm i~in sm1fsal boliinme, sosyal tabakala§ma/katmanla§ma ile aym §ey de~ildir ve egemen s1mf kavra

m1yla aym degildir" diyen David Purdy (Purdy 1978 :43), devlet kapitalisti kuramc1lan ile polemige girdigi ~ah§

masmda, sozii edilen kuramcilan iiretim ara\lan iizerinde miilkiyet ol\iitil yerine "denetim" ol~iitiinii ge~irmck

le elc§tirir. Ote yandan Isaac Deutscher de "Bu soziimona yeni sm1fm tck eksigi miilkiyettir. Ne iiretim ara~lan

na ne de topraga sahiplcr, gclirlerinin hi~bir k1smm1 sermayeye ~eviremezler. Kahc1 ve biiyiiyen cndiistriycl 
' 

stok ya da geni§ mali varhk bi~iminde zenginlik art1ramaz, yani bir sm1f olarak varhklanm silrdiiremezler" (De-

utscher: 1990) bi~iminde tammlad1g1 sm1flar analizinde Purdy ile ortakla§maktad1r. 

Gcr~ekten de, biirokrasinin sm1f olma ozelligini a~1klarkcn art1-deger aktarma mekanizmasmm d1§avuru

mu olarak gelir farkhla§masm1 esas alan bu kuram, boylesi tartI§malara kap1 a~maktad1r. Ayncahklar vc gelir 

farkhla~masma dayah bu s1mf analizi, teorik dayanaklanmn klasik marksist s1mf kavram1yla tam ortii§medigi yo-
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lundaki boylesi ele§tirilere muhatap olmaktad1r. 

Sm1flar analizi ile ilgili devlct kapitalizmi kuramcdan ve diger kar§1t gorii§l
1
ii kuramc1Iar arasmdaki pole

migi yine bir dcvlet kapitalizmi kuramc1s1 olan Charles Bettelheim ile bitirelim: ~S1mf miicadelesinin miimkiin 

olan sonu~larmdan biri burjuva sosyal kuwetlerinin §U anda tespit edilemez §ekiller altmda iktidara geri donme

leridir. Bu kuwetlerin temsilcileri dcvlctin ve yonetici partinin onderli~ni ald1klannda bu dedigimiz olur. On

dan sonra devletin, millile§tirilmi§ miilkiyetin ve planlarmm s1mfsal karakteri arh~ prolcter dcgil, burjuvadir ... 

Eski ekonomik, politik ve ideolojik ili§kilcrin temcli iistiinde, somiiren s1mf ancak bir burjuvazi olabilir ki kcndi

si §imdi bir devlct burjuvazisi olarak goriinmektedir.• (Bettelheim 1974: 59-60) Kammca, Bettelhcim'dan yapt1-

g1m bu ahnt1 da, ozellikle burjuvazinin "devletin ve yonetici partinin ondcrligini almas1" saptamas1, Purdy'nin 

dcvlct kapitalizmi kuramc1Iarma yoneltti~ "miilkiyct ol~Utii yerine denetim ol~iitiiniin kullantlmas1 11 yolundaki 

clc§tirisinc vc bu tcmelde yiikseltilecek diger ele§tirilere kap1 aralar niteliktedir. 

Burjuvazinin sm1fsal egemenliginin bekas1 i~in egitimde f1rsat e§itsizligi yaratmas1, bu kuramm betimlcdi

gi yap1sal bozukluklardan birisidir. Ornegin 1938'de iiniversitelerde okuyanlarm yiizde 42.3'iiniin aydm ~ocugu 

oldugu belirtilmektedir. Bu e§itsizligin temeli olarak da ortalama iicret uygulamas1 335 ruble iken, okul bcdclle

rinin 150-200 ve 300-500 ruble aras1 oldugu gosterilmektedir. (Cliff 1990 : 76) 

ii) UCRET POLITiKASI: 

Bu kurama gore, devlet burjuvazisinin "somiirilcii mekanizmas1" Ucret politikasmda kendini bclirginlc§tir

mektedir. Daha once vurgulad1g.m1z gibi, bu kuram arll-degerin kaynag.m iicret farkhla§masmda gormektcdir; 

dolayis1yla iicret politikalanmn if§as1 bu kuram i~in hayati onem ta§1maktad1r. Siire~ i~inde teknik miidiir, parti 

hiicresi ve i§~i komitelerinin iicreti bclirlemcsinden, 1928'de tek ki§ilik yonetimin belirleyiciligine gc~ildigi savu

nulmaktad1r. Par~aba§t iicret uygulamalan ve taylorizmin bir donem i~in yontem olarak benimsenmesi, somilrii

yii arttirma ama1rh eylemler olarak nitelcnmektedir. Aynca somilrilyii arttmc1 bir diger yontem olarak da "kale 

emegi" olarak nitelenen ·~ah§ma kamplan bi~iminde §ekillenen organizasyonlar gosterilmektedir. Scndikalarm 

da siim; i~indc i§levsizle§tirilmesi ve gorcv alanlanmn adeta i§~ilcri devlet politikalanna ikna etmekle s1mrland1-

nlm 1§ olmalan, dcvlet burjuvazisi ve i§~i sm1f1 arasmdaki u~urumun dcrinle§mesine hizmet etmi§tir. 

1928'dcn sonra ger~ek iicretlcr endcksi ve ya§am pahahhg1 endcksinin, 1931'dcn sonra ise toptan ve pc

rakendc fiyatlar endeksinin yayinlanmasmm durdurulmasm1 ele§tiren Cliff, kitabmm daha sonraki bir bOIUmiin

de "Rus i§~isi, ingiliz karde§inden daha fazla somiiriiliiyor ... Bugiinkil Rus i§~isinin satmalma giicii, fngilterc'dc

kiyle kar§1la§tmld1gmda 1913'dckindcn daha geri" (Cliff 1990: 53) sonucuna varmaktadtr. Dogrusu istatistik vc

rilere ula§ma yontem ve kaynaklarma dair pek doyurucu yamt veremeyen Clifrin verdigi tiim bu veriler kuram1-

m destekler niteliktedir. 

Sovyetlcr Birli~'ndeki geli§mcleri, samyorum iiretim tarzlan arasmda herhangi bir fark saptamamasm

dan hareketle Bah ile kar§1la§tirmakta ve Bat1 lehine goreli iistiinliikler sunan verileri kullanan yazar, aynca Sa

nayi Devrimi ingiliz burjuvazisi ile Stalin donemi arasmda bir analoji kurmaktad1r; ve analojisini Sovyetlcr Birli-
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gi'ndeki ilkel birikim siirecinin ingiltere'dekinden daha kanlt olmakla sonu~Iand1rmaktad1r. 

iii) EMEK 0RETKENLICI: 

<;;alt§manm altba§hklanm olu§turan tiim kuramlarm krizin nedenlerini irdelerken ortakla§t•~ bir nokt,a 

"emek iiretkenli~ndeki dii§iikliik" ger~egi oldu. fstisnasiz bu kuram da, bu konuyu irdelemektedir. Varilan so

nui; ise, i§~ilerin ya§am standartlanmn geli§melerin ~ok gerisinde kalmas1dir, boylelikle emek iiretkenliginin ar

tmlmasma yonelik hi~ bir motivasyon kalmamaktad1r.Emek disiplini ise bir ge~i§ toplumunda ancak bilin~ ile 

zorlamamn birli~nin sonucu olarak elde edilebilir. Anla§dd1~ iizere bu, bir ge~i§ toplumunun ogesidir.Ancak 

bir ge~i§ toplumunda i§~ilerin iiretim ara~lan iizerindeki kollcktif millkiyeti ile temellenen bilin~ unsuru ile Sov

yetler, sendikalar vb. gibi i§i;i sm1fmm kurumlan arac1hg1yla olu§an zorlayic1 unsurun birli~, emek disiplinini 

<logurabilir. Oysa bu kurama gore, Sovyetler Birligi'nde emek disiplini, i§ yasalan yoluyla saglanmaya ~ah§1lm1§

tir, bilini; ve zorlayic1hgm birli~nin yerini bu tiir iilkelerde cezai yaptmmlar alm1~llr. "i§ hukuku, bilyiik oli;iidc 

bir ceza hukukudur." (Cliff 1990 : 33) 

Emek verimlili~ni yiikseltme amac1yla, disipline edici mckanizma olarak i§ yasalarmm one siiriilmcsi, 

bu kuramm emek disiplinini saglayabilecek unsurlar olarak niteledigi "bilini; ve zorlayic1hk", ilkini adcta sabote 

cdcr niteliktcdir, aynca emek verimliliginde yapay bir yiikselmeye ncden olsa da beraberinde gctirdigi yabanc1-

la§ma etmeniyle nihai olarak daha olumsuz sonu~lara neden olacakllr 

iv) FiYATLANDIRMA: 

Devlet kapitalizmi kuramc1lan, bu iilkelerdeki geli§menin niteli~ni olumsuz yonde belirleyen bir diger 

unsur olarak fiyatland1rma mekanizmas1 etmenini one ~1kartmaktad1rlar. Oretimde "e§giidiim noksanhg1 ve ge

li§me dengesizlikleri"nden (Cliff 1990: 81) sozedildiginde bundan hem degi§ik i§yerlerindeki -aym teknoloji, ay

m girdiler altmda bilefarkh emek iiretkenli~ne ula§ilmas1, hem de fiyatland1rma mekanizmasmdaki yanh§hklar 

anla§1lmaktad1r. Fiyatlann otoriteler tarafmdan saptanmas1 ve degi§ikliklerde genelde hakhhk payi olmamas1, 

uyumsuzlugun nedenleri arasmda gosterilmektedir. Aynca bu yanlt§ ve oznel fiyat politikalan komisyonculuk, 

karaborsac1hk, i§bitiricilik gibi istenmeyen yan iiriinler de dogurmaktad1r. Sovyetler Birligi'nde i§letmclerin ara

larmdaki ili§kilerin dolays1z olarak devlet eliyle denetlenmesi fiyatlarm "eme~n toplumsal karakterinin ifadcsi, 

ya da iiretimin diizenleyicisi olarak benzersiz ozelligini kaybetmesi"ne (Cliff 1990 : 171) neden olur. Fiyatm dii

zenleyici rolii oynamamas1 ele§tiri konusudur. 

Bu baglamda kammca fiyatlar ya piyasada olu§acakt1r, bu da bu kuramtn yeni bir toplumsal diizene ge

~i§te gozettigi hassas k1staslar1 altiist eden bir durumdur;ya da bir diger yol fiyatlarm i§1;ilerin kendi organlarm

ca tanzim edilmesidir ki, bu .yukanda kuramm yoneltti~ ele§tirilere yol a~acak bir durumdur, 1;iinkii yine fiyat

lar bir oznellik barmd1racakt1r, aynca bu kez devlet burjuvazisinin ~·karlan olarak betimlenen oznel etmen ken

dini i§kollan ve hatta i§yerleri bazmda hasmane birtakim ili§kilere silriikleyccektir. 
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v) TUKETIM MALLARI URETIMI: 

· Toplumsal siire~lere belli bir "ortodoksi" !rCr!revesinden bakan ve "a§tn ahlaki zorlama ... idealler tarih 1§1-

gmda ele§tirilecek yerde, tarih idealler t§twnda ele§tirildi" (Purdy 1978 :52) biciminde ele§tirilere maruz kalan 

bu kuram, kammca fiyatland1rma konusundaki "esnekli~ni", tiiketim mallan iiretimine yonelik ele§tirilerinde 

de siirdiiriiyor. Tiiketim maddeleri hcdeflcrinin goreli kiicilklilgiinii ele§tiren ve "ihtiya!rlar ilzerindeki diktator

liik" (Olu~ 1990) kurmakla su~layan devlet kapitalizmi kuram1, geiri§ doneminin oncelikler sorununu gozard1 

edcr goriinmektedir. ihtiyai;lann i§i;ilerin oz organlan aracd1wyla belirlenmesini ve buna gore iiretim yap1lmas1-

m ongoren bu kuram, hangi zaman dilimi i~inde bOylesi bir uygulamaya gcirilecegini net olarak soylemcmekte

dir. Eger tiim toplumun bilin~ diizeyinde koklii bir donii§iim saglanmadan tiiketim maddelerinin iiretimine ta

bamn karar vermesi ongoriiliiyorsa, bana oyle goriiniiyor ki milyonlarca oznelligin birbirine girdigi ve ~att§t1g1 

bir "anar§i" ortam1 dogar. Ya da dayamkh tiiketim mallarmm iiretilmesine ag1rhk verilmesi" 'yeni insan' yarat

ma dcgil, icindcki kotiiyii a~1ga ~1karmaya" (Monthly Review : 108) yol a!rar. Bu yap1lan almt1,Sovyctlcr Birli

gi'ni toplumun hayat standartlarm1 yiikseltemeyi hcdeflemekle ele§tiren bir goril§tiir. Fakat paradoksal bir bi-

1;imdc, kammca, buraya uymaktad1r. 

vi) DIS PAZARDA REKABET: 

Giiniimiizde ya§anan krizin nedenlerinden biri de, bu kurama gore "Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa iil

kelcrinin ekonomik a~1dan verimli bir bi~imde Ball kapitalizmi ile rekabet edememeleri (Olu~ 1990 : 78)dir. 

