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Önsöz 
 
Bu satırların yazarının, uzun yıllardan bu yana, inancı odur ki, SBKP modern revizyonizmi Marksizm-
Leninizm’in ve sosyalizmin, sosyalist maskeli en tehlikeli, en büyük düşmanıdır. Marksizm-Leninizm’in 
ve sosyalizmin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin ihaneti nedeniyle, saygınlık erozyonuna uğradığı 
da hesaba katıldığında, modern revizyonizmin Sovyet daha doğrusu Rus biçimine karşı mücadele, 
büyük tarihsel ve güncel önem taşımaktadır.  
 
Rus modern revizyonizminin en gelişmiş biçimi olduğu gibi, Sovyetler Birliği (SB)'nin, dünya ölçeğinde, 
sosyalizmin en büyük, en önde gelen temsilcisi olarak görülmesi, Gorbaçev revizyonizminin, 
olabildiğince ayrıntılı ve sistemli olarak eleştiri konusu yapılmasını gerekli kılıyor. Bu, bilimsel 
komünist öğretinin ve sosyalizm deneylerinin devasa tarihsel kazanımlarının savunulabilmesi için, hiç 
abartmaksızın denilebilir ki, yaşamsal bir öneme sahiptir.  
 
Dünyanın komünizmin reformdan geçirilmesi olarak algıladığı ve sosyalizmin can düşmanları olan 
Batılı emperyalistlerin ve genel olarak dünya gericiliğinin sevinçle şimdilik, demek daha uygun düşer 
karşıladıkları sürecin eleştirisinin taşıdığı önemin özel olarak açıklanması bu Önsöz'ün çerçevesini 
aşar.  
 
Perestroyka'nın eleştirisini iki kitap olarak gerçekleştirmeyi planladım. Birinci Kitap, genel bir "Giriş 
Yerine" ile birlikte, tarımsal reformların eleştirisine ayrıldı. İkinci Kitap, revizyonist ekonomik teorinin 
ekonomi politik bilimi açısından görece daha geniş eleştirisi ile birlikte, sanayi ve ticaret alanlarındaki 
reform kararlarının eleştirisini içerecektir.  
 
Anti-Perestroyka'nın Birinci Kitabının neden tarımsal reformların eleştirisine ayrıldığı ya da eleştiriye 
neden tarımdan başlandığı sorulabilir. Eleştiriye tarımdan başladım; çünkü genel olarak tarım, 
kapitalizmin doğuşu ve gelişmesine nasıl en elverişli koşulları sağlıyorsa, yeni tipte bir tekelci 
bürokratik devlet kapitalizminin egemen olduğu bugünkü SB'de, özel kapitalizmin ortaya çıkması ve 
gelişmesi bakımından da en elverişli koşulları sağlar ve aynı zamanda ekonominin temelidir.  
 
Eleştirilmeye değer her şeyin eleştirisinin yapıldığı savında değilim; okura eksiksiz bir eleştiri 
sunmuyorum. Konunun genişliği ve reform kararlarının kaplumbağa hızıyla uygulanıyor oluşundan 
dolayı veri azlığı, doğallıkla sınırlıyor insanı. Buna karşın, şimdilik olmak üzere, eleştiri konusu 
yapılması gereken en önemli kararların eleştirisinin gerçekleştirildiği düşüncesinde olduğumu da 
belirtmek isterim.  
 
Okurun dikkat etmesi gereken bir nokta da, Gorbaçev reformlarının eleştirisinin sosyalist olma savı 
bakımından yapılıyor oluşudur, yoksa bugünkü yeni kapitalist ekonomik sistemin gerekleri 
bakımından değil. Reform programı, bugünkü sistemin içinde bulunduğu kriz söz konusu olduğu 
sürece, geçici çözümler üretebilir. Ancak, dikkatin toplanması ve eleştiri konusu yapılması gereken 
bunlar olamaz. Eleştiriler SB ekonomisinin sosyalist bir ekonomi olmadığı gerçeği temeline 
dayanmalıdır, yani var olandan hareket edilmelidir, olması gerekenden değil.  
 
Birinci Kitap tamamlanmak üzere iken, reform programının içeriğini ve uygulanma hızını, 
Perestroyka’nın gelişme yönü doğrultusunda, ciddi ölçüde etkileyecek değişiklikler oldu. 
Perestroyka’nın frencilerinden bazıları görece geri görevlere getirildiler. Bazıları Politbüro'dan 
çıkarıldı ve emekliliğini "isteyen" Gromiko'nun yerine, Gorbaçev devlet başkanlığı görevini de 
üstlendi. Böylece Gorbaçev kliğinin eli güçlenmiş oldu.  
 
Kremlin'in "2" numarası olarak kabul edilen ve ideolojiden sorumlu olan Ligaçev'in tarımdan sorumlu 
Merkez Komitesi (KK) komisyonunun başına getirilmiş olması, tarımın SB ekonomisindeki yeri, önemi 
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ve çözülmesi son derece güç sorunlarla dolu oluşu nedeniyle, özellikle ilginçtir. Ligaçev ya başarılı 
olacak ya da gidecektir. Ligaçev'in bu yeni görevinin yanı sıra, diğer gelişmeler, kitap boyunca yapılan 
bazı eleştiri ve yorumlarda birtakım değişiklikleri gerektirebilir; ancak bunu yapmak için şimdilik 
zamanım olmadığından, analiz, eleştiri ve yorumları olduğu gibi bırakıyorum.  
 
Burada bir noktaya özellikle işaret etmek isterim ki, son değişikliklerle birlikte, SB'de serbest pazar 
ekonomisine doğru gelişme süreci ivme kazanacaktır. Ligaçev 'in yerine ideolojiden sorumlu mevkiye 
getirilen Vadim Medvedev, Moskova'da yapılan "sosyalizm" konulu uluslararası bir konferansta 
bunun işaretlerini verdi. "Piyasanın yerini başka bir şey alamaz", diyen Medvedev'den başkası 
değildir. (Cumhuriyet, 6 Ekim 1988.) 
 
7 Ekim 1988 
A. H. Yalaz 
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Giriş Yerine 
 
Perestroyka oldukça geniş kapsamlı bir projedir. SB gibi en büyük iki emperyalist devletten birinde 
planlanmış ve üç yıldan bu yana kısmen uygulanmaya başlanmış olduğundan, dünya çapında büyük 
öneme sahip olan bu projenin eleştirel analizi, başta SB proletaryası olmak üzere, bütün ülkelerin 
işçilerinin sosyalist eğitimi bakımından büyük önem taşıyor. SB'nin sosyalist olduğu savı ve bilincinin 
son derece yaygın olduğu tarihsel koşullarda, Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP)'nin ve sosyal 
emperyalist devletin revizyonist çizgisine karşı mücadele, bilimsel sosyalist öğretinin, revizyonizmin 
her türüne karşı mücadelesinin zaferi için olmazsa olmaz bir koşuldur. Uluslararası bir akım olan Rus 
modern revizyonizmi, işçi sınıfının devrim ve sosyalizm için yürüttüğü zorlu mücadelenin evrensel 
ölçekteki en tehlikeli ideolojik düşmanıdır. Bu gerçek unutulduğunda ve gereği yapılmadığında bütün 
ülkelerin işçileri için zafer bir düş olmaktan öte bir anlam taşımaz.  
 
SBKP'nin ve sosyal-emperyalist SB'nin, parti ve devlet önderliğinin Gorbaçev kliği tarafından ele 
geçirilmesinin, belki de Gorbaçev'in yeğleyeceği kavramı kullanırsak "yukarıdan politik devrim"in, 
ayrıntılı bir geçmişini vermek kitabın konu çerçevesini aşar. Ancak, genel çizgileriyle ya da bazı 
yönleriyle de olsa bu ele geçiriş operasyonunun gelişimini aktarmak yararlı olur.  
 
Gorbaçevvari "yukarıdan devrim"in az çok ayrıntılı bir incelemesinin, SB'de yürürlükte olan politik 
sistemi ve genel olarak iç politikayı anlamak bakımından, gerekli olduğu da tartışma götürmez. Hele 
hele, üzerine çok yazılan SB hakkında sosyalist çevrelerde sınırlı bilgi birikiminin varlığı koşullarında.  
 
Gorbaçev, bilindiği üzere, Çernenko'nun ölümünü izleyen 11 Mart 1985'te SBKP Genel Sekreteri 
seçildi. Brejnev kliğinin yaşlı temsilcilerinden olan Çernenko, Gorbaçev kliğinin ve birey olarak 
Gorbaçev'in parti ve devlet içindeki yükselişini önleyemedi. Ölümünden sonra yapılan ilk Politbüro 
toplantısında Brejnev kliğinin temsilcisi ve Moskova Parti örgütü şefi Viktor Grişin, Gromiko'nun ve 
KGB şefi Çebrikov'un Gorbaçev'i desteklemesi üzerine, genel sekreter seçilme şansını yitirdi. (1) 
Böylece, denilebilir ki, 11 Mart 1985 revizyonist SBKP'de ve sosyal-emperyalist SB'de yeni bir 
dönemin başlangıcını simgeler. Bu tarihte Brejnevci kadrolar döneminin kapanış ya da tasfiye süreci 
başladı; Merkez Komitesi ve diğer üst düzey kademelerde hızla sürdü ve Haziran ayında yapılan ve 
MK'ya üye seçme yetkisine de sahip olan parti konferansı ile tamamlandı.  
 
Ancak unutmamak gerekir ki, Gorbaçev kliği "zafer"i tek başına kazanmadı. "Zafer", yıllar öncesinde 
"velihat"lardan biri olarak adı geçen Kirilenko'nun kliğinin -olaylar bu kliğin parti aygıtında güçlü bir 
örgütlenmesi olduğunu gösterdi- desteğinin, daha doğrusu bu iki klik arasındaki ittifakın ürünü oldu. 
Ligaçev, Kirilenko kliğinin baş temsilcisidir.  
 
Revizyonist klikler arasında süren iktidar mücadelesini kazanan Gorbaçev, genel sekreterliği 
döneminde, bugünkü reformlara öngelen reformları başlatan Andropov'un çizgisine bağlı olan ve 
onun genel sekreterliği döneminde bürokratik revizyonist hiyerarşide hızlı bir yükseliş gösteren 
modern, 21. yüzyılın öngününün Kruşçevidir. O, ikinci bir Kruşçevdir ama onun yanılgılarını yinelemek 
ve yazgısının bir benzerini yaşamak istemeyen, çok daha eğitimli, gelişmiş ve daha geniş kapsamlı ve 
"cesur" bir reform programı sahibi bir ikinci Kruşçev. SBKP revizyonizmine birçok yeni özellik katan bir 
kliğin baş temsilcisi olarak Gorbaçev, Rus modern revizyonizminin yeni bir biçimine, dünyanın ve 
SB'nin ulaştığı gelişme aşamasının tarihsel koşulları tarafından dayatılan bir biçimine adını veren kişi 
olma onursuzluğuna da sahiptir. Evet, Rus modern revizyonizmi artık bugüne değin en gelişmiş biçimi 
olan Gorbaçev revizyonizmi biçimini almıştır.  
 
Gorbaçev, Perestroyka (yeniden yapılanma), Glasnost (açıklık) ve demokratikleşme programını, geniş 
çaplı ve çok yönlü reform programını açıkladığında; içte ve dışta, eleştiriden, karşı çıkıştan, 
muhalefetten bağımsız olmayan büyük destek gördü.  
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SB'yi Batı "uygarlığı" düzeyine "yükseltmek" isteyen aydınlar, sivil ve asker bürokrat burjuvazinin üst 
kesiminin önemli bir bölümü başta gelmek üzere, sistemin tıkanmışlığını aşmayı ve daha güçlü bir 
devlet kurmayı amaçlayan reformlardan yararlanacak toplum kesimleri, yerel burjuva milliyetçi 
ideoloji sahipleri iç destekleri oluşturdular. Bu kadar değil. Anlaşılan odur ki, sistemin tıkanmışlığından 
ve bürokrasiden bıkmış olan ve büyük hoşnutsuzluk içinde olan proleter ve diğer emekçi kitleler de, 
daha önceki deneylerin ürünü olan bir ihtiyatlılıkla, reformlar programına iyimser bir yaklaşım 
içindedirler. Gorbaçev revizyonizmi, kendisi için de potansiyel tehlike oluşturma pahasına, çeşitli 
uluslardan ve ulusal azınlıklardan SB proletaryasını ve diğer emekçi kategorilerini kullanabilmek için, 
onlara birtakım ödünler vermek zorunda olduğunu biliyor. Burjuvazinin klasik, o çok iyi bilinen "havuç 
ve sopa" politikasının görünüşte bugün ön planda yer alan birinci yanı işe yaramış görünüyor. 
Kitlelerin aldatılması yoluyla yeni revizyonist çizginin kitlesel destek sağlama girişimlerinin ürün 
verdiğini kabul etmek gerekiyor.  
 
Dışta ise, Rus modern revizyonizminin uzantıları, Rus sosyal-emperyalizminin (SB'de egemen, ezen 
ulus Rus ulusu olduğundan ve Rus olan bürokrat burjuva kesimleri ekonomi ve devlette kilit noktaları 
ellerinde tuttukları için, sosyal-emperyalizmi, "Sovyet" kavramı yerine "Rus" kavramı ile tanımlamak 
bilimsel olarak uygun düşer) her düzeydeki işbirlikçileri ve destekçileri, Gorbaçev programını genel 
olarak sevinçle karşıladılar. 
 
SB hakkında hayaller besleyen Batılı demokrat ve liberal aydınlar umutlandılar. Böylesi bir umudun 
doğmasında, Gorbaçev revizyonizminin genel olarak barış, öze] olarak nükleer silahların 
sınırlandırılması yönünde yürüttüğü propaganda kampanya sının ve birtakım somut girişimlerin etkisi 
büyük oldu.  
 
Emperyalist burjuvazi ve temsilcileri, daha çok da kronik anti-komünist histeriye tutulmamış olanlar 
ve daha iyi eğitim görmüş kesimler, "sempatik" Gorbaçev'in reform programını alkışladılar. Klasik 
kapitalizme geri dönüş yolunda ekonomik reform programı uygulamak isteyen bir Gorbaçev, SB 
ekonomisinin eski kapitalist dünya ekonomisi ile entegrasyonu sürecini hızlandırmak isteyen bir 
Gorbaçev, katı bürokratik ekonomik yönetim yanlısı olan Brejnevci kadrolar karşısında 
desteklenmeliydi! Batılı emperyalistler, kendi kapitalist sınıf çıkarları bakımından en uygun düşen 
(kısa ve orta sürede uygun düşen, diye eklemek gerekir; çünkü ekonomik ve teknolojik 
olarak ileri bir SB -ki, o, böyle bir güç olma potansiyeline sahiptir- emperyalist bir rakip olarak, 
dünyanın yeniden paylaşımı mücadelesinde ekonomik düzeyde istenmeyen bir rakip olur) iç ve dış 
politikaya sahip olan bir ekibin işbaşına gelmesinden yanadırlar.  
     
Bugün egemen sınıf olarak örgütlenmiş tek işçi sınıfı olan Arnavutluk işçi sınıfı ve onun Arnavutluk 
Emek Partisi (AEP) olarak örgütlenmiş komünist temsilcileri ve diğer ülkelerin komünistleri, Gorbaçev 
programının revizyonist niteliğin tespit ve teşhir ettiler. Ancak, zorlu ve uzun yıllar alacak olan bu 
mücadelenin henüz başlangıç döneminin yaşandığı da, Gorbaçev revizyonizminin başlangıç dönemini 
yaşanıyor olması gibi bir gerçektir.  
 
Rus modern revizyonist gericiliğinin "Türkiye Cumhuriyeti" sınırları içindeki yandaşları, ona ne kuşku 
ki, başta gerici Türkiye Komünist Partisi (TKP) revizyonistleri, Gorbaçev' in programını uşakça bir 
hararet ve övgüyle karşıladılar. Dün Brejnev i alkışlayanlar, bugün Gorbaçev'e alkış tutmakta bir 
çelişki ve tutarsızlık görmüyorlar. Her şeyden önce SBKP ve sosyal-emperyalist devlete köle ruhlu bir 
bağlılık bunu zorunlu kılıyor. Ne var ki, sorunu yalnızca bu nedenle açıklamak, basit ve sınırlı bir 
yaklaşımın ürünü olur. Gorbaçev çizgisi, "bizim" revizyonistlerin gerici burjuva reformist çizgilerine, 
egemen tekelci burjuvazi ve devletle uzlaşma yaparak yasal politika sahnesinde yer alma teori ve 
pratiklerine de uygun düşer. Brejnev çizgisindeki katılık, Gorbaçev çizgisindeki görece esnekliğe 
bırakmıştı yerini ve bu dönüşüm etki göstermeksizin olmazdı. TKP ve Türkiye İşçi Partisi (TİP)'in 
birleşmelerinden oluşan Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'nin Program Tasarısı’nın, kapitalist 



7 
 

düzenin akıllı savunucularının kabul ettikleri gibi, "sosyal-demokrat" bir program düzeyini, Türkiye 
kapitalizmini düzene sokma programı düzeyini aşmıyor olması ve Türkiye'ye gürültülü ve bol reklamlı 
dönüş kampanyası, Kremlin'de oturan yeni büyük şefin çizgisine uygun düşüyordu. Legale çıkmak ve 
illegalitenin güçlüklerinden ve tehlikelerinden kurtulmuş uzun süreli bir çalışma ile revizyonizmin 
ideolojik ve politik etkisini yaymak, SB'nin yayılmacı ve hegemonyacı dış politikasına yardımcı olmak 
ve uygun tarihsel koşullarda Türkiye'yi ve Türkiye Kürdistanı'nı sosyal-emperyalizme bağlamayı ve 
doğallıkla bağımlı bir gerici revizyonist bürokratik diktatörlük kurmayı kolaylaştıracak zemini 
yaratmak... TBKP revizyonistleri böylesi uzun erimli bir plana sahiptirler. Aynen SBKP revizyonistleri, 
özellikle SBKP revizyonist önderliği gibi.  
 
Geçerken işaret etmekte yarar vardır ki, Gorbaçev, revizyonist bir kliğin baş temsilcisidir ve gücü de, 
politik düzeyde, asıl olarak burada yatar. SBKP'de ve SB'de olup bitenleri bir birey olarak Gorbaçev'in 
nitelikleri vb. ile açıklamak, tarihte bireyin oynadığı rol sorununda materyalizm alanının dışında yer 
almaktır. Sovyet toplumunun ulaştığı gelişme aşamasında, orada olan bitene adını veren birey 
Gorbaçev değil de bir başkası, örneğin İvan İvanoviç olabilirdi. Burada kavranması gereken nokta, 
tarihsel koşulların bir Gorbaçev çıkmasını zorunlu kılmış olmasıdır. Şimdiye kadar oynadığı ve bundan 
sonra oynayacağı ya da oynamayı sürdüreceği rolü kavramak için, Gorbaçev'in özel tipte tekelci 
devlet kapitalizminin krizinin bir ürünü olduğu daima akılda tutulmalıdır. 0, SB ekonomisinin ve genel 
olarak Sovyet toplumunun, her düzeyde geniş çaplı burjuva reformlara ivedilikle gereksinme duyduğu 
tarihsel koşulların ürünüdür.  
 
Gorbaçev kimi temsil ediyor? 
 
Gorbaçev emperyalist merkezi bürokrat burjuvazinin, temel olarak durgunluk ve büyüme oranının 
düşüşü olarak kendini gösteren ekonomik krizi, geniş kapsamlı ekonomik ve yönetsel kapitalist 
reformlar ve teknolojik atılımla aşmak isteyen kanadının baş temsilcisidir. 0, yalnızca sivil bürokrasinin 
üst kesimlerinin büyük bir çoğunluğunun desteğini almakla kalmamış, askeri bürokrasinin (askeri 
otoritenin) üst kademelerinin, generallerin ve amirallerin desteğini de sağlamıştır. Yani o yalnızca sivil 
otoritenin değil, askeri otoritenin de bir kanadının temsilcisidir. Savunma Bakanı Dmitriy Yazov, 
Gorbaçev kliğinin, askeri otoritenin başında yer alan seçkin temsilcilerinden biridir. Parti ve devlet 
yönetiminde egemen klik Gorbaçev kliği olmasına karşın, en azından ekonomik düzeyde özünde aynı 
reform programını benimseyen ve başında "ikinci adam" Ligaçev bulunan eski Kirilenko kliği ile ittifak 
durumunun varlığı da unutulmamalıdır. Bürokrat burjuvazi içinde sınıflandırılması gereken işletme 
yöneticileri katmanının birçok üyesinin ve burjuva aydın katmanın yüzünü Batı'ya dönük tutan daha 
çok "aydınlanmış" bölümünün Gorbaçev kliği tarafından temsil edildiği de bir olgudur.  
 
Türkiye'de ve dışta yayınlanan birçok yayın organında tespit edildiğinin tersine, Gorbaçev, bir liberal 
değildir. Dolayısıyla o, emperyalist bürokrat burjuvazinin var olmayan liberal kanadının temsilcisi de 
değildir. 0, katı bürokratik sistemin krizini aşma ve sosyal-emperyalist devletin dünya çapında en 
büyük iki emperyalist güçten biri olma durumunu sürdürme ve 2000'li yıllarda bir numara düzeyine 
ulaşması için, Batı tekelci kapitalizminde kullanılan modern yöntemlerin kullanılması gerektiğini 
düşünen ve düşüncesini pratiğe geçirmeye başlayan yeni burjuvazinin gerici kanatlarından birinin 
temsilcisidir. Sovyet politik gericiliğinin modern temsilcilerinden biridir. Gorbaçev kliği, ne ekonomik 
olarak ne de politik olarak liberaldir. 0, Sovyet tekelci kapitalizminin temsilcisidir. Ama kapitalizmi 
"düzeltme", rasyonelleştirme, modernleştirme yanlısı kanadın temsilcisi. Bu kliğin temsil ettiği kanat, 
Sovyet tipi bir meritokrasi (2) yaratmak, meritokrasi olarak örgütlenmek istiyor. Gorbaçev kliğinin 
"modern" ekonomik ve politik yöntemleri, onun bir liberal olduğu yanılsamasını yaratıyor ve bütün 
ülkelerin işçilerinin, diğer emekçi kategorilerinin ve demokrat aydınların aldatılmasının araçları işlevini 
görüyorlar.  
 
Son olarak, Gorbaçev kliğinin temsil ettiği merkezi bürokrasi kanadının, bürokratik burjuvazinin genel, 
kolektif çıkarlarının tek tek bürokrat burjuvaların, yeni burjuvazinin tek tek unsurlarının özel 
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çıkarlarından -kişisel ya da grupsal çıkarlar- üstte tutulması ve askeri otorite karşısında sivil otoritenin 
güçlendirilmesi yanlısı olduğu da eklenmelidir.  
 
Yeni revizyonist çizgiyi zorunlu kılan koşullar nelerdir? 
 
Gorbaçev kliğinin ne yapmak istediği sorusunu yanıtlamak için SB'nin genel durumunun ne olduğunun 
ortaya konulması, genel çizgileriyle bir tablosunun çizilmesi, durum tespiti yapılması gerekli. Yanıt 
"Perestroyka'ya neden gereksinme duyuldu?" sorusunda yatıyor.  
 
Gorbaçev, Perestroyka'yı, ülkenin toplumsal ve ekonomik gelişmesini hızlandırma ve yaşamın tüm 
alanlarını yenileme politikası, olarak tanımlıyor. (M. Gorbaçev, Perestroika. İng. baskı, s. 17.) Sorun, 
var olan yapısıyla ekonomik ve toplumsal gelişmenin hızlandırılması sorunu değildir, özellikle 
ekonomide önemli birtakım değişikliklerin yapılmasıdır; yeni kapitalist toplumun geniş çaplı bir 
reformdan geçirilmesidir.  
 
SB ekonomisi durgunluk ve gelişme hızında gerileme tarafından karakterize edilen bir kriz içindedir. 
Özellikle tarımsal üretim krizi ciddi boyutlardadır. Gorbaçev ekonomik durumu şu çarpıcı tümce ile 
tanımlıyor: 
 
"... Son 15 yılda ulusal gelir artış hızı yarıdan fazla geriledi ve 80'lerin başlangıcıyla birlikte ekonomik 
durgunluğa yakın bir düzeye düştü…" (a.g.y, s. l9) 
 
Halkın temel gereksinimlerinin karşılanmasında büyük problemler vardır. Kuyruklar günlük yaşamın 
bir parçası olma durumunu sürdürmektedir.  
 
Paralel ya da ikinci ekonomi (gayri resmi ekonomi) ve karaborsa (okur isterse kara pazar desin) resmi 
ya da yasal ekonomi üzerine bir baskı unsuru olmaya devam etmektedir.  
 
Yetkiyi kötüye kullanma, rüşvet, sahtekârlık, işten kaytarmacılık, gizli işsizlik, gizli ya da örtülü 
enflasyon vb. olgular ve bürokrat burjuvazinin lüks yaşam alışkanlıkları ekonomiyi, politik sistemi, bir 
bütün olarak toplumsal yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Parti, devlet ve ekonomi 
yöneticilerinin, küçük bir toplum kesiminin ayrıcalıklarına karşın işçi sınıfı ve genel halk hoşnutsuzluğu 
söz konusudur.  
 
Politik sistemin en küçük bir özgürlüğe bile tahammülsüz karakteri, kitleler ve özel olarak aydınlar 
arasında derinlere kök salan hoşnutsuzluğa neden olduğu gibi, entelektüel potansiyelin ve genel 
olarak toplumsal enerjinin kötü kullanılması sonucunu doğuruyordu.  
 
Bürokratik kapitalist sınıfın egemenliğinin kitle tabanı, toplumun her alanındaki tekelci gelişmeye 
paralel olarak gitgide daralıyordu.  
 
Ulusların ve ulusal azınlıkların ulusal bağımlılık ilişkilerine karşı hoşnutsuzlukları büyümeye devam 
ediyordu. Bu durum yüzden fazla ulus ve ulusal azınlık barındıran çokuluslu burjuva bir devlet için 
büyük bir potansiyel tehlike oluşturuyordu.  
 
Bu durumun ciddiyetini Gorbaçev şöyle açıklar: 
 
"...Perestroyka’ya başlamada herhangi bir gecikme, sorun açıkça konulursa, yakın bir gelecekte 
toplumsal, ekonomik ve politik krizlerle yüklü olabilecek olan daha kötü bir iç duruma götürebilirdi. " 
(s. 17) 
 
Bundan ötürü Perestroyka’yı "yukarıdan devrim" olarak tanımlayan Gorbaçev şöyle yazar: 
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"...Dinamik, devrimci Perestroyka’ya uygun bir seçenek yoktur. Onun seçeneği sürekli durgunluktur. 
Sosyalizmin ve barışın geleceği Perestroyka’nın başarısına bağlıdır. Tehlikede olan şeyler çok 
büyüktür. " (s. 58) 
 
Sovyet tekelci kapitalizmi, dünya pazarları ve sermaye ihraç alanları için klasik ileri kapitalist ülkelerle 
rekabet edebilecek durumda olmadığı gibi, kötü ekonomik durum nedeniyle, var olan ekonomik 
rekabet olanaklarının yitirilme sürecinin ivmesi hızla yükselmektedir. SB'nin uluslararası rekabetinin, 
ağırlıklı olarak, politik ve askeri rekabet olması, durumun ciddiliğini gösterir.  
 
Revizyonist bürokrat burjuvazinin iktidarda olduğu Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki Sovyet 
kontrolünün ve egemenliğinin sarsılması sürecinin, 70'lerin sonları ile 80'lerin başlarında hızlanmış 
olduğu bir diğer olgudur. Gorbaçev kliği ve gerçeklere gözlerini kapamayan diğer toplumsal güçler, 
temel olarak askeri araçlarla "sınırlı egemenlik" teorisinin uygulanmasının güçlüklerinin 
bilincindedirler. Varşova Paktı ülkelerinin SB'ye ekonomik ve mali bağımlılık derecesinin düşüklüğü, 
sosyal-emperyalizm için her zaman bir sorun oldu. Sosyal-emperyalist sermaye birikimi, büyük 
miktarlarda ihraç etmeye en azından para-sermaye olarak olanak verecek denli yüksek değildir. Sözü 
edilen ülkelerin Batılı bankalara ve IMF gibi diğer kapitalist uluslararası mali kuruluşlara var olan 
borçlarının 110 milyar dolar düzeyine çıkmış olması mali bağımlılığın nerede yattığına tanıklık eder. 
Sözün özü, SB'nin ön bahçesi bakımlı değildir.  
 
Bütün bunlara bir diğer uluslararası olgu, Rus modern revizyonizminin dünya çapındaki krizi, etkisini 
artırmak bir yana sürekli olarak güç yitirmesi de eklendiğinde, Gorbaçev'in "yukarıdan devrim"inin 
nedenleri daha iyi anlaşılır.  
 
Perestroyka, öncelikle ve en önemli olarak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekonomisinin 
geniş çaplı bir reformdan geçirilmesi projesidir, diye yazdık. Durgunluk içinde bulunan, tıkanmış ve 
görece geri teknik donanıma sahip Sovyet ekonomisinin, öncelikle de Sovyet sanayisinin, yeniden 
yapılanması bir zorunluluktu. Kruşçev döneminde sınırlı bir uygulama alanı bulmuş olsa da, burjuva 
ekonomik reformlarla başlatılan kapitalizmin restorasyonu süreci, 1965 Eylül'ünde kabul edilen ve 
Kosigin reformları olarak adlandırılan reformlarla hızlandırılmış, reformlara karşı iç direniş (esas 
olarak bürokratik revizyonist yeni burjuvazinin çıkarlarını tehlikede gören bazı bölümlerinden gelen 
bir direnişti bu) ve kapitalizmin restorasyonu sürecinin hızının Sovyet egemenliğini tehlikeye sokacak 
denli yüksek olduğu ve ekonomik reformların politik reformlarla iç içe geçtiği Çekoslovakya'da 
yaşanan olaylar gibi dış nedenlerden ötürü, 1960'ların sonlarına doğru hız yitirmişti. Brejnev dönemi, 
olayların gösterdiği gibi, burjuva ekonomik reformların "cesaretle" uygulandıkları bir dönem değil, 
reformların hızını düşürerek statükoyu yavaş yavaş değiştirme, hatta koruma dönemi oldu. Serbest 
pazar ekonomisinin yeniden kuruluş sürecinin ivme yitirdiği bir dönem. Brejnev döneminin SB 
ekonomisi, sonunda krize varan bir durgunluk ve tıkanıklık aşamasına vardı. 1980'lere gelindiğinde, 
artık, bu durumun sürdürülmesi olanaksız duruma geldi ve sistem kendine bir çıkış yolu aradı. 
Perestroyka’yı buldu, Gorbaçev'i üretti. (Kuşkusuz Gorbaçev'in öncelinin Andropov olduğunu 
unutmamak gerekir.) 
 
Perestroyka, emperyalist rekabette daha iyi bir yer tutmak, bürokratik burjuvazinin konumlarını 
sağlamlaştırmak için, Sovyet toplumunun, ekonomiden devlete dek uzanan reformdan geçirilmesi, 
yeniden yapılandırılması programıdır. Yapısal değişiklikler programı olarak o, çürüyen bir toplumun 
çürüme sürecine geniş çaplı bir karışmadır. Yeniden yapılandırma olarak adlandırılacak denli geniş 
çaplı ekonomik (ve politik) reformlar yapılmak zorunda kalınması, Sovyet toplumunun karşı karşıya 
bulunduğu problemlerin ne denli devasa ve ciddi olduğunun kabul edilmesi demektir. Kapitalist 
(kolektif kapitalist ya da devlet kapitalisti) yeniden yapılanmanın hızlandırılarak  -ve çok yönlü olarak-  
sürdürülmesi olan Gorbaçev reformlarında kritik unsur, ekonominin yeniden yapılandırılmasıdır. 
Böylece, kapitalist yeniden yapılanma sürecinde yaratılan çözülmemiş sorunların çözülerek, Sovyet 
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bürokratik tekelci devlet kapitalizmi ve sosyal-emperyalizm krizden çıkarılmak ve güçlendirilmek 
isteniyor. 
  
Perestroyka, Sovyet işçi sınıfının, diğer emekçi kitlelerin ve bütün ülkelerin işçilerinin ve sosyalizm 
yanlısı bütün insanların basit değil, geniş çaplı ve karmaşık bir aldatılması programıdır da. Burjuva 
üretim ve bölüşüm ilişkilerinin "yarım-gönüllülük"ten kurtarılıp, klasik burjuva ilişkilere doğru gaza 
basma denemesidir. (Gorbaçev'in "fren mekanizması"nın eleştirisini pek tuttuğunu anımsamanın 
yeridir.) "Uygar", "güler yüzlü" bir burjuva toplumu kurma programıdır. Kabul etmek gerekir ki, 
Gorbaçev'in Perestroyka’sı birçok kişiye çekici geliyor ve gelecektir. Ancak, önemli olan yeniden 
yapılanmanın nasıl bir şey olacağıdır. Revizyonist çizginin, SBKP 20. Kongresi'nden bu yana oldukça 
geliştirilmiş olan şu bilinen kötü ünlü çizginin, kendi içinde daha da geliştirilerek, derinleştirilerek ve 
birtakım yarım-gönüllülüklerden arındırılarak uygulanması mıdır? Yoksa Lenin'e, Leninizm’e geri 
dönüş denemesi midir? Birincisi olduğu, görüşlerin, politikaların ve uygulamaların gösterdiği gibi, her 
türlü kuşkunun ötesindedir.  
 
Gorbaçev Perestroyka’yı gerekçelendiriyor 
 
Gorbaçev, Perestroyka’nın ivedi bir gereklilik olduğunu açıklarken, özellikle 70'li yılların ikinci 
yarısında, ülkenin hız yitirmeye başladığını, ekonomik başarısızlıkların daha sık görüldüğünü, 
güçlüklerin biriktiğini ve kötüleştiğini ve çözülmemiş problemlerin çoğaldığını yazar ve şöyle devam 
eder: 
 
"... Durgunluk unsurları ve sosyalizme yabancı diğer olgular toplum yaşamında ortaya çıkmaya 
başladılar. Ekonomik ve toplumsal gelişmeyi etkileyen bir tür 'fren mekanizması' oluştu. Bütün bunlar 
bilimsel ve teknolojik devrimin ekonomik ve toplumsal gelişme için yeni olanaklar açtığı bir zamanda 
oldu..." (Perestroika, s. l9) 
 
Durum analiz edildiğinde, sanki o zamana dek bilinmiyormuş gibi davranarak, yavaşlayan ekonomik 
gelişmenin varlığının ortaya çıkarıldığını yazan Gorbaçev şu tespiti yapar: 
 
"... Son 15 yılda ulusal gelir artış hızı yarıdan fazla geriledi ve 80'lerin başlangıcıyla birlikte ekonomik 
durgunluğa yakın bir düzeye düştü..." 
 
Dünyanın gelişmiş ulusları ile yani gelişmiş kapitalist ülkelerle, arayı kapatmakta olan ülkenin, 
pozisyonlarını bir bir yitirmeye başladığına işaret eden Gorbaçev, üretimin verimliliği, ürünlerin 
kalitesi, bilimsel ve teknolojik gelişme, yüksek teknoloji üretimi ve yüksek teknikler kullanımı 
alanlarında aralığın SB aleyhine genişlediğini açıklar. Bu nokta oldukça önemlidir. Ekonomik yeniden 
yapılanma, ekonomik durgunluk aşamasına varan yeni-kapitalist büyük bir ülkenin bu noktayı aşma 
çabasıdır. Ancak bu yalnızca üretim tekniğinde, üretim hacminde vb. bir aşma çabası değildir; 
kapitalist ekonominin ve toplumun geniş çaplı bir reformdan geçirilmesi, yeniden örgütlendirilmesi 
demektir. Ekonominin yönetimi gelişmiş kapitalist ülkelerin yönetim düzeyine çıkarılmak, yani 
gelişmiş kapitalist yönetim yöntemleri uygulamaya konmak isteniyor. Halbuki sosyalizmin kendi öz 
ekonomi yönetimi yöntemleri vardır. Sosyalizm kapitalizmden yalnızca üretim araçlarının toplumsal 
mülkiyetinin gerçekleştirilmesi ile ayrılmaz, ekonominin örgütlendirilmesinde kullanılan yöntemler 
bakımından da ayrılır. SBKP revizyonistleri üretim potansiyelini ve kapasitesini iyi, rasyonel 
kullanmanın yollarını arıyorlar, tabii burjuva üretim ilişkileri çerçevesi içinde.  
 
Modern Kruşçev, SB ekonomisinde görülen bozuklukların, hele hele durgunluğun, sosyalizme yabancı 
fenomenler olduklarını tespit etmekte ne denli haklı ise, Sovyet ekonomisinin sosyalist olduğunu 
kabul ederek sorunu tartışmakta o denli haksızdır. Onun Sovyet ekonomisinde sosyalizme yabancı 
olarak bulduğu fenomenler, sosyalizmin değil, yeni kapitalist ekonominin fenomenleridir. Sözü edilen 
kronik hastalıklar sosyalizmin terkedilmiş olmasının sonuçlarıdırlar. Bunlar sosyalizmin değil, tekelci 
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devlet kapitalizminin sorunlarıdırlar. Bunları konu alan eleştiriler, suçlamalar sosyalizme değil, 
kapitalizme yönelmek zorundadır. Bunların sorumluları Kruşçev ve Brejnev döneminde görev yapan 
yüksek parti ve devlet bürokratları arasında aranmalıdır. Kruşçev'in 20. Kongre'ye egemen olan 
revizyonist çizgisi, Kongre'nin revizyonist kararları ve 1960'ların Kosigin reformları sorgulanmalı ve 
yargılanmalıdır. Gorbaçev, Şubat 1956'da toplanan SBKP 20. Kongresi'nin Sovyetler Birliği tarihinde 
"büyük bir dönüm noktası" olduğunu ve "sosyalist kuruluşun teori ve pratiğine büyük bir katkı 
yaptığını" yazar ve Kruşçev'in başında bulunduğu önderliğin benimsediği subjektivist yöntemler 
nedeniyle ortaya çıkan olanakların tam olarak kullanılamadığını da ekler. 1965 ekonomik reformunun 
da önemli ama geçici bir etki yarattığını ve hızının azaldığını belirten Gorbaçev, "Gorbaçev' in 
yukarıdan devrimi"ni zorunlu kılan ekonomik, toplumsal ve politik koşulların, bir tüm olarak burjuva 
toplumun, eleştirerek desteklediği kararlar ve ekonomik reformların ürünü olduğunu unutmayı ve 
unutturmayı yeğliyor. Ama Gorbaçev'de, otuz küsur yıllık kapitalist restorasyon sürecinin, genel 
olarak tamamlanmış olan ve "yeni" ufuklara yol alan bu karşı-devrimci sürecin birikiminin deneyimi 
ile, Kruşçev ve Brejnev döneminin yanılgılarını yinelememe bilincinin varlığı da yadsınamaz. Ne var ki, 
maddi yaşamın diyalektiği bu bilincin işe yaramazlığını kanıtlamakta gecikmeyecektir.  
 
Sosyalizme yabancı olan fenomenler dünya kapitalist ekonomisinin genel krizinin Sovyet 
ekonomisindeki yansımalarıdır. Gorbaçev'in SB ekonomisindeki bozuklukların daha doğru bir 
tanımlamayla, kronik hastalıkların 70'li yılların ikinci yarısında özellikle açık duruma geldiğini yazması 
nedensiz değildir, çünkü bu dünya kapitalizminin krizinin derinleştiği ve Sovyet ekonomisinin ağır 
problemlerinin gizlenemez olduğu bir dönemdir. Tek başına bu fenomenden hareket ederek bile SB 
ekonomisinin sosyalist olmadığı kanıtlanabilir.  
 
Sosyalist bir ekonominin kapitalist dünya ekonomisinin iniş ve çıkışlarından, büyümesinden ve 
daralmasından etkilenmesi, sosyalist ekonomi diğer ülke ekonomilerinden soyutlanmış bir ekonomi 
olmadığından, normaldir. Ne var ki, bu etkilenme, itiraf etmesi güç olsa da, kriz derecesine varan bir 
etkilenme ise, burada bir anormallik vardır. Sosyalist ekonomide krize varan bir durgunluk, atalet vb. 
kapitalizme özgü olgular bulunmaz. Bunlar gerçekten de sosyalizme yabancıdır. Anarşi ve rekabet 
yasasının değil de, uyumlu gelişme yasasının işlediği bir ekonomide, birincisinde görülen türden 
kötülükler görülmez. Kuşkusuz buradan hareketle, sosyalist ekonominin problemsiz bir ekonomi 
olduğu sonucuna varmamak gerekir; onun da kendine özgü problemleri vardır.  
 
Gorbaçev tam üyeli Nisan 1985 MK Toplantısında az ya da çok iyi düşünülmüş sistematik bir program 
ve ülkenin daha fazla gelişmesi için somut strateji ve bir eylem planı taslağı çizmeyi başardıklarının 
yazar ve ekler: 
 
"… Kozmetik tamirlerin ve yamamanın yetmeyeceği açıktı; büyük bir genel bakıma gereksinme vardı. 
Zaten kaybedileceği kadar çok zaman kaybedilmiş olduğundan beklemek de olanaklı değildi." (a.g.y, s. 
27) 
 
"Doğal olarak ilkönce ele aldığımız en ivedi öncelik, ekonomiyi bir düzene sokmak, disiplini 
sıkılaştırmak, örgütlenmenin ve sorumluluğun düzeyini yükseltmek ve geride olduğumuz alanlarda 
(gelişmiş kapitalist ülkelere- b.n.) yetişmekti…" 
 
"Elbette, yalnızca bu araçların ekonomiye büyük bir dinamizm vermeyeceğini gördük. Başlıca 
önceliklerin başka yerlerde yattığı biliniyor -ekonominin derin yapısal reorganizasyonunda, onun 
maddi temelinin yeniden inşasında, yeni teknolojilerde, yatırım politikası değişikliklerinde ve 
yönetimde yüksek standartlarda. Bütün bunlar tek bir şey demektir-  bilimsel ve teknolojik gelişmenin 
hızlandırılması." 
 
"Önlemlerimizi devrimci olarak adlandırdığımızda, onların geniş kapsamlı, radikal ve uzlaşmaz 
olduklarını ve toplumun bütününü tepeden tırnağa etkilediğini anlatmak istiyoruz. Onlar yaşamın 
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bütün alanlarını kapsamlı olarak etkilerler. Bu toplumumuzun üzerine yeni bir boya sürmek veya 
onun yaralarını süslemek değildir ama onun tam iyileşmesini ve yenilenmesini içerir. " 
 
Gorbaçev radikal bir ekonomik reformun uygulanması sorununda, 50'lerde, 60'larda ve 70'lerde 
ekonomik yönetim sisteminin değiştirilmesi girişimlerini başarısızlığa mahkum eden geçmiş hataların 
yinelenmesine engel olmanın önemli olduğunu vurgular. Ona göre sözü edilen yılların çözümleri 
radikal değildiler, yetersiz önlemlerdi ve sorunun özünü sık sık kaçırdılar. Ve o, kendi kliğinin kabul 
ettiği ve uygulamaya koyduğu -üç yıldan fazladır pek sonuç vermeyen- reform programının radikal, 
yeterli ve sorunun özüne ilişkin çözümler getirdiği savındadır. SBKP MK Tam Üyeli Haziran 1987 
Toplantısı'na sunulan ekonomik reform kavramının her şeyi kapsayan derin karakterde olduğunu 
belirten Gorbaçev şöyle devam eder: 
 
"... 0 (ekonomik reform kavramı- b.n.), işletmelerin tam maliyet muhasebesine geçişleri, ekonominin 
merkezi yönetiminin radikal bir dönüşümü, planlamada temel değişiklikler, fiyat düzenleme 
sisteminde ve mali ve kredi verme mekanizmasında bir reform ve yabancı ekonomik bağların yeniden 
yapılandırılması dahil olmak üzere, bütün alanlarda temel değişiklikleri hazırlar. 0, aynı zamanda, 
yönetimin yeni örgütsel yapılarının yaratılmasını, yönetimin demokratik temellerinin çok cepheli 
gelişmesini ve özyönetim ilkelerinin geniş olarak uygulamaya konuluşunu da hazırlar. " (s. 84) 
 
Gorbaçev'in Perestroyka’ya neden gereksinme duyulduğunu açıklarken yaptığı, Perestroyka’ya 
başlamada herhangi bir gecikmenin yakın bir gelecekte toplumsal, ekonomik ve politik krizlerle yüklü 
olabilecek olan daha kötü bir iç duruma götürebileceği (s. 17) tespiti üzerinde önemle durmayı hak 
eder. O, Perestroyka’nın sosyalist toplumun derin gelişme süreçlerinden çıkan ivedi bir gereklilik 
olduğunu, ülkenin değişiklik için olgun olduğunu ve uzun süreden beri bunun özlemini çektiğini ve 
mevcut durumun daha fazla sürmesi halinde krizlerle yüklü bir iç durumun oluşacağı tespiti yaparken 
"sosyalist" SB'nin genel durumunun ne denli kötü olduğunu itiraf etmek zorunda kalıyor. SB'nin bir 
numaralı yöneticisinin bu tespiti, sorunların ciddiyetinin boyutlarını gösterir. Ancak ne var ki, analiz 
edilen durumun 1980'li yılların ortalarına varıldığında geliştiği gerçekdışıdır. 1980'li yılların ortalarıyla 
birlikte en kötü duruma erişildiğinin tespit edilmesi ise farklı bir şeydir.  
 
Sovyet toplumunun üretim araçlarının mülkiyeti düzeyinde ne denli bozulduğunun, yozlaştığının ilanı 
olan şu satırlar gerçekten de ibretle okunmaya değer: 
 
"… Kamu mülkiyeti gerçek sahibinden, çalışan insandan (işçi sınıfından değil!) tedricen çitlerle ayrıldı. 
Bu mülkiyet sık sık bölümcülükten ve yerelcilikten acı çekti, sahipsiz ve bağımsız bir duruma geldi, 
gerçek sahibinden yoksun bırakıldı. Bütün halkın mülkiyetine insanın yabancılaşmasının, kamu çıkarı 
ile çalışan bireyin kişisel çıkarları arasındaki koordinasyon eksikliğinin sürekli olarak artan belirtileri 
ortaya çıktı. Yeni aşamada, eski ekonomik yönetim sisteminin, bir gelişme faktöründen sosyalizmin 
gelişmesini geciktiren bir frene dönüşmesi olan bitenin başlıca nedeniydi. " (s. 47) 
 
Gorbaçev'e göre durum öylesine kötüdür ki, yeni yapım için yıkım gerekli: 
 
"Teorimize göre, devrim inşaat demektir, ama o aynı zamanda yıkımı da ifade eder. Devrim, hızlı 
gelişmeye engel olan modası geçmiş, durgun olan her şeyin yıkımını talep 'eder. Yıkım olmaksızın 
inşaat alanını yeni inşaat için temizleyemezsiniz..." 
 
Perestroyka programını desteklemek için Gorbaçev’in, Sovyet ekonomisinin durumunu olumsuz 
anlamda abarttığı düşünülse bile, durumun feci olduğu kuşku götürmez. İktidardaki revizyonist kliğe 
göre, Perestroyka "yukarıdan devrim" olduğundan bunun iki yönü vardır: yıkıcı ve yapıcı veya olumsuz 
ve olumlu. "Yukarıdan devrim" ya da "Gorbaçev devrimi", 1980'lerin ortalarına kadar SB'de 
yürürlükte olan "eski" ekonomik sistemi (üretim ve üretimin yönetimi ile birlikte) yıkmalı ve alanı 
temizlemeli ki yenisini kurabilsin. Söz konusu edilen sosyalizme yabancı olan "eski" sistemin yıkılması, 
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yerine sosyalist bir sistem kurulmasıdır. Bu durumda 1980'li yılların ortaları öncesi için, SB'de bir 
sosyalizmden, hadi kendimizi sınırlayalım, sosyalist ekonomiden, bu ekonominin hızla gelişiyor 
olmasından ve hatta komünizme kerteli geçiş aşamasına, gelişmiş sosyalizm aşamasına ulaşmış 
olmasından söz etmek olanaklı olmasa gerek. Yani, on yıllar boyunca Sovyet işçi sınıfı ve bütün 
ülkelerin işçileri, Rus modern revizyonizminin yalanlarıyla aldatılmışlardır. 1980 yılında komünist 
toplumun üst aşamasına ulaşma programı yapan Kruşçev, yeni revizyonist önderliğin "suçlamalar"ını 
duymuş olsaydı, Kremlin duvarlarını pabucuyla dövme gösterisi yapar mıydı acaba? 
 
Gorbaçev, SSCB'nin içinde bulunduğu durumun kötülüğünü anlatmak için Perestroyka’yı Brest Barış 
Antlaşması'na benzetmek zorunda kalıyor. Perestroyka’nın da, Brest gibi, Sovyet halkının uzun süreli 
yaşamsal çıkarlarını karşıladığını da ekliyor. Brest, politik iktidarı ele geçirmiş proletaryanın, 
emperyalist düşman karşısında taktik bir geri çekilişi idi; devrimci stratejiye hizmet eden bir taktikti, 
bir soluklanmaydı. Perestroyka ise, bürokratik-revizyonist yozlaşmaya uğramış, politik iktidarın yeni 
burjuva sınıf, tekelci bürokratik burjuvazi tarafından ele geçirilmiş olduğu eski sosyalist bir ülkede, 
egemen burjuvazinin ekonomi ve devletin kumanda tepelerini elinde tutan kesiminin, kapitalist 
restorasyon sürecini hızlandırma, ücretli emeğin sömürülme derecesini yükseltme (ücretli emek 
olması ve sömürülmesi için özel kapitalizmin, ücretli emeğin bireyler ve gruplar tarafından satın 
alınıyor olmasının gerekmediği anlaşılır olmalı) klasik kapitalizme özgü kategorilerin olabildiğince hızlı 
olarak uygulamaya sokulması vb. için hazırlanan revizyonist-kapitalist bir projedir. Biri bolşevikler 
tarafından proletarya diktatörlüğünü korumak ve sosyalist kuruluş işine bir an önce başlamak için 
zorunlu olarak kabul edilmiş bir taktikti; diğeri ise gerici revizyonistler tarafından bürokratik burjuva 
diktatörlüğünü ve onun ekonomik temelini korumak, sağlamlaştırmak ve yeni burjuva üretim 
kategorileri ile klasik kapitalizme giden yolu döşemek için kabul edilmiş revizyonist bir programdır.  
 
Gorbaçev, SBKP'nin yeni revizyonist programına teorik ve tarihsel destekler aramada, tarihsel 
analojiler yapmada revizyonist öncellerinden geri kalmamaya kararlıdır. Ona göre Perestroyka, NEP 
(Yeni Ekonomik Politika)"den bu yana belki de "ekonomik reform için en önemli ve radikal 
programdır" (s. 33). Bu Brest benzetmesine benzer bir aldatma taktiğinden başka bir şey değildir. 
Lenin'in girişimiyle 1921 yılında kabul edilen NEP, Birinci Emperyalist Yeniden Paylaşım Savaşı'nın 
sonuçları, emperyalist askeri müdahale ve iç savaş koşulları tarafından proletarya devletine 
dayatılmış, özel sermaye karşısında zorunlu bir geri çekilme idi. Tarihsel koşullar içinde de doğru bir 
politikaydı. Ancak, NEP ile karşılaştırılarak haklı çıkarılmaya çalışılan ekonomik Perestroyka, 
revizyonist ekonomik politikaların başarısızlığı, iflası tarafından dayatılmış ve sosyalizm teorisi 
bakımından yanlış bir ekonomik programdır. Savunucularına göre de bir ileri atılış, sıçrayış 
programdır, "yukarıdan devrim"dir; özel sermaye karşısında bir geri çekiliş, kapitalizme doğru bir 
yöneliş değildir. Bu durumda benzetmenin uygunsuzluğu açık olmalı. NEP bir devrim de değildi, 
apaçık bir geri çekilmeydi; ama ekonomik saldırıda daha ileri atılmak için geçici bir geri çekilişti; 
"arkayı sağlam tutmak için geçici bir geri çekilme". Arada bu denli temelli bir farklılık olduğu 
yadsınamaz. Kaldı ki NEP, uzan süreli ve kapsamlı bir ekonomik program da değildi; kısa süreli olacağı 
düşünülen bir ekonomik politika idi.  
 
NEP’i bugünkü SB'ye uygulama düşüncesi, özel sermaye karşısında taktik bir geri çekilme değil, her ne 
kadar "Gorbaçev devrimi"ne dek yasal anlamda özel sermaye ve özel sermaye girişimlerinden söz 
edilemeyecek olsa da, 19 Kasım 1987'de Yüksek Sovyet'te kabul edilen (resmi düzeyde onaylanan) 
yasaya göre, üretim ve hizmetler alanında izin verilen 29 tür özel girişim biçimi ile özel sermaye 
birikimini ve özel kapitalizmi teşvik etmektir. Yeni burjuva toplumun ve yeni burjuva devletin, tekelci 
devlet kapitalizmi ve elementer politik haklara bile yer vermeyen, sıkı politik baskı rejimi nedeniyle 
oldukça daralmış olan toplumsal tabanını genişletme politikasıdır. Gorbaçev, NEP'in liberalizm değil, 
ama derin politik realizm olduğunu vurgularken, politik realizm adı altında kapitalist yapısal reformlar 
programının uygulamaya konulmasının kötü bir teorisini yapıyor. (NEP, sosyalizme geçiş için elverişli 
koşullar yaratmayı amaçlasa bile, yine de bir burjuva ekonomik politika idi.) NEP üzerine yapılan 
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revizyonist gevezelik, diğer konularda olduğu gibi, Lenin'e geri dönüş demagojisinin bir unsurudur. 
Gorbaçev'in Perestroykası okunduğunda ilk göze çarpan noktalardan biri Lenin'e geri dönüş yolunda  
olunduğunun, dolaysız ve dolaylı olarak sıkça yinelenmesidir. Ya Lenin'e ya da Marks'a geri dönmek 
(!) birçok revizyonistin kullandığı bir yöntemdir. Revizyonist teorilerine ve programlarına teorik ve 
tarihsel destek gerektiğinde, bilimsel sosyalist teorinin birtakım kavramlarıyla süslenmiş görüşler, 
tezler sarar her yanı. Gorbaçev ne ilktir ne de istisna.  
 
Lenin'e geri dönüş demagojisi bağıntısında kooperatifler sorununa özel bir yer ayrılacaktır. Lenin'in 
"Kooperatif Üzerine" makalesi revizyonist programın teorik gerekçelendirilmesinde sık sık kullanılma 
yazgısından kurtulamayacaktır. 26 Mayıs'ta Yüksek Sovyet'te kooperatifler üzerine kabul edilen yasa, 
klasik kapitalizme doğru atılmış çok önemli bir adımdır ve üzerinde kapsamlı ve özel olarak durmayı 
gerektirir.  
 
Lenin'e "geri dönenler" yalnızca 1980'lerin Sovyet revizyonistleri değil kuşkusuz. 1960'larin revizyonist 
reformcuları da burjuva ekonomik reform programlarını ve girişimlerini haklı göstermek için Lenin'in 
adını ve NEP'i kullandılar. RKP(B)'nin 10. Kongresi'nin (Mart 1921) kararlaştırdığı NEP, yukarıda 
açıklandığı gibi, kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecini yaşayan bir ülkede zorunlu olarak uygulandı. 
1960'larin revizyonist reformcuları, 1920'lerin NEP'ini kapitalizmin restorasyonu sürecini hızlandırıcı 
bir etmen olarak kullanmak istediler. Yanlış anlaşılmamak koşuluyla, bu çaba, "sosyalizmden 
kapitalizme geçiş" sürecini yaşayan bir ülkenin "NEP" ini uygulama çabası olarak da tanımlanabilir.  
 
Profesör Alec Nove, "Macaristan'da ve SSCB'de Ekonomik Reformlar, Karşıtlıklar İçinde Bir inceleme" 
(1970) başlığını taşıyan yazasında, 1960'lı yıllarda reformcularla reform karşıtları arasındaki 
mücadelede, reformcuların, 1920 'ye kadarki dönemden Lenin'den alıntılar seçtiklerini yazar. Yazara 
göre, örneğin reformculardan Lisichkin, reformcuların "pazar" düşüncelerini desteklemek için NEP 
üzerine Lenin'i aktarır ("Socialist Economics" başlıklı derleme, Penguin Yay., s. 359, 1972) 
 
Söz Nove'den açılmışken devam edelim. Yazar, incelemesinin sonuç bölümünde, kendi görüş 
açısından, Sovyet ekonomisinin kronik hastalıklarını belirttikten sonra, değişiklik gereksiniminin ivedi 
olduğunu, ama 1962'de ve sonrasında yeni düşüncelere güçlü bir itilim sağlayan Çekoslovakya'yı 
etkileyen türden ivedi kriz, demoralizasyon ve durgunluk olmadığını da ekler. SB'de politik organlarda 
değişikliğe karşı direncin çok güçlü olduğunu belirten yazar, bu direnişin hakkından iki koşulun 
bileşimi ile gelineceğini yazar: 
 
"İlk olarak Batı ile rekabette süren görece geri kalmışlığın sorumlusunun mevcut ekonomik sistem 
olduğunun açıkça kavranması; mevcut durumda, önderlerin, kabul edilen uygunsuzlukların küçük usul 
ve örgütsel değişikliklerle düzeltilebileceklerini düşündükleri anlaşılıyor. İkinci olarak kararlı bir önder 
veya önderler grubu, kendilerini yalnızca reforma adamakla kalmamalı, ama parti ve devlet makinesi 
üzerinde görüşlerini uygulama gücü ve isteğine sahip olmalıdırlar. Bugün böyle bir önder veya 
önderlerin var olmadığı görülüyor ve kesinlikle Brejnev bu işi yapmak için ne güce ne de isteğe 
sahiptir. " (a.g.y, s. 361) 
 
Nove'nin öngörüsünün gerçek duruma gelmesi için on beş yıl gerekti. Yukarıdaki öngörü basit bir 
tahmin gücünün ürünü değildi kuşkusuz. SSCB'nin içinde bulunduğu tarihsel koşulların analizin bir 
sonucudur. Nove'nin genel analizinin ve vardığı sonuçların bütünsel değerlendirmesinden bağımsız 
olarak, SB'nin ulaştığı gelişme aşamasının, Gorbaçev türünden önderlerin tarih sahnesine çıkması için 
elverişli olduğunun tespit edilmesinin önemi söz götürmez. Bakalım Gorbaçev ve kliği, Nove'nin 
yüzünü kara çıkarmaktan kaçınabilecekler mi? 
 
Gorbaçev kliği tarafından temsil edilen ve bir meritokrasi olarak örgütlenmek isteyen revizyonist yeni 
burjuva bölümünün Perestroykası, tarihin materyalist kavranışına bağlı kalınırsa, SB'nin maddi yaşam 
koşullarının ürünüdür. Bugüne dek SB'nin tanık olduğu en gelişmiş, en kültürlü revizyonist klik olan 
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Gorbaçev kliğinin teorik görüşleri de, bütün toplumsal ilişkiler gibi, maddi yaşam koşullarına uygun 
düşerler. SB'nin içinde bulunduğu tarihsel koşullar, devletin komuta noktalarını elde tutan insanların 
Perestroyka gibi revizyonist reform projeleri ile ortaya çıkmalarını olanaklı kılacak denli burjuvadır. 
Başka sözcüklerle, koşullar yeni revizyonist teoriler ve politikalar üretmek için elverişlidir, 
olgunlaşmıştır. Burjuva üretim koşulları ve ilişkileri, kapitalist bakımdan eskiye ait, modası geçmiş         
-tabii SB gibi kapitalist restorasyon süreci yaşamış bir ülke için eski ve modası geçmiş-  teorilerle, 
politikalarla, programlarla yetinmeyi olanaksız kılacak denli olgundur. Görülüyor ki Marksist felsefi 
materyalizmin madde -bilinç ve toplumsal varlık- toplumsal bilinç ilişkisine ilişkin tezleri,  1980'ler 
Sovyet toplumunda da kanıtlandı. Herhangi bir devletin üst kademelerinin, hiyerarşinin yukarı 
basamaklarının teorik, politik ve örgütlenmeye ilişkin görüşleri, genel olarak nesnel tarihsel koşulları 
yansıtırlar. Marks'in "Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'ya Önsöz"de yazdığı gibi "...Maddi hayatın 
üretim tarzı, genel alarak toplumsal, siyasal ve entelektüel hayat sürecini koşullandırır. İnsanların 
varlığını belirleyen şey bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal 
varlıklarıdır…" 
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Tarımsal Reformların Yönü: İleriye mi? Geriye mi? 
 
SB ekonomisinin krizinin başlıca unsurlarından birinin tarımsal kriz olduğu, uzun süreden beri 
biliniyor. Uzun yıllardır yapılan, Sovyet tarımının nasıl iyi örgütlendiği propagandasının aldatıcı olduğu 
artık iyi bilinen bir olgu. Tarımın bugünkü durumu ve örgütlenmesi ile ekonomik krizden çıkılması bir 
yana, var olan üretim düzeyinin sürdürülemeyeceği Sovyet revizyonistleri tarafından açıkça kabul 
edilmektedir. Gorbaçev kliği tarafından hazırlanan tarımsal reform kararlarının, tarımın teknik 
düzeyini ve örgütlenmesini iyileştirmesi yoluyla, yalnızca Sovyet ekonomisinin genel krizinin başlıca 
bileşenlerinden olan tarımsal krizden çıkmakla kalınmayacağı, 21. yüzyılın eşiğinde son derece 
verimli, iyi örgütlenmiş bir tarıma sahip olunacağı savı oldukça iddialı olarak öne sürülmektedir.  
 
Tasarlanan değişiklikler üzerine genel olarak şunlar söylenebilir: 
 
Kolhozların (kooperatif örgütlenmesi çerçevesinde, bütün gelişmiş, olgunlaşmış sosyalizm savlarına 
karşın, henüz artel biçimiyle, yani temel üretim araçlarının kolektifleştirildiği biçimiyle, kooperatif 
sektörünün egemen biçimi olmaya devam ediyorlar) mikro düzeyde de kârlılık ilkesine göre 
işletilmesi. Böylece kolhozların, kendi kendilerine yeter ekonomik birimler durumuna getirilerek, 
ekonominin geneline, özellikle sanayiye yük olmaktan çıkmalarının sağlanması planlanmaktadır. Uzun 
yıllardır, tarımsal üretim kooperatifleri, büyük rakamlara ulaşan sübvansiyonlar nedeniyle, tam 
anlamıyla kaynak yiyen ekonomik kuruluşlar niteliğini korudular. Sübvansiyonun kaldırılması veya en 
aza indirilmesi, kolhozları kendi kendilerini finanse etmeye zorlayacaktır. Böylece kolhozlar arasında 
farklılaşma, bir başka deyişle kolhozlara üye olan köylüler arasında, kolhozcu köylülük arasında 
farklılaşma büyük bir ivme kazanacaktır. Bunlardan bir kısmı zenginleşirken, büyük bir çoğunluğu 
sübvansiyon yetersizliği ya da yokluğu nedeniyle (serbest pazar ekonomisinin yıkıcı etkilerini burada 
söz konusu etmiyoruz) yoksullaşacak ve dağılma tehlikesiyle karşılaşacaktır. Bu tehlikenin 
sonuçlarından biri bireysel tarımsal üretimin, küçük-ölçekli tarımsal işletmeciliğin hızla yaygınlaşması 
olacaktır. Dolayısıyla tarımsal sübvansiyonların kaldırılması (bu satırların yazarının mevcut 
sübvansiyonların savunucusu olmadığı her türlü kuşkunun ötesindedir) sıradan, basit bir ekonomik 
karar değil, SB tarımını baştan aşağıya değişikliğe uğratacak nitelikte bir ekonomik reform kararı 
olacaktır.  
 
Tarımsal ürün fiyatlarının ekonominin bilimsel planlanmasına dayanmayan biçimde yüksek tutulması, 
devasa boyutlarda kaynağı tarıma aktarıyor. Böylesi bir ekonomik politika, sanayinin gelişmesini 
olduğu gibi, tarımın öz gelişmesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Ürünlerine yüksek fiyat alan ve 
bunu her zaman için güvencede gören kolhozlar, üretimin teknik düzeyini yükseltme ve örgütlenmeyi 
geliştirmeye, üretimi ve örgütlenmeyi rasyonelleştirmeye ilgi duymamaktadırlar. Bu, ekonomik 
sektörler arası ilişkiler bakımından ele alındığında, sanayiin ve ticaretin gelişmesinin olumsuz yönde 
etkilenmesi demektir. İyi işlemeyen bir tarım sektörler arası diyalektik ekonomik ilişki nedeniyle, 
sanayide, hem üretim araçları üretimini, hem de tüketim maddeleri üretimini kösteklemektedir. 
Tarım, üretim araçları üretimi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Sovyet makine sanayi 
ürünlerinin kötü ünlü düşük kaliteleri nedeniyle dışsatım olanaklarının sınırlılığı koşullarında, tarımsal 
üretimi teknolojik düzeyi yükseltmeye özendirecek/zorlayacak etkenlerin azlığı ya da yokluğu 
koşullarında, tarımsal makineler üretiminin olumsuz yönde etkileneceğinin tespit edilmesi büyük bir 
buluş olmasa gerek.  
 