Ball ile rckabet, konvertibiliteyi, fiyatland1rmanm iilke-ii;i gereklere gore degil diinya piyasasma gore uyarlan

masm1, i~ ti.ikctim ve iilkenin savunma vs. gibi ozgill ihtiya~lanna gore degil, uluslararas1 pazarda rekabet edcbi

\ccek mal\arm ilretimine gore kaynak dag1hmm1, rekabet edcbilecek fiyatlarm olu§umuna yonelik iilke i~indc 

iicret politikalannm izlenmesini vb. gcrckli kdar. Tiim bu sayd1klanm da, bu kuramm kavramsal "ortodoksi"si

nc s1gmayacak ogelerdir. DolaytSJyla bu kurama gore, "dt§ pazarda rekabet edcmeme" bir kriz ogesi olmamah

d1r. Zaten bir ba§ka devlet kapitalizmi kuramcis1 da bu konuda §oyle dcmektedir: "Eger Rusya ilrettigi mallar 

ile diinya pazanm i§gal etmek i~in ataga kalksa ya da aym §eyi diger iilkeler Rus pazan ii;in yapmaya kalkt§sa, 

Rus bi.irokrasisi ya verimlilik ile k1yasland1wnda goreli olarak ya da mutlak olarak iicretleri di.i§iirerek (arll de

ger /degi§ken sermaye oramm yiikselterek), teknolojiyi geli§tirerek (sabit sermaye/degi§ken sermaye oramm 

yiikselterek) ya da tiiketim mallarma gore daha fazla iiretim mah iiretmeye agirhk vererek iiretim maliyetlerin 

k1smak zorunda kalacakt1. (Cliff 1990: 176) 

B) OzvONETIMcl ~OzOM: 

"Ball kapitalizminin teorik ve pratik ele§tirisi ile Dogu'daki bilrokratik diktatorliiklerin ele§tirisi iizerine 

§ckillcndirilmi§ ozgilrle§tirici bir toplumcu bir proje" (Olui; 1990 : 64) olarak tasarlanan bu ogrcti, pozisyonu-
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nun daha ziyade varolan deneyimlere gore belirler goziikmektedir. Bu durumda ~rlaya ~1kan da varolan dene

yimlerin eksik ve yanh§lanm k1yas1ya ele§tirme ve/fakat bunlarm a§tlmasma yonelik oneriler yerine kendi ozgtir

lc§tirici toplumcu projelerini tiim ve~helcriyle one siirme bi~imini almaktad1r. Fakat bunun da -her ne kadar ku

ramm kendini negatif yonden tammlama yamm ele§tirsem de- kendi i~inde tutarl~ oldu~nu dii§iiniiyorum. Zi

ra Sovyetler Birligi ve Do~ Avrupa Ulkelerinde ya§ayan toplumsal dilzcnin devlet kapitalizmi kuramc1lannm 

projeleriyle hi~ bir ilintisi yoktur, dolayis1yla ilga edilmesi gerekir.Diger deyi§le, varolan bu toplumsal diizenleri 

"rchabilite" etmek bu kuram savunuculanna gore ~oziim degildir. 

Toplumsal i§boliimiiniin ortadan kaldmlacag1 -ger~i bu toplumcu projeye sahip ~kan herkesin hedefidir

, dogrudan demokrasinin ya§ama ge~irilecegi bir toplumsal diizen hedeflenmektedir. i§~i konseyleri, taban/kit

le inisiyatiflerinin geli§tirilmesi, yonetim bilgisinin toplumsalla§tmlmas1 vb. hedeflenen projeye ula§llracak ara~

lard1r, bu kurama gore. iktisadi planda ise, bu hcdcf i§~i sm1fmm sm1rs1Z orgiitlenme ozgiirliigu iizerinde yiiksel

digi bir demokratik planlama ite ger~eklenebilir. 

Demokratik planlama vurgusuna dikkat editmelidir, zira ortaya ~tkan kriz planlamamn krizi degil, tiim 

bu boliim i~inde tartt§maya ~ah§ttg1m1z varolan iiretim ili§kilerinin krizidir. Planlama ozii geregi ilerici bir oge 

degildir. "i§~i sm1f1 iiretimi denetlemedigi siirece, i§~iler planlamanm oznesi degil, nesnesidir." (Cliff 1990 : 

159) Dogu Avrupa ve Sovyetler Birligi'nde ya§anan planlama pratikleri de bunu dogrular niteliktedir, devlet ka

pitalizmi kuramcdanna gore; diger bir deyi§le, merkezi planlamamn varhgi kendi ba§ma kapitalist iiretim ili§ki

lerinden farkh bir iiretim ili§kisinin varhgim ima etmez. Zira "proletarya ve sosyalist plan ve planlamasmm ol

masmm miimkiin oldugu kadar burjuva "plan" ve "planlamalarmm" olmas1 da milmkiindiir. (Bcttelheim 1974: 

57) "Plan"1 sosyalizm ile "piyasa"yi kapitalizm ile ozde§le§tirmek, burjuvazinin "plan" ortilsil altmda egemenligi

ni uygulamasma yard1m eder." (Bettelheim 1974: 57) Ozetle "sosyalist iiretim ili§kilerinin ancak iireticilerin ko

§ullan ve emeklerinin iiriinlerini denetlcdigi dereceye kadar varolacag1 gozden ka~mlmamahd1r." (Bettelhcim 

1974. 58) 

Yukanda yap1lan ahntdardan §U sonuca vardabilir: Bu kuramm ongordiigii iiretim ili~kileri de planlama 

\;Cr~evesinde oturtulacakt1r. Fakat burada ongorillen planlama, denetlcme mekanizmasmm iiretcilcrin elinde ol

dugu bir sistemdir. Yoksa "planlama" kerameti kendinden menkul bir kategori degildir. Oysa ki bilin~li ve oz

giir etkinliklcrle oriilmii§ ozyonetim iizerinde temellenen, iiretim ve tiiketimin toplumsal denetim altma ahnd1-

g1, toplumsaljbireysel ihtiya~larm dogrudan ilreticilerin ve tiiketicilerin kat1hm1 ile olu§turuldu~ bir planlama 

modeli, yeni iiretim ili§kilerini de ima eder, bu kurama gore. . 

'. 
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IV.BOLUM 

KAPiTALiZM SONRASI TOPLUMLAR l<;iN PiYASACI KURAMLAR 

A) PIYASA SOSYALIZMI 

ilk c)nce piyasa sosyalizminin gene! bir tammlamas1 verilmeye ~ah§dacak; bu gene) tammlamanm ogclcri

ni mcydana getiren bu ekoliin degi§ik temsilcilcrinin gorii§lerine ve bu gorii§lerin degerlendirilmesine bir sonra

ki a§amada gc~ilecek. 

Piyasa sosyalizmi modeli, ilk bOliimde tarti§dan "diizenlenmi§ piyasa" modelinin dogal bir uzantis1 olarak 

ele almabilir. Bu aym zamanda "diizenlenmi§ piyasa" modelindeki piyasayi "cenderelerinden kurtarma" ~abas1-

d1r. Bu model, en genel anlamda planlamanm tikanmas1 tespitine sahip ~1kar. Bu ttkamkhg. meydana getiren 

ogeler ise, iiretici gii~lerin geli§mesi, iktisadi yapmm karma§1kla§mas1 ve ihtiya~larm ~e§itlenmesidir ki, bunlar 
' 

planlamanm etkinligini siirdiirmesinin oniinde bir set olu§turur. Planlamamn yola~t1gi a§m talep sorunu, etkin

lik ( diger bir deyi§le israt) sorunu, emek verimliligi sorunu, biirokrasinin ihtiya~lar iizerindeki diktatorliigii soru-' 

nu, teknolojik geli§medeki yetersizlikler ancak piyasa mekanizmas1yla a§ilabilir. 

Bu modelin savunuculan, adcta boyle bir gene! tammlamaya gitmekten insam ahkoyacak bir ~e§itlilik 

scrgiliyorlar. Bu modelin savunuculan arasmda "k1thgm nas1l yokedileceginin re~etesini vermekten her zaman 

ka~md1m, ~iinkii bunun sosyalizm i~inde ger~ekle§ecegine inanm1yordum" diyen Kornai'den (Kornai 1990 (a) : 

317), kendini "ge~i§ krizi" teorisyeni olarak tammlayan "devlet sosyalizminin yap1sal reformu olanakhdir" diyen 

Szelenyi'ye (Szclenyi 1989 : 215) uzanan geni§ bir yelpaze mevcut. Bu geni§ yelpazenin i~ ~e§itliliginin tiim nii

anslanm vermek bu ~ah§mamn s1mrlanm a§1yor; hedeflenen bu modelin temsilcilerinin gorii§lerinden olu§acak 

bir mozaige ula§mak, diger bir deyi§le tiim bu gorii§leri bir ba§hk altmda toplayabilmek. 

Piyasa sosyalistlerinin, planlamamn yaratt1g1 sorunlara ili§kin formiilasyonlanm inceleyerck i§e ba§laya-

hm. 

i) ~1r1 Talep: 

Merkezi planlamanm ybtersizligi, pek ~ok pazarda a§m talebe neden olmaktadir ki, bu kendini kuyruk

larda, zorunlu ah§veri§ ertelemelerinde, zorunlu tasarrufta, istenilen maim degil ancak piyasada olanm ahnma

smda gosterir. 

Aynca bu a§m talep, kalite konusundaki tiiketicinin uyanct11g. mekanizmasm1 da gereksiz ktlmaktadir. 

Art1k sorun bu iilkelerde kaliteli ve iii mah degil, sadece o mala sahip olabilmek sorunudur. Bu da merkezi 
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planlamanm kaliteyi onemsemesinin temelini oymaktad1r; ~iinkii arz edilen her tiir mal talep edilmektedir. Ktt

hklarm ve kuyruklann siireklili~, tiiketiciyi o donem ihtiyac1 olmad1g1 halde piyasaya sunulmu§ mallan da alma

ya itmektedir. Tiim bu olgular, kaliteli mal iiretiminin geli§tirilmesinin ve yeni mallar iiretmenin oniinde engel

dir. Arttk siirekli bir k1thgm ya§and1g1 merkezi planh ekonomilerde ama~ en azmdan zorunlu tiikctim mallanm 

a§m talebe yola~mayacak §ekilde iiretmektir ki, bunun ger~ekle§tirilmesinde de, bugiine kadar tam bir ba§an 

hi~ bir zaman sa~anamamt§tlr. 

Bunun yams1ra yatmm kaynaklarma a§tn talepten mutlaka sozedilmelidir. Kornai'nin deyimiylc "yahnm 

a~h~1" sozkonusudur. (Kornai 1989 : 70) Bu, yatmm kaynaklannm doyurulmam1§ talebini ifade eder, hem ara 

mallarda, ama ozellikle ithal ara mallarda ~ok gii~liidiir. Bu a~hk, hiyera§ik kontroli.in ti.im dilzcylcrindc bclirir, 

en iist kademedeki yiiksek bilyiime haddi arayan politika belirleyicileri ve plancdardan, geni§leme arzusundaki 

firma ve dilkkan yoneticilerine kadar. Kornai, bu olgunun "geV§ek bilt~e tahdidi" sendromuyla dogrudan ilintili 

oldugunu savunur. (Kornai 1989 :70) Zira, yatmmlann ba§ans1zhgmm sorumlulugunu dogrudan ta§tmayan yo

ncticiler, yatmm kaynaklarma talep konusunda herhangi bir k1s1thhk hissetmezler. Karar ahcmm biit~esi s1k1 

lahdit altmda olmad1g1 silrece, onun geni§leme arzusu s1mrs1z bir bi~imde kahr. '"Gev§ek biit~e tahdidi', yoneti

cilerin, karar ahc1larm, iktisadi faaliyetlerinin sonu~lanndan sorumlu tutulmamas1m, diger deyi§le ozerk olma

yan i§letmelerin silbvansiyonlar, silrekli uygun vergi ko§ullan, idari fiyatm yiikselmesine izin yoluyla veya milda

halcci fiyat kurallanndan belli bazt sapmalarla" (Kornai 1989 :45) iflasmm merkezi otorite tarafmdan engcllen

mesini ifade eder. "Bilt~e tahdidi, eger demir disiplin uygulamyorsa s1ktdtr: Firma sahip oldugu kadar para har

cayabilir. 0, satt§lardan elde ettigi gelirle harcamalanm kar§tlamak zorundad1r." (Kornai 1978 : 11) Kornai'nin 

savundugu modelde, i§letmelere hem kar hem de zarar etme hakkt veren, dolay1S1yla sorumlulugun i§lctmelcr 

ve hatta ki§iler ilzerinde odakla§ltg1, ya da odakla§mak zorunda oldugu "s1k1 biit~e tahdidi"ni onerir. Bunun ka

rar alma siire~lerindeki etkisi, daha fazla kar getiren alanda yatmm yapma tercihi §eklinde olu§ur. Bu ise mer

kezi planlamamn en onemli ilkelerinde biri olan oncelikler sorunu ile ilgilidir. Pek tabii ki, sonradan eger "para

h ge~i§" uygulanmayacaksa yol yaptmma yatmm yapmaktansa, orne~n otomobil lastigi yap1mma yatmm yap

mak daha karh olacakttr. "Oncelikler sorunu" ortadan kalkacagma gore, bozuk yollarda lastiklerin daha da 1;a

buk a§macag1 dikkate ahnarak boylece daha karh bir alana girilmi§ olunur! Bu merkezi olarak planlanan ekono

milerin onccliklcr sorununun temel ilkesine aykmd1r, fakat Kornai'nin ozellikle son yillan dikkate ahnd1~mda 

mcrkczi planh ckonomilerle yonetilen sistemdcn bir beklentisi kalmad1~ i~in, bunu savunmas1, kendi dil§iince 

silsilesinin i~ tutarhg1 a~1smdan ~eli§kili degildir. Kornai'ye gore, "eger bi.it~e tahdidi geV§ek ise, Say'in prensibi

nin ge~erli olmad1gm1 vc bununla birlikte Walras yasasmm da ge~erli degildir.Son tahlilde, standard mikrocko

nominin temcl axiomlan da ge~erli degildir. Bir k1thk ekononmisinin mikro temelini anlamamn anahtan bura

da yatmaktad1r." (Kornai 1978: 17) 

Fakat bu durumda "s1k1 bi.it1;e tahdidi" ile ongori.ilen ozerk i§letmelerin, karlanm degerlendirme sorunu 

giindeme gelccektir. Karlarmt degerlendirmek isteyen bir i§letme, ba§ka bir ala~a yatmm yapmak isteyebilir. 