Sınai bitkiler üretiminin geri kalması da tüketin malları sanayisini olumsuz yönde etkilerken, tüketim 
malları üretiminin (Kesim II) görece geriliği de üretim araçları üretimini (Kesim I) olumsuz yönde 
etkilemektedir. Tüketim maddeleri üreten sanayi kolları, üretim araçları üreten sanayisinin alıcısıdır. 
Her ne kadar üretim araçları üretimi birinci planda yer alıyorsa da, tüketim malları üretimi olmaksızın 
birincisi hızlı, toplumun gereksinmelerini karşılamaya yetecek ölçüde gelişemez. Bu ikisi arasındaki 
ilişki mekanik bir ilişki değil, diyalektik bir ilişkidir. Görüldüğü gibi, ekonomi de diyalektiksiz 
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yapamıyor. (20. yüzyılda büyük boyutlara ulaşan ekonomilerin askerileştirilmesi, Kesim I ile Kesim II 
arasındaki diyalektik ilişkiye bir karışma olmakla birlikte, bu ikisi arasındaki genel diyalektik ilişkiyi 
bozamaz.) 
 
Üretim alanındaki bu olumsuzluklar ticaret sektörünü etkilemeksizin yapamaz, iç toptan ticaretin ve 
perakende ticaretin gelişmesi frenlenir. Bu halkın gereksinmelerinin karşılanmasının frenlenmesi 
demektir. Ünlü uzun kuyrukların çeşitli olan nedenlerinden biri de, tüketim malları üretiminin görece 
az gelişmişliği tarafından koşullandırılan ticaretin örgütlenmesinin yetersizliği ya da kötülüğüdür. 
Bütün bunlardan sonra dış ticaretin de olumsuz yönde etkilendiğinin eklenmesi fazlalık olur mu? 
 
Anlaşıldığı gibi, ekonominin tek bir sektörünün kötü örgütlenmesi bütün ekonomiyi etkilemekte, 
ekonomik kötülükler ilgili sektörle sınırlı kalmamaktadır. Bundan dolayıdır ki alınan her ekonomik 
politika kararı titizlikle incelenmek zorundadır. Kötü örgütlenmiş, teknik düzeyi, dolayısıyla emek 
üretkenliği düşük bir tarımdan kurtulmak, Sovyet revizyonistlerinin görüş açılarından, büyük bir 
önem, yaşamsal bir önem taşıyor. Nüfusun %25’inden azının kırsal alanda yaşıyor olması, tarımın ve 
köyün taşıdığı önemi, hele SB gibi ileri kapitalist bir ülkede, küçültmüyor.  
 
Kolhozların kârlılık ilkesine göre yeniden örgütlenmesi devasa büyüklükte ve önemde bir görevdir. 
Öyle bir ekonomik politika izlenmelidir ki, kolhozlarda örgütlenmiş olan köylüler, üretim tekniğini 
artırmakta ve üretimin örgütlenmesini rasyonelleştirmekte yarar görsünler; bu konuya ilgi duysunlar. 
Uzun yıllardan beri ekonomik bakımdan gerçekçi olmayan fiyat politikalarıyla bu işin başarılamayacağı 
anlaşılmıştır. Bu fiyat politikalarıyla tarımdan sanayiye kaynak aktarımı yerine, sanayiden tarıma 
kaynak aktarımı gerçekleşmiştir. Tarım ürünlerinin maliyet ve satın alma fiyatlarının yüksek tutulması, 
tarımın "yük" olmaktan kurtarılması bakımından işe yaramaz. Kolhozların mali bakımdan kendi 
kendilerine yeter duruma gelmeleri, öz finansman yeterliliğine kavuşmalarının "normal" 
mekanizmalarının bulunması, SBKP revizyonistlerini oldukça uğraştırdı. "Kolhozlar kendi başlarının 
çaresine baksınlar" olarak da özetlenebilecek bu politikanın düzeltmeyi amaçladığı kötü durumun 
sorumlularının da sosyalizme ihanet eden revizyonistler olmaları, "yeni" politikanın da, mevcut 
statüleri koruduğu sürece, kolhoz ekonomisinin sorunlarını çözmekte yetersiz kalacağı açık olmalı. 
SB'nin bugünkü yeni kapitalist ekonomisinde kolhozlar arası kıyasıya bir kapitalist rekabet olmaksızın, 
dolayısıyla bununla birlikte kolhozlar arasında ve kolhozcu köylüler arasında, kapitalist meta 
ekonomisinin nesnel yasaları gereğince, yeniden bir farklılaşma süreci yaşanmaksızın tarımsal krizden 
çıkış yolu bulunamaz. Tarımın bugünkü örgütlenme biçiminin, asıl olarak kolhozlar olarak örgütlenme 
biçiminin, ekonominin burjuva çizgide yönetildiği ve burjuva ekonomik reformların genişletilmeye ve 
derinleştirilmeye çalışıldığı tarihsel koşullarda, korunması ekonomik gelişmenin kösteklerinden biri 
durumundadır. Anlaşılan odur ki Sovyet ekonomisi bir yol ayrımına gelmiştir (gerçi uzun yıllar önce bu 
yol ayrımına gelmişti, ama değişiklik gereksinimi kendisini bu denli şiddetle hissettirmemişti): Ya 
sosyalizm döneminden kalma bir biçim olarak kolhoz (egemen biçimi, bütün gelişmiş sosyalizm 
savlarına karşın, hâlâ artel olan) örgütlenmesi dağıtılacak ve tarım esas olarak ya da tamamıyla özel 
mülkiyet ilkesi temelinde örgütlenecek ya da yeni bir Ekim ile proletarya diktatörlüğü yeniden 
kurulacak ve tarımın sosyalist örgütlenmesine geçilecektir. Bugünkü durum artık daha fazla 
sürdürülemez. SB' de bugüne dek girişilen reform hareketlerinin başarısızlığa uğramalarında, diğer 
etmenlerin yanı sıra, burjuva içeriğe şu ya da bu derecede aykırı düşün ekonomik örgütlenme 
biçimlerinin, sosyalizmden kalma ya da sosyalist benzeri biçimlerin ve yöntemlerin varlıklarını 
sürdürmelerinin rolü büyüktür. Sorun şöyle formüle edilebilir: Biçim içeriğin gelişmesini önlemiştir. 
Bugünkü politik gerçekler yeni bir Ekim’in yakın olmadığını göstermekte olduğuna göre, tarımın özel 
mülkiyet ilkesi temelinde örgütlenmesi gündemdedir. Temel üretim aracı olarak toprakta özel 
mülkiyetin yakın bir gelecekte yeniden kurulamayacak olması, tarımın özel mülkiyet temelinde 
yeniden kurulmasının önünde engel oluşturmaz. Toprak dışında her türlü üretim aracının meta 
niteliğinin yaygınlaşması, tarımın bireysel ekonomi temelinde yeniden örgütlenmesinin tipik işareti 
olacaktır. Gorbaçev kliğinin yürürlüğe koyduğu ve planladığı tarımsal reformların, köylülüğün 
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farklılaşması sürecine karışma olan ve bu süreci hızlandıracak bu reform kararlarının burjuva 
niteliklerinin farklı bir sonuca yol açmaları beklenemez.  
 
Tarımın özel mülkiyet ilkesi temelinde yeniden kurulmasının finansmanı da kolhozcu köylülerin 
tasarruflarının (para-servetin) üretime aktarılması yoluyla sağlanacaktır. Plan budur. SBKP'nin ve 
hükümetin fiyat politikaları ve tüketim maddeleri eksikliği sonucu köylülerin elinde büyük miktarda 
para birikti. 1960'da toplam tasarruflar kişi başına 50 ruble olduğu halde, 1980'lerle birlikte 600 
rubleye ulaştı. Tasarruf hesaplarında biriken para miktarı, Gorbaçev döneminde 104 milyar dolar 
artarak, 427 milyar dolar oldu. (1 ruble yaklaşık olarak 1,5 dolar değerindedir.) 640 milyar rublelik 
devasa bir tasarrufun yarısının kolhozcu köylülere ait olduğu varsayılırsa, tarımın yeniden 
örgütlenmesi için ne büyük bir potansiyel kaynağa sahip olunduğu kendiliğinden anlaşılır. Fiyat tespit 
politikalarının ekonomik gerçekliğe dayanmaları, sübvansiyonların kalkmasına ya da oldukça 
sınırlandırılmasına yol açacağından, üretimi sürdürmek ve genişletilmiş yeniden üretim yapmak için, 
köylünün elindeki tasarrufların üretime aktarılması zorunlu duruma gelecektir. Buna, tarımsal 
girdilerin fiyatlarının da, ekonominin gereklerine göre yükseltilmeleri de eklenirse, sanayiye büyük 
miktarlarda kaynak aktarımı yapılabilecektir. Aynı zamanda açık enflasyon etmenlerinden biri olmaya 
aday olan tasarruf birikimi üretken biçimde kullanılmış da olacaktır.  
 
Burjuva-revizyonist tarım reformlarından beklenenlerden biri de, tarımsal paralel ekonomiyi ortadan 
kaldırmaktır. Paralel ekonomi, yalnızca kentlerde, sanayi ve ticarette değil, tarımda da önemli bir 
unsurdur. Yüksek emek verimliliği ile tarımı yeniden kurmak, mali kaynakları kontrol altında tutmak, 
üretim güçlerinin yasadışı kullanımını önlemek için, paralel ekonomiye yol açan koşulların ortadan 
kaldırılmaları gerekir. Başka biçimde ifade edersek, paralel ekonomiyi yasal, resmi ekonomi sınırları 
içine çekmenin koşullarını oluşturmak, ekonomik bir zorunluluktur. Paralel ekonomi, partinin ve 
devletin denetleyemediği büyük kaynakları massetmektedir. Paralel ekonominin, ekonominin 
bütününde olduğu gibi, tarımsal ekonomide de oynadığı olumsuz rolü ortadan kaldırmak ya da azami 
ölçüde sınırlamak, reformların başarılı olmaları bakımından yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu 
ekonomiyi resmi ekonomi sınırları içerisine çekmek, aynı zamanda köylülüğün farklılaşması sürecine 
bir karışma olacaktır; çünkü uzun yıllardan bu yana paralel ekonomi, bu sürecin etmenlerinden biri 
olagelmiştir.  
 
Tarımsal üreticilerin, çalışmaya ve özellikle emek üretkenliğinin yükseltilerek üretimin artırılmasına 
ilgi duymalarını sağlamak, onları özendirmek için de, onların güvencede gördükleri yüksek alım 
fiyatlarından başka şeyler bulunmalıdır. 
  
Tarımsal ekonominin kapitalist bozulma sürecinin vardığı gelişme aşaması, burjuva içeriğe ters düşen 
ekonomik örgütlenme biçimlerinin, sosyalizmden kalma ya da sosyalist-benzeri biçimlerin ve 
yöntemlerin artık sürdürülemez olduğu gelişme aşamasıdır. Bundan dolayıdır ki, özel mülkiyete dayalı 
üretim ilişkilerinin geliştirilmesi, Gorbaçev reformlarının hedeflerinden biridir. Gorbaçev, 19. Tüm 
Ülke Konferansı'na sunduğu raporda tarım politikasının özünü şöyle formüle ediyor: "Kısaca yoldaşlar, 
şimdiki tarım siyasetinin özü, çiftliklerdeki üretim ilişkilerini kökten değiştirmektir. " 
 
Paralel ekonomiye ilişkin bir nokta daha: İzvestia gazetesine göre, 20 milyon kişi kayıtdışı işlerde 
çalışmakta ve yılda 8 milyar dolar ek gelir sağlamaktadır. (Cumhuriyet, 25 Haziran 1986) Sovyet 
istatistiklerinin bütün burjuva istatistikleri gibi, güvenilmezlikleri ve gerçekleri gizleme eğilimleri göz 
önünde bulundurulduğunda daha büyük rakamların varlığı anlaşılır. İstatistikler doğru kabul edilerek 
yorumlanacak olursa, paralel ekonominin ne denli güçlü olduğu görülür.  
 
Sözü edilen tarım politikası nasıl uygulanacaktır? Tarım politikasının araçları nelerdir ve neler 
olacaktır? 
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Toprak Kiralama Sistemi 
 
Tarım politikasının özünü, çiftliklerdeki (tarımdaki) üretim ilişkilerini kökten değiştirmek olarak ilan 
ederken, Gorbaçev'in aklında, diğer şeylerin yanı sıra, özellikle toprağın kiralanması sistemi 
aracılığıyla, tarımsal ilişkilerin özel kapitalist çizgilerde yeniden kurulması vardır. 0, toprağın 50 yıla 
kadar varan uzun-süreli kiralanması sistemini önerirken, köylüleri "toprağın efendileri" yapma 
düşüncesinden, köylülerin sosyalist karakterli üretim kooperatiflerinde örgütlenerek toprağın 
efendileri durumuna gelmeleri düşüncesinden değil, toprağın kiralanması ve küçük-ölçekli üretim 
yapılması düşüncesinden hareket ediyor. "Perestroyka" başlığını taşıyan kitabında, toprağın 
kiralanması sisteminden söz etmeyen, sözleşme sistemini ön planda tutan Gorbaçev, 1988'de uzun-
süreli kiralama sistemi üzerine vurgu yapmaya başladı. Bu düşün yeni değil ama Gorbaçev tarafından 
pazarlanması yeni. "Perestroyka"sında Gorbaçev, kolektif sözleşme sistemi düşüncesini işledikten 
sonra, kolektif sözleşme sistemi ve aileler tarafından işletilen çiftlikler örneklerinin, halkın mülk 
sahipliği rolünü nasılda özlediğini gösterdiğini yazar. Ona göre halk devletten çalmak değil, kazanmak 
ister. Bu arzunun tamamen sosyalist ruha uygun olduğunu ekler ve buradan şu sonucu çıkarır: hiçbir 
sınırlama olmamalı, kişi ne kazanıyorsa onu almalı. (s. 98) 
 
Burada özel dikkat çekilmesi ve gösterilmesi gereken, halkın mülk sahipliği rolünü (mülk sahipliğini) 
ne denli özlediği düşüncesidir. Bu, "sosyalist" bir ülkenin "komünist" önderi tarafından özel mülkiyet 
ilkesine ve köylünün zihninde, revizyonist ihanetten sonra yeniden güç kazanarak varlığını sürdüren 
özel mülkiyet tutkusuna sesleniştir. Bu, özel mülkiyete dayanan üretim ilişkilerinin geniş çapta 
yeniden kurulmasına bir çağrıdır. 
 
Toprağın kiralanması, özellikle de uzun-süreli kiralanması, açıkça kabul edilmese bile, tarımsal 
üretimin özelleştirilmesi anlamına gelir. Kolektif kapitalist işletmeler olarak yozlaşan kolektif 
çiftliklerin, kapitalist ekonomik teori bakımından kabul edilmezliği Gorbaçev kliği açısından açıktır. Bu 
işletmeler, tarımda emek üretkenliğini yükseltmek, dolayısıyla tarımsal üretimi artırmak için, rasyonel 
olarak yeniden örgütlenmek zorundadırlar. Sovyet revizyonistlerinin teorilerinde rasyonel 
örgütlenme, özel mülkiyet ilkesi temelinde yeniden örgütlenmedir. Bürokratik, hantal, emek 
üretkenliğinin ve rekoltenin düşük olduğu kolhozların, kapitalist özel işletmeler olarak bölünmeleri 
süreci, basit ve kolay bir süreç değil, tersine oldukça karmaşık ve zor bir süreçtir. Ekonomik nitelikleri 
yaklaşık otuz yıldır değişmiş olmakla birlikte, kolhozlar, SB kırında yerlerine başka bir şey koymanın 
oldukça zor olduğu elli küsur yıllık ekonomik işletmelerdir. Bundan ötürü, SB kırında toprağın yasal 
özel mülkiyetine dayanan tarımın kurulması uzun yılları alacak bir sürecin ürünü olacaktır. Doğallıkla, 
yeni bir sosyalist devrim ile kesintiye uğramazsa. Bu süreçte kullanılacak ekonomik araçlar ve 
mekanizmalar çeşitli olacaktır. İşte toprağın kiralanması yoluyla tarımda özel işletmeciliğin 
özendirilmesi bu araçlardan biridir.  
 
Toprağın kiralanması burjuva bir ekonomik önlemdir, bir burjuva reformdur, bir kapitalist ekonomik 
reform. Feodal kalıntıların silindiği bir ülkede, toprağın mülkiyetini elinde tutan devletin köylülere 
toprağı kiralaması, ister köylü gruplarına olsun, ister birey olarak köylüye, kapitalist kiracılıktır. Büyük-
ölçekli üretimden görece küçük-ölçekli üretime, kendi içinde farklılaşmaya uğrayacak küçük ve orta-
ölçekli kapitalist meta üretimine geri dönüşün bir yoludur. Binlerce, on binlerce özel kapitalist üretme 
politikasıdır. SB'de toprağın kiralanması, devlet kapitalizminin, özel kapitalizm olarak evrime 
uğrayacak, özel kapitalizme dönüşecek bir biçimidir; çünkü kiralanan toprak devlet mülkiyetindedir. 
Burada devletin sosyalist ya da kapitalist nitelikte olması, kiralamanın niteliğini değiştirmez. Ancak 
birinci durumda, devlet kapitalizmi, kapitalizmden sosyalizme geçişin bir ara aşaması, bir yöntemi 
olurken, ikincisinde, özel olarak SSCB gibi burjuva-revizyonist yozlaşmaya uğramış olan bir devlet 
sisteminde, büyük kolektif kapitalist işletmeden (devlet çiftlikleri -sovhozlar- söz konusu olduğu 
ölçüde, kapitalist tarımsal devlet işletmelerinden) özel kapitalist işletmeye geçişin bir ara aşaması, bir 
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yoludur. Proletarya diktatörlüğü altında pre-kapitalist ilişkilerden sosyalizme, kapitalist diktatörlük 
altında devlet ve kooperatif kapitalizminden özel kapitalizme.  
 
SB'de gerek sosyalizm döneminde, gerekse yeni-kapitalizm döneminde, en azından yasal olarak, 
toprağın kiralanması sistemi olmadı. Dönemler arasındaki nitelik farklılığını bir an için unutacak 
olursak, kolhozlar, toprağı kiralamıyorlardı. Kiralama hakkı yoktur. Onlar, devlete ait olan toprağı 
kullanma hakkına sahiptirler; toprak kolhozcu köylüler tarafından, sanki kendi mülkleri imiş gibi 
kullanılır ve köylüler yalnızca ürünleri mülk edinirler. Yani üretim araçlarından toprak (ve traktörler ve 
tarım makineleri) toplumsal mülkiyette, ürünler kolektif (grup) mülkiyetindedir.  
 
Gorbaçev reformları ile kapitalist toprak kiracılığına geri dönüş yapılmaktadır. Toprak tekeline sahip 
olan burjuva-revizyonist devlet toprak rantı elde edecektir. Böylece Ekim Devrimi ile ortadan 
kaldırılmış olan toprak rantı, ekonomik bir kategori olarak yeniden ortaya çıkmaktadır. Bürokratik-
revizyonist devlet, toprak mülkiyeti tekeline dayanarak, toprağın kiralanması yoluyla, tarımın özel 
kapitalist örgütlenmesini gerçekleştirme politikası izleyecektir. Burada toprağın devlet mülkiyetinde 
olması fazla bir önem taşımaz. Önemli olan, toprağın mülkiyetinin ne tür bir mülkiyet olduğu değil, 
toprağın kullanılmasının nasıl örgütlendiğidir. Toprak ekonomisi kolektif kapitalist çizgilerde 
örgütlenebileceği gibi, özel kapitalist çizgilerde de örgütlenebilir. SB kırında, eğer reform süreci ya da 
yeniden yapılanma süreci kesintiye uğramazsa, kiracı çiftçilik sisteminin hızla yaygınlaşmasına tanık 
olacağız. Bu, tarımda serbest rekabetin ortaya çıkması demek olacaktır. Böylesi bir rekabetin 
ekonomik anlamı ve sonuçları üzerine daha ileride durulacaktır. Burada şunu belirtmekle yetinilebilir 
ki, tarımda serbest rekabetin toprakta özel mülkiyete yol açması kaçınılmaz bir sonuç değildir. 
Tarımın kapitalist gelişmesi bakımından toprakta özel mülkiyet, son derece yaygın cilan kanının 
tersine, elverişli değildir. Bundan dolayıdır ki, birçok burjuva ekonomisti, birçoğuna sosyalist bir 
önlemmiş gibi gelen, toprağın ulusallaştırılmasını savunmuştur. Toprağın ulusallaştırılması gerçekte, 
tarımsal kapitalizmin gelişmesi bakımından en uygun, en elverişli burjuva reformudur. Özel toprak 
mülkiyetine dayanan mutlak rantın tarımın gelişmesini köstekleyen rolü, tek başına bu bile, toprakta 
özel mülkiyetin burjuva düzen savunucuları tarafından da kaldırılmasının talep edilmesinin nedenini 
gösterir. Kapitalizm koşullarında en ileri en istenen burjuva önlem olan toprakta özel mülkiyetin 
kaldırılmasını, Lenin, kapitalizmin gelişmesi bakımından "en sağlam temel"in atılması olarak 
değerlendirir. Toprağın ulusallaştırılması, kapitalist üretim sisteminde, azami burjuva tarım 
reformundan öte bir şey değildir.  
 
Toprak kiralama sisteminin kooperatif sektörüne (kolhozlara) etkisi büyük boyutlarda olacaktır. Onlar 
çözülme, dağılma sürecine girecekler ve kiralama sisteminin uygulanma hızına ve yaygınlık derecesine 
(ve kolektif sözleşme sisteminin de) bağlı olarak tarımın kolektif kapitalist örgütlenmesi (bugünkü 
SB'de kolhozlar kapitalist tipte kooperatif işletmelerdir) yerini tarımın özel kapitalist örgütlenmesine 
bırakacaktır. (Burada sovhozların geçirecekleri evrimi tartışma konusu yapmıyorum.) Tarımsal üretim 
kooperatiflerinin artel gibi düşük bir aşamasında bulunulması, bu dönüşümün görece kolay olmasını 
birlikte getirecektir. Ancak, her şeye karşın bu dönüşüm son derece karmaşık ve zorlu olacaktır. Çok 
uzun yıllardır kök salmış bir tarımsal sistemin yerine bir başkasını getirmek, kimilerinin sandığı gibi, hiç 
de basit ve tek düze değildir.  
 
Büyük-ölçekli kolektif kapitalist tarım işletmelerinin, sürecin başıyla sınırlarsak kendimizi, küçük ve 
orta-ölçekli işletmeler olarak bölünmeleri, parçalanmaları ekonomik bakımdan dev bir geri adımdır; 
büyük-çaplı ve görece yüksek teknik donanımlı tarım olma anlamında sosyalizme yakın bir noktadan 
gerilere savrulmaktır. Büyük kapitalist işletmelerin küçük-ölçekli kapitalist işletmeler olarak 
bölünmelerinin olumsuz etkisi kendini, kısa sürede, yalnızca ekonomik anlamda değil, toplumsal 
anlamda da gösterecek, SB kırında sınıf çelişkileri daha da keskinleşecektir. Üretim ilişkileri ile üretim 
güçleri arasındaki antagonist karşıtlıklar, küçük ve orta tarımsal üreticiler arasındaki amansız rekabet 
nedeniyle şiddetlenecektir. Kolektif kapitalist üretim ilişkilerinin üretim güçlerinin gelişmesinin 
engelleri durumuna gelmeleri tarafından dayatılan ekonomik reformların istenen sonucu 
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vermeyeceği, tersine üretim ilişkileri ile üretim güçleri arasındaki uygunsuzluğu daha da 
şiddetlendireceği, Marksist ekonomi politik bilimi bakımından açıktır.  
 
 (Küçük işletmeciliğin, küçük-ölçekli kooperatif biçimi de dahil, yaygınlaştırılması bölüşüm ilişkilerinde 
daha büyük dengesizliklere neden olacaktır.) 
 
SBKP revizyonist önderliğinin tarımsal reform programı, özel kapitalist meta üretimini, toprakta 
devlet mülkiyetinin korunması temelinde, tarımda egemen üretim biçimi durumuna getirmek olarak 
formüle edilebilir. Toprağın kiralanabilir bir üretim aracı durumuna getirilmesi, yukarıda belirtildiği 
gibi, küçük meta üretiminin ve kapitalist meta üretiminin, reform sürecinin başlangıç aşamalarında 
özellikle birincisinin, yaygınlaşmasına neden olacaktır. Buna küçük meta üreticilerinin farklılaşması 
süreci eşlik edecek, küçük mülk sahiplerinin büyük bir bölümü rekabete dayanamayarak sahneden 
çekilecek, iflas edecek ve küçük bir azınlık zenginleşecek, özel kapitalist köylü konumuna 
yükselecektir. Böylece, tarımsal küçük meta üreticileri arasındaki serbest rekabet, serbest değişim ve 
ticaret özgürlüğü (meta dolaşımı) onların sermaye sahipleri ve emek-gücü sahipleri olarak 
bölünmelerine götürecektir. Sistemin işleyişine ekonomi-dışı karışma olmaz, sistem kendiliğinden 
gelişmesine bırakılırsa, mantıksal olarak kaçınılmazdır bu. Kır nüfusunun, daha doğru bir deyişle 
kolhozcü köylülüğün (toprak kiralama hakkı yalnızca köylülükle sınırlanmayabilir, kent nüfusunun 
tarıma sermaye yatırması söz konusu olabilir) kapitalistler ve ücretli işçiler olarak bölünmesi, 
revizyonizmin birçok savunucusunun ve SB hakkında hâlâ hayal besleyen safların ve uzlaştırıcıların 
sandıklarının tersine bir fantezi değildir. Kapitalist ücret köleliği sistemi tarımsal meta ekonomisinden 
çıkıyorsa ve bugün SB'de bir olgu ise, burjuva-revizyonist reformların mantıksal çizgisinin izlenmesi 
durumunda küçük meta üreticilerinin sözü edilen türden bir farklılaşmaya uğramalarının kaçınılmaz 
olduğu görülür. Böylesi bir farklılaşmanın gerçekleşmesi için toprakta özel mülkiyetin varlığı olmazsa 
olmaz bir koşul değildir. Burada önemli olan özel girişimciliğin varlığıdır. Özel girişimciliğin olduğu 
yerde rekabet ve farklılaşma vardır. SB özgülünde girişimcinin yitireceği toprak mülkiyeti yoktur ama 
yitireceği tasarrufu, küçük çaplı sermayesi vardır. Kapitalizmi yalnızca üretim araçlarının özel 
mülkiyetinin olduğu yerde aramak, Marksist ekonomi politik bilimine aykırı olduğu gibi, bugünün 
tarihsel verilerine de aykırıdır.  
 
Sözün özü, toprağın kiralanması sisteminin sonuçlarından biri (kolektif sözleşme gibi biçimleri bir yana 
bırakacak olursak) Sovyetler Birliği kırında, belirleyici karakteristiği toprağın özel mülkiyetine sahip 
olmayan özel kapitalist bir sınıfın, yeni kulak sınıfının ortaya çıkışı olacaktır. Kırsal nüfus, sömürülen 
bir çoğunluk ile sömüren küçük bir azınlık olarak yeni bir bölünmeye uğrayacaktır. Daha önce var olan 
sömürücülere ve sömürülenlere yenileri eklenecektir. Başlangıçta görece az önem taşısa da, uzun 
sürede yeni kulak sınıfı önemli bir sınıf konumuna yükselecektir. Kooperatif mülkiyet ve işletmeden 
(büyük işletme) bireysel mülkiyet ve işletmeye (küçük işletme) geri dönüş küçük üreticileri yıkıma 
götürecek ekonomik koşulların hazırlanması anlamına gelir. "Toprağı kapitalizme hazırlamak için 
gerekli gübre sayılan köylüler"in (Stalin, Leninizmin Sorunları, s. 341), SB'nin bugünkü ekonomik 
koşullarında, kitlesel olarak özel mülkiyeti seçmeleri şaşırtıcı olmayacaktır. Ana gövdesini orta 
köylülerin oluşturduğu kolhozcu köylülüğün, özel tipte meta üretiminin kendilerini bekleyen sonuçları 
konusunda, revizyonist-kapitalist ekonomi politiğe dayanan ekonomik politikaların on yıllardır 
koşullandırmasının da katkısıyla, bilgi sahibi olması beklenemez. Ancak bilinen odur ki, SB köylüsü 
genel olarak bütün diğer kapitalist ülkelerin köylüleri gibi ihtiyatlıdır, kendi çapında hesap-kitap 
adamıdır. Uzun süre düşünmeden, elindekini yitirme korkusunu önsel olarak yaşamadan kendisine 
vaat edilene doğru atılmayacaktır.  
 
Kapitalist üretimin önkoşullarından biri olan serbest rekabet, Gorbaçev reformları uygulama alanı 
bulacak olursa, SB kırının karakteristik özelliklerinden biri olacaktır. Meta üreticileri arasındaki 
rekabetin koşullarını ve unsurlarını analiz burada yapılacak değildir ama toprağın verimliliğindeki 
farklılıklar, toprağın konumu, emek-gücünün niteliği ve niceliği, iç ve dış pazar koşulları, kredi ve fiyat 
politikası ve öz-sermayenin niceliği gibi faktörler, serbest rekabette, dolayısıyla köylülüğün 
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farklılaşmasında rol oynayacak faktörlerdir. (Köylülüğün farklılaşma biçimlerinin analizi, kaçınılmaz 
olarak, bu sürecin analiz etmeye yeterli bir gelişme aşamasına ulaşmış olmasını gerektirir. Burada, 
ancak, mantıksal ve tarihsel olarak genel belirlemeler yapılabilir.) 
 
Köylülüğün farklılaşması sürecinin Gorbaçev reformları ile başladığı ya da başlayacağı da 
düşünülmemeli. Kruşçev'in reform girişimleri ve 1965 reformlarının ürünlerinden biri de, sanayi ve 
ticarette olduğu gibi, tarımda da paralel bir ekonominin ortaya çıkmasıdır. Bugünkü Sovyet tarımında 
da paralel ekonominin varlığı kuşku götürmez. (Önü arkası kesilmeyen yolsuzluklar bunun 
kanıtlarından biridir.) Gorbaçev reformları, kırda da, paralel ekonomiyi yasal sınırları içine çekme, 
yasallaştırma reformlarıdır. Kiralama sistemi bunun araçlarından biridir. Bu sistem, en azından 
başlangıç aşamasında, küçük kapitalistleri ön plana iter. O küçük kapitalistler kitlesidir ki, hem paralel 
tarımsal ekonomi yoluyla, hem de yasal ekonomi sistemi içinde gerçekleştirdiği tasarruf olarak 
üretken sermayeye dönüşecek bir birikime sahiptir. Meta üretimi ve meta dolaşımı alanının 
genişlemesi, küçük çaplı kapitalist meta üreticileri kooperatiflerinin yanı sıra, özel kapitalist 
unsurların, yeni kulakların, bu kez yasadışı olarak, denetim-dışı olarak değil, yasal olarak ortaya 
çıkmasına götürür.  
 
Gorbaçev reformlarında yeni olan, kendimizi sınırlayarak söyleyecek olursak, grup mülkiyetinde olsa 
bile artık sosyalist bir ekonomi biçimi olma niteliğini yitirmiş ve kapitalist ilkelere göre işletilen kolektif 
çiftliklerde köylülüğün sömürenler ve sömürülenler olarak farklılaşması sürecine, daha önceki reform 
denemelerinde görülmemiş bir hız katma potansiyeline sahip olmalarıdır. Proletarya diktatörlüğü 
döneminde, Birinci Beş Yıllık Plan (BBYP)’ın uygulanması ile daha 1930'larin ilk yıllarında ortadan 
kaldırılmış olan bu süreç, yasal olarak yeniden ve büyük ölçekte başlatılacaktır. BBYP'nin tarımdaki 
bilançosunu değerlendirirken "bireysel işletmeye doğru giden yol her zaman için kapanmıştır", diye 
yazarken, Stalin, revizyonist soysuzlaşma olasılığını hesaba katmıyordu kuşkusuz. Proletarya 
diktatörlüğü koşullarında ve küçük bireysel işletmenin yerini büyük işletmeye bıraktığı toplumsal 
ekonomik gelişme aşamasında doğru olan bu görüş, bürokratik-revizyonist yozlaşmanın gerçekleştiği, 
sosyalist ekonominin yerini tekelci devlet kapitalizmine ve kolektif (grup) kapitalizmine bıraktığı 
tarihsel koşullarda savunulamaz. Artık bireysel işletmeye giden yolun iyiden iyiye açılmış olduğunu 
söylemek gerekir. Toprağın uzun süreli olarak, toprakta özel mülkiyet benzeri biçimde kiralanması, 
tarımsal toplumsal üretimde sömürüye yasalarla izin verilmesinin yolunu açtığı gibi, bireysel 
işletmeye giden yolu da, özel kapitalizmin yeniden canlandırılması yolunu da açacaktır. (Kira 
sözleşmesi süresinin ekonomik anlamı son derece önemlidir ve üzerinde ayrıca ve önemle durmayı 
gerektirir. Yukarıda toprakta özel mülkiyet benzeri bir kiralama ya da yararlanma hakkından söz 
edilmesi nedensiz değildir. Kiracı toprağı satamaz ama istediği gibi, doğallıkla meta üretimi koşulları 
tarafından sınırlanmış olarak kullanır. Aile işletmelerinde toprak, ailenin sözleşme yapılan üyesinden 
bir diğer üyesine geçer ve bütün bir kiralama süresi boyunca aile mülkiyetinde imiş gibi işlem görür. 
Kiracıların toprağa yatırın yapmaları için uzun süreli kiralama sisteminin gerekli olduğu, üzerinde 
durulması gereken bir diğer önemli bir noktadır. Toprağa yatırdığı sermayenin, toprakta yarattığı 
iyileştirmenin azami karşılığını almak kiracının eğilimi olduğuna göre, kira sözleşmesi süresinin neden 
uzun tutulmak gerektiği kendiliğinden anlaşılır.) 
 
Toprağın kiralanma sisteminin sonuçlarının yalnızca özel meta üretimi ve dolaşımı alanının 
genişlemesi, köylülüğün zengin ve yoksul alarak farklılaşması, tarımda makine kullanımının azalması 
vb. -sanayiye etkisini bir yana bırakacak olursak- olmayacağı, meta üretiminin ve onun en yüksek 
biçimi olan kapitalist meta üretiminin nesnel yasalarının sonuçlarından birinin emek-gücünün meta 
durumuna gelmesi olacağı açıktır. Burjuva üretim ilişkileri sisteminde kapitalist meta üretimine 
ekonomi-dışı karışma, politik ve hukuki karışma kapitalist ekonominin gelişmesini olumsuz yönde 
etkilemekten başka bir sonuç vermez. SB tarımında kapitalist tarımsal reform programının "başarılı" 
olması isteniyorsa, özel meta üretiminin küçük ve hatta cüce işletmelerle sınırlı kalması istenmiyorsa, 
emek-gücünün de özel, bireysel üretimde yasal olarak kiralanabilir/satın alınabilir bir üretim faktörü 
olması, meta üretiminin mantığı gereği, bir gerekliliktir. Aksi takdirde toprakta özel mülkiyet temeline 
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dayanmasa bile, toprak dışında özel mülkiyete dayalı üretim ilişkilerinin geliştirilmesi hedefine 
ulaşılamaz. Gorbaçev'in özünü çiftliklerdeki üretim ilişkilerini kökten değiştirmek olarak ilan ettiği 
tarım politikası gerçekleştirilemez. Üretim güçlerinin temel unsurlarından biri olan toprağın 
kiralanmasına, üretim güçlerinin en devrimci, en devingen ve belirleyici unsuru olan emek-gücünün 
kiralanmasının eşlik etmemesi, kapitalist üretimin gelişmesinin engellerinden biri olmaktan öte bir 
anlam taşımaz. SBKP revizyonistlerinin tarımsal reformlara emek-gücünün meta olmasının 
yasallaşmasının eşlik edeceğini açıklamamaları anlaşılır nedenlere dayanmaktadır. Gelişmiş sosyalizm 
aşamasına ulaşmış(!) ve sömürünün var olmadığı(!) bir ülkede, emek-gücünün meta olduğunu 
açıklamak hiç de kolay değildir. Bugünkü ekonomik ve toplumsal sistemde, devleti elinde tutan 
tekelci bürokrat burjuvazinin kolektif mülkiyetinde bulunan üretim araçlarını kullanarak üretim yapan 
işçiler, emek-güçlerini bu kolektif kapitalist sınıfa satmaktadırlar. Bu kadar değil. Uzun yıllardan beri 
bilindiği ve Sovyet basınında ve diğer ülkelerin basınlarında da açıklandığı gibi, resmi ekonominin yanı 
sıra, yanı başında bulunan gayri resmi ekonomide (isterseniz "kara ekonomi" deyiniz) de emek-
gücünün özel satın alınması ve satılması sistemi vardır. Emek-gücünün böylesi "yasadışı" meta niteliği 
olmasaydı paralel ekonominin sözü çok edilen gücüne ulaşması beklenemezdi. Perestroyka’nın 
mantığı bakımından yapılması gereken ve başına bir şey gelmezse yapılacak olan, olası birtakım 
sınırlamalarla, emek-gücünün meta durumuna geldiğini ilan etmektir. Aksi durumda yeni reform 
girişimleri de istenen sonucu vermekten uzak kalacaktır.  
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Sözleşme Sistemi 
 
Gorbaçev, Perestroyka'sında, kolektif sözleşme sistemi üzerinde önemle durur. Üretici grupları ile 
yapılan kolektif sözleşme sisteminin yanı sıra, aile sözleşme sisteminin propagandasını yapan 
Gorbaçev, diğer sorunlarda olduğu gibi burada da Lenin'i teorik ve tarihsel dayanak olarak 
kullanmaya çalışır. "Perestroyka’nın Yaşayan Dokusu" ara başlığı altında, Lenin'in, devlet ve kamu 
sektörü güçsüz, zayıf olduğu zaman bireysel emek faaliyetini teşvik etmekten korkmazdı, diye 
yazarken (s. 96), tarihsel koşulları ve Lenin dönemindeki devletin sınıfsal ve politik niteliği ile kendi 
dönemindeki devletin sınıfsal ve politik niteliği arasındaki nitel farklılıkları, tamamen anlaşılır 
nedenlerle, unutarak(!) burjuva ekonomik reform programını ve bu arada bu programın önemli bir 
unsuru olan sözleşme sistemini haklı çıkarmaya çalışmaktadır. Şöyle yazar: 
 
"Emek örgütlenmesi ve karşılığı bakımından kolektif sözleşme, tarımda kendini iyi tanıtladı. Şimdi aile 
sözleşmesi sistemi kuruluyor ve ilk sonuçlar cesaret vericidir. " (s. 96) 
 
Sözleşmenin çeşitli biçimlerinin, öz-finansman vb. gibi önlemlerin uygulamaya konulmalarıyla kolektif 
çiftliklerin altlarının kazılmayacağını, "temellerin" zayıflatılmadıklarını ve küçük mülk sahiplerini 
oluşturmaya çalışmadıklarını açıklama gereksinmesi duyan Gorbaçev, "Ama mağazaların birçok 
maldan yoksun olması olgusundan ne haber?" diye sormaktan alamaz kendini.  
 
Temel problemin hâlâ şahsi çıkarları sosyalizm ile birleştirmek olarak kaldığını yazan Gorbaçev, 
reform programından anlaşıldığı gibi, bu problemin çözümünü, özel meta üretimini, en önce de 
kapitalist meta üretimini geliştirmekte buluyor. 0, özel girişimciliğin şampiyonluğunu ateşli bir 
biçimde yapmaktan alamıyor kendini. Ağustos 1987'de Ramenskoye Bölgesinde sözleşme temelinde 
çalışan bir ekibin üyeleriyle yaptığı görüşmeyi aktarırken şöyle yazmaktan alamaz kendini: "... İnsanlar 
her şey için kendileri sorumluluk aldıklarında şaşırtıcı şeyler olur. Sonuçlar tamamen farklı ve insanlar 
zaman zaman tanınamaz durumdalar. İş değişir ve ona karşı tavır da. " 
 
"...Kolektif sözleşme ve onunla bağlantılı olan demokrasi bireyin bir yurttaş ve efendi olma 
duygusunu destekler. " (s. 97) 
 
Yani, özel girişimcilik ya da kendi hesabına çalışma şaşırtıcı sonuçlar veriyor. Sosyalizm bakımından 
bunda övünülecek bir durum olmadığı açık olmalı; çünkü sosyalizm, bireysel yaratıcılık ve inisiyatifi 
köreltmek bir yana, özendiren ve bunlar için elverişli koşulları yaratan geniş çaplı ve çok yönlü kolektif 
çalışma temelinde gerçekleşecektir. Gorbaçev ise, tarihsel olarak geri, aşılmış ekonomi biçimlerine 
övgüde bulunmak ve yiyecek sorununun çözümünü bunlar aracılığı ile bulmaktan söz ediyor. "... 
Bugün, kolektif çiftlikler ve devlet çiftlikleri çerçevesinde kolektif, aile ve kira bedeli sözleşmeleri 
yoluyla bireyin çıkarları ile daha sağlam ve doğrudan ilişkiyi sağlamak zorundayız. Bu tam da 
gereksinme duyduğumuz şeydir. Eğer böyle davranacak olursak iki veya üç yıl içinde gıda maddesi 
sorununu çözmek için etkileyici ilerleme gösterebiliriz. " 
 
Dikkat çekici olan odur ki, Gorbaçev, büyük-ölçekli üretimi, kolhoz ve sovhoz üretimini rasyonel olarak 
örgütlemekten değil de, gerçekte bunların zayıflatılması pahasına küçük grup, aile ve bireysel 
sözleşmelere dayanan ve küçük-ölçekte yapılan üretime geçişten söz ediyor. SB'nin bugünkü 
ekonomik sisteminde kolhozların ve sovhozların rasyonel olarak yeniden örgütlenmelerinin 
gerçekleşme olanakları ayrı bir tartışma konusu. Ancak asıl üzerinde durulması gereken nokta, 
gelişmiş, olgunlaşmış sosyalizm aşamasına vardığı iddia edilen bir ülkenin bir numaralı yöneticisinin, 
böylesi bir aşamada artık kullanılmaları üretim güçlerinin gelişmesinin bir etkeni olmayan ekonomi 
biçimleri yoluyla tarımsal krizden çıkış yolu aramasıdır. SB ekonomisinin sosyalizmden ne denli 
gerilere savrulduğunu anlamak ve analiz etmek isteyenler için, tabii gizlenen onca gerçeği 
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unutmaksızın, Perestroyka üzerine Gorbaçev'in açıklamaları, görüşleri, çözüm önerileri iyi 
yararlanılması gereken bilgi kaynaklarıdır. Glasnost'un Gorbaçev üzerine etkisi bu olsa gerek! 
 
Sözleşme sistemi üzerine Gorbaçev'in yazdıkları, insanların toplum yararına çalışmanın üstünlüğü ve 
yararına inanmamış ve alışmamış olduğunu gösteriyor. İnsanların bireysel çıkarları için çalışmayı 
kolektif çıkarlar ve toplun çıkarları için çalışmanın önüne geçirmeleri, SB'nin sosyalizm döneminin 
ideal ya da mükemmel olduğu savında bulunmamakla birlikte, Stalin' in ölümü sonrası gerçekleşen 
revizyonist politik karşı-devrime eşlik eden revizyonist ekonomik reform programları ve girişimlerinin 
ürünüdürler.  
 
Sözleşme sisteminin özü, devlet çiftliklerinde ve kolektif çiftliklerde halen var olan geniş ve sürekli 
çalışma tugaylarının dağıtılması ve iş sorumluluğunun küçük ekiplere devredilmesidir. Bu sistemde 
toprak dahil üretim araçları, sözleşme dönemi boyunca bu ekiplere teslim edilir. Bu ekiplerin gelirleri 
yalnızca çıktıya (outputa) değil ama aynı zamanda üretim verimliliğine de bağlanır. Bir tarım uzmanı 
ve 1979'dan genel sekreter seçildiği zamana kadar tarımdan sorumlu MK sekreteri olan Gorbaçev'in, 
daha önce parti sekreteri olarak görev yaptığı Stavropol 'Kray'da kolektif sözleşme planının "başarılı" 
olmasından cesaret aldığı açık olmalı. SBKP'nin revizyonist genel sekreterlerinin çoğunluğunda, uzun 
süre görev yapanlarda ortak olan nokta hepsinin de tarım uzmanı olmalarıdır. Kruşçev, Brejnev ve 
nihayet modern, gelişmiş ikinci Kruşçev genel sekreter olmadan önce tarımdan sorumlu olmuşlardır. 
Ne var ki, revizyonist  politik karşı-devrimden ve onunla iç içe yürüyen revizyonist ekonomik karşı-
devrimden (bu ikincisinin, doğası gereği, görece uzun süreyi kapsadığı kuşkusuz) bu yana tarımda işler 
yolunda gitmemiştir. Gorbaçev reformlarının nitelikleri sosyalist ekonomi politik bilimine uygun 
olarak analiz edildiğinde bundan böyle tersinin olması için neden bulmak zordur. Tam tersine, 
reformların büyük-ölçekli üretimden küçük-ölçekli üretime; parçalanmış, bölünmüş üretime geçişi 
öngörmeleri durumu daha da kötüleştirecektir. Mevcut durumlarıyla kolhozları savunmaktan uzak 
olarak, kiralama ve sözleşme sistemi gibi reformlarla gerçekleştirilmeye çalışılan de-kolektivizasyon 
politikası Sovyet tarımının problemlerini azaltmayacak ama artıracaktır. Sonra bu durumu 
"düzeltmek" için yeni reformlar gerekecek ve bu böyle sürüp gidecektir. Ta ki yeni bir sosyalist 
devrime eşlik eden sosyalist ekonomik devrimin yeniden başlangıcına dek. 
 
Daha 1983 yılında, henüz Politbüro yedek üyesi iken, Gorbaçev, kolektif sözleşme planının ülke 
çapında uygulanması için Politbüro'nun onayını almıştı. Sovyet revizyonistleri, kolektif sözleşmeli 
ekiplerin, özellikle aile temelinde örgütlenenlerin, yükselen üretkenliklerinin ve verimliliklerinin 
övgüsünü ve propagandasını sürekli olarak yapmaktadırlar. Gorbaçev, 25 Haziran 1987'de, MK 
toplantısında yaptığı bir konuşmada Novosibirsk Oblast'ta iki kardeşin "olağanüstü" başarılarını 
överken şöyle diyordu: "Onlar yalnızca yüksek ücretler tarafından cezbedilmediler ama ondan daha 
aşağı olmayan derecede, bağımsızlık, insan olmanın anlamını gerçekleştirme ve gerçekten (yararlı iş 
yapıyor olmanın gururu tarafından da cezbedildiler. " (Pravda, 26 Haziran 1987, aktaran Roy O. Laird, 
"Problems of Communism", Kasım Aralık 1987, s. 84) 
 
Aynı konuşmanın başka bir yerinde Gorbaçev, Kansas Üniversitesi'nde Politik Bilim ve Sovyet ve Doğu 
Avrupa İncelemeleri profesörü olan Roy D. Laird'e göre, "kolektif sözleşme sisteminin daha bir 
devrimci olan görünüşünü ima" eder: "Bütün yedekler kullanılmalıdır. Kiracı tarafından ekilen bireysel 
küçük toprak parçaları sorununun rolüne bir kez daha dönmekte yarar var. " Gorbaçev'i aktardıktan 
sonra profesör şöyle devam eder: "Gerçekte, Sovyet basınından anlaşıldığı kadar, aile ekiplerinde, 
şimdi sorumlu oldukları kolektif ve devlet çiftliği çalışması ile kendi özel-toprak parçalarını ve kişisel 
çiftlik hayvanları besleme çalışmalarını birbirine karıştırma yönünde güçlü bir eğilim vardır.  
 
"Halen tarımdan sorumlu SBKP MK sekreteri olan Viktor Nikonov (bu görev şimdi Ligaçev'in 
omuzlarındadır -b.n.), Ocak 1987 konuşmasında, 11 milyon çiftlik işçisinin, işlenmiş toprağın üçte 
dördünün ve kolektif ve devlet çiftlikleri hayvanlarının %60'ının, 1986'da, kolektif sözleşme projesi 
altında olduğunu rapor etti. Kampanyaların tamamlanması konusunda abartma eğilimi dikkate 
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alındığında, birçok sözleşme düzenlemesinin yalnızca kağıt üzerinde var olduğu tahmin edilebilir. 
Üstelik Nikonov bile her sezon hatırı sayılır sayıda sözleşme grubunun terkedildiğini teslim etti. " 
(a.g.d, s. 84) 
 
Amerikan hükümeti tarafından finanse edilen ve denetlenen "Problems of Communism" 
(Komünizmin Sorunları) de, kolektif sözleşme üzerine aşağıdaki yorum Gorbaçev'in yukarıdan 
devriminin ne denli içten destekleyiciler bulduğunun kanıtıdır: 
 
"...Eğer bütünüyle gerçekleştirilecek olursa, proje, Gorbaçev değişikliklerinin büyük bir farkla en 
devrimcisi olacaktır. Gerçekten de, eğer mantıksal sonuna kadar devam ettirilecek olursa, SSCB'de 
kolektifleştirilmiş çiftçiliğin sonu demek olacaktır. " 
 
Fazla bir yorumu, hatta herhangi bir yorumu gerektirmeyecek denli açık olan odur ki, sosyalizm 
sınırları içinde kalacak, sosyalizmi zayıflatmak bir yana daha da güçlendirecek ve kapitalizme karşı 
mücadelede güçlü konumlar kazanmaya götürecek ekonomik reformları, sosyalizmin düşmanları 
desteklemeyecekler, "en devrimci" olarak nitelemeyeceklerdir. Sosyalizm düşmanlarının iyi olarak 
gördükleri ve övdükleri, bilinmelidir ki sosyalizm için kötüdür. Gorbaçev'in, değişik zamanlarda ve 
yerlerde, "yukarıdan devrim"in sosyalizm sınırları içinde kalarak gerçekleştirilecek bir devrim 
olduğunun açıklaması, bütün ülkelerin işçilerini ve sosyalizm taraftarı bütün insanları aldatma aracı 
olmasının dışında, revizyonist karşı devrimi daha ileri götürmek için aşağılık bir demagoji rolü 
görmesinin dışında hiçbir değer taşımaz. Gorbaçev, Mayıs ayında, Amerikalı gazetecilerle 
röportajında, demagojik propaganda kampanyasını sürdürüyor. Perestroyka’nın gösterdiği en ilginç 
şeylerin Sovyet halkının değişiklikten ve toplumun yenilenmesinden yana olmakla birlikte, 
değişikliklerin ancak sosyalizmin sınırları içinde ve sosyalist değerler temelinde meydana 
gelebileceklerini kuvvetlice ifade ettiğini açıkladıktan sonra, sözlerini şöyle sürdürür: 
 
"Kooperatifler, maliyet sorumluluğu, kiralama ve bireysel işletme gibi ekonomik alandaki ilerlemeler 
bile, bütün bunlar, toplumumuzda, ciddi olarak, hatta en küçük noktalara bile dikkat göstererek, 
tartışılıyor. İnsanlar 'Bu, sosyalizmin ilkelerinden geri çekilme değil midir?', diye soruyorlar. Bazıları, 
sosyalizmin ilkelerinin altını oyuyor muyuz, diye soruyorlar.  
Bu, bugün SB'de yaşayan halkın %90'ı sosyalizm altında doğduğu ve yetiştirildiği için böyledir. Mevcut 
önderlik, yalnızca yaşamın bütün alanlarında bize yolu açan sosyalist sistemi geliştirmek için 
uğraşmak istiyor. Sosyalizmi biliyoruz, onun kazanımlarını ve sorunlarını biliyoruz. Ve seçtiğimiz 
sosyalizmin sınırları içinde çalışacağız." (International Herald Tribüne, 23 Mayıs, 1988) 
 
Politik düzeyde gerçekleştirilen reformları hesaba katmaksızın, kendimizi yalnızca ekonomik düzeyde 
ilan edilen reform kararları, uygulamalar ve sosyalizm düşmanlarının "yukarıdan devrim"e övgüleriyle 
sınırlayarak yazacak olursak, yukarıdaki sözlerin kamuflaj işlevi görmenin dışında bir önemi olmadığı 
anlaşılır. "Yukarıdan karşı-devrim"i, ikinci NEP, Leninist politika olarak ilan etmek durumu kurtarmaya 
yetmez. (Sovyet revizyonistleri, aradan kuşaklar geçmiş olmasına karşın, Sovyet köylülüğünün, 
ekonomik ve tarihsel nedenlerle, bireysel köylü ekonomisinin geliştirilmesi politikasının izlendiği 
1921-1928 dönemine duyulan özlemi kışkırtıyor. Ve bunda da Buharin'den bugünün emperyalist 
canavarlarına kadar herkesten dayanak ve destek bulmaya çalışıyor. Emperyalist burjuvazi, 
emperyalist ekonomi profesörleri, yazarları Görbaçev kliğinin "yukarıdan karşı-devrim"iyle 
uluslararası -isterseniz emperyalistler arası- deyiniz dayanışmayı ihmal etmiyorlar.) 
 
Kapitalizmden sosyalizme geçiş döneminde, aşırı derecede kötü ekonomik durum ile baş edebilmek 
için başlatılan NEP'in, "gelişmiş sosyalizm" aşamasının da ekonomik politikası olamayacağı, sosyalist 
ekonomi politik bilimi açısından tartışma götürmez. Tartışma götürür olan ve tartışılması tam bir 
zorunluluk olan bugünkü SB'nin sosyalist olup olmadığıdır. Yazarın yanıtı biliniyor... Bugünün NEP'i 
olsa olsa, tekelci devlet kapitalizminden ve kolektif kapitalizmden özel kapitalizme geçişin ekonomik 
politikası olabilir. İşte, böylesi bir ekonomik politikada sözleşme sistemi son derece önemli bir rol 
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oynayacaktır. Daha Gorbaçev'in genel "yukarıdan devrim"i başlamadan önce, kolektif sözleşme 
sistemi, tarımdan sorumlu MK sekreteri olarak onun yönetimi altında bu rolünü oynamaya başlamıştı. 
1983 yılında, bir Sovyet gazetecisi kolektif sözleşme sisteminin, bu burjuva ekonomik önlemin aşırı 
NEP benzeri mantığını şöyle ifade ediyordu: "Her hektarın bir mülk sahibi olacak ve ülkemiz boyunca 
işaret direkleri ortaya çıkacak: 'S. S. Zhelebrovskiy'nin Toprağı', 'V. I. Bolotov'un Toprağı', 'V. Ye. 
Rashchupkon'un Toprağı' ve 'A. r. Uvarov' un Toprağı' " (Izvestia, 28 Mart 1983, aktaran Roy D. Laird) 
 
Sözleşme sistemi üzerinde bunca geniş durmanın gereksiz olduğunu düşünenler çıkabilir. zellikle de 
revizyonizmi Marksizm, bürokratik kapitalizmi ya da yeni kapitalizmi sosyalizm olarak sunanlar 
arasında. Ne var ki, buraya kadar yazılanlar Marksist ekonomi politik bilimine uygun olarak analiz 
edildiğinde böyle düşünenlerin yanılgı içinde oldukları açığa çıkar. Kaldı ki, sözleşme sistemi üzerine 
yazılacak daha çok şey var ve revizyonist ekonomik karşı-devrim sürecinin evrimi içinde bol sayıda 
yeni verinin çıkacağı da sır değildir. 
  
Devam edelim. Kolektif sözleşme, genel olarak, bürokratik revizyonist burjuvazinin kolektif temsilcisi 
ile görece bağımsız, özerk bir özne olarak kolektif girişim ya da aile işletmesi arasındaki bir üretim 
ilişkisidir. Devlet, kolektif girişimcilere, üretimin örgütlenmesine ilişkin kararlarında emir veremez ve 
dolaysız düzenleme yapamaz ama kredi sistemi ve fiyat politikası gibi mali ve ekonomik 
mekanizmalarla yönlendirmede bulunur. Ne var ki, kolektif sözleşmeye taraf olan girişimciler (görece 
küçük üreticiler toplulukları) devletin belirlediği üretim dalında üretim yapmak durumundadırlar. 
Kolektif çiftlikler ve devlet çiftlikleri içinde kolektif sözleşme yapan çalışma ekipleri, ürünlerin 
mülkiyetine sahip değildirler, yani ürünler üzerinde tasarruf hakları yoktur. Yalnızca çalışmanın 
sonuçlarına göre ödeme yapılır. Pek masum bir ekonomik önlem olarak görünebilecek sözleşme 
sistemi, eleştirilerden ve burjuva profesörlerden ve emperyalistlerden gördüğü destekten de 
anlaşıldığı gibi, hiç de öyle değildir. Öyle olsaydı sayın profesörümüz bu önlemi "en devrimci önlem" 
olarak, kolektivizasyonun sonunu getirecek önlem olarak ilan etmezdi.  
 
Sözleşme sisteminden sonraki adım toprağın kiralanması olurdu ki, artık bu burjuva ekonomik önlem 
de uygulamaya konulmuştur. Burjuva profesörümüzün toprak kiralama sistemi üzerine, eğer 
yazmışsa, yazdıklarını okumak isterdim. Hele" hele kuşaklar boyu sürebilecek bir kiralama süresinin 
yasallaşması durumunda. Sözleşme sisteminin ekonomik avantajlarından yararlanan çalışma 
ekiplerinin üyeleri, görece yüksek tarım ürünleri fiyatlarının uygulandığı koşullarda (sübvansiyonlar 
aracılığı ile tarım ürünlerinin satış fiyatlarının maliyet fiyatlarının altında tutuldukları uzun süreden 
beri bilinen bir olgu) tasarruflarını büyük ölçüde artırma ve nihayet sözleşme sisteminden kiralama 
sistemine ve küçük-ölçekli kooperatif sistemine geçiş olanaklarına kavuşacaklardır. Halen köylü 
konumunda olan kırsal emekçilerin yanı sıra, tarım proleterleri de küçük-ölçekli üretime çekilecekler 
ve bir bölümü küçük çaplı üretim aletleri ve ürünlerin mülkiyetine sahip küçük mülk sahipleri 
durumuna gelecektir. Böylece, Gorbaçev'in deyişiyle onca özledikleri "mülk sahipliği rolü"nün tadını 
çıkarma mutluluğuna ereceklerdir! 
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Küçük Toprak Parçaları Üzerinde Tarım Sorunu 
 
SB kırında mülkiyet ilişkileri başlı başına bir araştırma ve eleştiri konusu yapılmak durumundadır. 
Devlet mülkiyeti, kooperatif (grup) mülkiyeti, küçük bireysel mülkiyet, yasadışı mülkiyet gibi çeşitli 
mülkiyet biçimleri vardır. Hemen burada, kısaca da olsa, küçük toprak parçaları üzerinde 
gerçekleştirilen tarımsal üretim ve hayvan yetiştiriciliği üzerinde -SB tarımında oldukça önemli bir yer 
tutan bireysel işletmecilik üzerinde, kiralama ve sözleşme sistemleri ile ilişkisini kurarak- durmak 
tarımın olası geleceği hakkında genel bir olası tablo çizmek bakımından gerekli.  
 
SB'nin sosyalizm döneminde de kolhozcu ailesinin kişisel mülkiyeti vardı. Eve bitişik toprak (kolhoz 
bahçesi) üzerinde yardımcı bir ekonomiye sahip olmak yasal bir hakti. Toprağın özel mülkiyeti dışında 
diğer şeylerin (inek, küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, küçük tarım aletleri) mülkiyetine sahip 
olan kolhozcu köylü ailesi, bu küçük toprak parçaları üzerinde küçük-ölçekli tarımsal üretim ve hayvan 
yetiştiriciliği yapabiliyordu. Stalin'in SSCB'de Sosyalizmin Ekonomik Sorunları Üzerine'de yazdığı gibi, 
özel mülkiyet konusu olacak olan hayvan sayısı yerel koşullara göre saptanırdı. Söz konusu küçük 
toprak parçaları (bunlara, mülkiyet biçimi olarak anlaşılmamak koşuluyla, özel toprak parçaları da 
denilebilir) üzerinde hayvan besiciliğinin yanı sıra, meyve ve sebze üretimi yapılırdı. Bu toprak 
parçaları, doğal olarak, modern makine kullanımı ve tahıl ve sanayi bitkileri yetiştiriciliği için uygun 
değildi. Özel toprak parçaları üzerinde, kişisel yararlanma hakkının olduğu bu topraklar üzerinde 
yapılan üretim, toplam tarımsal üretim içinde küçük bir oran oluştururdu.  
 
SB'nin yeni kapitalist döneminde ise, özel toprak parçaları üzerinde yapılan tarım, kolhoz ve 
sovhozlarda yapılan büyük-ölçekli tarım aleyhine gitgide büyüdü. İngiliz ekonomi profesörü Alec 
Nove'nin G. Shmelev'den aktardığı rakama göre, 1979 yılında özel toprak parçaları (private plot) 
üzerinde gerçekleştirilen üretim, 1973 fiyatları ile toplam tarımsal üretimin %26,5'unu oluşturdu. 
(Socialism, Economics and Development, s. 162) Bu oldukça büyük bir orandır. Neye işaret eder bu? 
Kolhozcu köylülerin, tarım işçilerinin ve kırda diğer çalışanların bireysel üretime doğru güçlü bir eğilim 
gösterdiklerini. Kolhozlarda ortalama özel toprak parçası 0,31 hektar, sovhozlarda 0,21 hektardır. 
Kırsal bölgelerde çalışan işçi ve memur başına 0,17 hektar toprak düşmektedir, "özel output'un 
değerinin 2/3'ü çiftlik hayvanları ürünü olduğundan ve hayvansal ürünlerin fiyatları önemli oranda 
yükseltildiklerinden, bu, toplam içinde özel ürünün payının yükselmesi sonucunu vermektedir. " 
(a.g.y, s. 162) 
 
5 Ocak 1981'de yayınlanan kararname, özel çiftlik hayvanı yetiştiriciliğini ve kolektif çiftlik 
hayvanlarının özel aile ocaklarında semirtilmesini özendirmektedir. Bunun yanı sıra köylülere hayvan 
yemi ürünleri yetiştirmek için daha fazla toprak da ayrılacaktır. Shmelev kolhozlarda ayrılan özel 
toprak parçalarının ve çiftlik hayvanlarının, izin verilen maksimumun altında olduğunu da belirtir.  
 
SB tarımının krizden kurtulmasının çareleri içinde özel toprak parçalarına oldukça önemli bir yer 
verilmekte olduğuna kuşku yok. Özel toprak parçaları üzerinde küçük özel üretimi geliştirme 
politikasının Gorbaçev'in genel sekreter olmasıyla başlamadığına da. 1979 yılından 1985 yılı başlarına 
dek tarımdan sorumlu MK sekreteri olarak Gorbaçev'in, özel tarım üretiminin gelişmesinde oynadığı 
rol, örneğin yukarıdaki rakamlarda ve 5 Ocak 1981 kararnamesinden anlaşılır olmalı. Ancak, 
sanılmasın ki böylesi bir ekonomik politikanın başlatıcısı Gorbaçev’dir. Burada da ünlü Kruşçev ile 
karşılaşıyoruz. Stalin'in son yıllarında izlediği politikaları eleştiren Kruşçev, vergileri büyük oranda 
düşürdü, özel üretimin zorunlu teslimatlarını kaldırdı ve daha yüksek üretim için özendiriciler 
sağlamanın yollarını araştırdı. (Nove, s. 158.) (Burada özel sektör üzerine söylenmesi gereken gereken 
her şeyin söylenmediği belirtilmeli. Örneğin kolhozcu köylünün, işçinin ve memurun özel üretim 
yapmalarını gerektiren nesnel ve öznel koşullar başlı başına analiz ve tartışma konularıdır.) Brejnev 
döneminde de, küçük aile işletmeleri olarak özel sektöre getirilen kısıtlamalar azaltıldı. Ancak, 
tarımsal özel sektöre karşı izlenen politikanın istikrarlı olduğu da söylenemez. Ne var ki, tarımsal özel 
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sektörün toplam tarımsal üretim içindeki payının sürekli büyüdüğü ve yukarıda belirtildiği gibi 1979 
yılında, 1973 fiyatlarıyla %26, 5'a ulaştığı dikkate alındığında, teoride ve daha az olarak da pratikte en 
"ileri" giden reform programı olarak Gorbaçev kliğinin programının uygulanması sürecinde, özel 
sektörün tabii bugünkü durumuyla kalmaksızın, oynayacağı rol daha iyi anlaşılır. On yıllar öncesindeki 
konumuyla bile, varlığıyla kolektif çiftlik sistemi altında köylünün emek-gücünü kendine saklamasının, 
kısıtlamasının nedeni olan özel toprak parçası, burjuva-revizyonist reform yıllarının ürünü olarak, 
bugün vardığı aşamada önemli bir rol oynamaya adaydır. (II. Dünya Savaşı sonrasında, savaşın neden 
olduğu ekonomik güçlüklerden ötürü, kullanılabilir ve kabul edilebilir bütün olanakların kullanılması 
bakımından sözü edilen türden özel sektörün, kendi olanaklarıyla gelişmesi politikası, kolektif ve 
devlet çiftçiliğine zarar vermeyecek, tersine onları destekleyecek biçimde izlenmesi yanlış olmazdı. 
Tarımsal ekonomik sorunların çözümünün büyük-ölçekli üretimde yattığı ilkesine sıkı sıkıya sarılmak 
koşuluyla. Ama ülke ekonomisi toparlandıktan ve savaş öncesi üretim düzeylerini aştıktan sonra  -ki, 
kentte ve kırda sosyalizmin sağlattı teknik ve maddi temeli sayesinde görece kısa sürede gerçekleşti 
bu- kapitalizmin yeniden doğuşunun tohumu olan küçük-ölçekli özel sektörü destekleme politikası 
kabul edilemezdi. Kruşçev, Brejnev ve diğerleri bunu yaptılar. Tarımda Gorbaçev döneminde ve 
bugün, bu politika doruğuna çıkarılıyor. Bundan dolayıdır ki emperyalizmin temsilcileri tarafından 
sevinçle karşılanıyor.) 
 