Bu tercihin ise sonu1rlan §oyle belirir: Birincisi, karlanm ba§ka bir alanda kullanabilmesi sermaye piyasasmm 

olu§masm1 gerekli kdar, hisse senctleri ahm1 ve sattm1 yoluyla millkiyet ili§kilcrinde de nitel bir de~§im olur. 
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Miilkiyet merkezi otoritenin kar§tsma yeni bir iktisadi odak !;tkaracak bi1;imde az sayida elde toplamr, ya da kil-

1;iik miilkiyet yayibr. ikincisi ise, "oncelikler sorunu"nun gozard1 edilmesiyle baglantih olarakkaynaklarm top

lumsal gerekirlilikler dogrultusunda degil, kar diirtiisiiyle kullamlmas1dtr. Bu da merkezi planh ekonomilerde 

merkezi otoritenin kaynak tahsisi konusundaki belirleyicigini tiimiiyle elinden abr. 

"S1k1 biit1;e tahdidi"nin uygulanmasmm bir diger sonucu ise i§sizliktir. Zira, ozerk i§letme finansmamna 

dayah bir ekonomide zarar i§letmenin "i§ten 1;1karmalar" yoluyla kendini ger1;eklemesi olas1d1r, dolayis1yla oneri

lerinde i§sizlik olgusu i1;kindir.Dogu Avrupa iilkeleri ve Sovyetler Birligi'ndeki yonetimlerinin i§!;i kitlcsi a1;1sm

dan en onemli kazammlarmdan biri olan i§sizligin olmamas1 ger!;egini, merkezi planlamanm t1kanmas1 merce

gipden alan ve dolayis1yla onemsemeyen piyasa sosyalistleri, etkin bir ekonomi i1;in i§sizligi "tehdit unsuru" ola

rak gormek ve gostermek egilimindedirler. 

ii) Etkinlik/lsraf: 

Merkezi planh ekonomilerde yatmmlar fiziksel miktarlar cinsinden planlanlr. <;1ktiyi en1;okla§ttrmayi dik

kate alan merkezi planlamacdar, s1k s1k 1;1kb maliyetini 've onun yararbhg101 ihm~l ederler. (Ellman 1989 : 28) 

Sovyet ve Dogu Avrupa yayinlarmda da s1k s1k rastland1gi gibi bu fiziksel miktar hcdefli planlama, israf1 da be

raberinde getirmektedir. i§letmelere toplam olarak bildirilen (ornegin ton, ruble, kilometre vb.) plan hedcfi, 

plamn muhatabm1 malzeme tasarrufunu dikkate almaks1zm, istenen fiziksel ol~iitiin yerine getirilebilmesinc 

yonlendirir. <,;ok iyi bilinen ve iyi incelenmi§ bir problemin Mia 1;oziimlenememesi, 1;oziimiin zorlugunun bir ka

mt1 m1d1r? Nove bu soruyu olumsuz cevaplamaktad1r: O'na gore temel 1;eli§kinin iki yonii vard1r. "ilki, mcrke

zin, mii§terinin ger1;ekte neye gereksindigini tam bir ayrmt1yla bilememesinden k~ynaklamr. ikincisi, Sovyct sis

teminin biitiin mantigi, ast diizeydeki biitiin yonetimlerin gorevinin merkezin plan direktiflerine uymak zorunda 

oldugu, i;iinkii merkezin direktiflerinin soziimona toplumun gereksinmelerini somutlad1gi onermesine dayamr." 

(Nove 1991 : 149) Nove, ayn1 konu ba§hg1 altmda "ba§an gostergesi" probleminin de heniiz 1;oziilmemi§ temel 

sorunlardan biri oldugunu belirtir. Ve soziinii §oyle baglar: "Uriin bile§imini belirlemek i1;in (ticari organlarm 

arac1hg1 olsun olmasm) mal saglayic1yla mii§teri arasmda 'yatay' ili§kilere olanak tammaktan ba§ka alternatif 

var m1dir? Arna bu da bir piyasa 1;oziimiidiir." (Nove 1991 : 151) 

Etkinlik tartl§malarmm bir diger oznesi de fiyat sistemidir. Genet olarak fiyatlarm piyasada olu§mas1 vc 

piyasayi dengeye getirici fiyat sisteminin gerekliligi vurgulamr. En biiyiik elc§tiri konusu isc, baz1 fiyatlarm hflla 

daha (piyasa yoniinde ad1m atdmasma ragmen) idari olarak belirlenmesidir. Diger bir ele§tiri konusu ise, fiyat 

bozulmalarma yola!;an pozitlr ve negatif vergilemedir ki, bu rastgele farkhla§1r. (Kornai 19896 :42) 

Kornai'ye gore biirokratik fiyat kontroliiniin yollan §Unlard1r: 1) "Maliyet art1 kir" ilkesi. Bu noktada ma

Iiyetlerin nas1J hesaplanacagi ve ne kadar kara izin verilecegi konusundaki kat1 yonetmeliklerin alt1 1;izilmekte

dir. Ornegin i1; pazarda sat1Jan mallarm kar marj1, ihracatta eri§ileni a§amaz vb. gibi. 2) Fiyat degi§imleri, fiyat 

otoritesine bildirilmek zorundad1r. 3) "Haks1z kir" ve "haksiz fiyat"a kar§1 hukuki yasalar vard1r. (Kornai 19896 

:42) Brus ise, fiyatlandITma alamndaki degi§imin zor yonetilebilen bir degi§im oldugunu soyler. O'nun tammla-
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masma gore pasif, talebe duyarsiz ve s1khkla siibvansiyonlarla desteklenen fiyatlann, gercek tercih alternatifleri 

ve esnek gostergeleri durumuna ge~mesi cok gii~tiir. Esnek fiyatlara donii§menin, enflasyonist sarmal tchlikesi 

unutulmamahd1r. onun dii§iinsel zinciri i~inde, bu politikaya gelir, dayamr. Sistemik deAi§meleri, normalde he

men spectacular sonu~lara yola~mamaktad1r ki, bu bizi tekrar politikaya getirir. iktisadi bir reformun dcpoliti

zasyonu, kcndi i~inde baz1 ko§ullarm eksikliginin de bir i§aretidir. (Brus 1989 : 272) Dolayis1yla enflasyona ma

ruz kalmamanm ko§ulu, politik arka planm doldurulmasmdan gecer. 

Fiyatland1rmanm piyasaya brrakdmasmm do~raca!9 en bilyiik tehlikenin enflasyon olacagm1 ya da en 

azmdan kendi ozgiin tezlerine enflasyonun nasd engellenecegi argiimamyla kar§1 konulaca!9m sezen Komai'nin 

cnflasyon tehlikesine kar§1 onermeleri §Oyle o7.etlenebilir: 1) Fiyat sistemi, §imdi bu, §imdi de bu biciminde ger

~cklc§ccek dcgi§melerle yoluna girmez. Gorcli fiyatlar, en uzun siircn bir siircc i~inde geli§tirilcmezlcr. Hcpsi

nin aym zaman dilimi i~inde yiikseltilmcsi gerekir. 2) Fiyatland1rma mekanizmas1mn do!turdu!tu sorunlar vergi

lcr, siibvansiyonlar ve biit~e a~1klan ve enflasyon, ici~e gecmi§ sorunlard1r. Bunlar, ancak e§zamanh coziilebilir. 

Bunun ba§ar1lt olmas1 ancak §u ko§ula baghd1r: Belli bir momentte art1k fiyatlarm piyasada olu§aca,lt1 ilan edi

lir. Gorev, talebe mani olmak ve fiyatlan liberalize etmektir. Talebi engellemede, devlct sektorilne daha bilyiik 

i§ dii§mektedir. zira ozel sektordeki talcp, mevcut paraya baghd1r;, devlct sektoriindeki talep ise bankalann 

elindedir; digcr deyi§le hilkiimet, ornegin Macaristan Milli Bankas1'm a~1klan finanse etmek ve bunun icin gere

kcndcn daha fazla para basmak icin zorlamamahd1r. (Kornai 1990 (a): 320,321) 

Etkinlik ba§h~ altmda tart1§dan bir diger nokta da, i§letmelerin hilyiikliikleri ile ilgilidir. Kiiciik-orta bil

yiikliikteki i§lctmelere ag1rhk verilmelidir. Biiyiik i§lctmeler, eger goreli bir avantaja sahipse (ornegin di§ rcka

bct vb.) iktisadi varhklarma devam etmelidir, yoksa biiyiik i§lctmeler kiicilltiilmelidir. Aynca kilciik-orta bilyiik

liiktcki i§lctmelcrin piyasaya giri§-c1k1§larma herhangi bir tahdit konulmamahd1r, yani piyasaya giri§-c1k1§lan 

scrbest olmahd1r. 

Bir diger israf unsuru da, siyasal diktatorlilk olarak tammlamr. biitiin kararlann politize edilmesi ve gcri

ye dogru etkileme mekanizmasmm yokedilmesi, politik diktatorliigun israfa yola(i;masmm nedenleridir. Sorun, 

iletilcn plan hedcflerini gercekleme sorunundan ibaret kald1lti siirece, daha ac1k soylersek, ba§an k1stas1 pl~n 

hedeficrinin ger~eklenmesine indirgendigi siirece, daha etkin !rah~mayi saglayabilecek geriye do~u etkileme 

mekanizmasm1 gereksizle§tirmcktedir. Plan hcdeflerinin hayata ge~irilmesi politik iktidar ile alt yoneticiler ara

smdaki ili§kinin saghkhhg1 icin yeterli bir ko§uldur. Dolayis1yla alt kadrolarm "§artlan zorlayarak", plan hcdefle

rini de sorgulayacak bir ili§kiye girmelerine ihtiya~ yoktur. 

iii) Emek Verimlili!li: 

Bu ba~hk, sosyalist illkelcrde ya~anan bir ger~ekligin somut bir ifadesidir. Piyasa sosyalizmi savunuculan

na gore Sovyetlcr Birligi ve Dogu Avrupa iilkelcrinde ya§anan emck vcrimliligiridcki dil§mcnin ncdcni piyasa

nm diizenleyicinin giiciiniin kullamlmamas1dir. 

Piyasa sosyalistlerinin bu sorunu a~1klama ~balan ve buna kar§1 geli§tirdikleri re(i;eteler de, yine dogal 
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olarak piyasayi odaga oturtmaktad1r; fakat kcndi i~lerinde belli bir ~e§itliligi yine de barmd1rarak. Bir k1sm1, 

tam istihdamm ve i§ giivenccsinin oneminin hakkm1 verdikten sonra, dogan olumsuzluklan ortadan kald1racak 

bir yard1mc1 unsur olarak piyasayi giindeme getirirken, bir diger yakla§tm ise SoVyetler Birligi ve DoAu Avrupa 

iilkelerindeki i§~i kitlelerinin en onemli kazammlarmdan olan "i§ gilvencesi"nde~ neredeyse hi~ sozetmeme ve 

hatta bu ka7.ammlan sorunun ana kaynag1 olarak gorme elPlimindedirler. Bu yakla§tm, kapitalist iilkelerdeki 

emek verimliliAinin sosyalisUilkelere oranla yiiksek olmasmdan hareketle, piyasa mekanizmalannm gerckliligin

den sozetmektedir. Ztmni de olsa, piyasa sosyalistleri insanlann bir tehdite maruz· kalmad1klan takdirde, verim

li olamayacaklan gibi bir sonuca varmaktad1rlar. 