1980'li yıllar, özel sektör lehine güçlü bir eğilimin gelişip büyüdüğü yıllar oldular. Pravda'nın sayfaları 
bu eğilimin propagandası için çokça kullanıldı. 4 Mayıs 1981 tarihli Pravda'da bir yazar, "Uzun 
yıllardan bu yana özel yardımcı işletmelerin gereksinmelerine karşı olumsuz tavrın geliştiğinden 
(aktaran Nove, s. 159) söz eder. Nove, 1980 yılının hemen başında yazdığı "Sovyet Ekonomisi: 
Sorunlar ve Olasılıklar" başlıklı yazısına 1986 yılında yaptığı eklemelerden birinde eleştirmeni 
rahatlatır: "... Göreceğimiz gibi, bugünkü tavır olumludur ve özel üretimi, özellikle çiftlik hayvancılığını 
özendirmek için önlemler alınıyor ..." (s. 159) SBKP revizyonistlerinin Macar ve Çin örneklerini 
izledikleri de hesaba katılacak olursa, yakın bir gelecekte özel sektör patlamasına tanık olunacaktır. 
Tabii ki sistem içinde başa çıkılması olanaksız özel sorunlarıyla birlikte. 
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Küçük-Ölçekte Kooperatif Sisteminin Yaygınlaştırılması Politikası 
 
SB tarımının içinde bulunduğu kötü durumdan, uzun yıllardan bu yana, doğallıkla özellikle emperyalist 
ülkelerde, kolektif çiftlikler ve daha az önem taşımayan devlet çiftlikleri sorumlu tutulmaktadır. Başka 
sözcüklerle, uzun yıllardır kolektif kapitalist tipte kooperatiflerde gerçekleştirilen büyük ölçekli ve 
modern tarım makineleri ve traktörlerin kullanıldığı üretim, tarımsal ekonomik sorunların baş nedeni 
olarak ilan edilmektedir. Sosyalizmin açık sözlü düşmanları, başından itibaren kolektif tarım 
üretiminin amansız düşmanları oldular. Çünkü büyük-ölçekli kolektif üretimde tarımsal kapitalizmin 
sonunu, kırda sosyalizmin zaferini görüyorlardı. Bundan ötürü de, SB köylülerinin kolektif çiftliklerde 
örgütlenmelerini önlemek için propagandadan sabotaja kadar varan bütün gerici yöntemleri 
kullandılar. Onlar SB'nin sosyalizm döneminde, kolektif çiftlik hareketinin başlıca biçimi henüz 
yalnızca temel üretim araçlarının kolektifleştirildiği tarımsal artel olmasına karşın, hareketin bütün 
üretim araçlarının, konutların, küçük toprak parçalarının, bütün hayvanların kolektifleştirildiği ve 
devlet çiftliklerinin bir aşağı biçimi olan tarımsal komünler hareketine doğru gelişeceğini biliyorlardı.  
 
"Barışçıl" yukarıdan politik karşı-devrimi izleyen süreçte, kolektif çiftlik hareketine düşman olan 
unsurlar açıkça ortaya çıktılar. Sözde bürokratik çarpıklıklara, vb. karşı olma adı altında yapılan 
reformlarla kolektif çiftlik hareketi çökertilmeye çalışıldı. (Bu açıdan üzerinde önemle durulması 
gereken geriye doğru reformlardan biri, makine ve traktör istasyonlarının kolhozlara satılmaları 
olmuştur. Bu nokta üzerinde ileride durulacaktır.) Revizyonist ekonomik karşı-devrim sürecinde, 
zaman zaman, genellikle de teoride kalan, hız kazanan dekolektivizasyon süreci, 1985 sonrasını da 
içermek üzere, tarımda Gorbaçev döneminde, şu bilimsel tarım (agronomi) öğrenimi görmüş ve 
burjuva ekonomi politiği bakımından dersini iyi çalışmış bir numaralı revizyonist gerici şef döneminde 
altın çağına, her ne kadar bu çağ başlangıç aşamasında olsa da, girdi.  
 
Diğer burjuva tarımsal ekonomik önlemlerin yanı sıra, büyük-ölçekli kolektif çiftlik sisteminden özel 
kapitalist çiftlik sistemine geçiş sürecinde, küçük-ölçekli kooperatif sistemi bir geçiş biçimi, bir ara 
aşama olarak yaygınlaştırılmak isteniyor. Büyük-ölçekli kolektif kapitalist tarımdan özel kapitalist 
tarıma geçiş, Sovyet tarımının bugünkü örgütlenme düzeyinde, ara yollar, yöntemler olmaksızın 
olanaksızdır. (Bunun olanaksızlığı ayrı bir tartışma konusudur.) Toprakta devlet mülkiyetini ve verimli 
devlet ve kolektif çiftlikleri korumak koşuluyla, özel tarımsal kapitalizme geçiş denemesi 
yapılmaktadır. Gerçek bu olmasına karşın, SBKP revizyonistleri, kooperatif hareketine ilişkin 
görüşlerinin ve kararlarının Lenin'in kooperatif planına uygun olduğunun propagandasını yapmaktan 
da geri durmazlar. NEP'e ve Lenin'in "Kooperatif Üzerine" başlıklı makalesine bolca gönderme yapan 
bu sosyalizm hainleri, revizyonist ekonomik karşı-devrim sürecinin ulaştığı boyutları, SB işçileri başta 
gelmek üzere, bütün ülkelerin işçilerinden ve sosyalizm yanlısı bütün insanlardan gizlemek ve 
yaptıklarının sosyalizme tamamen uygun olduğu, sosyalizm sınırları içinde kalındığı bilincini yaratmak 
ve yaymak için, emperyalist iletişim araçlarının yardımıyla ellerinden gelenin azamisini yapıyorlar.  
 
Ne var ki revizyonistler, Lenin 'in kooperatif planının tam tersini uygulamayı planladılar ve kısmen de 
uyguladılar. Lenin'in kooperatif planı, emekçi köylülerin, daha tam bir deyişle, Ekim Devrimi ile 
toprağın ulusallaştırılması ve yararlanma hakkının köylüler tarafından kullanılması nedeniyle sayıca 
oldukça büyüyen orta köylülerin, büyük-ölçekli kolektif tarımın küçük-ölçekli tarıma üstünlüğünün 
propagandası ve örnek gösterme yoluyla kolektif çiftliklerde toplanması ile kırlarda sosyalizmin 
ekonomik temelinin kurulması planıydı. Başlıca biçimi henüz tarımsal artel olmasına karşın, kolektif 
çiftlik hareketinin başarısı, sosyalizmin başarısı idi. Tarımsal artelin yerini bütün üretim araçlarının 
kolektif mülkiyeti üzerinde örgütlenmiş tarımsal komün alacak ve nihayet bunu tarımın devlet 
çiftlikleri olarak örgütlenmesi izleyecekti. (Devlet çiftliklerinin kurulması tarımsal komünlerin 
kurulması aşamasına ertelenmiyordu. Burada tartışma konusu olan kolektif çiftlik hareketinin gelişme 
çizgisidir.) Sovyet revizyonistlerinin teori ve pratiklerinde ise süreç tersine işliyor. Tarımsal artelden, 
büyük-ölçekli kooperatif işletmelerden küçük-ölçekli kooperatif işletmelere, sözleşme ve kiralama 
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sistemleri yoluyla, ikincisinde özel karakterde olmak üzere, küçük-ölçekli tarımsal üretime. (Sözleşme 
sisteminde 5-10 kişilik çalışma ekipleri tarafından gerçekleştirilen, 100 ya da daha fazla kişinin 
oluşturduğu üretim tugayları yerine, görece özerk çalışma ekipleri tarafından gerçekleştirilen üretim 
de, görece küçük üretimdir.) 
 
Tarımın dekolektivizasyonunda, küçük-ölçekli kooperatiflerin kurulmasını olanaklı kılan yasalar ve 
uygulamalar büyük roller oynamaktadırlar. 26 Mayıs'ta Yüksek Sovyet'te onaylanan kooperatifler 
üzerine yasa ile yalnızca kırda değil, kentte de küçük-ölçekli kooperatif işletmeler aracılığı ile klasik 
kapitalizme giden yol döşenmek isteniyor. Bu yasa ve genel olarak Gorbaçev reformları, tarımın 
örgütlenmesinde, grup mülkiyeti anlamında sosyalist mülkiyetin aşağı bir biçiminden yüksek bir 
biçimine, yüksek tipte kooperatif sistemine geçişi olanaklı kılan yasa ve reformlar değillerdir. Bu en 
yüksek biçime "yakın" ne varsa ondan uzaklaşmayı öngörmektedir. (Bürokratik kapitalist bir devlette 
ve yeni bürokrat burjuvazinin proletarya üzerinde zafer kazandığı tarihsel koşullarda grup 
mülkiyetinin sosyalist olamayacağı, üzerinde önemle durulması gereken ve birçok sorunun 
anlaşılmasının ve çözümünün yattığı bir noktadır.) Kolektif kapitalist anlamda grup mülkiyetini ve 
grup mülkiyeti psikolojisini bile zayıflatıcı reformlardır. Belki geniş grup mülkiyetini ya da kooperatif 
mülkiyetini ve psikolojisini zayıflatıcı demek daha uygun düşer. Çünkü başlıca üretim araçları, daha 
doğrusu toprak, devlet mülkiyetinde olmak üzere, küçük grup mülkiyetini özendirme vardır. Küçük 
grup mülkiyeti özel kapitalist işletmeciliğin bir önceki aşamasıdır. Bunların kendileri zaten küçük 
kapitalist işletmelerdir, ekonomi tipi olarak kapitalist ekonomi biçimleridirler. Pazar için, sosyalist 
planlama yokluğundan dolayı bilinmeyen bir pazar için demek daha yerinde olur, üretim yapacaklar, 
kapitalist biçimde örgütlendirilecek ve yönetilecek işletmelerdir. Toplumun gereksinmelerinin azami 
karşılanması değil, işletmenin (mikro ekonominin) kârlılığı ilke olacaktır. Bu tür işletmeler içinde 
sömüren-sömürülen ilişkisinin olmaması -henüz olmaması demek daha doğru olur- bunların kapitalist 
tip işletmeler oldukları gerçeğini değiştirmez. Kapitalist toplunda kooperatif işletmeler, kapitalist tipte 
kooperatiflerdir. Devletin ve toplumun niteliğinden bağımsız olarak, kooperatif işletmeler ya da grup 
mülkiyeti hakkında nitelik değerlendirilmesi yapılamaz. SB'de, toprağın ve diğer bazı başlıca üretim 
araçlarının bürokratik burjuva devletin mülkiyetinde olması, kooperatif mülkiyetinin kapitalist 
karakterini değiştirmez, özel kapitalizmin egemen ekonomi biçimi olmaması burada önem taşımaz ve 
bu tespitle çelişmez. Kapitalizm denince yalnızca ya da hemen hemen yalnızca özel kapitalizmi 
anlayanlar için bir çelişki gibi görünür bu. Tekelci devlet kapitalizminin devasa bir ekonomik rol 
oynadığı, anonim şirketlerin, hem de çokuluslu karakterde, dönemi olan emperyalizm döneminde 19. 
yüzyılın özel kapitalizmini, şu bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler kapitalizmini arayanlar (isterseniz 
özleyenler deyiniz) bunu anlaşılması ve içinden çıkılması zor bir sorun gibi bulabilirler. Burada her 
zaman göz önünde tutulması gereken bir nokta, kapitalizmin var olması için özel kapitalizmin de 
başlıca üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin varlığının olmazsa olmaz bir koşul olmadığıdır.  
 
"Kapitalist devlette, der Lenin, kooperatifler kuşkusuz kolektif kapitalist kuruluşlardır... Özel 
kapitalizm altında kooperatif işletmeler, kolektif işletmelerin özel işletmelerden farklı olduğu gibi, 
kapitalist işletmelerden farklıdırlar. Devlet kapitalizmi altında kooperatif işletmeler, birinci olarak özel 
işletmeler oldukları ve ikinci olarak, kolektif işletmeler olduklarından kapitalist devlet işletmelerinden 
ayrılırlar. Bizim şimdiki sistemimiz altında, kooperatif işletmeler kolektif işletmeler oldukları için özel 
kapitalist işletmelerden ayrılırlar, ama eğer üzerinde kurulu bulundukları toprak ve üretim araçları 
devlete, yani işçi sınıfına aitse sosyalist işletmelerden farklı değillerdir. " ("Kooperatif Üzerine, Seçme 
Yapıtlar, c. 3, İng., s. 764-765) 
 
Bugünkü durumuyla SSCB'de kurulu kooperatif işletmeler, ikinci tip işletmelerdir. Orada 
kooperatiflerin üzerinde kurulu bulundukları toprak, traktörler ve diğer tarım makineleri ve aletleri 
proletarya diktatörlüğüne, yani egemen sınıf olarak örgütlenmiş işçi sınıfına ait değildir. (Makine ve 
traktör istasyonlarının kolhozlara satıldıklarını anımsamanın tam yeridir.) Politik iktidar ve toprak 
mülkiyeti tekelini elinde tutan yüksek parti ve devlet bürokratlarının oluşturdukları tekelci bürokratik 
burjuvazi, sosyalizm haini olan revizyonist gerici burjuvazidir. Bürokratik-revizyonist diktatörlük 
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altında, hem de revizyonist politik karşı-devrimin üzerinden otuz yıldan fazla bir zaman geçtikten 
sonra, kooperatiflerin sosyalist ekonomi biçimleri olmaya devam etmelerini beklemenin 
sosyalizmden doğru dürüst bir şey anlamayanların ve bilinçli revizyonistlerin işi olduğunu eklemeye 
gerek var mıdır? Sosyalizmden arta kalan ekonomik örgütlenme biçimlerine, geçirdikleri içerik 
dönüşümü bir yana bırakılarak takılmak, sosyalizme gerçekten yandaş olanların ve onun için 
savaşanların işi değildir. Proletarya diktatörlüğü döneminin başlangıcında, özel kapitalizm devlet 
kapitalizmine kanalize edilmeye, sosyalizme geçiş bakımından gerekli olduğu üzere, çalışılırken, 
böylesi bir politika izlenirken, uzun yıllardan beri devlet kapitalisti olan SB'de, kendi mantığı içinde 
başarılı ya da başarısız, hızlı ya da yavaş, devlet kapitalizmi özel kapitalizme dönüştürülmeye 
çalışılıyor. (Burada toprağın, fabrikaların ve diğer birtakım üretim araçlarının kolektif kapitalist devlet 
mülkiyeti olmaktan çıkıp özel mülkiyet durumuna gelmesi gerekmediği tartışma konusu bile değildir.) 
 
Kooperatif kapitalizminden, özellikle büyük-ölçekli kooperatif kapitalizminden bireysel kapitalizme 
doğru geri atılmış devasa adımlarla karşı karşıyayız. Kooperatif kapitalizmi, diğer şeylerin yanı sıra, her 
birinde yüzlerce, binlerce insanın birleşmiş ve örgütlenmiş olması nedeniyle de devlet 
kapitalizminden sosyalizme geçiş bakımından elverişlidir. SB'nin bugünkü ekonomik sisteminde, 
kaçınılmaz olarak verimliliği düşük olan kooperatif kapitalizmini zayıflatma ve küçük-ölçekli 
kapitalizmi geliştirme ve güçlendirme reformları olan Gorbaçev reformları, ekonomik bakımdan gerici 
olmalarının yanı sıra, bu kitabın konuları içinde olmadığından burada açıklamasına girilmeyecek olan, 
tarihsel bakımdan önemli politik ve toplumsal sonuçlara da neden olacaklardır.  
 
Lenin'in, üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti ve proletaryanın burjuvazi üzerinde sınıf zaferi 
koşullarında sosyalist sistem olarak nitelendirdiği uygar kooperatifler sisteminin (SY, c.3, s. 763) uzun 
yıllardan bu yana, yukarıdaki koşullar ortadan kalktığı için artık var olmadığı, bütün üzücülüğüne 
karşın, bilimsel sosyalist teoriye, özel olarak belirtmek gerekirse, sosyalist ekonomi politik bilimine 
bağlı olanlar açasından açık olmalıdır. Açık olunması gereken bir konu da odur ki, yine Lenin'in 
deyişiyle, bir toplumsal sistemin ortaya çıkışı ancak belirli bir sınıfın mali desteği sayesinde olanaklıdır. 
Diktatörlüğünü kurmuş olan işçi sınıfı, tarımın sosyalist dönüşümünün tek yolu olan kooperatif 
hareketine mali destek sağladı. Stalin'in ölümünü izleyen yıllarda gerçekleştirilen politik karşı-devrim 
ile diktatörlüğünü kuran revizyonist bürokrat burjuvazi ise, doruğuna Gorbaçev reformları ile varan, 
büyük-ölçekli kapitalist tipte kooperatiflerden bireysel kapitalizme geçişte bir halka olan ve gelişmesi 
içinde 'büyük-ölçekli özel kapitalist tacım üretimine varacak olan, daha doğrusu böylesi bir sonuca 
götürecek olan küçük-ölçekli kooperatif ve bireysel kapitalist üretime. Burada, kendimi yineleme 
pahasına vurgulamak isterim ki, tekelci bürokrat burjuvazinin, bu sınıfın en "aydınlanmış" bölümünün 
arkasında durduğu, mali olarak desteklediği toplumsal sistem, gerçekte özel küçük ve orta kapitalist 
üretim değil, özel büyük kapitalist meta üretimidir. Bugün küçük-ölçekli kooperatif hareketi, sözleşme 
ve kiralama sistemi destekleniyorsa, büyük kolektif çiftlik işletmesinden büyük özel kapitalist 
işletmeye geçişte, SB'nin iç savaşa ve çözülmesi tehlikesine sürüklenmeksizin, başka elverişli yolun 
olmamasındandır. (Bürokratik burjuva politik ve toplumsal sistemin toplumsal tabanını genişletme 
amacının da önemli bir unsur olduğu eklenmelidir.) 
 
1950'lerin, '60'ların ve 70'lerin genel ekonomik sorunlara ilişkin çözümlerinin radikal olmadıkları 
görüşünde olan Gorbaçev, haklı olarak, kendi kliğinin şampiyonluğunu yaptığı "çözümler"in radikal 
olduğu savında bulunuyor. 1980'lerin radikal "çözümleri" içinde, eleştirisi yapılan "çözüm" de var. Eski 
ekonomik mekanizmanın ana kusurunun özgelişme için iç dürtü eksikliği olduğunu düşünen Gorbaçev 
(Perestroika, s. 85), iç dürtü eksikliğini, diğer şeylerin yanı sıra, kaçınılmaz olarak küçük meta 
üreticileri arasında acımasız bir rekabete (işte gerçekte eksikliği duyulan iç dürtü budur) neden olacak 
küçük-ölçekli tarımsal üretimle gidermeyi planlıyor. O, 27 Ocak 1987'de SBKP MK Plenumu'na 
sunduğu raporda "...bireysel işletmelere haksız olarak getirilen kısıtlamalar kaldırılmıştır. Bu tür 
faaliyetlerin geliştirilmesi için şimdi elverişli koşullar yaratılıyor..." diye yazarken aklında yalnızca 
sanayi, ticaret ve hizmetler alanında bireysel işletmelerin haklarının genişletilmesi yoktu. O, "...değişik 
üretim ve hizmet alanlarında kooperatiflerin örgütlenmesi teşvik ediliyor", diye yazarken tarımsal 
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üretimde küçük-ölçekli kooperatiflerin örgütlenmelerinin özendirilmesini dahil ediyor. Bu tip 
kooperatiflerin kapitalist tipte kooperatifler olacağını ve serbest rekabet sonucu ezici çoğunluğunun 
iflas edeceğini eklemeyi unutuvermek gibi ufak bir eksiklikle.   
 
19 Kasım 1986'da SSCB Yüksek Sovyeti'nin kabul ettiği özel girişim (özel sektör) hakkındaki yasa ile 
birlikte, tarımda zaten var olan özel sektör alanı da genişletildi. Klasik kapitalizme geçiş sürecini 
yasallaştıran yasa, böylece artığın yalnızca yeni burjuvazinin ceplerinde değil, kapitalist faaliyetlerine 
uygun olarak kişilerin ve özel grupların ceplerinde de depotize edileceğini gösterir. TASS, yeni yasanın 
özel girişimde işbirliği yapma hakkının yalnızca aile üyelerine tanındığını belirtme yoluyla, sözde "aile" 
karakterini mülkiyetin kapitalist biçimine karşıt bir şeymiş gibi gösteriyor. Ayrıca özel girişim, nesnel 
ekonomik yasalar gereğince üretimin ve mülkiyetin "aile karakteri"ni aşar. Bir süre sonra tarımsal 
üretim sorunlarının çözümü olarak sunulan "çözümler"in çözüm olmadıkları anlaşıldığında, söz 
konusu yasa değiştirilmek zorunda kalınacaktır. Ekonomik süreç kendine yol açacaktır. Yasanın 
değiştirilmemesi durumunda tarımsal paralel ekonominin ortadan kaldırılması bir yana, bu ekonomi 
daha da güçlenecektir. Sözün özü, özel meta ekonomisinin yasaları, kısa ya da uzun sürede, yasal 
çerçevede emek-gücü kiralanmasına götürecektir. Emek-gücünün özel üretimde de meta olmasının 
yasal olarak engellenmesi, reformlardan beklenen sonucun (bu özellikle, kısa sürede, yiyecek eksikliği 
sorununun çözümüdür) alınmasını önleyecektir. Tarımda üretimin genişliğine gelişmesinin özellikle 
küçük meta ekonomisinden beklenmesiyle emek-gücü kiralamanın hukuken yasak olması arasında bir 
çelişki vardır. Sömürünün var olmadığı resmi görüşüyle çelişmeksizin, emek-gücünün kapitalist devlet 
sektörü dışında alınıp satılması olanaksızdır. Sovyet revizyonistleri sosyalizm ile hele hele "gelişmiş 
sosyalizm" ile bağdaşmaz olan (sosyalist ekonomik kuruluşun başlangıç aşamasında olunmadığı da 
hesaba katıldığında) sömürünün haklı çıkarılmasının olanaksız olduğunu bildiklerinden, iç muhalefet 
dinamiklerini yatıştırmak ve sosyalizm yanlısı bütün insanları aldatmak ve "sosyalist" etiketinin 
uluslararası platformlarda sağladığı avantajları yitirmemek için, şimdilik emek-gücünü yasal olarak 
meta ilan etmediler.  
 
26 Mayıs'ta kabul edilen yasayla tarımsal kooperatiflere de büyük bir ekonomik rol verildi. Gorbaçev, 
kooperatiflerin devlet sektörü ile tam eşit duruma getirileceğini açıkladı. (International Herald 
Tribüne, 25 Mayıs 1988) Kooperatifler üzerine yasanın Sovyet revizyonistlerinin "en cesur reformu" 
olarak değerlendirilmesi boşuna değildir. Yasanın yalnızca tarımsal üretimi değil, sanayii, ticareti ve 
diğer hizmet sektörü kollarını kapsamına aldığı düşünüldüğünde etkisinin ne denli "devrimci" olacağı 
anlaşılır. Ekonominin çeşitli sektörlerinin diyalektik ilişkileri göz önünde tutulduğunda, değişik 
ekonomi dallarında küçük grup ve aile kooperatiflerinin gelişmesinin etkisi dev boyutlarda olacaktır.  
 
Başbakan Nikolai I. Ryzhkov, Yüksek Sovyet'e kooperatifler üzerine yasa taslağını sunuş 
konuşmasında, kolektif çiftliklerin devlete 88 milyar ruble (146 milyar dolar) borcunun biriktiğini 
belirttikten sonra, devamla kolektif çiftçilere ürünlerini nerede uygun görürlerse satma konusunda 
geniş haklar verileceğini, özel çiftçiler için kiralama ve üretimleriyle haklı kazanç olarak 
kazanabildikleri kadar kazanmaları haklarının da sağlandığını ve bütün bunların kooperatif ilkelerine 
dönüşün gerçekleşmesi olduğunu açıkladı. (International Herald Tribüne) Bu kadar değil. Ryzhkov 
(Rijkov) aynı zamanda yeni yasanın işçilere devlet sektöründen kooperatif kurmak için ayrılma hakkı 
verdiğini de ekledi. Bu, tarımda devlet çiftliklerinden ve diğer devlet sektörü kollarından küçük-ölçekli 
kooperatiflere emek gücü transferi anlamına gelecektir. Bu önlemle, diğer şeylerin yanı sıra, tarımsal 
gizli işsizliğin azaltılmasının da amaçlandığı sır olmasa gerek. İtiraf konusu olmayan bir amaç. Köylü 
tasarruflarının üretime aktarılması da amaçlardan bir diğeridir.  
 
Açıkladık ki, küçük çiftçilerin kooperatif toplulukları, küçük meta üretiminden sosyalist tarıma geçişin 
araçlarıdırlar. Yine gördük ki, büyük kooperatif çiftliklerden küçük kooperatif çiftliklere geçiş, küçük 
meta tarımına geçiş, ekonomik bakımdan geri bir adımdır ve sosyalizmden uzaklaşmayı temsil eder. 
Kapitalist işletmeler olsalar da büyük-ölçekli işletmelerden küçük ve orta ölçekli işletmelere geçişin 
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ekonomik anlamı budur. Bu, yaygın serbest rekabetin, yani serbest pazarın gelişmesi demektir. 
Serbest rekabetin gelişmesi de kapitalizmin gelişmesidir.  
 
"Küçük meta üreticileri kooperatifleri, diye yazar Lenin, (…) kaçınılmaz olarak, küçük-burjuva, 
kapitalist ilişkilere neden olur, onların gelişmelerini kolaylaştırır, küçük kapitalistleri ön plana iter ve 
en çok onlara yarar sağlar..." (SY, c. 3, s. 604) 
 
"Lenin, köylülük sonuncu kapitalist sınıftır diyordu. Bu tez doğru mudur? Evet, kesinlikle doğrudur. 
Neden köylülük sonuncu kapitalist sınıf diye tanımlanıyor? Çünkü toplumumuzu oluşturan temel iki 
sınıftan köylülük, ekonomisi özel mülkiyete ve küçük meta üretimine dayanan sınıftır. Çünkü köylülük, 
kendini küçük meta üretimine veren bir köylülük olarak kaldıkça, kendi bağrında, sürekli olarak 
kapitalistler yaratır ve yaratmamazlık edemez. " (Stalin, Leninizmin Sorunları, s. 293) 
 
Lenin'in "küçük üretim, sürekli olarak, her gün, her saat, kendiliğinden ve yığın halinde kapitalizmi ve 
burjuvaziyi doğurmaktadır" diye yazdığı da bilinir.  
 
" 'Bugün -diyor Lenin-, proletarya, iktidarı elinde tutuyor ve yönetiyor. Köylülüğü yönetiyor. Köylülüğü 
yönetmek ne demektir? İlkönce küçük üretime doğru değil, sınıfların kaldırılmasına doğru yönelmek 
demektir. Eğer biz, bu temel ve başta gelen yoldan saparsak, sosyalist olmaktan çıkarız ve küçük-
burjuvalar kampına, sosyalist-devrimciler kampına ve menşevikler kampına düşeriz, ki, bunlar bugün 
proletaryanın en beter düşmanlarıdırlar. ' " (a.g.e, s. 295) 
 
SBKP revizyonistleri, ekonomik reform programları ile köylülüğü, o da kolektif üretim deneyimine 
sahip köylülük, nasıl yönetiyor ya da yönetmeye çalışıyorlar? Sınıfların ortadan kaldırılmasına doğru 
değil, küçük üretime doğru, oradan da kapitalist meta üretimine doğru. Uzun yıllardan beri zaten 
sosyalist olmaktan çıkmış bu sosyalizm hainleri, SSCB proletaryasının en beter düşmanları" olduklarını 
yeterince kanıtlamadılar mı? 
 
Tarihin kaydettiği en büyük gericiler olan SBKP revizyonistleri, sosyalist SSCB'nin görünüşünü büyük 
ölçüde değiştirmenin aracı olan Birinci BYP'nin temel görevi olarak nitelenen (Stalin) görevin tersine, 
kolektifleştirilmiş büyük ekonomiden parça parça küçük kır ekonomisine geçişi planlıyorlar. Kırda 
büyük-ölçekli özel kapitalist üretimin koşullarını hazırlıyorlar.  "SB kırında özel kapitalizmin evrensel 
ölçekte ve büyük ölçüde canlanması için toprağı hazırlıyorlar, toprak sürülüyor ve gübreleniyor.  
 
Stalin, Birinci BYP'nin Bilançosu başlığını taşıyan raporunda küçük köylü işletmesi ile kapitalizmin 
yeniden dirilmesi arasındaki bağlantı üzerine şöyle yazar: 
 
"Tarım, büyük üretim temeline dayandırılmadığı sürece, küçük köylü işletmeleri, büyük kolektif 
işletmeler halinde toplanmadıkça, SSCB'nde kapitalizmin yeniden dirilmesi tehlikesi, olası tüm 
tehlikelerin en gerçeği olan tehlikedir, " (a.g.e, s. 459) 
 
Ona ne kuşku ki, burada, bir küçük köylüler ülkesi olan 1920'lerin sosyalist SSCB'si ile kır nüfusunun, o 
da tümü köylü olmamak koşuluyla, % 25'in altına düşen 1980'lerin yeni kapitalist SSCB'sini, küçük 
köylü üretiminin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi bakımından karşılaştırmaktan ve karıştırmaktan 
uzak duruyorum. Burada dikkat edilmesi gereken sorun, küçük üretimin bağrında taşıdığı kapitalizm 
doğurucu özelliğidir.  
 
Küçük işletmeciliğin özendirilmesi ve yaygınlaşması, kırsal küçük-burjuvazinin saflarını, meta 
üretiminin yasaları gereğince doğallıkla geçici olarak genişletecektir. Küçük-ölçekli kooperatif 
işletmeler kuracak olanlar yalnızca kolhozcu köylülük arasından gelmeyeceklerdir. Sovhozlardan, 
devlet ticaret sektöründen ve diğer bazı ekonomi kollarından çok sayıda işçi, memur şansını denemek 
isteyecektir. Yani kazananı küçük bir azınlık olacak olan bir kumar oynayacaklardır. Eğer çok iyi bilinen 
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ihtiyatı ile tanınan köylülüğün, ihtiyatı elinden bırakmasına neden olacak ekonomik ve politik 
önkoşullar yaratılırsa. Gorbaçev kliğinin ekonomik ve politik reformları bir arada düşünmesi ve 
yalnızca revizyonist öncellerinin yaptığı gibi, hemen hemen birincisi ile yetinmemesinin en önemli 
nedenlerinden biri, olabildiğince geniş kitleleri reform hareketine çekebilmek amacıdır.  
 
Küçük meta üretiminin yaygınlaşması, tarımda para ekonomisinin genişlemesi, görece hızlı gelişmesi 
ve pazarın rolünün güçlenmesi demek olacaktır. Özel meta üretiminin, para ekonomisinin, serbest 
pazarın olduğu yerde özel kapitalizmin doğması ve gelişmesinin gerekli ve yeterli koşullarının var 
olduğu da kuşku götürmez. Pazar, dağınık meta üreticilerini birbirine bağlayan bir mekanizma, bir 
ekonomik kategori olduğuna göre, ekonomideki rolünün ne denli önemli olacağı üzerinde özellikle ve 
başlı başına durmak gerekir. Pazar güçleri, henüz başlangıç ya da embriyon aşamasında olan 
Gorbaçev reformları uzun bir süre sürdürülebilirse, yalnızca tarımda değil, sanayide ve ticarette de 
önemli konumlar ele geçireceklerdir. Ekonomik hareket yasaları gereği, pazar güçleri, kendilerine 
gerekli olan yolları açacaklar ve küçük meta üretiminin, kapitalist doğurmak bakımından nasıl üretken 
olduğunu tanıtlamakta gecikmeyeceklerdir. Kolhozları parçalamanın ekonomik yolu olarak görülen 
küçük-ölçekli işletmenin özendirilmesinin hiç te ekonomik olmadığı çok geçmeden anlaşılacaktır. 
Bireysel işletme sahibi orta köylüye ülkenin ekonomik yaşamında önemli bir rol verme politikasının 
iflas etmesine tanık olunacaktır.  "Küçük köylü karşısındaki ödevimiz, ilkin, onu buna zorlayarak değil, 
ama örnekler aracıyla buna götürerek ve toplumun yardımını onun buyruğu altına koyarak, onun 
bireysel mülkiyetini ve işletmesini, kooperatif işletmeye dönüştürmektir." (Fransa'da ve Almanya'da 
Köylü Sorunu, Marx-Engels Seçme Yapıtlar, c. 3, s. 571), diye yazan Engels'in, büyük önem taşıyan 
öğüdünün tutulmamasının acı sonuçlarının tadılması gecikmeyecektir. 
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Emek Üretkenliği Sorunu 
 
Genel olarak SB ekonomisinin, özel olarak SB tarımının kronik hastalıklarından biri düşük emek 
üretkenliğidir. Bu sorun uzun yıllardan bu yana, SBKP revizyonistlerini uğraştıran, ama çözümü 
bulunmayan ağır bir sorundur. Bundan dolayıdır ki, son derece iddialı bir çıkış yapan Gorbaçev ve 
kliği, bu sorun üzerinde önemle durmaktadır. Emeğin toplumsal üretkenlik düzeyinde hızlı bir yükseliş 
sağlanmaksızın, son derece köklü ve ağır tarımsal sorunların çözülmesi olanağı yoktur. Bu bilindiği 
içindir ki, üretim tekniğinin, genel olarak teknolojinin iyileştirilmesinden, dünya standartları düzeyine 
çıkartılmasından, yani ileri kapitalist ülkelerin teknolojik düzeyine ulaşmaktan söz edilir. Birinci Kitabın 
konusu nedeniyle sanayide emek üretkenliği üzerinde özel olarak durulmayacaktır. Bununla, tarımsal 
emeğin toplumsal üretkenlik derecesini ilgilendirdiği ölçüde ilgilenilecektir. Bu ölçü, tarımsal üretim 
tekniklerinin sanayi tarafından karşılanıyor olması nedeniyle son derece önemlidir.  
 
Gorbaçev, Perestroyka'da, en ivedi önceliğin ekonomiyi bir tür düzene sokmak olduğunu yazar. 
Bunun için de disiplinin sıkılaştırılması -emeğin yoğunluğunun artırılması yoluyla emek üretkenliğinin 
yükseltilmesi yöntemi- örgütlenmenin ve sorumluluğun düzeyinin yükseltilmesi ve ileri kapitalist 
ülkelerle karşılaştırma içinde, geride olunan alanlarda bu ülkelere yetişme hedefleri konulur. O, 1985 
yılı boyunca bilim ve teknolojinin başlıca alanlarında önemli ve geniş kapsamlı programlar yapıldığını 
ve bunların büyük bir hamleyi ve yüzyılın sonunda dünya düzeyine gelişmiş Batılı kapitalist ülkeler 
düzeyine ulaşmayı amaçladığını yazar. (s. 27-28).  
 
Dünya teknolojik standartlarına ulaşmanın hedef olarak konulması, Sovyet ekonomisinin teknik 
düzeyinde devasa iyileştirmelerin gerçekleştirilmesinin hedeflenmesi demektir. Ulusal gelirin 
yükseltilmesinin ve toplumsal zenginliğin temel kaynağının emek üretkenliği olması, bu soruna 
gösterilen büyük ilgi ve verilen büyük önemi açıklar. Bundan ötürüdür ki Gorbaçev, "On ikinci Beş 
Yıllık Plan dönemi boyunca, makine yapım alanında sabit sermayenin büyük kısmını yenileyeceğiz," (s. 
92) diye yazar. Eski makine donanımının terkedilmesi gerektiğini ve bundan ötürü de yapısal ve 
yatırım politikalarının büyük ölçüde değiştirildiğini açıklayan Gorbaçev, şöyle devam eder: 
 
"...Sovyet makine yapımının yapısal, modernizasyonu, bilimsel potansiyeli iyi kullanmak için 
gösterilen çok büyük çabalarla birleştirilmelidir. Bu bizim için en yaşamsal ve ivedi görevdir, hatta 
birinci derecede önceliktir. Kendimizi teknolojik olarak bu durumda bulduk; çünkü bilimsel 
potansiyelimizi azımsadık ve dış ilişkilere çok büyük bağımlılık tanıdık. " (s. 93) 
 
"...Günün önceliği, dediğim gibi, Sovyet makine mühendisliğinin gelişmesidir... Kararlaştırıldığı gibi, 
vurgu, makine tezgahları yapımına, alet yapımına, elektronik ve elektrik mühendisliği üzerine 
yapılmalıdır. Demir ve çelik ve kimya sanayileri de geniş ölçüde modernleştirilmektedir. " (s. 94) 
 
Gorbaçev üretim teknolojisi üzerinde önemle duruyor; çünkü emek üretkenliğini yükseltmenin iki 
yolundan biri teknik ilerlemedir. Teknik ilerleme olmaksızın emeğin toplumsal üretkenliğinin 
yükseltilmesi ancak emek yoğunluğunun (birim sürede harcanan emek-gücündeki artış) artırılması ile, 
bir başka deyişle çalışma temposunun artırılması yoluyla olanaklıdır. Bu ikincisi çalışma disiplinin de 
artırılmasını, sıkılaştırılmasını gerektirir ki, Sovyet ekonomisinin en önemli, kronik sorunlarından biri 
düşük düzeyli çalışma disiplinidir. Gorbaçev, çalışma disiplininin düşük düzeyinden çok sık olarak 
yakınır. 0, bu sorunda da revizyonist öncellerinin ayak izlerini takip eder. Çalışma disiplinini 
sıkılaştırmanın çeşitli yöntemleri vardır ama SB'nin, burada üzerinde durulmayacak olan gerçekleri, 
teknik ilerleme olmaksızın çalışma (iş) disiplininin yükseltilemeyeceğini gösterirler. Bunu şöyle ifade 
etmek de olanaklı: Bugünün ekonomik, toplumsal, politik ve ideolojik-kültürel yapıları, üretim 
teknolojisinde önemli ilerlemeler, iyileştirmeler gerçekleştirilmeksizin çalışma disiplinini, dolayısıyla 
emek yoğunluğunu artırmak için elverişli değildir. Sosyalist sistemin yeni kapitalist sistem olarak 
yozlaşması, toplumsal yaşamın her alanında onarılması güç yıkıma yol açtı. İşte, kitlelere yabancılaşan 
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bu sistemin kronik hastalıklarından biri, kitleleri özendirici maddi ve manevi etkenlerin sınırlılığı 
koşullarında, çalışma disiplininin düşük düzeyi olmakta gecikmemiştir.  
 
Kosigin, döneminin planlama sisteminin emek üretkenliğini artırmanın yollarını aramada işletmelerin 
inisiyatifini kısıtladığını eleştirirken aynı kronik hastalığa işaret ediyordu. İşletme yöneticileri, diğer 
şeylerin yanı sıra, emek üretkenliğinde artış olduğunu kanıtlamak için, düşük plan hedefleri tespit 
ediyorlardı. Bu da kendi içinde emek üretkenliğinin, aynı anlamda olmak üzere, üretim güçlerinin 
gelişme hızının düşüklüğünün nedenlerinden biri oluyordu. Var olan sistem altında, sermaye 
yatırımlarının hemen yalnızca merkezi plana göre ve çoğunlukla yeni işletmelerin yapımına ayrıldığını 
belirten Kosigin, birçok durumda, çalışan işletmelerin eskimiş donanımlarını değiştirmek için gerekli 
araçlara sahip olmadıklarına işaret ettikten sonra, bunun emek üretkenliğinin artışının 
yavaşlatılmasına doğru bir eğilimle sonuçlandığını ekler. (On Improving Industrial Management, 1965) 
Emeğin toplumsal üretkenlik düzeyinin yükseltilmesinin yöntemine ilişkin olarak, Kosigin de, yalnızca 
teknik ilerleme üzerinde durmaz. Emeğin yoğunluğunun artırılması bir diğer yöntemdir ve bu, çalışma 
disiplininin güçlendirilmesini gerektirir. Bundan ötürüdür ki, o, emek üretkenliğini yükseltmek için 
işgünü içindeki molaları kısaltmayı öneriyordu. (XXIV. Parti Kongresi'ne sunulan rapordan aktaran A. 
Carlo, Sovyetler Birliği'nin Sosyo-Ekonomik Karakteri, s. 188) 
 
SB'de burjuva ekonomik reformların seçkin isimlerinden E. G. Liberman, 9 Eylül 1962'de Pravda'da 
yazdığı "Plan Kârlar ve ikramiyeler" başlığını taşıyan yazıda, Parti Programındaki en önemli 
sorunlardan birinin, en büyük yatırım verimliliğine ulaşmada işletmelerin planlama ve çalışmalarını 
değerlendirmek için bir sistemin oluşturulması olduğunu, daha giriş paragrafında açıklar. 0, son planı 
işletmelerin yapması gerektiğini savunur ve planın kapsaması gereken endekslerin birincisi olarak 
emek üretkenliğini belirtir. "Son ve ana nokta işletmenin emek üretkenliğinde maksimum artış için 
çabalayacağıdır. Onlar (işletmeler-b.n.) fazla insan gücü istemeyi ve kiralamayı durduracaklardır. Bu 
fazlalıklar kârlılığı ve dolayısıyla teşvik fonlarını azaltırlar. " 
 
Kısacası emek üretkenliğinin yükseltilmesi sorunu, Sovyet revizyonistlerini çokça uğraştıran ve çözüm 
yöntemleri, teorik olarak olmaktan çok pratik olarak bulunamayan bir sorun olagelmiştir. Bu sorunun 
tarımsal üretimin yanı sıra, sanayi üretimi bakamından da ele alınması gerektiği açıktır. Bu sorun 
öylesine yaşamsal bir önem taşımaktadır ki, çözülmemesi durumunda mevcut krizden çıkmak bir 
yana, kriz daha da ağırlaşacaktır. Toplumsal-ekonomik örgütlenme biçimlerinin temelde ayrıldığı 
noktanın emek üretkenliğinin düzeyi (emeğin yararlılık derecesi) olması ve emek üretkenliğinde 
sağlanan artış nedeniyle bir ekonomik-toplumsal biçimlenmeden bir ötekine geçişin gerçekleşir oluşu, 
emeğin üretkenliği sorunu üzerinde neden bu denli önemle durulduğunun anlaşılması için yeterli 
sayılır.  
 
Kısaca özetleyecek olursak, SBKP revizyonistleri emeğin toplumsal üretkenlik düzeyini iki yöntemle     
-zaten başka yöntem yoktur-  yükseltmeyi planlıyorlar. Birincisi üretim tekniğini geliştirme ya da 
sermayenin organik bileşimini yükseltme; ikincisi emeğin yoğunluğunu artırma. Tarımsal ekonomik 
sorunların çözümünde de, tarım ile sanayi arasındaki farklılıklar hesaba katılmak koşuluyla, aynı 
yöntemlerin uygulanması planlanıyor ve henüz yetersiz olsa da uygulanıyor.  
 
Diğer gelişmiş kapitalist ülkelerle karşılaştırma içinde, Sovyet tarımının teknik düzeyinin geri olduğu 
genel kabul gören bir olgudur. Gorbaçev dünya teknik standartlarını yakalamaktan söz ederken bunu 
tespit ediyor. Bundan dolayı, bu geriliği, nedenlerini de içeren bir ele alışla, inceleyecek değiliz. Diğer 
şeyler bir yana, SB'nin kırsal nüfusunun toplam nüfusun %25'ine yakın olması tarımın teknik 
donanımının görece geri düzeyini, sermaye yoğun işletmelerin emek yoğun işletmelere oranla azlığını 
kanıtlamaya yeterlidir.  
 
Gorbaçev kliği tarımsal emeğin üretkenliğini artırmak için birçok reform yöntemi benimsedi: kolektif 
sözleşme, toprak kiralama, küçük-kooperatif işletmeler, özel bahçe ekonomisini özendirme gibi. 
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Bütün bu yöntemler, emeğin üretkenlik derecesinde ancak geçici ve sınırlı bir yükselme 
sağlayabilirler. Çünkü emeğin üretkenliğinde büyük boyutlarda ve sürekli yükselişi ancak teknik 
ilerleme getirebilir. Büyük-ölçekli makineli tarımsal üretim emeğin üretkenlik düzeyinin yükselişini 
garanti edebilir. Emeğin üretkenliğinin ölçütü birim sürede (iş saati, iş günü, iş yılı, vb.) üretilen yararlı 
ürün kitlesi olduğuna göre, emeğin üretkenliğini artırmak demek, birim sürede üretilebilen yararlı 
ürün kitlesini büyütmek demektir. Böylece bir birimin yaratılması için gerekli emek miktarı azaltılmış 
olur. Emek üretkenliğini artırmak ve artışı sürekli, istikrarlı kılmak için üretim aracını geliştirmek 
gerekir. Başka sözcüklerle, bu üretim güçlerinin geliştirilmesi anlamına gelir. Hiçbir toplumsal-
ekonomik yapı üretim güçleri, daha tam bir deyişle üretim araçları aynı kalmak koşuluyla sürekli 
büyüme sağlayamayacağı gibi, ayakta da duramaz, varlığını koruyamaz. Teknik ilerleme olmaksızın 
emek üretkenliğini yükseltmenin yöntemi emek yoğunluğunun artırılması olduğuna ve emek-gücü de 
tükenmez olmadığına göre, yalnızca emeğin yoğunlaştırılması yöntemleri ile emeğin üretkenliğinin 
ulaştığı düzeyin sürekliliği korunamaz. Bu ikisi karşılıklı olarak birbirlerini etkilerler ve teknik 
gelişmenin yanı sıra çalışma yoğunluğu da artar. Teknik ilerleme olmaksızın emeğin yoğunlaştırılması 
da sınırlı kalır. Emeğin üretkenlik düzeyi "...çeşitli koşullar tarafından belirlenir; öteki şeyler yanında, 
işçilerin ortalama beceri düzeyi, bilimin durumu ve onun pratikte uygulanma derecesi, üretimin 
toplumsal örgütlenmesi, üretim araçlarının boyutları ve etkililiği ve fiziksel koşullar sayılabilir..." (K. 
Marks, Kapital, c. l, s. 54) "Emeğin üretkenliği yalnızca işçinin yetenekli oluşuna değil, çalıştığı 
araçların da yetkinliğine bağlıdır..." (s. 356) Emeğin toplumsal üretkenliğindeki sürekli gelişme "aynı 
sayıda işçinin, daha fazla makine ve genellikle daha çok sabit sermaye kullanılması sayesinde, aynı 
sürede, yani daha az emekle, gitgide artan miktarda ham ve yardımcı maddeleri ürüne çevirmesi 
olgusuyla kendisini gösterir..." (Kapital, c. 3, s. 224-225) 
 
Emeğin üretkenliğindeki artışın temel ölçütünün metaya giren toplumsal emek miktarındaki azalma 
olduğunu yazan Marks, "emek üretkenliğindeki yükselmenin en karakteristik yanı"nın "değişmeyen 
sermayenin sabit kısmının, büyük ölçüde çoğalması ve bununla birlikte, değerinin aşınma ve yıpranma 
yoluyla metalara aktarılan kısmının büyümesi" olduğunu belirtir (s. 274.) 
 
"...Emeğin üretkenliğini artırmadan önce -der Marks- sürecin teknik ve toplumsal koşullarının ve 
dolayısıyla üretim biçiminin kendisinin kökten değiştirilmesi gerekir. Ancak bu yoldan, emek-gücünün 
değerinin düşürülmesi ve bu değerin yeniden üretimi için gerekli işgünü parçasının kısaltılması 
mümkün olur. " (c. l, s. 329) 
 
Gorbaçev reformları ise, tarım tekniğinde kökten bir değişme bir yana, önemli sayılabilecek bir 
değişmenin bile gerçekleşmediği koşullarda uygulamaya konuluyor ve bunlar sayesinde emek 
üretkenliğinde bir artış bekleniyor. Teknik ilerleme bir yana, bugünkü durumda eğer emek 
yoğunluğunun artırılması olanaklı olsaydı, emek üretkenliğinde ve dolayısıyla tarımsal ürün kitlesinde 
artış sağlayacak yola ters düşen yöntemler uygulanıyor. Sözleşme ve kiralama sistemi, küçük-
kooperatif işletmeler ve nihayet küçük özel tarla ya da bahçe sistemi, ancak geçici ve sınırlı olarak 
tarımsal ürün kitlesini artırır. Çünkü bu sistemler ve ekonomi biçimleri modern teknik kullanımına 
elverişli değillerdir. Bunlar değişen derecelerde olmak üzere, küçük-ölçekli ekonomi biçimleridirler. 
Modern tarım teknikleri kullanma konusunda, kolektif çiftlik çerçevesinde kolektif sözleşme sistemi, 
tarım makineleri ve traktör kiralanması gerekmediği için -çalışma ekiplerinin kooperatif işletmenin 
teknik donanımını kullanma hakları vardır- diğerlerinden farklılık gösterir. Ne var ki bu sistemde 5-10 
kişilik özerk çalışma grupları, 100 ya da daha fazla kişiden oluşan üretim tugaylarının üretim araçlarını 
kullanmaları durumunda ulaşılacak emek üretkenliği düzeyine ulaşamazlar. Böylesi sistemlerin 
"yararı", köylüler arasında güçlü olan özel mülkiyet ilkesinin uyarılması yoluyla çalışmaya ilginin 
artırılmasıdır. Tarımsal Perestroyka (yeniden yapılanma) sürecinin teknik koşullarının kısa sürede 
hazırlanamayacağını bilen SBKP revizyonistleri, yukarıda sözü edilen sistemler ve dolayısıyla bireysel 
çalışmaya ilginin artırılması aracılığı ile bu sürecin toplumsal koşullarının bir bölümünü hazırlamaya 
çalışıyorlar.  
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Anılan sistemlerle emek üretkenliğinin yükseltilmesi, emeğin yoğunluğunun artırılması yoluyla 
gerçekleşecektir. Emek yoğunluğunun artırılması ya ekonomi-dışı zorla ya da üreticilerin çalışmaya 
ilgilerinin artırılması yoluyla gerçekleşebilir. Bugünkü dünya ve SB ekonomisi koşullarında birincisinin 
uygulama alanı bulamayacağı ve bulsa dahi uzun süreli işe yaramazlığı, birinci yöntemi tartışma dışı 
bırakmayı gerektiriyor. İkincisi için ise yukarıdaki sistemlerin varlığı yeterli değildir. Bu tür ekonomi 
biçimlerinde elde edilen tarımsal ürünlerin fiyatlarının artırılması gerekir. Halbuki emek üretkenliğinin 
yükselmesi ile meta fiyatları düşer; çünkü arada ters bir orantı vardır. Bunun yanı sıra tüketim 
maddeleri sunumunun artması ve yalnızca ekonomik reformların değil, genel olarak reformların yol 
açacağı türlü beklentilerin ve gereksinmelerin karşılanması olanaklarının yaratılması gerekir. Eğer 
kesintiye uğramak gibi bir "şanssızlık"la karşılaşmazlarsa, reform sürecinin belli bir gelişme 
aşamasında özendirici, harekete geçirici olma özelliklerini yitirecek ekonomi biçimleri yerine, reform 
sürecinin mantığı gereği daha "ileri" biçimlerin alması istemi yükselecektir. Örneğin toprağın 
kiralanması sisteminden toprakta özel mülkiyete geçiş istemi bunlardan biri olacaktır.  
 
SB tarımının en önemli sorunlarından birinin, daha doğrusu birincisinin, emek üretkenliğinin düşük 
düzeyi olduğuna işaret ettik. Bu durumun değiştirilmesi için üretimin teknik düzeyi yükseltilmek 
zorundadır. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Tarım işçilerinin, köylülerin ve teknik kadroların 
üretime ilgilerinin artırılması ve yüksek teknolojiyi rasyonel kullanmalarının sağlanması da gerekir. 
Onu kullanacak ve üretime ilgi duyacak insanlar olmaksızın teknik bir işe yaramaz. SB tarımında 
başlıca sorunlardan biri bu tür insanların eksikliğidir. SB'nin tarım tekniğinin Batılı ileri kapitalist 
ülkelerden geri olmasına karşın, yine de dünya ortalamasının üzerinde olması ya da görece ileri 
teknikler arasında sayılmasına karşın (burada sosyalizm döneminden miras kalan büyük teknik 
olanakları anmak yerinde olur) emek üretkenliğinin korkunç derecede düşüklüğünün nedenini esas 
olarak teknik kadroların çalışmaya ilgilerinin derecesinde aramak gerekir. Teknik kadroların sayısının 
azlığı bir neden olamaz; çünkü böylesi kadroların eğitimi ve sayısı konularında SB oldukça ünlüdür. 
Teknik düzey ile emek üretkenliği arasındaki çelişki üzerine açıklanan görüşler, bugünkü tarım 
teknikleri ile emek üretkenliğinin var olandan yüksek olması gerektiği biçiminde yorumlanmalıdır. 
Emek üretkenliğinin düşüklüğü sorununun esasının, yüksek teknolojiye karşın teknik kadroların 
üretime ilgi düzeylerinin düşüklüğü olduğu, yanılgısına düşülmemelidir. Bu düşünceyi, verili teknik 
düzey ile daha büyük bir ürün kitlesi elde edilmesi gerekirdi, diye de ifade edebiliriz.  
 
 (Emek üretkenliğinin düşük düzeyinden çıkarılacak sonuçlardan biri de tarım işçilerinin, kooperatifçi 
köylülüğün ve teknik kadroların, sisteme karşı şu ya da bu derecede muhalefetlerini, direnişlerini bu 
yolla gösteriyor olmalarıdır.) 
 
Sovyet tarım işletmeleri, özellikle ve öncelikle kolektif çiftlikler, sermaye yoğun işletmeler olmaktan 
çok, emek yoğun işletmelerdir. Bunun ekonomik anlamı emek üretkenliğinin düşük olmasıdır. SB gibi 
yeni kapitalist ve emperyalist bir ülkede, 20. yüzyılın sonuna doğru emek yoğun işletmelerin 
egemenliği, diğer ileri kapitalist ülkelerin tarımsal örgütlenme ve üretim düzeylerine oranla görece 
tarımsal geriliğinin kanıtıdır. Bunun içindir ki, Gorbaçev reformları, emek yoğun tarımsal 
işletmelerden sermaye yoğun işletmelere geçiş reformlarıdır. Demografik bakımdan bunun anlamı kır 
nüfusunun kent nüfusu lehine azalması, yani kentleşme oranının yükselmesidir.  
 
SB'de tarım reformları, batılı ileri kapitalist ülkelere oranla hâlâ çok yüksek olan tarımsal nüfusun 
azaltılması reformlarıdırlar da. Tarımsal üreticilerin mülksüzleştirilmeleri, dolayısıyla topraktan 
kopartılmalarının, sanayiin ve ticaretin, bunlarla birlikte kentlerin gelişmelerinin temeli olduğu burada 
da kendini gösterir. SB'nin durumu ile mekanik paralellik kurmaksızın söylemek gerekirse, sermayenin 
ilkel birikimi döneminde bu mülksüzleştirme kapitalist üretim biçiminin ve dolayısıyla kapitalist sınıfın 
gelişme sürecinin temelini oluşturmuştu. SB'de de, belirli sınırlar içinde, sermayenin ilkel birikimi 
sürecine benzer bir sürecin yaşanacağı hiç abartmaksızın söylenebilir. Kırsal nüfusun büyük oranı 
sanayinin, bilim ve teknolojinin, yani üretim güçlerinin gelişmesinin engellerinden biridir. Uzun 
yıllardan bu yana bilinen bir olgu bu. Tarımsal nüfusu azaltmanın ekonomik yöntemi ise, tarımda 
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maddeleşmiş (geçmiş) emek öğesinin artmasıdır, yani sermayenin organik (teknik) bileşiminin 
yükselmesidir. Bu ise emeğin üretkenlik düzeyinin yükselmesi ve tarımsal nispî fazla nüfusun 
tarımdan kovulması anlamına gelir. Ancak Sovyet tarımında, en azından birkaç yıl gibi görece kısa süre 
içinde, tarımsal sermayenin organik bileşiminde yüksek bir gelişme beklenemez. Daha uzun bir süre, 
Sovyet tarımsal sermayesinin, diğer ileri kapitalist ülkelerle karşılaştırma içinde, görece düşük 
bileşimli niteliği sürecektir. Sermayenin organik bileşimi yüksek tarımsal işletmelere geçiş 
sağlanmaksızın da yapısal tarımsal sorunlar çözülemez. (Sovyet tarımsal işletmelerinin sermayelerinin 
organik bileşimleri tartışılırken, değişen sermayenin, kolhozlarda sınırlı bir işleyiş alanı olduğu 
unutulmamalı. Traktör sürücüleri, makine operatörleri, tamirciler ve diğer ücretli-emek gerektiren 
meslekler dışında kolhoz üretimi köylü üyelerin işbirliğine dayanmaktadır. Dolayısıyla, kolhoz 
sermayesinin organik bileşimi -değişmeyen sermayenin değişen sermayeye oranı- sorunu söz konusu 
olduğu ölçüde; klasik kapitalizmin ekonomik kategorileri, bire bir (aynen) uygulanamaz. Devlet 
çiftliklerinde ise durum farklıdır. Kapitalist tarımsal devlet işletmeleri (devlet kapitalizminin biçimi) 
olan sovhozlarda üretim, ücretli-emeğe dayanır. Bunlarda sermayenin organik bileşiminin yükselmesi 
demek değişmeyen sermayenin (üretim araçlarına yatırılan sermaye) değişen sermayeden (işçi 
ücretlerine ayrılan sermaye bölümü) daha büyük bir oranda temsil edilmesi demektir. Yani emeğin 
toplumsal üretkenlik düzeyi, eşdeyişle üretim güçleri geliştikçe sermayenin organik bileşimi yükselir 
ve emek-gücünün değeri düşer ve artık-değer, yani emek-gücünün sömürülme derecesi artar.) 
 
Gördük ki, emek üretkenliğinin derecesinin yükselmesinin koşullarından biri teknik ilerlemedir. Sovyet 
tarımsal teknolojisinin görece geri olduğunu da biliyoruz. Hızlı bir teknik ilerleme üretim araçları, 
üretimi (Kısım I) lehine tüketim maddeleri üretiminden (Kısım II) en baştan da tarımdan, kaynak 
aktarımını gerekli kılar. Karşılık olarak bu, yalnızca ürün kitlesinin azlığından ileri gelmeyen yiyecek 
maddeleri eksikliği sorununu daha da ağırlaştırır ve kitlelerin açık ekonomik ve politik eylemleri, 
kitlelerin sokağa dökülmeleri tehlikesini içinde taşır. (Gorbaçev'in yakındığı üzere, reformların 
kaplumbağa hızıyla ilerlemesinin nedenlerinden birinin bu olduğuna kuşku yoktur. Kentte ve kırda, 
sanayide, tarımda ve ticarette, genel olarak hizmet sektöründe özel girişime yasal olarak izin 
verilmesi ve bugüne dek alınan sonuçlar bu tehlikeyi ortadan kaldırabilecek düzeyde değildir.) 
Görülüyor ki burada, bürokratik tekelci devlet kapitalizmi ve kooperatif kapitalizmi sınırları içinde 
çözümü oldukça güç ama olanaksız olmayan dev gibi bir çelişki vardır. Bir yanda tüketim maddeleri 
eksikliğini gidermenin yolu olarak, emek üretkenliğini yükseltmek için üretim araçları üretimine 
tüketim maddeleri aleyhine kaynak aktarımı zorunluluğu; öte yanda bu olanağın sınırlılığı ve sistem 
için sonuçları bilinemeyecek olan kitlelerin sokağa dökülmeleri tehlikesi. (Kısım I'in Kısım II'ye oranla 
daha hızlı gelişmesinin burjuva ekonomistleri tarafından ve bir kısım Sovyet ekonomisti tarafından 
sıkça eleştirildiği ve ekonomik reformlarla bu durumun Kısım II lehine değiştirilmesinin önerildiği 
biliniyor. SB'nin sosyalizm döneminde, sosyalist ekonominin kurulmasına karşı çıkış olarak kendini 
gösteren bu eleştiri, SB’nin bugünkü yeni kapitalist döneminde aynı nitelikte değildir. Burada tekelci 
devlet kapitalizminden, kapitalizmin ulaştığı gelişme aşaması ve emperyalizm döneminde devletin çok 
büyük ölçüde artan ekonomik rolü nedeniyle, kaçınılmaz olarak devlet tekelinde kalması gerekenler 
dışındaki ekonomi dallarında özel kapitalizmin kurulması amacına yöneliktir.) Bu, bürokratik tekelci 
devlet kapitalisti Sovyet sisteminin ürettiği bir çelişkidir. Kısım II'ye ilişkin sorunların çözümü için Kısım 
II aleyhine Kısım I'e sermaye aktarımı zorunluluğu, Sovyet ekonomisi için "yukarı tükürsen bıyık, aşağı 
tükürsen sakal" benzetmesinin uygun düştüğünü gösterir. Bu bilindiği içindir ki, Gorbaçev, daha önce 
sözü edilen ekonomik önlemlerle, yiyecek maddeleri sorununun kısa süreli olarak hafiflemesine ve 
halk tasarruflarının üretime aktarılmasına yol açacak çareler peşindedir. (Uzun süreli bakış açısından, 
tarımda özel kapitalist meta üretiminin yeniden örgütlendirilmesi amacı gözden kaçırılmamalıdır.) Ne 
var ki, böylesi "çareler" çare olmaktan öte sorun yaratıcıdırlar. Tarımsal ürün kitlesini artırmak ve var 
olan yiyecek maddeleri açığını kapatmak için emek üretkenliğinin artırılması gerektiği halde, bilim ve 
tekniğin uygulanması açısından uygun olmayan küçük-ölçekli ekonomi biçimlerinin tarımda 
yaygınlaştırılması bir çelişkidir.  
 



41 
 

Bu çelişkiyi biraz daha yakından inceleyelim. Tarımsal üretim güçlerinin gelişmesi tarımsal reformların 
hedefleri arasında olmasına karşın (bu gerçekte SB tarımının gelişmesi bakımından kilit sorundur), 
burjuva üretim ilişkileri içinde gelişme, iç ve dış faktörlerin etkisiyle, isteneni vermeyecektir. Üretim 
tekniğinde, bu anlamda olmak üzere üretim güçlerinde, şu ya da bu derecede ilerleme sağlanabilir. 
Ancak unutmamak gerekir ki, üretim güçleri yalnızca teknikten oluşmaz. Bu sorunun bir yönüdür. Bir 
başka yön de küçük-ölçekli tarımsal işletmelerin, bunlar ister küçük grup mülkiyetinde olan kooperatif 
işletmeler olsunlar, ister aile işletmeleri, üretim teknolojisini geliştirme bakımından uygun olmayan 
işletmelerdir. Bilim ve tekniğin uygulanması için, bu üretim güçlerinden gereği gibi yararlanmak için 
büyük-ölçekli işletmeler gerekir. Yani, SB'de köylülerin ve genel olarak kırsal nüfusun üretim için 
özendirilmesi ve harekete geçirilmesinin, yiyecek maddelerinin ve hafif ya da tüketim maddeleri 
sanayi için hammadde ve yardımcı madde gereksinmesinin karşılanmasının yolu olarak düşünülen  
-kısa süreli olarak- ve hayvancılığı da içerecek biçimde küçük tarımsal işletmecilik, modern teknik 
donanım kullanmaya elverişli olmadığından, küçük işletmeciliğin yaygınlaşması üretim tekniğinin 
düzeyinin, kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Bu da genel olarak emeğin toplumsal üretkenlik 
derecesinin düşmesine. Küçük-ölçekli üretim, isterse bu kapitalist bir üretim olsun, emek üretkenliğini 
yükseltmek için elverişli değildir. Neden? Çünkü bu tür üretim de sermayenin organik bileşimi 
düşüktür. Kuşkusuz ki sermayenin organik bileşimine ilişkin bilimsel görüş, özel girişimcilik söz konusu 
olduğu sürece, en azından yasal olarak, emek-gücü meta olmadıkça, SB'de tarımın örgütlenmesine 
uygulanamaz. Ancak orası için sorun, küçük-ölçekli üretimin traktör ve modern tarım makineleri 
kullanımına uygun düşmediği noktasından ele alınabilir. Böylesi işletmeler, toprak dışında kalan 
modern üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmak bir yana, bunların kiralanmaları bakımından da 
uygun değildir. İşlenecek toprak miktarı görece küçüktür ve bu durumda modern tarım araçları 
kiralamak pahalıdır. (Küçük işletmelere tarım makinelerini zorlama ile sokmaya çalışmak üretim 
güçlerinin israfından başka bir sonuç da vermez.) Toplumsal-ekonomik biçimlenmeleri birbirlerinden 
temel olarak ayıran emek üretkenliği düzeyi olduğuna, her biçimlenme emek üretkenliğinin görece 
yüksek derecesi sayesinde kendisinden önceki biçimlenmeyi ortadan kaldırdığına ve meta üretimi 
koşullarında bir metanın üretilmesi için harcanması gerekli olan emekten yapılacak her tasarruf 
emeğin üretkenliğini artırdığına göre, bütün bunların olabilmesi için üretim tekniğinin kalitesinin 
sürekli olarak yükselmesi zorunludur. Bu olmaksızın yukarıdakilerin hiçbiri olamaz.  
 