Yukandaki saptamalar t§tgmda piyasa sosyalistleri, serbest emek piyasasmm olu§umunun gerekirliginin 

alt1m ~izerler. Serbest emek piyasas1 olu§turulmalt ve onilndeki tilm engeller kaldmlmahdtr, ve dolay1S1yla da 

iicretlerin olu§umu esnek olmahd1r. Arllk toplumsalhk dewl, bireysellik onemlidir. i§sizlik tehdidi altmda ~ah

§an ve dolayis1yala i§ini kaybetmemek i~in verimli olmak zorunluluAunu hisseden insan vard1r, kar§1m1zda. Ve 

o biliyordur ki, kendisi i§ini kaybettiginde, yeri i§sizler ordusunun bir bireyi tarafmdan doldurulacakttr. Oylcyse 

kcndi ~1karlanm iyi tespit etmeli ve bunlan piyasanm kat1 ve ac1mas1z kurallanna uyarlamahd1r, uyarlamad1g1 

takdirde su~lu yine kendisidir. <;;:iinkii "Tann, kendisine yard1m edenlere yard1m eder" (Kornai 1990 (a) : 326) 

vc daha da otesi "bizim patcrnalizmle yogrulu sosyal politikam1z hem felsefi hem de etik a~1dan tamam1yla yan

h§ttr ... Eger birisi i§siz kahrsa, onun ilk gorevi kendine yard1m etmektir." (Kornai 1990(a) : 327) Kornai bura

da, piyasa sosyalizminin eninde sonunda ula§mas1 gereken mant1ki sonucun sozciiliigiinii yapmaktad1r,yalmz-

ca ... 

Ger~ekten de istatistik verilerde, i§ verimliligi analizleri Dogu-Bat1 nezdinde Bat1'mn leyhinde sonu~lar 

sunmaktadir. Merkezi olarak planlanan iilkclcrdcki istatistik verilcrin biirokratik mekanizma eliylc ~arp1llld1g1-

m savunanlar, bu konudaki verilerin nesnelligine giivenmekte ve bunlara at1flar yapmaktadirlar. Aynca istatis

tik bulgulann Dogu'da saptmlmasm1 ~ok onemseyen ve bir~ok konuda bu verileri (ozellikle eger Dogu leyhin

dc sonu~lara sahipse, biiyiime haddi vb.) kullanmay1 bile reddcdcn piyasa sosyalistleri, bu konuda Bat1'nm ista

tistiklerinin bu kez ger~ekliw tam ifade edcmcdiklerini dogrusu pek onemsemez goriiniiyorlar. Oysa ki bu ba§

hk altmdaki veriler, i§sizlik boyutunun katilmad1g1 vcrilerdir, dolay1s1yla emek verimliligi konusunda Dogu-Bat1 

arasmda bu §ekilde anlamh bir kar§tla§ltrma yaprlamaz. 

Iv) Nomenklatura Sistemi: 

Marksizmin ~e§itli varyantlarmm, ele§tirel yakla§tmlarmda ortakla§tlklan bir ba§hk: Bilrokrasi. Hemen 

hemen biitiin ele§tirel yakla§1mlarda tespit edilen sorunlarm ana kayna!ttm biirokrasinin varhg1 ve etkinligi olu§

turmaktad1r. Buna bagh olarak, bu iilkelerdcki yozla§malarm ve sorunlara bogulmalann en temel nedeni, 

1930'larda oturan biirokratik i§leyi§tir. 

Piyasa sosyalistleri de, bu genel egilimden muaf deAildir. Hem tiim ele§tirilerin iistii kazmd1gmda altm

dan temel neden olarak "nomenklatura sistemi" ~1kmaktad1r. Piyasamn taban tabana z1dd1 olarak dii§iiniilen bii-
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rokratik i§lcyi§, piyasanm olu§masmm ve geli§mesinin oniindeki en biiyiik engel olarak da goriildilgii i~in de 

clc§tirilmeyc vc kokiiniin kazinmasma en biiyiik istek duyulan kurumdur. Bu dil§iinsel silsile i~inde merkezi 

planlamanm tek ba§ma hilkilmranhgi, bilrokrasiyi dogurmaktadir, biirokrasi de diger biitiin sorunlan ... 

Bilrokratik sistemin. kendi i~ yasalhklan, iktisadi sistemin yasalhklarma iistiin gelmektedir. Biirokrasi, 

riskten ka~mmayi, sm1rh ak1Ic1hgi, ilstlere itaati de beraberinde getirir ki, bunlar iktisadi etkinligi dt§layan un

surlard1r. Ost boliimlerde de ldc~ndi~miz gibi bilrokrasinin varhg1, ya da diger deyi§le astm ilste mutlak itaati, 

yarat1c1lrg1 yoketmektedir. iktisadi geli§me ve iktisadi etkinlik arayi§t, bilrokratik i§lcyi§ i~inde yerini koruma ve 

yiikselme ~abasr u~runa ya da ilstlerini memnun etme ugra§t yolunda fcda edilmektedir. Biirokrasinin bu dcnli 

oturmasmm bir nedeni buyurgan planlama olabilirken, diger bir a~1klamada Stalin'in u?.manlara olan gilvcnsizli

gi olabilmcktcdir. 

Biirokrasinin yan ilrilnil olan nomenklatura sistemi "i§e gore adam" kurahm altilst etmektedir, ~ilnkii no

mcnklatura sisteminde gorevlcr parti komitesinin listesindcki en uygun ki§ilcre tahsis edilmektedir, zaten ~e§itli 

iktisadi hiyerar§iler sonu~ta parti Iiderligine kar§t sorumludurlar. Ellman, bunu "mono-hiyerar§ik sistem" (Ell

man 1989: 24) olarak niteler. Bununla ima edilen, gorevlerin hiyerar§ik sistemi zedelemcyecek bir bi~imde yc

rine getirilmesidir. Bu da ha§h ba§ma iktidasdi ak1lc1hgm ve geli§menin oniinde bir engeldir. 

Bilrokratik koordinasyonda, ili§kiler dikeydir ve hiyerar§inin c;e§itli diizeylerindc kontrol mekanizmas1 i§

Icr. Oysa piyasa koordinasyonunda ahct ve sahc1 arasmdaki ili§ki yataydir ve yasal a~1dan her ikisi de e§illir ve 

her ikisi de finansal kazanc; tarafmdan motive edilir. (Kornai 1989 :35) Yazara gore, piyasa daha dinamik bir 

goriiniim sergilemektedir, oyleyse bilrokratik koordinasyonun rolil azalttlmah, buna kar§m piyasanmki yilkscllil

melidir. (Kornai 19896 :36) 

Bilrokrasinin varhgmm bir diger olumsuz sonucu da, enformasyon ak1§mdaki 1;arp1tmalar veya engcllc

mclcrdir. Ast-ilst ili§kisinin keskinligi, planlama hcdcflerinin dikey olarak en alt birimlere ula!}tmld1g1 ve onla.r

dan sadece bu hedcfe uymalannm bcklendigi bir sistem, enformasyondaki c;arp1tmalann zeminini olu§turmakta

dir. Piyasa sosyalizmine gore, enformatif bilgiler plan hedeflerine uygun olmalan durumunda bir ilst organa ilc

tilmcktcdir. Bilrokratik mevkilerin kaybcdilme riskini ta§1yan olumsuz cnformasyonlar da daha ~ok orta kadc

mcdc olmak ko§uluyla- hastr altJ edilir. Bu da, varolan durumun dcgerlendirilm:esinde ve yeni iktisadi politika 

vc hcdeflcrin belirlenmesinde aksakhklara neden olur, dolayis1yla yeni politita ve hedefler aslmda gcr~cklige da

yanmadan olu§turulmu§ olur. Bu ise, bir k1s1r dongilniin habercisidir. 

v) Teknolojik Gell~me: 

Her konuda oldugu gibi piyasa sosyalistleri, tcknolojik gcli§medeki yetersizliklerin vcbalini de mcrkczi 

planlamaya yilklemektedirler, c;iinkil onlara gore tcknolojideki her ilcri ad1m ancak rekabctin itici giicii saycsin

de ger~ekle§cbilir. 

Merkczi olarak planlanan ekonomilerde merkezi otorite teknik ilerlemeyi sonuna kadar somiirmek ister. 

Bunun yolu ise, dogrudan teknik katsaytlann tcspit edilmesi, teknik ilerlemenin direktifler yoluyla planlanmas1, 
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yeni ya da geli§tirilmi§ iiriinlerin iiretiminin planca .i~erilmi§ direktifler yoluyla saA]anmas1d1r. Bunun ba§anh ol

masmm da ko§ullan vard1r: Bunlardan ilki, plan olu§turulurken bag.ms1z bilgi kaynaklarmm olmas1; ikincisi ise, 

planm yiiriitiildiigiinii garantileyen ara~larm varolmas1. Fakat bu ko§ullar ancak yiiksek oncelikli projelerin kii

\iik bir k1smmda saglanabilmektedir. <;ogu durumda ise merkezi otorite a§ag1 diizeyden gelen enformasyonlara 

bagh kalmak zorundad1r. (Brus 1973: 25) 

Rekabetin sozkonusu olmad1g1 bu iktisadi sistemde ba§armm k1stas1 iist yoneticileri memnun etmekle st

mrh oldugundan dolayi, yoneticilerin kariycri iist diizey biirokrasinin gorii§lerine bag.mhd1r. Zira merkezi plan

h ekonomilerle yonetilen iilkelerde ger~ek bir i§ pazan yoktur. (Kornai 1989) Boylesi bir ko§ulda \ah§an yoneti

ci de teknolojik ilerlemeyi ya da yeni iiriin arayt§tnt veya etkinlik arayt§tnt oniine koymaya gerek duymaz, onun 

en onemli hcdcfi iistlerinin talimatlanm en iyi §ekilde ger~kle§tirmck vc boylece "ha§anh" bir yonctici olmak

ttr. Bunun yanmda merkezi planlama direktitleri arac1hg1yla gelen fiziksel miktarlarla tespit edilmi§ hedcflcri 

ya hammadde tasarrufu saglayacak ya da daha geli§kin bir teknoloji uygulanmas1 yoluyla daha az harcama yapa

rak, kaynaklan daha etkin kullanarak iiretim yapmak miimkiindiir. Fakat hiirokratik mekanizmanm herhangi 

bir basamag.ndaki yonetici, bu yoldaki giri§imlerinin verebilecegi olas1 olumsuz sonu\lan dikkate alarak kcndi 

pozisyonunu tehlikeye atmaktan ka!rtmr. <;iinkii eger elindeki kaynaklar ve ekipman "iletilen hedefi" zaten sagla

maya yeterliyse, "ba§artb" addedilecektir. Bu bir olas1hk olarak dururken, daha verimli ve etkin \ah§manm yol

lanm ara§tlrmaya girerek, belki de sonu\ta hedefc bile ula§amama riski vard1r. Bu risk, yoneticinin statiikosu

nu tchlikcye atmasmm oniinde bir engel olarak durmaktad1r. 

"Teknolojik geli§medeki yetersizlik"i inceleyen piyasa sosyalistleri olduk!ra mekanik bir a!r1klamaya gir

mektedirlcr. Ornegin rekabetin yoklugundan sozedilmektedir. Oysa rekabet, sistemler aras1 boyutuyla her za

man varhg1m korumu§tur. Ozellikle bunun en somut orneAi sistemleraras1 olas1 bir varolma sava§mm silahlan

m yaratma alanmda goriilmii§tiir. Merkezi planh ekonomiler, 1980'lere gelene degin silah sanayiinde kapitalist 

diinyayi yakalayan bir performans sergilemi§lerdir. Burada rekabet, ideolojik sava§1mm bir uzant1s1 olarak kcn

dini gostermi§tir. 

Piyasa sosyalistleri ve hatta daha genel anlamda merkezi planlama muhalifleri, mcrkezi planlamanm tek

nik gcli§menin oniine sistemik engeller koydugunu savunurlar, fakat bu merkezi planh ekonomilerin son 10 en 

fazla 15 yilhk performanslanm gozoniine alan bir yargt gibi goriinmektedir. Eger .merkezi planlama uygulayan 

iilkclcr ornegi Sovyetler Birligi tarihsel bir sure\ i!rinde degerlendirilirse, teknik geli§me konusunda merkezi 

planlamamn dogasmdan gelen bir tutuculuk olmad1g. goriilecektir. Teknik geli§meyi engclleyen on onemli un

surlardan birisi geri ve sava§lar neticesi ~okmii§ bir ekonomi devralan merkezi planh iilkeler, kurulu§ donemi

nin ag1rhgm1 yaygm biiyiimcye, daha a~1k soylersek iiretici gii~lcrin geli§tirilmesine vermi§lcrdir. Zaten dcvrah

nan ekonominin yogun biiyiimeyi gerektirecek herhangi bir sektorii de yoktur. Yaygtn biiyiimenin kaynaklan

mn goreli geni§ligi iizerine oturan Sovyetler Birliii ve diger baz1 Dogu Avrupa illkeleri eldeki kaynaklan sonu

na kadar kullanma egilimine girmi§lerdir. Yaygm biiyiimenin kaynaklarmm smmna gelindigi noktada yogun bu

yiimenin kaynaklanm yaratma sorununu ancak hisseden merkezi planlama uzmanlan, yo~un biiyiimenin ortam1-

m yaratacak tcknolojik ahhmt ger~ekle§tirme noktasmda yetersiz ve ba§ans1z kalm1§lard1r. 
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vi) ikinci Ekonomi ya da Devlet-D1§1 Sektiir: 

Sosyalist iilkelerdeki merkezi planlama uygulamalanna kar§m, degi§en onem ve biiyilkliiklerde her za

man bir ikinci ekonomi olagelmi§tir. Oretim ara~larmm ozel miilkiyetindeki k1S1thhklar, bu ekonominin ozcllik

lc hizmet sektoriinde kendini gostermesine yola~t§hr. in§aat, turzim, beslenme gibi alanlarda ~ok biiyilk oran

la ailc §irkctlcri orgiitlenmi§lerdir. 

Orncgin Macaristan''da 1989 ythnda ikinci ekonomidc faailycl siirdiiren bir giri§imci, ailc fcrtlerinin d1-

§mda formel olarak 7 ki§i istihdam etme hakkma sahiptir. Bu Kornai'nin deyimiyle "kii~iik kapitalizmin yasalla§

tmlmas1"d1r (Kornai 1989 : 55) Kornai'nin argumantasyonu ~er~evesinde ozel giri§imcilge dikkat ~ekici bir ta

lep oldugu sonucuna vanlabilir, zira bu alandaki ~h§mada tiiketilen zaman miktan giin ge~tik~e artmaktadir; 

birinci i§i tamamlaytc1 bir etkinlik olmasma ra!tmen izin verildigi takdirde daha fazla tiiketim ugruna, insanlar 

daha fazla ~ah§maya heveslidirler, bu da "macaristan Mucizesi"nin nesnel temelini olu§turur. 

ikinci ekonomiyi degerlendirebilmek i!;in §U tablodan yararlamlabilir: 

TABLO 1: 

Toplam aktif zamamn 

d11jt1hm1 (yolda ve 

ev i§lerinde ge~en zaman 

haricinde) (1984'de) 

Konut yap1mmda sosyal 

sektiirlerin katkls1. 

(1984'de) 

Tamir ve b11k1m 

sektiirlerine sosyal 

sektiiriln katk1s1. (1983'de) 

IKINCI EKONOMININ GORELi B0Y0KLOC0 

Birincl Ekonomi 

(De,·let t1rmalar1 ve 

kooperatifler) 

(% olarak) 

67 

44.5 

13 

ikinci Ekonomi 

(Formel ve informel 

Ozel Sektiir) 

(% olarak) 

33 

55.5 

87 

KAVNAK:J. KORNAI,; 'The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality; R~making The Economic lnst!tytl
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Kornai'ye gore, ikinci ckonomidc r;ah§an bir i§lctme, -olr;ek ar;1smdan k1yaslanamayacak dcnli kiir;iik ol

masma ragmen- dcvlet scktoriindeki herhangi bir i§lctmedcn daha karh ve verimli r;ah§maktadJT. Bunun nedcn

lcrindcn biri "s1k1 biitr;c tahdidi" altmda 1,;ah§malan, kendi iktisadi faaliyetlcrinin sonu1,;lanndan dogrudan etki

lcndiklcri i1,;in kulland1klan muhascbc yontemindcn, istihdam konusuna kadar bir dcvlct i§lctmcsinin gozctmck 

zorunda oldugu toplumsal fayda k1s1tm1 dikkate almamaland1r. Oncmli olan, herhangi bir kapitalist gibi, etkinli

gin dogurahilcccgi olumsuz d1§salhklan go7.ard1 ederck, kar saikiylc 1,;ah§makt1r. 

Bu "s1k1 biitr;c tahdidi" ilc ilintili olarak, ya da r;ok net hir ifadcylc i§tcn atilma tchdidinin her daim varol

mas1yla ilintili olarak, ikinci ckonomide istihdam edilcnlcrin cmck vcrimliliklcri, dcvlct sckrnriindckinc oranla 

r;ok daha yiikscktir. Nasd ki giri§imci kar saikiyle haraket ederek etkinliginin dogrudan kendisini baglayan sonu

cuyla ilgilcnmektcysc, bu alanda r;ah§anlar da daha fazla gclir cldc ctmcnin arac1 olan bu ikinci i§lcrindcn ol

ma, yani i§tcn atilma tchlikesini kendinden uzak tutma saikiylc r;ah§maktad1rlar. Sonur; salt iktisadi ar;1dan dc

gcrlendirilirse daha yiiksek kar marj1, daha yiiksek gelir dolay1m1yla daha yiiksek ya§am standard1d1r. 

ikinci ekonominin degerlendirilmesinde "sessiz bir devrim" veya "sosyalist burjuvala§ma" gibi niteleme

lcr kullanan Szelenyi, 1980'lerin ortasmda Macaristan'daki hane halkmm yiizde 70'inin gelirlerini ikinci ekono

midcn elde ettiklerini ve yakla§1k gelir sahiplerinin be§te birinin gelirlerinin iir;te birini ve hatta yansm1 ozcl i§

letme etkinliklerinden kar§ilad1klanm belirtiyor. Szelenyi'ye gore ikinci ekonominin dogu§u, bcklenenin veya 

daha once ya§anan dcneyimlerin aksine, hi<; de bir plan sonucu dcgil, aksine onydlard1r siircn s1mf miicadclesi

nin sonucu. Bu "sessiz dcvrim", iiretim ar;1smdan baktld1gmda s1mf r;eli§kisini r;ozmiiyor ve yeniden bolii§iimii 

iistlenenler ile dogrudan iireticiler arasmdaki sm1f kar§1thgm1 da yoketmiyor. Arna art1k -ikinci ekonomi geni§lc

dikr;e- pek r;ok i§r;i hiikiimctin i§letmelerinde harcad1klan zamam "state-lord"a, daha yiiksck iirctkenlige vc kar

hhga sahip ozel etkinliklerde bulunma ozgiirliigiinii elde etmek ir;in sunulmu§ zorunlu bir hizmet olarak gorii

yor. (Szelenyi 1989 : 220-222) 

Reform siirccine girmi§ iilkeleri "yan goniillii" olarak nitcleyen Kornai, bu iilkelerde siiregiden biirokra

tik miidahale ve k1s1tlamalan, ozel miilkiyeti koruyacak yasal kurumlarm olu§turulmamasm1, ozel miilkiyetin ya

sal <;err;evesine yonelik politik hareketlerin bastmlmas1m bu "yan goniillii"liige baghyor. (Kornai 1990 (b) : 

136) Aynca istihdam edilecek i§r;i sayisma, sermayeye getirilcn iist smmn, vergi sistcminin ve gelecek korkusu

nun ve belirsizliginin getirdigi birikim limitinin, ozel sektoriin biiyiimesinin oniindc onemli engeller olarak dur

dugunu belirtiyor. (Kornai 1990 (b) : 137) Aynca paternalizmdeki azalmanm ve biit<;e tahdidindcki s1k1la§ma

nm dcvlet sektariindeki yoneticiler ve r;ah§anlar ir;in avantajh oldugu kadar dezavantajh oldugunu belirten Kor

nai, bu baglamda yoncticiler ve 1,;ah§anlarm bir yandan ozerklik elde ettiklerini ama bir yandan da korunmayi 

kayhctliklcrini ilan cdiyor. (Kornai 1990 (b): 140-141) 
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V. B()LUl\I 

LiBERAL RATILI TEZLER 

Liberal bal!h tezler, merkczi planh ekonomilerde kaynak dag1hmmm statik bir c;erc;evede yapdmasmm, 

liyatlarm iktisadi enformasyon ozelliginden yararlamlmamasmm, kar giidiili.i te§vik gibi arac;larm kullamlmama

smm, uluslararast pazarda rekabet etme ko~ul ve arac;larmm yaratilmamasmm, ozel miilkiyetin iktisadi rasyoncl

ligi de tc§vik eden yanmm gozard1 edilmcsinin Sovyetler Birligi ve digcr Dogu Avrupa iilkelcrindeki iktisadi sis

temin er ya da gee; c;okii§iinii getircceginden harcketle teorik c;erc;evelerini olu~tururlar. 

Biiyiik olc;iide Mises vc Hayek'in piyasa ckonomisinin rasyonclligi dogrultusundaki argiimanlan c;erc;eve

sine sad1k kalan neo-klasik teori, sosyalist ekonomilerin krizi iizerinc bir kavram iiretme ihtiyacm1 pratik olarak 

duymaz. (Andreff 1990 : 26) Neo-klasik teori daha ziyade Sovyet ekonomisinin irrasyonelliginin, bu ekonomi

nin ya§amm1 devam ettirebilmesinin oniinde onemli bir engel tc§kil ettigini ac;1klamakla ilgilenir. 

Sovyetlcr Birligi vc Dogu Avrupa iilkelcrindc ya§anan ekonomik krizin nedcnlerini derinlcmcsinc irdclc

mck nco-klasik iktisadm giindcminde oncmli bir yer i§gal etmcmektedir. Zaten merkezi planh ekonomilcrin ir

rasyoncl c;ah§malanmn, kaynak dag1hmmda 'optimal'i yakalamayt engclleyecek statik bir c;erc;eveye oturmalan

nm, liyatlarm enformatif ozelligini gozard1 etmelerinin vb. sonucu olarak iflas beklentisi iizerine teorik yakla~1-

mm1 kuran nco-klasik iktisadm giindeminde varolan planh ekonomilerin piyasa ekonomisinc gcc;i~ini saglaya

cak yol ve arac;larm en uygt!n bic;imde iiretilmesi sorunu c;ok daha onemli bir yer tutmaktad1r. 

Bu boliimdc "libcral.bat1h tezler" ba§hg1 kullanmamm ncdeni, sadcce 'Batt' kaynakh liberal tezlere at1fta 

bulunulacagmm vurgusunu yapmak amac1ylad1r. Giinkii arttk merkezi planh ekonomilerin bclirlcyici mevkilerin

dc de kendilcrini liberal olarak tammlayan iktisatc;1 ve uzman kadrolar vard1r. Fakat hen, Dogu Avrupa ve Sov

yetlcr Birligi ckonomilcrinc art1k, kendi topraklannda ya§am alam hulan liberal gorii§lerin ic;kin oldugunu di.i§i.i

niiyorum. Bundan dolayt, hem 'Dogu' hem de 'Bat1' libcrallerini ic;crccck gene! bir "neoklasik yakla§tm" ha§hg1 

altmda toplanabilecek bir ihcelemeyi gereksiz goriiyorum. Bunun ncdcni ise , tekrar ozetlersem, Dogu Avrupa 

vc Sovyct ekonomilerindc liheral gorii§lerin arllk yonetimle ic;ic;e olduguna olan inanc1md1r. 

A) MERKEZi PLANLI EKONOJ\·llLERIN PIYASA EKONOMISINE GE~l5 SORUNLARI: 
I 

Giri§ bO!i.imiinde de belirttigim gibi, liberal bat1h tezlcrin "sorun" olarak addettikleri, bu c;ah~manm biitU

nii ic;indc elc ahnan piyasa sosyalistleri, marksist tezlcr ve kimi Sovyet "resmi tczleri"nin sorun olarak saptad1k

lanndan nitcl bir farkhhk gostermcktedirler. Sozilnil ettigim bu kategorilcr krizr"kapitalizmdcn kollcktif toplu-
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ma gc~i§ sorunlan" baglammda cle ahrkcn; Bat1h liberallcr ise ozellikle 1980'lerin ikinci yansmdan itibarcn 

mcrkczi planh ckonomilcrdc giindeme gclen "sosyalizmden kapitalizme ge~i§ sorunlan" baglammda ele almak

tadirlar. 