Köylüler kendi küçük toprak parçalarını işlerken, kendi küçük özel ekonomilerini yönetirken, diğer 
koşullar uygun olmak üzere, geçici olarak yüksek emek üretkenliğine ulaşabilirler. Burada ekonominin 
teknik donanımı ya da teknik ilerleme değil, emeğin yoğunluk derecesi belirleyici olur. Kolektif 
çalışmanın yararlarını ve üstünlüklerini anlamayan, kendi başına çalışma ve özel mülkiyet tutkusuna 
sahip olan ve içinde üretim yaptığı ekonomik koşullar tarafından da kolektif üretimden soğutulan, 
kolektif çalışmaya ilgi duymayan köylüler ve hatta tarım işçileri, devletin ve ekonomiyi yönetenlerin 
propagandalarının da etkisiyle, kendi küçük ekonomileri için şevk, istek ve enerjiyle çalışabilirler. 
SB'de tartışılagelen ekonomik reformlar yapılıyorsa, bu hiç te var olmayan bir eğilimi yaratmak için 
girişilmiş bir deney değildir. Tersine, SB kırında uzun yıllardan bu yana var olan ve şu ya da bu ölçüde 
yasadışı olarak uygulama alanı bulan bir eğilime göre davranmaktır.  
 
Emek üretkenliğini yükseltme sorunu, tarımsal üretimde makineleşme düzeyi ile sınırlı bir sorun 
değildir. Emeğin üretkenliğinin düzeyini belirleyen yalnızca teknik gelişme değildir. Bu, teknik ve 
bilimsel gelişme düzeyi ve uygulanabilirliğinin yanı sıra, üreticilerin becerilerinin ortalamasına, 
üretimin toplumsal örgütlenme biçimine, üretim araçlarının kitlesine ve kalitesine (yetkinliklerine) ve 
nihayet doğal ilişkilere bağlıdır. Yukarıda teknik kadroların emek üretkenliğinim,  artırılmasında 
oynadıkları role işaret edilmişti. Genel olarak insan faktörünü azımsayarak teknik ilerleme ve emek 
üretkenliği sorununa yaklaşmak teknik tarafından kör edilmekten başka bir şey değildir. Üretim 
güçlerinin bir unsuru olarak insanın, içinde üretim yaptığı ve yaşadığı koşullar tarafından belirlenen 
üretime ilgi derecesi hesap dışı tutularak emeğin üretkenliği sorunu ele alınamaz. Nasıl bir emek 
üretkenliği? Bu soru sorulmaksızın sorunu incelemek olmaz.  
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Sosyalist ekonominin kapitalist ekonomi üzerine üstünlüğünü sağlayan bir emek üretkenliği artışı bir 
yana, kapitalist sistem içinde emek üretkenliğinin artışı emekçilerin yaşamını nasıl etkileyecektir? 
 
SB'de kolhoz köylülerinin, kendi küçük toprak parçaları üzerinde sahip oldukları küçük özel 
ekonomileri kadar kolhoz (kooperatif) üretimine ilgi duymamaları, özen göstermemeleri bugünkü 
ekonomik sistemle bütünleşemediklerini de gösterir. (1979'da, kişisel kullanıma ayrılmış toprak 
parçaları üzerinde gerçekleştirilen üretimin, 1973 fiyatları ile toplam tarımsal üretimin %26,5'unu 
oluşturduğu anımsansın.) Köylüler arasında, kooperatif üretimi yerine bireysel üretimin geçirilmesi 
yönünde güçlü bir eğilimin var olduğu anlaşılıyor. Küçük toprak parçaları üzerinde özel ekonomilerin 
başarısı bunun kanıtıdır. Köylüler hem mülk sahibi özellikleri, hem de Sovyet kolektif tarımının 
bugünkü sisteminin kooperatif üretimin üstünlüklerini kanıtlamaktan uzak yapısı gibi nedenlerle, 
"küçük olsun da benim olsun" bilinciyle gerçekte onların çalışma ve yaşam koşullarını ağırlaştıracak ve 
meta üretimi koşullarında ezici çoğunluğunun iflasına neden olacak bireysel meta üretimini 
(kolhozlarda kolektif meta üretimi yapılır) tercih etmektedirler. Bireysel çalışma koşullarının 
dezavantajları içinde süresi bilinmeyen işgününü belirtmek, tek başına, bireysel üretimin, emek-
gücünün ancak aşırı yıpranması pahasına gelen "başarı"sının ne tür bir başarı olduğunu anlamak için 
yeterlidir. Üretim tekniğinin geri olduğu bireysel üretim koşullarında işgününü mutlak olarak 
uzatmaksızın temel gereksinme maddelerinin bile karşılanması, genel olarak olanaksızdır. Emek 
yoğunluğunun yanı sıra işgününün mutlak olarak uzaması, SBKP revizyonistlerinin tarımsal 
reformlardan bekledikleri arasındadır. Daha ileride göreceğimiz gibi bu tür yöntemler, tarım işçilerinin 
ve köylülerin sömürülme derecelerinin yükseltilmesi yöntemleridir.  
 
SB'de emek-gücünün özel girişimcilerin de yasal olarak satın alabilecekleri bir meta durumuna 
geldiğini varsayalım. (Emek-gücü SB'de bir metadır. Bu metanın yasal olarak özel girişimciler 
tarafından satın alınmıyor oluşu bu durumu değiştirmez. Yüksek parti ve devlet bürokratlarının, 
işletme yöneticileri katmanının ve burjuva aydın katmanın üst kesiminin oluşturdukları yeni burjuvazi, 
egemenlik aracı devlet aracılığı ile emek-gücünü kolektif olarak satın alır ve kullanır. Kentte ve kırda 
devlet işletmeleri, devletin burjuva sınıfsal karakteri (kolektif kapitalist karakter) nedeniyle, emek-
gücünün meta olarak kullanılmasına dayanırlar. Yeni kapitalist ya da tekelci devlet kapitalisti SB'de 
emek, gerekli emek ve ödenmemiş emek olarak ayrılmaktadır. Artı-emeğe ya da artı-değere devleti 
ve dolayısıyla devlet işletmelerini elinde tutan yeni burjuvazi el koymaktadır. Klasik kapitalizmde artı-
emek sayılan emek, SB'nin sosyalizm döneminde gerekli emekti, yani Marks'ın sosyalist toplum için 
öngördüğü gibi yedek ve birikim için bir fonu oluşturan emekti. (Bakınız: Kapital, c. l, s. 541) Bugünün 
yeni kapitalist SB'sinde ise, aynen klasik kapitalizmde olduğu gibi, artı-emektir ve buna da yeni 
burjuvazi el koyar. Büyük bir kısmını sermayeye katarken, diğer kısmını da lüks yaşamı için harcar ve 
biriktirir.) Uzunca bir parantezden sonra varsayımımıza dönelim. "Tarımsal reformlar sayesinde küçük 
ve orta ölçekte kapitalist işletme sahiplerinin, yani özel kapitalistler sınıfının da ortaya çıktığını 
varsayımımıza ekleyelim. (Gayri resmi ekonomide emek-gücünün meta olduğunu ve para sahiplerinin 
bu meta sayesinde paralarını sermayeye dönüştürdüklerini ve böylece kapitalistler durumuna 
geldiklerini belirtmek bir sırı açığa vermek ya da bir buluş yapmak değildir.) Emeğin toplumsal 
üretkenlik düzeyi sorununu bir de bu varsayımlar çerçevesinde tartışalım. Tarımsal reformların büyük 
altüst oluşlar ve hatta bir iç savaş yaşanmaksızın, kısa sürede büyük özel kapitalistler 
yaratamayacaklarını da hesaba katalım.  
 
Kapitalist meta üretimi koşullarında -konumuz gereği özel kapitalist meta üretimidir bu- üretilen meta 
kitlesinin büyümesi ve kapitalizmin durmaksızın gelişmesi için, üretim güçlerinin, dolayısıyla emeğin 
toplumsal üretkenlik düzeyinin sürekli olarak yükselmesi gerekir. Kapitalist üretim biçiminin 
"...tarihsel görevi, insan emeğinin üretkenliğini, hiç bir sınır tanımadan geometrik dizi içerisinde 
geliştirmektir. Burada olduğu gibi (yeni makineler kullanmama -b.n.) üretkenlikteki gelişmesini 
engellediği her zaman, tarihsel görevine ihanet eder. Böylece o, gittikçe yaşlandığını ve miadını 
doldurduğunu bir kez daha göstermiş oluyor. " (Kapital, c. 3, s. 275) Bu tarihsel göreve ihanet edilmek 
istenmiyorsa, sermayenin organik bileşiminin sürekli olarak yükseltilmesi gerekir. Tarıma yatırılan 
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sermayenin organik bileşimi, toplumsal sermayenin ortalama organik bileşiminden düşük olduğundan 
ve bundan dolayı tarım, kaçınılmaz olarak, daha çok canlı-emeği harekete geçirdiğinden tarımda bu 
tarihsel göreve ihanet etmemek daha güç bir iş olur. Tarımın ilerlemesi için değişmeyen sermayenin, 
değişen sermayeye göre ortalamanın üstünde bir hızla büyümesi gerekir. Bunun anlamı, bir kez 
kapitalist meta üretimine başlandı mı kapitalist işletmenin sürekli olarak büyümek zorunda olmasıdır. 
Başka türlü söylenecek olursa, kapitalist işletmeyi hangi büyük politik ve ekonomik otorite olursanız 
olun, küçük ise küçük, orta-ölçekli ise orta-ölçekli olarak tutamazsınız. Yani bir kez kapitalist üretim 
yoluna girildi mi onun yasaları işler ve her türlü engele karşın kendine yol açar. Bu nedenle, SB'de 
tarımsal reformlar, süreç kesintiye uğramazsa, küçük-ölçekli kapitalist işletmeler ve küçük kapitalistler 
sınıfı yaratmakla sınırlı kalacak değişmelere yol açmakla yetinemeyeceklerdir.  
 
SB tarımında emek üretkenliğinin, tarımsal krizi atlatmaya ve artan yiyecek ve hammadde 
gereksinmelerini giderek artan oranda karşılamaya yeterli düzeye yükselebilmesi için, sermayenin 
organik bileşiminin çok büyük oranda yükseltilmesi gerekir. Ne var ki, işletme ne kadar küçük-ölçekli 
ise, sermayenin organik bileşimi o denli düşüktür. Yüksek organik bileşim için değişmeyen sermayenin 
ve bunun içinde de sabit sermayenin ( "İşlev yaptığı bütün süre boyunca değerinin bir kısmı daima, 
üretilmesine yardımcı olduğu metalardan bağımsız olarak kendisinde sabit kal"an -Marks- sermaye) 
oranının da sürekli olarak yükselmesi gerekir. Ne var ki, SB'de, özel kapitalist tarımsal işletmelerde 
sermayenin organik bileşimi, hem tarım teknolojisinin görece geriliği, hem de işletmenin küçüklüğü 
nedeniyle düşük olacaktır. Sermayenin düşük organik bileşimi bireysel kâr oranının yüksek olmasını 
getirir ama bu tarımsal üretimin de aynı aranda artacağı anlamına gelmez. Sovyet reformcularını 
bugün ilgilendiren, asıl olarak kâr oranının yüksekliği değil, tarımsal ürün kitlesinin büyüklüğüdür. 
Ancak tarımın örgütlenme düzeyi, daha uzun süre, rekabet nedeniyle küçük kapitalistlerin 
mülksüzleşmeleri sürecinin ileri bir aşamasına kadar, kâr oranı yüksek, ama emek üretkenliği düşük 
ve dolayısıyla ürün kitlesinde büyümenin sınırlı olduğu bir tarımdan daha ileri bir tarım sistemine 
geçişi olanaklı kılacak durumda olmayacaktır.  
 
SB tarımında teknik düzeyi düşük üretimin yaygınlaşması tehlikesi büyüktür. Küçük kapitalist 
işletmeler ileri teknik kullanma açısından elverişsiz işletmeler olduklarından, kapitalistler bu tür tarım 
araçlarını yalnızca satın almamakla kalmazlar, bireysel kâr oranının düşeceği korkusu ile kiralama 
yoluna da başvurmazlar. Dolayısıyla bu tür işletmeler sermaye-yoğun işletmeler olmaktan çok, emek-
yoğun işletmeler olacaklardır. Bu durumda gerekli emek zamanı uzayacağı için ürün kitlesi daha fazla 
değer içerecek, dolayısıyla tarımsal ürünlerin fiyatları yükselecektir. Halbuki sermayenin organik 
bileşiminin yüksek olması durumunda emek üretkenliği de yükseleceğinden, aynı büyüklükteki ürün 
kitlesi daha az değer içerecek, aynı değeri içeren kullanım-değerlerinin kitlesi de o kadar büyük 
olacaktır. Bu ürünün ucuzlaması demektir. Görüldüğü gibi, sermayenin organik bileşimi ile meta 
fiyatları arasında ters bir orantı vardır. Birincisi ne kadar yüksekse ikincisi o kadar düşüktür, tersi de 
doğrudur. Bu durumda daha yüksek emek üretkenliğine ulaşan işletmeler, diğerleri aleyhine 
güçleneceklerdir. "... Rekabet savaşı, meta fiyatlarının ucuzlatılması ile verilir. Meta fiyatlarının 
ucuzluğu... emeğin üretkenliğine ve bu da, üretimin boyutlarına bağlıdır. Bunun için, büyük sermaye, 
daha küçüğünü yener..." (Kapital, c. l, s. 643) 
 
Sermayeyi büyütmek için görece büyük ölçüde üretim yapmak gerekir. Bu olmaksızın sermayenin 
organik bileşimini, dolayısıyla emek üretkenliğini yükseltmek olanaksızdır. Ancak unutmamak gerekir 
ki, bireysel kapitalist çiftçiliğin gelişmesi, yalnızca tarımsal kapitalizmin gelişme koşullarına bağlı 
değildir; tersine tarım-dışı kapitalist üretimin genel gelişme koşullarına bağlıdır.  
 
Gördük ki, küçük kapitalist işletmelerde sermayenin organik bileşimi düşük olduğundan, kâr oranı 
yüksek olacaktır. Ancak sermayeler arasında rekabet ve bir üretim dalından bir diğerine serbestçe 
geçiş, kâr sınırını ortalama orana indirger. Ürün fiyatı, üretim koşulları en elverişsiz, sermayenin 
organik bileşimi en düşük işletmelerin maliyetleri tarafından belirlendiğinden, sermayenin organik 
bileşimi yüksek olan işletmeler, kendi kâr oranlarının (artı-değerin toplam sermayeye oranı) üzerinde 
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bir kâr elde edecekler, yani diğerleri aleyhine büyüyeceklerdir. Böylece işletmesinin boyutlarını 
büyütmeyen, sermayesinin organik bileşimini ve dolayısıyla emeğin üretkenlik düzeyini yükseltmeyen 
kapitalist mülksüzleşecektir. Bu süreç yeni bir sosyalist devrimle kesintiye uğrayana, 
mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmeleri anına dek, birçok gelişme aşamasından geçerek sürecektir.  
 
Görülüyor ki, Sovyet tarımında reformlar, sistem içinde yalnızca ürün kitlesinin artması gibi, kendi 
içinde basit görünen, sonuçlardan öte sonuçlar verecektir.  
 
SB tarımında emek üretkenliği artırılmak isteniyorsa, ya tarım teknolojisi geliştirilecek ve yenilenecek 
ya da emek yoğunluğu artırılacaktır. Tarımsal ürün kitlesinin büyük ölçülere varan bir artışı böyle 
olanaklı olabilir. (Teknik örgütlenme ve üretim yöntemlerinin iyileştirilmesi yoluyla da üretimin 
rasyonelleştirilmesi daha yüksek bir üretim düzeyine ulaşılabilir.) Yukarıda açıkladık ki, kısa sürede, 
birincisinde istenen ilerleme sağlanması beklenemez. Yalnızca tarımda değil, sanayide de 
beklenemez. Bu, Kısım I'e dev boyutlarda yatırımı gerektirir ki, Sovyet ekonomisi bu güçte değildir.  O 
halde geriye emek yoğunluğunu (çalışma temposunu) artırmak yoluyla tarımsal ürün kitlesini 
büyütmek kalıyor. Tarımda emek yoğunluğunu artırmak için kullanılacak yöntemler çeşitli olabilir: 
Tarım ürünlerinin devlet tarafından satın alma fiyatlarının yüksek tutulması; ekonomi-dışı çeşitli 
yollarla tarım işçileri ve köylülerin baskı altında tutulmaları; etkileri son derece sınırlı ve kısa süreli 
olacak aldatma taktikleri; pazar güçlerinin serbest bırakılması vb.  
 
Birincisi sübvansiyon politikasıdır ki, bunun ekonominin geneline olumsuz etkisine ve Sovyet 
revizyonist burjuvazisinin bu yükten kurtulmak için yollar aradığına değinmiştik. Ayrıca bu politika, 
tarımsal üretim güçlerinin gelişmesinin engellerinden biridir. İkincisinin uygulanamaz oluşuna da 
işaret ettik. Üçüncüsünün ise işe yaramazlığı, artık bunca deneyden sonra açık olmalı. Üzerinde 
önemle durulması gereken dördüncüsüdür. Özel meta üretiminin koşullarını iyileştirmek, var olan 
sınırlamaları köklü olarak ortadan kaldırmak yoluyla meta üretimi sistemini güçlendirmek ve bunu 
serbest pazar politikası ile birleştirmek. Yalnızca kolhoz pazarını ve yerel pazarı değil, genel olarak iç 
pazarı meta üretiminin düzenleyicisi kılmak. Tarımsal reformlarla özel tarımsal üretimin etki alanı ve 
dolayısıyla yerel tarımsal pazar genişleyecek, güç kazanacaktır. Tarımsal meta ekonomisi ve bununla 
birlikte genel olarak meta ekonomisi kategorilerinin işleyiş alanı da genişleyecek ve güç 
kazanacaklardır. Yalnızca özel tarımsal üretimin değil, genel olarak tarımsal üretimin yeniden 
yapılanmasının (tarımsal Perestroyka) pazar güçleri tarafından gerçekleştirilmesi. Gorbaçev'in 
"yukarıdan devrimi"nin önemli unsurlarından biridir. On yılların deneyleri gösterdi ki, yarım-gönüllü 
burjuva ekonomik reformlarla bir yere varılamaz, yeniden yapılanma gerçekleştirilemez. Pazar ve 
sosyalizmi bağdaştırma teorik ve pratik çabası içinde olan SBKP revizyonistleri, serbest pazarın tarım 
ekonomisinin düzenleyicisi olarak işlev görmesini düşünüyorlar ve planlıyorlar. (Sosyalizmde de pazar, 
kapitalizmin bir kalıntısı olarak vardır ve kısa sürede de ortadan kaldırılamaz. Ancak başlıca üretim 
araçları için, hele hele "gelişmiş sosyalizm" aşamasında pazar yoktur; çünkü bunlar meta değillerdir. 
Küçük üretim aletleri, avadanlıklar bir yana bırakılırsa, sosyalizmde pazar kişisel tüketim malları için 
vardır.) Sosyalist ekonomide pazar düzenleyici bir rol oynamaz. Başka türlü açıklarsak, pazarın 
ekonominin düzenleyicisi olduğu bir ekonomik sistem sosyalist değildir. SB ekonomisinin en önemli 
çelişkilerinden biri, birtakım sosyalist biçimlerle pazar kategorilerini bağdaştırmaya çalışması 
olagelmiştir. "Pazar sosyalizmi" kavramı böylesi bir çelişkinin ürünüdür. Pazar-yönelimli işletme 
özerkliğine dayanan bir sistem işte, kısa sürede gerçek olmasına çalışılan ekonomik sistem böyle 
tanımlanabilir. Kolhozlar ve sovhozlar dışında kalan tarımsal işletmelere doğrudan devlet karışmasının 
olamayacağı ve dolayısıyla, geçici olarak pazar güçlerinin serbest bırakılmasından bu tür işletmelerin 
yarar sağlayacakları anlaşılır olmalı. Sovhozlar ve kolhozlar üzerindeki bürokratik denetim ve karışma, 
istense de, en yetkili otoriteden asker-benzeri emir gelse de, kısa sürede ortadan kaldırılamaz. 
(Bugünkü Sovyet sisteminde kalkmasının olanaklı olduğu düşünülse bile.) Bürokratik merkezi 
planlamanın hâlâ üretim güçlerinin gelişmelerinin önünde büyük bir engel olarak duruyor olması, 
reformlardan kısa sürede yararlanacak olan işletmelerin sovhozlar ve kolhozlar olamayacağını 
gösterir.  
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SBKP revizyonistleri emek üretkenliğinin artırılması konusunda, bir bölümü yukarıda belirtilen 
politikaların istenen sonucu vermeyeceklerini bildiklerinden, pazarın düzenleyici bir rol oynayacağı bir 
tarımsal sistem (pazarın düzenleyici rol oynamasının tarımla sınırlı kalmayacağı, sanayi ve ticarete 
ilişkin reform kararlarından da kolaylıkla anlaşılacağı gibi, her türlü kuşkunun ötesindedir) kurmaya 
çalışıyorlar. Bunun içindir ki, özerk çalışma ekipleri sistemi (sözleşme sistemi), kiralama sistemi, küçük 
özel ekonomileri özendirme, küçük kooperatifler sistemi gibi araçlar kullanmaya çalışıyorlar. Bunlar 
içinde özerk çalışma ekipleri sistemi, götürü iş sistemi olduğundan emek üretkenliğinin 
yükseltilmesinde çok önemli bir araçtır. Bu sistemde ödeme çalışmanın sonuçlarına, bir başka deyişle 
ürün kitlesinin büyüklüğüne göre yapıldığından böyledir bu. Zamana göre ödeme yapılması 
durumunda aynı emek üretkenliği ve üretim düzeyine ulaşılamaz. Gerekli değişikliklerle birlikte bu tür 
ödeme, parça-başı ücret sistemidir.  
 
İşsiz kalma korkusunun, sovhozlarda ve kolhozlarda çalışan işçileri, emek üretkenliğini yükseltmeye 
zorlayacak bir etmen olduğunu geçerken belirtelim.  
 
Toprak kiralama, sözleşme, özel toprak parçalarında üretimi (küçük-ölçekli ekonomiyi)özendirme ve 
küçük-ölçekli kooperatifler sistemi, emek üretkenliğini değil, üretim oylumunu (ürün kitlesini) artırır. 
Bu ikisi ayrı şeylerdir. Emeğin üretkenlik derecesi yükselmeksizin ürün kitlesinin büyümesinin esas 
yöntemi işgününün uzatılmasıdır. Bu sistemler içinde, özellikle kiralama ve kişisel kullanıma bırakılan 
küçük toprak parçaları üzerinde yapılan üretim, işgünün uzatılmasına elverişlidir. Elverişlidir, çünkü 
burada işgünü yasa ile sınırlanmamıştır. (Belki kolhoz ve sovhozlarda geçerli olan özerk çalışma 
ekipleri sisteminde de işgünü uzatılabilir.) Ne var ki, tarımsal üretimin kendine özgü özellikleri 
(örneğin tahıl gibi bazı ürünlerin yetiştirilmesi için ortalama dokuz ay gibi bir zamanın gerekmesi), 
sanayinin tersine işgününü sınırlar. Durum hayvancılık sektöründe farklıdır; burada süt, peynir, 
tereyağı vb. gibi yan ürünler görece kısa aralıklarla üretilebilir. Yani iklim ve diğer fiziksel koşullar 
işgününü sınırlarlar. Ayrıca işletmenin görece küçük-ölçekli olması da işgününün istenildiği kadar 
uzatılmasını önler. Marks'ın belirttiği gibi "üretim zamanı ile çalışma zamanı arasındaki fark, tarımda 
özellikle gözle görülür hale gelir. " (Kapital, c. 2, s. 257) "İklim ne kadar elverişsiz, tarımda çalışma 
dönemi ne kadar sıkışık olursa, sermaye ile emeğin harcanacağı süre de o kadar kısa olur..." (s. 258) 
Marks örnek olarak Rusya'yı ele alır ve elverişsiz iklimin üretim dönemi içinde çalışma dönemini ne 
kadar kısa kıldığını açıklar. Tarımda durum, sanayi, ticaret, ulaştırma, vb. ekonomi dallarında olduğu 
gibi genel olarak düzenli değildir, yani çalışma zamanı bütün bir yıl boyunca aynı değildir. Kendimizi 
yalnızca tarım ürünleri üretimi ile sınırlayacak olursak, tarımsal üreticiler, üretim zamanı kısa 
ürünlerde yoğunlaşmayı tercih edeceklerdir. Bu tür ürünler, zaten küçük-ölçekli üretim için elverişli 
olmayan tahıl türleri değil, bahçe tarımı ürünleri, çiftlik hayvancılığı yan ürünleri (yağ, süt, peynir, vb.), 
kümes hayvancılığı ürünleri, kısacası üretim zamanı kısa ürünler olacaktır. Üretim zamanını yapay 
olarak kısaltan yöntemler, örneğin seracılık, yaygınlaşabilir. Zaten üretim zamanı kısaltılmaksızın, 
tarımda çalışma zamanını, böylece işgününü, istenen sonucu elde etmek için uzatmak olanaklı olmaz. 
Sovyet tarımının alacağı yön bakımından üretim zamanı ile çalışma zamanı arasındaki fark büyük bir 
önem taşır. Bu iki zaman arasındaki fark ne denli büyük olursa "tarımla yardımcı kırsal sanayilerin 
birleşmesi için doğal bir temel oluş"ur (s. 258) ve kendisi de reforma uğratılan ticaret sektöründe 
ortaya çıkacak özel tüccarlara ve "önce tüccarın kişiliğinde işin içine giren kapitaliste elverişli 
durumlar sağ"lar. Burada, SB'de tarım ile manüfaktürün birbirinden ayrılmadığı görüşünde değiliz. 
Kuşkusuz bu ayrılık uzun yıllar öncesinde gerçekleşmiştir. Ancak sanayide, ticarette ve tarımda özel 
girişimciliğin serbest bırakılması, üretim zamanı uzun olarak kaldığı sürece, SB kırında tarımla 
yardımcı kırsal sanayilerin birleşmesi için elverişli koşulları oluşturur. Başka sözcüklerle, burada büyük 
ölçekli kolektif ve devlet işletmelerinden, yeniden büyük-ölçekli ancak özel işletmelere geçiş 
sürecinde bir kez daha birbirinden ayrılmak üzere, tarımla manüfaktürün birleşmesine tanık 
olabileceğiz. (Yukarıda açıklanan ve daha birçoğu açıklanmayan sorunların tarım bilim açısından 
araştırma ve inceleme konuları olduğu açıktır. Bu iş de tarım bilimcilere düşer.) 
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Emeğin üretkenliğinin artma derecesi ile tarımsal üreticilerin sömürülme dereceleri arasındaki ilişkiye 
geçelim. Emeğin üretkenlik derecesi ile gerekli emek-zamanının ters orantılı olduğunu gördük. Emek 
ne kadar üretkense, ne kadar yararlıysa metaın içerdiği değer o kadar küçük, ama ürün kitlesi o kadar 
büyüktür. Emeğin üretkenlik derecesini yükseltmekten amaç, zaten, bir metaın üretimi için gerekli 
emek-zamanını kısaltmak, yani artı-emek zamanını, dolayısıyla artı-ürünü (artı-değeri), eşdeyişle 
sömürüyü artırmaktır. (Burada sosyalizmde emek üretkenliğinin yükseltilmesinin tartışma konusu 
olmadığı biliniyor.) "...emeğin üretkenliğindeki gelişmeye bağlı olarak, artı-emek, kısa bir toplam 
işgünün de daha büyük ve uzun bir toplam işgününde nispeten daha küçük olabilir… Bu durumda 
belirli bir zamanda, dolayısıyla da belirli bir artı-emek zamanında ne kadar kullanım-değeri 
üretilebileceği, emeğin üretkenliğine bağlıdır. " Meta üretimi temeline dayanan bir sistemde "emeğin 
toplumsal üretkenliğini yükseltmeye yarayan bütün yöntemler, aynı zamanda kendisi de birikimin 
yapıcı öğesi olan artı-değer ya da artı-ürün üretimini yükseltme yöntemleridir. Bu durumda bunlar, 
aynı zamanda, sermayenin sermaye üretimi yöntemleri ya da sermaye birikimini hızlandırma 
yöntemleridir..." (Kapital, c. l, s. 641) Bunu, meta üretimi sisteminde, üretim araçlarının mülkiyetine 
sömürücü sınıf ve katmanlar sahip olduklarından, üretim maliyetini düşürmek için yeni teknikler, 
doğrudan üreticilerin daha fazla sömürülmelerinin aracı olmaktan kaçınamazlar, diye de 
açıklayabiliriz.  
 
Emek üretkenliğinin artması ile birlikte, devlet çiftliklerinde çalışan tarım proleterlerinin sömürülme 
dereceleri de yükselecektir. Çünkü "metaların değeri, emeğin üretkenliği ile ters orantılıdır. Metaların 
değerlerine bağlı bulunması nedeniyle, emek-gücünün değeri de öyledir. Oysa tersine, nispî artı-
değer bu üretkenlik ile doğru orantılıdır..." (Kapital c. l, s. 333) Burada SB'de emek-gücünün meta 
olmadığı itirazı ile karşılaşabiliriz. Bu itirazın temel gerekçesi, SB'nin sosyalist bir ekonomik sisteme 
sahip olduğu savı olabilir. Bu kitabın konuları arasında sosyalist SB'nin nasıl olup da yeni kapitalist bir 
ülke durumuna geldiğinin incelenmesi yoktur. Bu, veri olarak kabul ediliyor. Yukarıdaki itiraz haklı 
çıkarılabilmesi olanaksız türden bir itirazdır. Üretim araçlarının özel mülkiyetimin sınırlanmış olması 
ve başlıca üretim araçlarının ekonominin komutasını elde tutmaya yetecek büyüklükte ve önemde 
bölümünün devlet mülkiyetinde olması, bilimsel sosyalist teori ve onun bileşenlerinden biri olan 
ekonomi politik bakımından tutunulması olanaksız bir gerekçedir. Her şeyden önce 
devlet proletarya diktatörlüğü, yani sosyalist bir diktatörlük değil, yeni burjuva diktatörlüğüdür; 
egemen sınıf işçi sınıfı değil yeni burjuvazidir. İşte bu basit nedenledir ki, böylesi bir sınıfın egemenlik 
aracı olan bir devletin üretim araçları üzerindeki mülkiyetinin sınıfsal karakteri de sosyalist değil, 
tekelci kapitalisttir. Emek-gücünün meta olabilmesi için, artı-değer yaratan tek meta olan bu metanın 
bireysel özel kapitalist girişimciler tarafından satın alınıp tüketilmesi zorunlu değildir. Kolektif 
kapitalist bir kurum da, örneğin devlet, bu metaı bütün bir kapitalist sınıf adına satın alıp tüketebilir. 
İşte bütün kapitalist ülkelerde olduğu gibi, SB'de de kolektif kapitalist olarak devlet, emek-gücünü 
satın almakta, işçiler de geçimlerini sağlamak için ellerinde satacakları başka bir meta olmadığı için 
emek-güçlerini satmaktadırlar. Yasal düzeyde durum budur; bireyler, yasal olarak emek-gücü satın 
alamazlar ve işçiler de satamazlar. Ne var ki, SB'de güçlü bir gayri resmi ekonominin (kara ekonomi) 
inkar edilemez varlığı (İzvestia'ya göre 20 milyon kişinin kayıt dışı işlerde çalıştığını ve 8 milyar dolar 
ek gelir sağladığını anımsayalım) emek-gücünün yasadışı -ama bilgi dahilinde- bir meta olduğunu 
kanıtlamak için yeterlidir. (Kolhozlarda çalışan traktör şoförleri, makine operatörleri, tamirciler vb. 
devlet tarafından kolhozlara kiralanmış emek-gücünü temsil edebilecekleri gibi, ücretlerin tek tek 
kolhozlar tarafından ödeniyor olması durumunda, grup mülkiyetindeki kapitalist kooperatif işletme 
sahipleri tarafından emek-güçleri kolektif kapitalist olarak satın alınıyor demektir. Kolhoz hareketi ile 
bürokratik devlet arasındaki ilişkiler, hem genel olarak, hem de emek-gücünün meta niteliği 
bakımından ayrıntılı olarak incelenmek gerekir.) 
 
Sovhozlarda emek üretkenliğinin yükselmesi, gerekli emek-zamanını kısaltacağı, yani emek-gücünün 
meta niteliğini korumasını sağlayacak tüketim mallarının fiyatlarını düşüreceği için, artı-emek 
zamanını, yani artı-ürün (artı-değer) kitlesini büyütecektir. Böylece bürokratik burjuva devlet, emek 
üretkenliğinin artış derecesine bağlı olarak, giderek daha büyük oranda artı-ürüne el koyacaktır. Bir 



47 
 

başka deyişle, bürokratik burjuvazinin, kolektif kapitalist devlet aracılığı ile tarım işçilerini sömürme 
derecesi artacaktır.  
 
Aynı biçimde kolhozlarda ücret karşılığı çalışan emekçilerin sömürülme dereceleri de, emek 
üretkenliği ile doğru orantılı olarak artacaktır.  
 