Liberal hatlh tczlcrin giindcmini "kapitalizme ricat" a§amasmdaki vc/veya arifcsindcki bu gc~i§ siirc~lcri

nin olahildigince daha az sanc1h, iktisadi ctkinlik ve ak1lc1hk zeminindc yiiriiycbilmesinin yol ve ara~lanm sapta

mak vc huna hagh ckonomik politikalar iirctmck olu§turmaktadir. 

i) RUTCE ACIKLARI ve DC)ViZ KURU REFORMLARI: 

A§tn merkezile§mc ve biirokratik kumanda ekonomisinin "orant1s1zhklar ve dengesizliklcri ka~tmlmaz 

olarak yaratt1g1"m (Dykcr 1985 :82) belirten Dyker, Ball tipi bir ozcl sektOriin yarattlmas1m ve makro-ekono

mik denge sorununun ~oziilmesini onemli bulmaktad1r.(Dyker 1990: 133) 

Sovyet biit~esinin, Brcjniev'in son yillan da dahil olmak iizere son yillarda h1zh bir bi~imde artttgm1 bclir

tcn Dykcr, bu egilimin iki nedcni iizerinde durmaktad1r: Birincisi, anti-alkol kampanyasmm etkisi ve bir digeri 

dilnya petrol fiyatlarmm dil§il§iiniin biit~c gclirleri iizerindeki etkisi. (Dyker 1990 : 134) Sovyet bilt~esinin ozel

likle harcamalar yamnm kontrol altma ahnmasmm zorlugunun alt1 ~izilmektedir. 1984-89 y1llan arasmda Sov

yerbilt~e a~1klanmn ger~ck vc yans1tilmt§ degerlerini ortaya ~1karan bir ~ah§may1 (Bkz.Tablo 1) rcferans gt>ste~ 

rcn Dyker, biit~escl csncksizligin ekonominin kendisinin yap1sal bir ozelligi oldugunu vurgular. Ornegin g1da 

silbvansiyonlarmm yiiksekligi, bu durumu koriikleyen bir unsurdur. 1986-87 yillan arasmda g1da siibvansiyonla

nnm biit~c harcamalannm yiizde 16'sm1, ulusal gelirin yiizde lO'unu olu§turdugu gen;egi, biit~e a~1gmm 'harca

malar'yanmm kontroliiniln zorlugu saptamas1 ilc birarada dikkate almd1gmda daha anlamh goriinmcktcdir. 

TARLCl 1: 

Sovyet Biit1;e A1;1klar1, Ger1;ek ve Yans1t1lm1§ (milyar ruble) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

11.0 17.0 49.8 64.4 68.8 100.8 

KAYNAK: CIA,1988; akt. D., DYKER,; ''[he Dynamics of the Gorhnchev Reforms; a Crisis of Reconstruction"; Recherc

hes Economiques de Lom·ain; 1990 ; c.S6;n.1 s.134 
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1989 y1h ic;in 88 milyar ruble olarak saptanan ve ulusal gclirin yiizde 14'iine varan g1da siibvansiyonlan, 

biit1;c a1;1g1010 hir yamm olu§tururken, digcr bir yanda tiim silah indirimi gorii§melcrine ragmen, savunma har

camalannm Sovyet ulusal gcliriyle orantth bic;imde siirdiigii belirtilmektcdir. Savunma harcamalan da biitc;e ac;1-

gm1 kt§ktrlan bir ogedir; fakat bunun yams1ra iiretim sektorleri de 1989 ic;in 11 milyar ruble olarak yansttdmt§ 

bir si.ibvansiyon almaktad1r. 

Dyker, Gorbac;ov'un daha karh alanlara yatmm amacm1 anlamh bulmaktad1r. Bu "daha karh alanlara ya

tmm tcrcihi"nin proje scc;imindcki kalitcyi yiikseltme ve biitc;enin bask1sm1 dikkate alma gibi iki boyutu vardir. 

Biit\C ac;1klanm kt§ktrtan bir digcr unsur da planlanmt§ ve fakat bitirilmemi§ in§aatlard1r.Biitc;e basktsmm da et

kisiyle 1989 ve 1990'da Be§ Y1Ihk plan'da bulunan yatmm kararlannm baztlan rafa kaldmlmt§ttr. "Daha kiirh 

alanlar" motili, Be§ Ytlhk Plun'da bulunan ornegin Batt Sibirya'da petro-gazkimya entegre tcsisinin yap1mmm 

giindcmden dii§mcsini gctirmi§tir. Boylelikle Dyker'm onemsedigi makro-ekonomik dengesizliklerin a§1lmas1 

amac1yla Sovyetler Birligi'nde ornegin yatmm alamnda belli tercih kaymalan sozkonusu olmu§tur. 

Yine Dyker'a gore (Dyker 1990 : 136) bi.itc;e sorunu ve enllasyon sorunu arasmda bir bag vard1r. Sayle 

ki, tahvil piyasasmm olmad1g1 bir ortamda ve dt§ borc;Ianmaya kar§t uzak durulan bir yonetim anlayt§mda a1;1k

lar ancak nakit para emisyonu ile kar§tlanabilir. Bu, aslmda Sovyct biitc;esinin, Sovyet istatistik Y1lltklan'nda 

hep dcngede goziikmcsini de ac;1klar, c;iinkii nakit emisyonu, gelir olarak hesaplanmaktad1r. Boylelikle biit\e 

U\tklan, niifus ic;inde arz cdilcn maldan daha fazla nakit sahibi bir kesim yaratmaktad1r. Bu ise, yiikselen bast1-

nlm1~ cnllasyonu, 1980'lerdcki uzayan kuyruklan, artan ikinci-ekonomi faaliyetlcrini vb. ac;1klamaktad1r. 

l980-88 y11lan arasmda Sovyctler Birligi'nde tasarruf mevduau hacmi hemen hcmen iki katma c;1km1§llr ve nc

redcyse 1988'in sonunda ulusal gelirin yiizde SO'sidir. ikinci ekonominin parasm1 c;ekmek, Sovyct yasadt§t tica

retinin oni.ine gec;mek ve eldeki all! paray1 hareketc gec;irebilmek ic;in bir "kur reformu" gereklidir. Fakat bu 

kur rcformu yaptlmadan once duyurulmamahdir. Kur reformunun etkin olmas1 ic;in 'bir gecede' deklarc edilmc

si gerckir. (Hanson 1989) Zira aksi takdirde mala hiicum dogar; bu da enllasyoncu basktyt yogunla§ltnr. Diger 

deyi§lc kur rcformunun yap1lacagmm halk tarafmdan bilinmesi, onlarm dcger yitirecek tasarrullanm mala yallr

malarma, ya da aym §ekilde ikinci sektor ve yasadt§t ticari faaliyette bulunanlarm ellerindeki paray1 mala c;cvir

mclcrinc yo! ac;ar ki, bu varolan bir sorunu -enllasyonu- daha da yogunla§tmr. 

Kur rcformunun Polonya'da gcn;cklc§tirildigini soylcycn Sachs, Polonya'da di>viz kurunun Polonya para 

hirimi zloty'nin, gerc;ck dcgcrine daha yakm olan karaborsa oram ilc bagda§acak bir bic;imde resmi kur oram

nm keskin bir bic;imde, devalue edildigini belirtmektedir. Bunun sonucu olarak, ithalat fiyatlan artacakt1r.Bu 

arada iicretler de, enllasyon orammn altmda tutulmahdtr. Sachs'a gore ti.im bunlar c;ah§trsa, bir kac; ay ic;inde 

cnllasyon tck hancli rakamlara di.i§ccektir. (akt.Norton 1990: 133) 

Gerc;ekc;i kur uygulamalan ile ekonominin daha ctkin c;ah§mas1 gi.indeme $elecektir. Fakat bu gerc;ekc;i 

kur uygulamalarmm aym zamanda ikinci ekonominin de zeminini kayd1racag1 gozoni.ine ahnmahd1r. Bu baglam

da liberal batth tezler, ozelle§tirme sorununu gi.indeme getirmektedirler. Kur rcformunun ardmdan rcformun 

ikinci a§amas1 htz kazanacaktir ki, bu da devlet-i§lctmelerinin yogun ozelle§tirilmesidir. 
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ii) OZELLE~TiRME: 

Ger~ek piyasa rekabeti, ger~ek bir ozel sektorii gerekli ktlmaktadir. Ozel sektoriin olu§ma siireci, devlet 

i§letmelerinin ozelle§tirilmesini, ozellikle firmalarm halka sat1§1m i~ermektedir. Buradaki onemli soru, i§letme

lcrin hangi fiyata sattlacag1 sorusudur.(Sachs ve Lipton : 54) Firmalann ge~erli bir dcj!erlendirmesi, i§letmelc

rin girdi ve ~1ktilan i~in buna uygun bir fiyat yap1sm1 gerektirmektedir ki, bu rejimin gcli§tirilmesi §U ko§ullara 

baghd1r: Birincisi, doviz kuru ticaret hcsab1 temelindc konvcrtibl olmak zorundad1t. Yani iilke-i~i i§lctmclcr oz

giirce yabanc1 doviz satm alabilmeli veya ihracat~tlar yurtdt§mda kazand1klar1 her dolar i~in i~ kurda aym fiyati 

alabilmelidir. ikincisi, tum ticaret cngclleri ithalat kotalan, yiiksek tariflcr yokedilmeli veya en azmdan ciddi bir 

bic;imdc azaltilmahdir. Son olarak da, Amerika Birle§ik Dcvlctlcri vc Avrupa Toplulugu ile ticari anla§malar ya

ptlmahdir. 

Tiim bunlara ek olarak ve belki de en ba§ta ozel sektor iizerindcki tiim k1s1tlamalar miimkiin olan en k1-

sa zamanda yokedilmelidir ve baz1 ozcl scktorler ir;in h1zh bir tckclle§meden armma hedeflenmclidir. Aynca 

ozelle§tirme siirecinin ~ok hizh olarak giindeme ahnmas1 ve ozelle§tirmelere ba§lanmas1 gerckmektedir. Zira 

giindcmde olan binlerce i§letmenin ozcllc§lirilmesidir. 

Ozcllc§tirme ilc birliktc gitmesi gercktigi savunulan tekellc§meden armma s~recinin bir diger iinemli ikti

sadi uyarlamay1 temsil ettiginc dayanan bu yakla§1ma gore, tckelle§mcdcn armma. -fiyat libcralizasyonunda ol

dugu gibi- bi.irokratik bir i§lcyi§ tarafmdan ger~eklc§tirilcmez. (Sachs ve Lipton 53) 

Ozclle§tirmenin, binlerce i§lctmeyi kapsamasmdan dolayi uzun bir siircce yaytlacag1, bundan dolay1 h1zh 

bir bi~imde bu siirece girilmesi gerektigi savunulmaktadir. Ozelle§tirme ya hissele~in i§r;ilere geri donmesi bi~i

minde ya da i§c;ilerin oz-yonetimi bi~iminde olabilir. (Sachs ve Lipton: 61.62) Sachs ve Lipton, Polonya ozelin

de yapt1klan ~ah§malarmda ozelle§tirmenin etkinlik temelinde i§~i miilkiyetine ge~ilmesi bi~iminde olmasmmm 

dogru olmad1g1m savunmaktad1rlar. Bunun bir nedeni Yugoslavya'daki oz-yonetim modelinin ba§ans1zhg1d1r. 

Bir digcri ise i§c;ilerin finansal sermayclcri ile be§eri sermayclerini tek bir firmada biitiinle§tirmelcrinin gctirecc

gi sorunlard1r. i§c;ilerin kendi ~ah§t1klan i§letme d1§mda bir i§letmenin hisselcrine sahip olmas1 daha iyidir. (iin

kii i§~ilerin, i§lctme yoneticisi olduklan durumda i§letmenin gclirinin ne kadarmm "ilcret", ne kadarmm isc 

''kar" olarak belirlenece~ini saptamak zorla§tr. 

Bu durumda, oz yonctim modcli i§~i-yonetici kategorisindc bir kan§1khga neden olacag1 i~in reddcdilir. 

<;ah§t1g1 i§letmenin hissclerine sahip olmaktansa, i§r;ilerin ba§ka bir i§letmenin hisselcrine sahip olmas1 daha ra

hat ve nesnel bir ortam yarat1r. 

iii) FiYATLARIN LfBERALfZASYONU: 

Pcrcstroika'mn ele§tirisini yapan liberaller "kumanda ekonomisine piyasa ogelerinin sokulmasmt bir tav

§an viicuduna tilki ba§t oturtma"ya benzetiyorlar diyen, Grenier (Grenier 1989 : 28) dcmokratik reformcular 

olarak s1mfland1rd1g1 kcsimin dcmokrai ve piyasa ogclcrinin katdmasm1 yctcrli bulmad1klarm1, tamam1yla "tilki" 

80 



olan bir ekonomi arz ettiklerini yaz1yor. 

Gcr\ckten de nco-klasik bakt§ a\tsma gore gerekli olan kumanda ekonomisine piyasa ogelcrini ckleye

rck rchabilite ctmek dcgil, tamam1yla neo-klasik iktisadm ogclerinin ycrlc§tirilmesidir. Bu baglamda, kumanda 

ckonomisinin en biiyiik eksiklcrinden biri olarak dcgerlendirilcn fiyatlarm enformatif ozelliginden yararlamlma

mas1, liberal batth tezlerde onemle vurgulanan bir konudur. Oncelikle fiyatlarm libcralizasyonunu savunan libe

ral tczlcr, kontollii fiyatlarm ger"ek ckonomik rehbcr olma roliinii oynayamayacagmt ifade edcrlcr. 

Bu yakla§tma gore, (Sachs ve Lipton 1989) kumanda ekonomilerinden k~pitalist ekonomiyc gc\i§ siire

cindc fiyatlann -a§trt talcp ko§ullannda- kontroliine son verilmesi durumunda, yiiksek fiyatlar olu§ur. Yani fi

yatlarm yiiksek olmas1, mallara kar§t yaygm bir a§m talep varoldugu ko§ullarda fiyat denetimine son vcrilmcsi

nin bir sonucudur. Fiyatlar artar, fakat k1thklar da yokedilmi§ olur. K1thklann yokcdilmesiyle sonu\lanan yiik

sck fiyatlar, hane halkt tarafmdan mallarm yaygm bir bi\imde bulunabilirligi ve yiiksek fiyatlanm1§ karaborsa

nm sona crdirilmesi ilc telafi cdilmcktcdir. Bu durumda hanc halk1 yiiksek fiyatlarla kar§ila§maktadtr, fakat bu 

fiyatlar aym zamanda istikrarh fiyatlardtr. 

Fiyatlarm kit kaynaklarm ger\ek tahsis edicileri olarak hizmct edcbilmesi i\in, tiim maliyetleri yans1tma

lan gcrekir. Ycni Sovyct yakla§1mmda da sosyalist ckonomilcrde fiyatlarm merkezi olarak kontrol edilme zorun

lulugu rcddedilmektedir. <;iinkii bir merke7j planh ekonomidc de fiyat mekanizmasmm bir anlam1 ve ge~erliligi 

oldugu savunulmaktad1r . Bununla baglant1h olarak zaten Gorba\OV da "liyat olu§um sistemi rcformu" ve "tam 

maliyct muhascbesi"ni giindemine alm1§t1r. Tiiketici mallarma vcrilen siibvansiyonlar ya yokedilmcli ya da azal

tilmahdir ki boylelikle meta liyatlan kendi diizeylerini arz ve talcp arac1hg1yla buiabilsinler.(Karstcn 1990 : 46) 

iv) YATIRIM POLiTIKASI: 

Bu yakla§tma gore, kumanda ekonomilerinde ekonomik biiyiimenin ger\ek kaynag1 olarak ag1r sanayinin 

gcli§tirilmcsi goriildiigii i~in, tiiketici mallan iiretimi ihmal cdilmi§tir. Ayn1 §ekilde, hizmet sektorii de ciddi bir 

bii;imdc ihmal edilmi§tir. 

Endiistriyel biiyiimeye yaptlan vurgu, aym zamanda fiyat bozulmalarmt da beraberinde getirmektedir, 

i;iinkii cndiistriyel biiyiime yararma endiistriyel girdilerin ozcllikle enerjinin fiyah hep dii§iik tutulmu§tur. "Encr

ji yogun iirctim" Dogu Avrupa'da, Bat1 Avrupa'ya oranla i;ok daha yiikscktir. 

Oretimin aynca, merkezi kontrolii kolayla§tlrmak amac1yla dcvlet planlamacilan tarafmdan diizenlendigi 

vc rckabct ruhunun bu siircce dahil edilmedigi Dogu Avrupa iilkeleri ve Sovyetlcr Birligi'ndc ithalat, dovizin s1-

k1 biirokratik tahsisah ve kotalarla kontrol edilmektedir. Kaynaklarm tek tek i§lctmelcre ak1§1, mcrkczi planca 

bclirlcnmektcdir. Fakat 1980'lerin ba§mda bu sistemin eksiklcri ortaya \1km1§hr vc bundan dolay1 desantralizas

yon egilimi ag1r basmt§tir. Ve bugiin i\inde bulunulan bu desantralizasyon stireci, sistemin tamamcn t1kand1g1 
' 

bu noktalan a§ma siirecidir. 

81 



B) PIY ASACI <;OZUM: 

Rekabetin oldugu, desantralizasyonun gerc;ekle§ti{ti, endiistriyel yatmmlar yerine tiiketici mallarmm iire

timine ag1rhk verildigi, fiyatlarm liberalize edildigi, gerc;ekc;i bir kur reformunun gerc;ekle§tirildigi bir yeni eko

nomik sistem gereklidir. Bu yakla§1m c;en;cvesinde bu tammlanan yeni ekonomik sistem "piyasa ekonomisi"dir. 

Fakat dcsantralizasyon etkin i§letmclere nedcn olurken; aym zamanda c;cvri'mscl i§sizlik vc cnflasyona da 

ncdcn olacaktir. Oysa ki mcrkezi ckonomi c;evrimsel i§sizlik vc cnflasyondan koruyabilir.(Sherman 1990 : 21) 

Piyasa ckonomisinin mcrkezi planh ckonomilcrin krizlerin a§malarmm "biricik" yolu olarak lanse ctmck ciddi 

bir bic;imde yanh§ anlamalara gotiirebilir. Piyasalarm c;c§itli amac; ve sonuc;lan yard1r vc vcrili bir baglamda 

iincmli i§lcvlcr yiiklcnchilir. Birincisi, mal vc scrvislcrin tiikcticilcrlc dag1hmmm arac1 olarak; ikincisi iirctkcn 

kaynaklarm c;c§itli kullammlar arasmda tahsisinin arac1 olarak; vc son olarak da kac; ki§inin cmcklcrinin kar§1h

gmda iicret alacag1m karar verme yolu olarak. (Monthly Review 1990 : 10) Kar ~aksimizasyonu ilkcsiyle c;ah

§an piyasa ekonomisindc, rckabct sayesindc arzm aym fiyatla yap1lacag1 varsayihr. Bu ko§ullar altmda, rckabct

c;i piyasa sisteminde i§letmeler olas1 en dii§iik maliyette iiretmenin ve yeni iiriinlcr ve yeni iiretim metotlan ilc 

rakiplcri kar§tsmda avantaj clde etmcnin bask1s1m hissederler. Fakat bunlar gcrc;ck hayata tam anlam1yla uyma

maktad1r. Giiniimiiz kapitalist diinyasmda rekabctin evrenscl cgilimi tekcllcre donii§me yoniindcdir; zenginlik 

ve gclirin bir tck kutupta vc yoksullugun da tek bir kutupta toplanmas1 yoniinde bir scrmaye birikimi cgilimi; 

sistcmin doncmsel a§m-iiretim krizlcri,kiitlcscl i§sizlik vb. gibi sorunlan vard1r. 

Bunun yams1ra "scrbest piyasa ekonomisi" savunusunun giindemin ba§ko§esini almas1 §f>ylc bir hat1rlat

mayt gcrckli ktlmaktad1r. Buradaki serbcst sozciigii gerc;egi kar§damamaktadir; ideoloji yiikliidiir. Scrbest piya

sa, kapitalizmin dogu§ doneminc ozgii bir kavramdir; art1k piyasalar rckabctten uzakla§ma bic;imlcrinc gore ta

mmlanmaktadir ve tammlanmahd1r. (Boratav 1991 : 22) Bu ifadcyle piyasayla ilgili baz1 ogclcr, ya da piyasanm 

tamamen d1§mda miilkiyct ve iirctim ili§kileriyle ilgili bir §eyler kastcdilmektcdir. 
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SONU~: 

Bu i;;ah§mamn bir amac1, mcrkezi planh ekonomilerin krizinin dinamiklerinin ve tezahiir bii;;imlerinin dc

gi§ik kuramlar i;;eri;;evesinde nasil ele ahnd1g1m irdelemek; diger bir amac1 da yapt1g1m kriz kuramlan sm1flan

d1rmas1 i;;cri;;evcsinde elc ald1g1m kuramlann hangi noktalarda ortii§iip hangi noktalarda ayrt§ttklanm saptamak-

11. 

l.Kts1m'da merkezi planb ckonomilerin krizi baglammda reformcular, reform modelleri ve kriz kuramla

rma, piyasa vc bolii§iim temelinde bir s1mfland1rma degerlendirmesini, siirei;; ii;;inde evrilme dogrultulan bagla

mmda reform modellerinin s1mflandmlmas1m, planh ekonomilerin krizi iizerine bir ba§ka kuramla§ttrmayt ve li

beral kriz ai;;1klamalanndan yap1sal kriz hipotezlerine uzanan bir incelcmeyi ele alarak ilk amac1ma k1smen de 

olsa ula§mt§ bulunuyoum. I.K1s1m'm ilk boliimiindeki incelemem merkezi planh ekonomilerin farkh ara§t1rma

c1lar tarafmdan farkh dilzlemlerde almd1gm1 gostermi§tir. Ele ald1g1m s1mfland1rmalardan ilk iii;;ii merkezi plan

h ekonomilcrin krizine yonelik gcli§tirilen reform modellerini baz alarak ai;;1klamalanm olu§turuyorlar. Zira 

her reform modeli z1mni de olsa krizin dinamikleri ve tezahiir edi§ bii;;imleri noktalarm1 ii;;eriyor. I.Kts1m'm ilk 

boliimiindc clc ald1g1m digcr iki yakla§tm ise merkezi planh ekonomilerin krizini, krizin ortaya i;;1k1§ nedcnlcrini 

baz alarak ai;;1klama tercihini yap1yor. 

Her iki yonlcm de krizi ai;;1klayic1hk diizcyindc i;;ok farkh bir pcrformans sergilcmiyor, i;;iinkii her ikisi de 

ister reform modellerinin tcmcl alsm ister krizin i;;1k1§ ncdenlerini ortak paydalarda bulu§arak bu noktalan ken

di kalk1§ noktalanndan harekctle tart1§1yorlar ve iiretilen i;;oziim onerilcrini tart1§1yorlar ya da yeni i;;oziim ya da 

i;;oziimlcme yontemleri iirctmeye i;;ah§1yorlar. ilk boliimiinde farkh kriz yakla§1mlanm ele alarak, II.Kts1m'da 

olu§turdugum sm1flandirma ve.kriz ai;;1klamalanmn irdclenmesinde yo! ai;;1c1 olmu§tur. <;ah§mamm II.K1s1m1'm 

olu~turmam ii;;in bana tcorik hir zcmin sunmu§tur. Dcgi§ik kuramlar mcrkezi planh ckonomilcrinin krizinin di

namiklerinc ve tezahiir edi§ bii;;imlcrine yonclik pck i;;ok noktada ortak paydada bulu§malarma ragmcn, farkh 

i;;t>ziim onerilcrine ula§abilmektedirler. Il.Kts1m'daki sm1fland1rma i;;abam pck i;;ok noktada ortakla§abilcn kriz 

ai;;1klamalarmm ayr1§t1klan tcmeli ortaya koyabilme gibi bir amai;;la baglant1hd1r. Bu s1mfland1rmay1 olu§turur 

ken, mcrkczi planh ckonomilcrin krizlcrinin ai;;1klanmasmdaki farkh konumlar alan kuramlarm, analiz nesncsi 

olarak ele ald1klan pek i;;ok noktada birle§melerine ragmen farkb i;;oziim onerilerine ula§abildiklerini goriiyo

ruz. Temel fark bana gore mcrkezi planh ekonomilerin hiikiim siirdiigii iilkelerin sosyo-ckonomik karaktcrinc 

ili~kin analizlcrindc ve bununla baglanllh olarak iircttikleri i;;oziim oncrilerindc ortaya i;;1kmaktadir. 

<;ah§manm II.K1s1m1'nda ele ahnan "Sovyet resmi tezleri", "biirokratik yozla§ma", "devlct kapitalizmj" 

ele~tirisi vc piyasa sosyalizmi kuranu ilc liberal Batlh tezler incelendiginde, ayrt§llklan noktalarm Sovyetler Bir-
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ligi vc vc Dogu Avrupa iilkelcrinin sosyo-ekonomik yapilarmm analizinde ortaya ~1khklan saptanabilmcktedir. 

Bunun yams1ra bu i;ah§manm bir diger sonucu da, merkezi planh ckonomilerde ya§anan krize gctirilen dcgi§ik 

ai;1klamalarm, krizin olgunla§ma evresine yonelik farkh zaman dilimlcri saptad1klan olmu§tur. Bu sonu~ da s1-

mflandirmam1 temellendircbilcccgim ikinci argiimam olu§turmaktad1r. 

"Biirokratik yozla§ma" kuram1 ve "dcvlet kapitalizmi" ele§tirisi Sovyetler Birligi'nin 1920'lerin sonunda 

Stalin'in ytlnctimc gclmcsiylc birliktc, stalinci "biirokratik vc bask1c1" yontemler yilziindcn ve uygulanan iradcci 

yanh§ ckonomik politikalarla ko§ut bii;imde kollcktivist temcldcn uzakla§t1g1 noktasmda birlc§irlcr. "Sovyct rcs

mi tczlcri" ii;in 1985 sonras1 kriz soylcmi hakim hale gclirkcn; piyasa sosyalistleri i~in sie mcrkezi planh ckono

milcrin sorunlarmm krizc dcl.ni.i§mcsi 1960'h y11larla birlikte giindcmc gclmcktedir. Liberal kuram isc, kollckti

vist lcmclli bir ckonominin iktisadi rasyonaliteyi yakalayamayacag1 iddias1yla mcrkczi planh ckonomilcrin reel 

olarak ba§langu;la - nndan bu yana kriz olgusundan uzak duramayacagm1 iddia etmcktedir. Bu ~ah§mamn cksc

nini olu§turan be§ kuram da krizin dinamiklcri baglammda fiyatland1rma mekanizmasmm fiyatlarm ger~ck eko

nomik rchber olma ozclligini yok ettigi; biirokrasinin merkezi planlamayi bir idari yonetim bi~imine indirgcdigi 

noktasmda anla§maktad1rlar. "Biirokratik yozla§ma" kuram1 ile "devlet kapitalizmi" ele§tirisi, demokratik mer

kczi planlamanm olabilcccgi kabuliinden harcketle biirokrasinin hakim olma siir~cini Stalin'in "tck adam" olma

nm ko§ullanm yaratt1gm1 id.dia ettikleri 1920'lerin sonunda ba§lat1rken; liberal kuram merkezi ekonomilcrin pi

yasanm "ozgiirle§tirici" unsurlanna sahip olmamasmdan dolayi biirokratizmin ka~1mlmazhgmm altm1 ~izer. Pi

yasa sosyalizmi kuram1 ilc resmi Sovyet tczleri de merkezi planlamanm idari yontemlerle i§leyen bir kumanda 

ekonomisine donii§liigiinii, biirokratik koordinasyonun iktisadi etkinligi olumsuz yondc ctkileyen bir hiycrar§ik 

sistcm ortaya ~1kard1gm1 one siirerler. "Devlet kapitalizmi" elc§tirisine gore biirokrasi i§i;i kitlesi tarafmdan ala

§ag1 cdilmesi gercken bir sm1f ozelligi gostcrirken; "biirokratik yozla§ma" kuram1 denctimin i~~i kitlcsinin clinc 

gc~cccgi anti-biirokratik bir toplumsal kalk1§mayi ongoriirler. Diger ii~ kuram i~e ozetle, piyasa mckanizmas1-

nm ara~lanmn devreye sokulmamast neticesi biirokrasinin etkinlik agmm geni§ledigini saptamaktadtr. Elc ald1-

g1m he§ kuram i~indeki "resmi Sovyet tezleri", piyasa sosyalizmi kuram1 ve liberal Bault tczler, fiyatlarm arz-ta

lcp tarafmdan piyasada helirlenmesi ve piyasa mekanizmasmm ara~larma agirhkh olarak yer verilmcsi hagla

mmda ortak i;oziimlcre ula§maktadirlar. 

Fiyat rcformunun hcmen yaptlmas1 noktasmda bulu§an piyasa sosyalistlcri ve libcraller, cnnasyonun an

cak liyat rcformunun "halka bildirilmeden bir gcce i~inde yap1lmas1" yla altcdilcbilccegini bclirtiyorl:ir. Son dc

rcce "merkeziyet~i" olan bu. yontem, liberallerin ve piyasa sosyalistlerinin gene! ~ozgiirliik~ii" onermclcriylc te

zat tc!}kil ctmektcdir. Bunun yams1ra fiyatlarm bir gecede enflasyonu da engelleyecck tarzda dilzcnlcnmcsi ol

duk<;a "hipotctik" bir yakla~1md1r vc piyasa snsyalizminc yonclcn Dogu Avrupa iilkclcrindc uygulanmas1 miim

kiin olmamt§ltr. 

"Biirokratik yozla§ma" kuram1 fiyatlarm keyfi bi~imde belirlenmesinin oniine ge~ecek , ger~ck iiretim 

maliyctlcri ilc satmalma ve salt§ fiyatlanna dayanan parasal hesaplamalarm birbirinden aynlmas1 tcmclinc otu

ran "i;ifte muhasebe" sistcml fiyatlann etkin roliine kavu§acagm1 iddia etmektedir. "Devlet kapitalizmi" clc§tirisi 

kuramt da fiyatJann kcyfi olarak belirlcnmesine kar§I ~tkarken, i~~iJerin ozorgiitlenmesine dayah bir iirctim VC 
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bolii§iim planlama sisteminin gerc;;ek hayata izinin nasil dii§iirelecegi konusunda yetirsiz kalmaktadir. 

Plan-piyasa ili§kisinde, ya§anan krizi planlamamn degil biirokratik planlama uygulamalanmn krizi olarak 

ac;;1klayan "biirokratik yozla§ma" ilc "devlet kapitalizmi" elc§tirisi demokratik bir pl~nlamanm hayata ge~irilmcsi 

gcrcktigini savunuyorlar. Kammca art1k demokratik planlama ilkesini kavramlar etrafmda ac;;1klamak yctmiyor, 

bunu savunan ckollcrin dcmokratik planlama ilkesinin gilnilmiiz diinyasmm degi§en giic;;lcr dengesi de gozonii

nc almarak k1s1tlar altmda i§lcyi§ hic;;imlcri iizerine de bir tcorik c;;crc;;cvc sunmalan gcrckiyor. Plan-piyasa ili§ki

sindc planlarnadan piyasaya yolalan rcsmi Sovyct tezlcri piyasanm kapitalizm oncesi de varoldugu iddias1yla ka

pitalizmc ricat ctmcdigini kamtlamak istcrkcn, piyasanm ozelliklc 20.yiizytlda ald1g1 bic;;imlcrin irdclcnmcsi adc

ta unutuluyor. 

Arl1-dc~cr iirctiminin varoldugunu iddia eden "dcvlct kapilalizmi" clc§tirisi, hu yakla§tmmda hir i\ tutar

hltk sergiliyor; biirokrasinin s1mf olma ozclligini yeniden kazand1g1 bu loplumlarda biirokrasinin loplumsal, siya

si ve iktisadi olarak devleti miilkiyeti arac1hgiyla elinde tuttugu erki arh-dcger i.iretiminden dolays1z olarak i;1-

kar saglad1g1 tcspitindcn yola c;;1k1yor. Ozel mi.ilkiyctin olmad1g1 ve dolay1s1yla zenginligin aktanlamad1g1 hir lop

lumsal formasyonda sm1f analizine girilmesi zorlama bir tahlili gibi goriiniiyor. Bu kuramm sm1f analizi, hence 

ayrmtth bir elc§tiri c;;ah§masm1 gerekli k1hyor. 

Merkczi planh ckonomilerin krizini ac;;1klayan yakla§1mlardan liberal, piyasa sosyalisti ve sovyetik yakla

§1mlara gore bu ekonomilerin etkinlikten uzak c;;ah§malarmm en onemli nedenlerinden biri i§letmelcrin "gev§ek 

biitc;;e tahdidi" altmda c;;ah§maland1r. Biitc;;e k1s1tmm s1kda§tmlmas1 ilc i§lctme yoneticilcrinin sorumlulugu hiz

zat sahiplenmelcrinin saglanmas1 gerektigi belirtiliyor. Biitc;;e k1s1tmm s1k1la§tmlmas1, yoneticileri sorumluluk sa

hibi k1lar, fakat i.ireten-yoneten arasmda hasmane ili§kilere yolac;;abilir. Emek i.iretkenligindcki dii§me cgilim 

de, ele alman be§ kuramm ortakla§t1g1 bir ba§ka temayt olu§turuyor. Emek i.iretkenliginin dii§me egilimini "bi.i

rokratik yozla§ma" kuram1 yabanc1la§ma temelinde irdelerken; "devlet kapitalizmi" cle§tirisi ise i§c;;i kitlcsinin 

yonetim iizerindeki denetimi yitirmesi sonucuc i§c;;ilerin motivasyonunda dogrudan olumsuz bir etkide bulunu

yor. Piyasa sosyalizmi vc liberal kuram da i§ giivencesinin varolmasmm emek iiretkenligini dii§iiren bir etmcn 

oldugunu tasarhyorlar. Emek piyasas1 arac1hg1yla olu§acak rekabct ortam1 ile ortaya c;;1kacak i§ kaybctme tchli

kesi ilc cmck iirctkenliginin artmlabilcccgi one siiriiliiyor. Bu noktada da piyasa sosyalizmi ilc libcrnllcr ay1r

mak anlams1zla§1yor. 

01§ ticarct baglammda ise piyasa sosyalistleri, libcraller ve sovyctik yoncticiler dt§ piyasada ycr alabilmc

nin ko§ullarmm hcmcn yerine getirilmesi gerektigini belirtiyorlar. 01§ ticaret konusunda Sovyctler Birligi'ni "u

lusal sm1rlar" ii;inc sokmakla ele§tiren "biirokratik yozla§ma" kuram1, bu ele§tirisinin COMECON iilkclerinin 

ki:ndi ic;;lerindc hir ticari \'C smai cnlcgrasyon kurmamalan bazmda, Avrupa'da olu§lurulmaya ~ali§1lan hiiliink~

me giri§imlcri de dikkatc almdtgmda dikkate deger goriilmektedir. Fakat "ulusal" sm1rlara kapanma ele§tirisi 

isc , yine 1980'lerin sonundaki geli§meler baglammda temelini yitirmi§ goziikmektedir, ~iinkii SovyetlcrBirligi 

dcncyiminin ulusal s1111rlara hapsedilmcdigi, son y11Iarda ortaya c;;1kan c;;c§itli ulusal harckctlcr gc'lzc'miinc ahnd1-

gmda ortaya c;;1kmaktad1r; c;;iinkii goriilen odur ki Sovyctlcr Birligi pck c;;ok ulusun biitiinliigiinii bugiine kadar 

saglamay1 bcccrcbilmi§tir. Tcknolojik gerilik de piyasa sosyalistleri, libcrallcr ve sovyetik tezkr tarafmdan agir-
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hkh olarak rekabetin olmamasmm getirdilP bir ortamm iiriinii olarak degerlendirilirken; diger iki kuram tarafm

dan ag1rhkh olarak biirokratik mekanizmamn insanlann geli§tirici ve ara§tmc1 yonlerinin bast1rmasma dayand1-

nyor. 

Yaygm biiytime faktorlcrinin geni§ ol\ekte kullandabildigi I.ve 11.Diinya Sava§lan sonrasmda, ag1r sanayi

nin gcli§mesindc saglanan ba§anlarla birlikte yogun biiytimenin ko§ullarmm yaraulmas1 oncelik eldc cdemcmi§-

1 ir. Tcknolojik gcli§mcnin vc yogun hiiytimenin , ancak yaygm biiytimc olanaklarmm tamam1yla t1kand1g1 1970' -

lcrdc giindcmc gclmcsi, yaygm biiyiimcdcn yogun biiytimcyc gc\i§i sanc1h ktlm1§tlr. 1970'lcrc kadar yaygm bii

yiimc faktorlcrinin smmna gelinmesi vc bu yeni duruma uygun biiytimc tcknik ve ara\larmm x lasarlanmamt§ 

olmas1, 1970'lcrin sonunda kollcktivisl ckonomilcrdc bir giivcn crozyonuna da ncdcn oldu. 

Mcrkczi planh ckonomilcrdc ya§anan krizi siirc\ i\indc cle almak yonlcmscl a\tdan hiitiinliigii yakalaya

bilmc a1;1smdan daha saghkh goriiniiyor. 1985 y1hyla giin yiiziine 1;1kan krizin dinamiklcri daha onccsindc zatcn 

varhgm1 belki farkh ol1;ek ve dozda da olsa koruyor. Sosyal harcamalan yiiksek olan kollektif miilkiyet temclin

dc dcvlctlcrin, siibvansiyonlar arac1hg1yla fiyatlan dcsteklemesi yerine, liim maliyetleri i\eren bir mali muhasc

bc sistemi ve hirincil mallarm onceligi gozard1 edilmcksizin, tiiketim mallannm iktisadi ili§kilcri yans1tan bir fi

yat sistcmi olmas1 gcrckmcktcdir. 1930'lar ve x II.Diinya Sava§t sonras1 gcni§ kaynaklar bulan yaygm biiyiimc, 

yogun biiyiime faktorlerinin yarat1lmasmdaki gecikmi§lik ve 1970 sonlannda petrol fiyatlarmm ani dii§mesi ilc 

birlikte geli§cn bir t1kanma ya§amt§ttr. Tiiketim mallarmm iiretimine ag1rhk verilmemesi ile birle§en mallarda 

kalitc dii§iikliigii, 1;e§it eksikligi a§m talep bask1sm1 siirekli ktlmaktad1r. Teknolojik ilcrlemenin orgiitlencmcdi

gi; i§\ilerin i§yeri yonetiminc kat1hm1 ve planlama iizerindcki etki vc dcnetimin artmlmad1g1, liiketim malla~1 

iirctiminin kurulu§ doncmindeki ikincil konumunun siirekli hale gelmesi, biirokratik mekanizmanm idarc-i mas

lahat1;1 bir tipoloji yaratmast, kollektivist miilkiyete dayah iiretim ili§kileri yerle§tirilmeye 1;ah§1hrken bunun bc

§cri ili§kilere de yans1tdamamas1, COMECON iilkeleri arasmda bir iktisadi biitiinliigiin saglanamamas1, fiyatla

rm maliyetlerin \Ok altmda saptamp tiiketiciye ucuz ma! saglama gayesiyle kalitesiz, az \c§itli bir tiikctici mal

lar t'>rgi.itlenmesi, yine fiyat-maliyet ili§kisiyle ve siibvansiyon mekanizmas1yla baglant1h olarak si.irekli dcvlct biit

\csindeki a1;1klar olmas1 bu \ah§mada merkezi planh ekonomilerin krizinin dinamiklcrine yonelik incelcmesinin 

sonu\lanm hir ozct olarak sunahiliyor. 
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