Sömürülme dereceleri artacak olanlar yalnızca tarım işçileri ve diğer ücretli emekçi kategorileri 
olmayacaktır. Kolhozcu köylülerin sömürülme dereceleri de yükselecektir. Emeğin üretkenlik 
derecesinin artması nedeniyle tarımsal ürünlerin fiyatlarının düşmesinin yanı sıra, serbest rekabet 
yalnızca bireysel işletme sahiplerini değil, kolhozları da girdabına çekeceğinden kolhozlar arası 
rekabet ve farklılaşma süreci şiddetlenecek ve ivme kazanacaktır. Rekabetin temel yöntemi de meta 
fiyatlarının ucuzlatılması olduğundan, bunu sağlamak için kolhozlar emek üretkenliğini gitgide 
artırmaya zorlanacaklar ve görece büyük sermayeye sahip olan kolhozlar diğerleri aleyhine 
güçlenecek ve onları yeneceklerdir. Bu süreç aynı zamanda tarımsal sermayenin kolhoz türünün 
merkezileşmesi süreci olacaktır. Burada her şey serbest pazar ekonomisinin ne ölçüde işleyeceğine ya 
da işlemeyeceğine bağlı olacaktır. Sermayesinin organik bileşimi yüksek olan kolhoz, sermayesinin 
organik bileşimi düşük olan aleyhine büyüyeceğinden, sermayenin organik bileşimini sürekli olarak 
yükseltme eğilimi, normal koşullarda egemen bir eğilim olacaktır. Böylece tarımsal sermayenin 
organik bileşimini yükseltme yönündeki karşı durulmaz eğilim, üretim araçları üreten sanayiye (Kısım 
I) tarımdan mali kaynak aktarımını daha da artıracaktır. Traktör ve tarım makineleri gibi üretim 
araçlarının fiyatları tarım ürünlerinin aleyhine sürekli olarak artacaktır.  
 
Kolhozcu köylülüğün bir diğer sömürülme yöntemi vergilerdir. Emek üretkenliğinin, dolayısıyla üretim 
oylumunun artışı, köylüden alınan vergi oranının da artışı demektir. Bürokratik kapitalist sınıfın 
emekçi köylüleri sömürmesinin belki de en haklı gösterilen sömürme biçimi devlet vergileridir. 
Burada dolaysız vergilerden söz ediyoruz. Bunun yanı sıra çok çeşitli türden dolaylı vergiler vardır ki, 
bunların ekonomik rolleri ve önemleri gitgide artacaktır.  
 
Meta üretimi sisteminde köylülerin sömürülme yöntemlerinden ikisi tefecilik ve ipotek yoluyla 
sömürmedir. Bugünün SB'sinde, tek tek kapitalistlerin tek tek köylüleri bu yöntemlerle sömürmeleri 
yoktur. Toprakta özel mülkiyet olmadığı sürece toprağın ipoteği yoluyla sömürü zaten olanaksızdır. 
Ama tefeciliğin yaygınlaşması ve güç kazanması ölçüsünde ipoteğin farklı bir biçimi işletmenin el 
değiştirmesi olabilir. Tefecilik yaygınlaşacak ve önemli bir ekonomik güç konumuna yükselecektir. 
Küçük özel işletmeciliğin yaygınlaşması, kaçınılmaz olarak para gereksinmesini artıracak, devlet 
bankası tarafından verilen kredilerin azlığı ya da kredi verme mekanizmasındaki bürokratik işlemler, 
kendi işletmesini kurmak ya da genişletmek isteyen girişimcileri, para-servet birikimine sahip 
olanlardan görece yüksek faizle borç almaya itecektir. Borcun ödenmediği yerde, işletmenin borç 
veren (tefeci) tarafından devralınmasının yasal yolları bulunur ya da eğer yoksa, bu yollar açılır.  
 
SB'nin emekçi köylülüğü yalnızca kendi emperyalist yeni burjuvazisi tarafından, yalnızca yerli devlet 
tekelleri tarafından değil, diğer ülkelerin emperyalist tekelleri tarafından da sömürüleceklerdir. Bu 
sonuncusunda ana yöntem, tarım ürünlerinin görece düşük dışsatım fiyatları olacaktır.  
 
Küçük meta üretiminin yaygınlaşması da emekçi köylülüğün sömürülme derecesini artıracaktır. Şu 
basit nedenle ki, modern tarım makineleri kullanılan büyük-ölçekli sovhoz ve kolhoz ekonomisi 
ürünleri, aynı büyüklükler bakımından daha az değer içerirken, küçük-ölçekli işletme sahibi 
üreticilerin ürünleri daha fazla değer içerecektir. (Aynı kitlesel büyüklük, ama farklı büyüklükte 
değerler) Pazar güçlerinin (örneğin arz-talep yasası) etki alanlarının ve rollerinin genişleyecekleri ve 
güçlenecekleri de hesaba katıldığında, ürünler pazarda bireysel değerleri üzerinden değil de, 
ortalama değerleri üzerinden satılacaklarından büyük-ölçekli işletmelerin ürünleri değerlerinin 
üstünde, küçük-ölçekli işletmelerin ürünleri ise değerlerinin altında satılacaklardır.  
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Tarımda emek üretkenliğinin yükselmesinin sonuçlarından biri, tarımsal nispî nüfus fazlasının artması 
olacaktır. Böylece bugün gizli işsizlik olarak ortaya çıkan işsizliğe açık işsizlik eşlik edecektir. Bugün gizli 
işsizlik, emek-gücünün kötü kullanılması ve emek-gücünün şişirilmesi biçiminde vardır. İşsizliğin bizzat 
kendisi üretim güçlerinin burada insan gücünün kötü kullanılmasının ya da israf edilmesinin bir 
biçimidir. İşte sovhoz ve kolhoz yöneticileri, eğer işletme özerkliği ilkesi tutarlı olarak izlenecek olursa, 
kârı artırmak için emek-gücü maliyetlerinden de kesme yoluna gidecekler ve zaten emek 
üretkenliğinde ulaşılan artış nedeniyle gereksiz duruma gelen işçilerin işten çıkarılmaları gündeme 
gelecektir. Böylece tarımsal nispî nüfus fazlasının tarımdan sürülüp çıkarılması, köylülük arasındaki 
farklılaşma ile birlikte düşünülürse, hız kazanacaktır. Kırlarda artı emek-gücü birikiminin kırlardan 
kentlere, tarımdan sanayiye, ticarete hizmet sektörünün diğer kollarına doğru akışkanlık derecesinin 
yükselmesinde, emek üretkenliğinin yükselmesinin ve üretimin rasyonelleştirilmesinin yanı sıra, 
serbest pazar tarım ekonomisi güçleri de önemli roller oynayacaklardır. Böylece kırsal işgücünün 
kentsel istihdama doğru itilme hızının artması ile birlikte açık işsizlik, SB'nin en önemli sorunlarından 
biri olmaya adaydır.  
 
Sermayenin organik bileşimi ve dolayısıyla verimliliği yüksek olan devlet çiftliklerinin dağıtılmaları, 
böyle bir şey planlansa bile, yeni burjuvazi tarımın tam bir yıkımını göze almadıkça, birkaç on yılda 
sovhoz (ve kolhoz) üretiminden bireysel kapitalist tarıma geçilmesi düşünülemez. Kimilerinin sandığı 
gibi, dekolektivizasyon ve devlet çiftliklerinin dağıtılmaları kolay ve hızlı olmayacaktır. Kolhozcu 
kolektif kapitalist meta üretiminin özel kapitalist meta üretimine dönüşümü son derece karmaşık ve 
zor sürecin ürünü olacaktır. (Burada burjuva-revizyonist tarımsal reform projesinin mantığının 
izleneceğini varsayıyoruz.) Sovhozlar ve kolhozlar kısa sürede dağıtılmalarına olanak tanımayacak 
derecede kök salmışlar ve devasa bir ekonomik önem kazanmışlardır. Bu nedenle, SBKP 
revizyonistlerinin, sonuçları karanlıkta kalan ve genel olarak sistem için büyük tehlikelerle dolu bir 
ekonomik maceraya atılmayacak kadar bilgili ve deneyimli olduklarından kuşku duymak için de 
herhangi bir neden yoktur. Onlar, tarımın özel kapitalist dönüşümünü, sistem için büyük tehlikeler 
doğurmaksızın hazırlamaya çalışıyorlar ve çalışacaklardır. Dekolektivizasyon sürecinin olabildiğince 
kontrol altında tutulan bir süreç olarak yaşanması, SB burjuvazisinin, en başta da egemen burjuvazi 
olan Rus burjuvazisinin, uzun süreli genel çıkarları bakımından istenen bir şeydir. SB burjuvazisi gibi 
deneyimli bir burjuvazinin, normal koşullarda, ekonomik kaos içinde kendine yol açması beklenemez.  
 
Verimliliği yüksek olan çiftlikleri korumak için, bu tür çiftliklerde örgütlenen köylülerin ve diğer 
çalışanların, bunlardan ayrılmamaları için gerekli ekonomik önlemler alınmak zorundadır. Onlara 
tanınan olanaklar ve avantajlar öyle olmalıdır ki, köylüler kolhozlardan ayrılmayı avantajlı 
bulmasınlar. Olası avantajlar içinde geniş kredi olanakları, dışsatım kolaylıkları vb. gibi özel ya da 
küçük grup mülkiyetindeki işletmelere ve kolhozlara tanınmayacak olan ayrıcalıklar sayılabilir. 
Kolhozlara uluslararası ilişkiler kurma hakkının tanınması, yani dış ticarette devlet tekelinin kırılması, 
görece büyük ve verimli tarımsal işletmelerin ekonomik önem ve rollerini büyük ölçülerde 
artıracaktır. Bu dekolektivizasyon ile çelişmez mi? Eğer dekolektivizasyondan bütün kolektif çiftliklerin 
dağıtılması ya da tarımın tamamen bireysel işletmeler olarak örgütlenmesi anlaşılırsa çelişkilidir. Ne 
var ki dekolektivizasyon böyle anlaşılamaz. Sermayesinin organik bileşimi ve emek üretkenliği yüksek 
ve dolayısıyla kârları büyük olan ve devletin ve genel olarak sistemin sunduğu türlü ayrıcalıklardan 
yararlanan tekelci bir tarımsal işletmenin, kapitalist meta üretimi koşullarında dağıtılması hangi 
ekonomik yararı sağlar ki? Hisse sahiplerinin asıl emek-gücünü oluşturduğu ve kapitalist meta üretimi 
yapan güçlü tarımsal anonim şirket olarak tanımlanabilecek kolektif çiftliklerin dağıtılmaları, kurulu 
düzeni güçlendirmez, tersine zayıflatır.  
 
SSCB tarımında XIX. yüzyıl benzeri bir serbest rekabet bulmayı umanlar yanılacaklardır. Orada 
kolhozların ve sovhozların yanı başında bireysel, bağımsız küçük meta üretimi yapan işletmeler 
(kolhoz bahçesi ekonomisinin varlığı biliniyor) ve kapitalist meta üretimi yapan işletmeler boy 
gösterecektir. Ancak küçük toprak ekonomisi tarımda egemen bir ekonomi biçimi olmayacaktır. Bu 
tür ekonomi biçimi tarihsel olarak geride kalmıştır ve tarımı özel kapitalist çizgilerde örgütlemek için 



49 
 

bu tür ekonomilerin egemenliği aşamasından geçmek gerektiği düşünü müzelik bir düşün olmaktan 
öte bir değer taşımaz. Bırakalım kapitalist olmayan küçük toprak ekonomisini, küçük çaplı kapitalist 
meta üretimi de SB tarımının egemen ekonomi biçimi olmayacaktır. Bu tür ekonomilerin egemen 
olması demek, tarımın bugünkü durumundan gerilere savrulması demek olacaktır. SB tarımının 
yeniden örgütlenmesinde ekonomik önlemlerle ve yasalarla, küçük toprak ekonomisi, büyük toprak 
ekonomisi ile karşılaştırma içinde sınırlı tutulacaktır. Orta ve büyük ölçekli kolektif kapitalist 
üretimden, orta ve büyük-ölçekli bireysel kapitalist üretime geçişin ağır ve sancılı olacağı ne denli 
açıksa, bu dönüşümün tarımın yıkımına yol açmaksızın gerçekleştirilmek durumunda olduğu da o 
denli açıktır. Hele hele SB gibi büyük bir emperyalist devleti yöneten revizyonist gerici burjuvazinin, 
bu sorunda ekonomik maceracı olduğuna inanmak için yeterli kanıt olduğu söylenemez.  
 
Özel kapitalist meta üretiminin tarımda egemen üretim biçimi durumuna getirilmek istendiği 
doğrudur. Gorbaçev kliğinin programı tarımda devlet kapitalizminden ve kolektif kapitalizmden özel 
kapitalizme dönüşüm programı olarak tanımlanabilir ama bunun bir vuruşta gerçekleşeceği ise 
fantastik bir düştür. Gelişmenin yönü ile gelişmenin vardığı noktayı birbirine karıştırmak, SB tarımında 
olan bitenleri anlamayı olanaksız kıldığı gibi, Rus modern revizyonizmine karşı mücadeleye de 
yardımcı olmaz. Tarımın rasyonel örgütlendirilmesi adı altında (desantralizasyon, merkeze karşı 
tabanın inisiyatifini artırmak, vb. yöntemlerle) alınan burjuva ekonomik önlemler ayrıntılı ve saldırgan 
eleştirinin konusu yapılmak durumundadır ama bu bilimsel eleştiri birtakım fantezilerle 
süslenmemelidir. Karar, kararın uygulamaya konulması ve sonuçların elde edilmesi birbirine 
karıştırılmamalıdır.  
 
Verimli olmayan kooperatif çiftlikleri parçalamanın ekonomik yolunun küçük-ölçekli üretim ya da 
küçük toprak ekonomisi olduğu açık. Ancak Sovyet tarımının yazgısını ne tür ekonomi biçiminin 
belirleyeceği sorununda herhangi bir soru işaretine yer olmamalı. Tarımın yazgısı bireysel ve küçük-
ölçekli kooperatif işletmeler tarafından değil, büyük tarım işletmeleri tarafından belirlenecektir. 
SB'nin ulaştığı gelişme aşamasında başka türlü olması da beklenemez.  
 
Kentte olduğu gibi kırda da özel işletmecilik, SB ekonomisinin başat karakteristiklerini değiştirmez. 
Politik tekeli elinde tutan ve büyük sanayi ve sovhozları kontrol eden yeni burjuva sınıfı, yeni 
kapitalist sınıf küçük ve orta-ölçekli kapitalist işletmelerin varlığını kendisi için tehlike olarak görmez. 
Bu sınıf özel kapitalizmin kontrol-dışı gelişmesini önleyecek ekonomik, mali ve politik araçlara 
sahiptir. Ancak büyük-ölçekli özel kapitalist işletmeler, anonim şirket biçiminde de olsa, sistem için 
büyük tehlike oluştururlar. Bundan dolayı da, yeni kapitalist sınıf, tek tek kapitalist işletmeler aleyhine 
genel kapitalist çıkarlarını korumayı ihmal etmeyecektir. SB'nin gelecekteki kapitalist ekonomisi, 
bugün olduğu gibi, "karma ekonomi" olmaya devam edecektir. Burada "karma ekonomi" kavramı, 
kuşku yok ki, sosyalizm ile kapitalizmin bir arada var olduğu (isterseniz barış içinde birlikte var 
oldukları deyiniz) bir ekonomik sistemi anlatmaz; devlet, kooperatif ve bireysel kapitalist işletmelerin 
bileşimini anlatır. SB'nin dayandığı devlet kapitalizmi ve kooperatif kapitalizmi ilişkisinin zamansız 
olarak değişikliğe uğratılması sistemin çöküşünü birlikte getirir ki, yeni kapitalist sınıfın bu riski göze 
almayacağı tartışma götürmez.  
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Serbest Pazar Ekonomisi 
 
Üzerinde ayrıntılı ve derinliğine olarak durulması gereken sorunlardan biri de tarım ekonomisinde 
pazarın önemi ve rolü olmalıdır. Sorun burada genel çizgileriyle ele alınacaktır.  
 
Tarımsal Gorbaçev reformları ile SB kırında özel meta üretiminin ve dolaşımının genişleyeceği, 
ekonomi politik biliminin ABC’sinin bilinmesi durumunda, tartışma götürmez denli açıktır. Bu, özel 
ticari ekonominin güçlenmesi, dolayısıyla paranın ekonomik gücünün ve rolünün büyümesi demektir. 
Tarımsal serbest pazar ekonomisi içinde para-servet sermayeye dönüşecek ve tarımsal özel 
kapitalizm yeni bir toplumsal-ekonomik biçim olarak sistem içinde yerini alacaktır.  
 
Meta üretimi ve serbest değişimin gelişmesi kapitalizmin gelişmesidir.  Tarımsal meta ekonomisi 
sınırlanmadığı sürece, meta üretiminin nesnel yasalarına uygun olarak kapitalist meta üretimine 
dönüşecektir. Gerekli olan nesnel ve öznel koşulların varlığı durumunda meta üretimi, basit ya da 
küçük meta üretimi olarak kalamaz. "Üretimin ilk özelliği, bir noktada asla uzun bir süre kalmaması ve 
sürekli bir değişme ve gelişme halinde olmasıdır…" (Stalin) Eğer zaten böyle olmasaydı insanlık var 
olamazdı. İnsanlığın var olabilmesi için emeğinin üretkenlik derecesini ve dolayısıyla üretim oylumunu 
sürekli olarak artırması gerekir. Ekonomik yasalar insan iradesinden bağımsız, yani nesnel yasalar 
olduklarından onların durdurulmaları ya da ortadan kaldırılmaları olanaksızdır. Onların işleyişleri 
ancak belli nesnel ve öznel koşullarla sınırlandırılabilirler. Meta üretimi bir kez tarih sahnesine çıktı 
mı, onu olanaklı kılan ekonomik koşullar varlıklarını sürdürdükleri sürece varlığını korumayı sürdürür. 
Sözün özü, meta üretimi ekonominin sosyalist örgütlenmesi gerçekleşmeksizin, yani burjuva üretim 
ilişkileri sürdüğü sürece, bir yerde durdurulamaz ve gelişmesi içinde basit meta üretiminden kapitalist 
meta üretimine dönüşecektir.  
 
Meta üretimin olduğu yerde meta dolaşımı, yani değişim vardır. Serbest meta değişiminin var olduğu 
yerde de küçük ekonominin küçük-burjuva, kapitalist yolda gelişmesi. "...Ekonomi politiğin basit bir 
kuralı olarak, itiraz kabul etmez bir gerçektir ki, meslek sahibi olmayanın her günkü deneyiminin bile 
teyit edeceği gibi, bir kez değişim oldu mu küçük ekonomi mutlaka burjuva, kapitalist yolda 
gelişecektir. " (Aynî  Vergi, Lenin, Seçme Eserler, c. 3, s. 601) 
 
Meta üretiminin gelişmesi sürecinde para-servet sermayeye, basit meta üretimi de kapitalist meta 
üretimine dönüşür. Para-servet sahibi değer yaratan tek meta olan emek-gücünü satın alır ve tüketir 
(emek). Meta olarak emek-gücünün değerini ödeyen para sahibi, emek-gücünün yarattığı artı-değere 
el koyar ve böylece para sermayeye dönüşür. Meta dolaşımının formülü (MPM) yerini sermayenin 
genel formülüne (PMP) bırakır. Böylece meta üreticilerinin bir bölümü, meta üretiminin doğası gereği 
küçük bir bölümü, sermaye sahipleri yani kapitalistler durumuna gelirler. 
  
SB'de kabul edilen ve uygulamaya konulması planlanan ve kısmen konulan reformlar, meta üretimi ve 
dolaşımını genişletecek ve reform sürecine karışma olmadığı sürece para-servet sahiplerinden 
kapitalistler yaratacaktır. Paralel ekonomide zaten var olan kapitalistlerin sayısı hızla çoğalacaktır. 
(Aralarındaki karşılıklı diyalektik ilişki nedeniyle tek tek ekonomi kollarına ilişkin reformların 
birbirlerinden tamamen ayrı olarak analiz edilip değerlendirilemeyecekleri doğru olsa da, her bir 
sektörün bağımsız olarak incelenmesi de sorunun kavranabilmesi bakımından zorunludur.) 
 
Paranın sermayeye dönüşmesi için meta dolaşımı olmazsa olmaz bir koşuldur. "Metaların dolaşımı 
sermayenin başlangıç noktasıdır. Metaların üretimi ve onların gelişmiş biçimi içinde dolaşımı, yani 
ticaret, sermayenin ortaya çıkması için tarihsel koşulları oluştururlar..." (Kapital, c. l, Ing., s. 247r) (3) 
"...Tarihsel olarak, sermaye, toprak mülkiyetiyle öncelikle her zaman para biçiminde karşı karşıya 
gelir; parasal servet biçiminde, tüccar sermayesi ve tefeci sermayesi biçiminde..." (a. g. y.) Yani 
sermayenin ilk görünüş ya da ortaya çıkış biçimi paradır. SB'de büyük miktarda tasarruf ya da para 
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birikiminin varlığına işaret etmiştik. Yasal para-servete yasadışı para-servet de eklendiğinde, özel 
meta üretimi ve meta dolaşımının etki alanının genişlemesinin yasal ve ekonomik koşulları 
oluşturulduğunda para, görece hızlı olarak, öncelikle tüccar sermayesine ve tefeci sermayesine 
dönüşecektir. Burada da gerekli değişikliklerle birlikte, tüccar sermayesi ve tefeci sermaye (faiz 
getiren sermaye) sermayenin modern ana biçiminden önce ortaya çıkacaktır. Zaten "meta biçimine 
girmedikçe, para sermayeye dönüşmez. " (a.g.e.  s. 168) Gelişmiş biçimiyle meta değişimi, yani 
ticaret, paranın meta biçimine girmesine ve en sonu sermayeye dönüşmesine neden olur. (4) 
 
SB ekonomisinin yeniden yapılanmasında pazar güçlerine ağırlık tanıyan Gorbaçev, büyük ölçüde 
stabilize edilen devlet alım kotalarının üzerindeki ürünün, çiftlikler tarafından serbestçe kullanılmasını 
savunur. Sosyalist ekonomik kuruluşun başlangıç aşamalarında doğru olarak kabul edilebilecek 
böylesi bir ekonomik politika, "gelişmiş sosyalizm" aşamasında ileriye doğru değil, geriye doğru gidiş 
politikasıdır. Var olan politik sistemin sınıfsal ve politik karakterinden bağımsız olarak, ister kooperatif 
ticareti ister özel ticaret olsun, "ticaret özgürlüğü kapitalizmdir; kapitalizm vurgunculuktur. " (Aynî 
Vergi) Kapitalizmden sosyalizme geçiş sorunlarını tartışırken Lenin'in serbest değişim üzerine 
görüşleri, sosyalizmden kalma biçimlerden klasik kapitalist biçimlere geçiş sorunlarının (yeni kapitalist 
ekonomik yapının iç sorunlarının) tartışıldığı bugünkü SB'de yaşanan süreç için de, gerekli 
değişikliklerle birlikte, geçerlidir. "Serbest değişim nedir?", diye sorduktan sonra şöyle yanıt verir 
Lenin: "...0 sınırlanmamış ticarettir ve kapitalizme doğru geri dönme demektir. Serbest değişim ve 
ticaret özgürlüğü küçük meta sahipleri arasında meta dolaşımı demektir. En azından Marksizm’in 
unsurlarını inceleyen hepimiz biliriz ki, bu değişim ve ticaret özgürlüğü, kaçınılmaz olarak, meta 
üreticilerinin sermaye sahipleri ve emek-gücü sahipleri olarak, kapitalistler ve ücretli-işçiler olarak 
bölünmelerine götürür, yani gökten düşmeyen ama dünyanın her yerinde kesenkes tarımsal meta 
ekonomisinden doğan kapitalist ücret-köleliğinin yeniden canlanması..." (Ürün Fazlasına El Koyma 
Sisteminin Aynî Vergi ile Değiştirilmesi Üzerine Rapor, Mart 1921, a.g.y, s. 571, abç) Görülüyor ki, 
revizyonist ekonomik politikalarını Lenin'in 1920'lerin hemen başlangıç yıllarındaki politikalarına 
dayandırmaya çalışan SBKP revizyonistleri, Lenin'de aradıklarını bulamazlar. Daha henüz sosyalist 
ekonomik kuruluş sürecinin başlangıç aşamasında bile tarımsal meta ekonomisinin içerdiği tehlikeleri 
tartışma konusu yapan ve ticareti özel ticaretten kooperatif ticaretine, oradan da devlet ticaretine 
dönüştürmenin yollarını arayan Lenin'e karşılık Gorbaçev, tarımsal meta ekonomisini, serbest 
değişimi ve ticaret özgürlüğünü savunur. Tarımının sosyalist dönüşümünün yolunu kooperatif 
sisteminde bulan o Lenin ki, politik olarak sosyalist, ama ekonomik olarak henüz sosyalist olmayan 
SB'de, küçük üreticiler kooperatiflerinin küçük-burjuva, kapitalist ilişkileri davet edeceklerini, onların 
gelişmelerini kolaylaştıracaklarını, küçük kapitalistleri ön plana iteceklerini ve en çok onlara kazanç 
sağlayacaklarını da yazar ve Rusya'nın o günkü koşullarında kooperatif toplulukları için hak ve 
özgürlüklerin kapitalizm için hak ve özgürlükler olduğunu ve bunu unutmanın aptalca ya da canice bir 
şey olacağını da ekler. (Aynî Vergi) Gorbaçev ise, kooperatif topluluklar için hak ve özgürlükler 
istemek bir yana, özel meta üretimi ve serbest değişim için, tarımsal meta ekonomisi için propaganda 
yapıyor ve bu yönde reformların gerçekleştirilmesini savunuyor.  
 
Toparlayacak olursak, devlete teslim edilen tarımsal ürün kitlesi dışında kalanın serbestçe satılması, 
yalnızca yerel pazarda değil, ulusal pazarda ve büyük tarımsal işletmeler açısından dünya pazarında 
da satılması kapitalizmin gelişmesidir. Proletarya diktatörlüğünün var olmadığı ve ekonomik 
zorunluluklar tarafından proletarya diktatörlüğüne dayatılmamış böylesi bir politika, sosyalist 
ekonominin ve proletarya diktatörlüğünün güçlenmesi yararına değil, yeni kapitalist ekonominin ve 
burjuva-revizyonist bürokratik diktatörlüğün yararına olur.  
 
Meta üretimi ve dolaşımı alanının genişlemesi, görece küçük-ölçekli küçük meta üreticileri 
kooperatiflerinin yanı sıra, özel olarak kapitalist unsurların, yeni kulakların, bu kez yasadışı olarak 
değil, yasal olarak ortaya çıkmasına götürür. Sözleşme sistemi ve kiralama gibi sistemler, özellikle 
ikincisi, küçük kapitalistleri ön plana itecektir. Paralel ekonomi ve yasal tasarruflar aracılığı ile biriken 
para, uygun ekonomik koşullarda, para sahipleri ihtiyatı elden bırakmaksızın, yasal sermayeye 
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dönüşecektir. Üretim araçlarının ve tüketim maddelerinin serbest ticarete konu olduğu yerde, 
paranın özel sermayeye dönüşmesi kaçınılmazdır.  
 
NEP döneminde "Nepman" olarak yeni burjuvazi ortaya çıktı. İstenmediği halde çıkmadı. Yeni 
Ekonomik Politika'nın gerçekleşmesi, NEP kapitalistlerinin doğuşundan ayrılamaz. Hatta denilebilir ki, 
NEP kapitalistlerinin doğuşu NEP'in gerçekleşmesidir. SBKP revizyonistleri "yeni" ekonomik reform 
programları ile yeni özel kapitalist bir sınıf oluşturmayı, ekonomik ve toplumsal tabanlarını 
genişletmeyi amaçlıyorlar. Kapitalist çizgilerde, ama kötü yönetilen kolhozların ve sovhozların 
yarattığı düşünülen tarımsal ekonomik sorunların yeni burjuvazinin katkılarıyla çözülebileceği 
hesaplanıyor. Üretim araçları üzerinde özel mülkiyet ve toprak ekonomisinde serbest rekabet, özel 
kapitalizme yolu açacak ve sorun çözücü olmaktan çok sorun yaratıcı olacaktır. Potansiyel sorunların 
yalnızca tarımı, hatta yalnızca ekonomiyi ilgilendiren sorunlar olmayacakları da ek bir açıklamayı 
gerektirmez. Her üretim kolunun, dolaylı ya da dolaysız, başka üretim kolları için de çalıştığının, 
dolayısıyla tarımın yalnızca tarım için çalışmadığının bilinmesi yeterlidir.  
 
SB köylülüğü kooperatif toplulukları olarak örgütlenmiş olmasına karşın, küçük-burjuva ekonomik 
karaktere sahiptir. Birikmiş parası vardır ve meta üretiminin koşullarının iyileştirilmesini ve serbest 
değişimin sınırlarının genişletilmesini ister. Görece gelişkin bir tarımın köylüsü olarak kendi öz 
tüketimi için değil, değişim için üretir. Küçük-burjuvazi, Lenin'in tanımlamasıyla, "vurgunculuğun ve 
özel kapitalizmin temelidir, karakteristik ekonomik tipidir. " (Aynî Vergi) 
 
Tarımsal özel sermayenin ve özel kapitalizmin ortaya çıkışı, para-sermayenin ve ticari kapitalizmin 
ortaya çıkışı ile sınırlanamaz. Para-sermaye üretken sermayeye dönüşür. Ancak bu dönüşüm, 
hammaddeler vb. gibi üretim araçlarının meta olmalarının yanı sıra, tüketilmesi değer yaratan bir 
meta daha gerektirir: emek-gücü. Emek-gücünün meta durumuna gelmesi üretken sermayenin 
ortaya çıkması için olmazsa olmaz bir koşuldur. Emek-gücü meta durumuna gelmeksizin, SB'de 
tarımda da işlev gören sermaye, yasal olarak tüccar ve tefeci sermayesi olmaktan öteye geçemez. 
Ekonomik Perestroyka’nın gerçekleşebilmesi için emek-gücünün meta durumuna gelmesi başlangıçta 
birçok sınırlama ile birlikte zorunludur. Meta üretimi ve serbest değişim, genel olarak pazar güçlerinin 
evrimi, SB revizyonist gericiliğinin bugünkü aşamada emek-gücünü meta olarak ilan etmekten 
çekinmesinin -her şeyin bir zamanı var!- gereksiz olacağı bir aşamaya ulaştığında (revizyonist 
ekonomik programın kısa sürede birtakım sonuçlar vermesi isteniyorsa bu aşamanın gecikmemesi 
gerekiyor ve zaten meta durumuna geldiği ilan edilmeksizin emek-gücü özel üretim bakımından da bir 
meta olacaktır), SBKP revizyonistlerinin emek-gücünün "ussal ve fiziksel yeteneklerin bütünü"nün 
meta durumuna geldiğini ilan etmeleri, bütün sosyalist olma savlarını yıkmaya yetecek denli güçlü ve 
ters tepen bir silah olacaktır.  
 
Emek-gücünün meta olması demek, tüketilmeksizin kalamayacağına göre, artı-değer üretmesi, yani 
kendi kendisini yeniden üretebilmesi için gerekli olan tüketim araçları değerinden daha fazlasını 
üretmesi demektir. Bu artı-değere emek-gücünü satın alan tarafından el konulur, yani emek-gücü 
sahibi sömürülür. Bu durunda "gelişmiş sosyalizm" aşamasının, komünizme onca yaklaşmış 
sosyalizmin insanın insan tarafından sömürülmesi ile bağdaşabileceği, Marksist sosyalizm açısından 
açıklanamayacağı için, emek-gücünün meta durumuna geldiğinin kabul edilmesi, Gorbaçev gibi 
"cesur" revizyonistler bakımından bile kolay değildir. Devlet işletmelerinde ve sınırlı olarak kooperatif 
işletmelerde ve gayri resmi ekonomide halen meta olan emek-gücü, genel olarak bir meta durumuna 
geldiği ilan edilmeksizin, özel tarımsal ekonomi bakımından da meta karakteri kazanır. SBKP 
revizyonistleri bunun yöntemlerini bulacak denli deneyim sahibidirler. Burada olası yöntemler 
üzerinde ayrıntılı olarak durulacak değildir, ancak bunlardan en olası olanına işaret etmekte yarar var.  
 
Bu yöntem, emek-gücünün devlet tarafından özel işletmelere kiralanması yöntemidir. Gerekçe 
hazırdır: küçük tarımsal işletmecilik her tür küçük işletmecilik gibi, modern teknoloji kullanmaya 
elverişli değildir. Bundan dolayı emek üretkenliğini ve dolayısıyla tarımsal ürün kitlesini artırmak ve 
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uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanabilecek büyük özel işletmeler kurulması zorunludur. 
Böylesi işletmeler büyük sayıda emek-gücü olmaksızın kurulamayacaklarına ve emek-gücünün meta 
olduğunun itirafı sömürünün varlığının kabulü demek olduğundan, çözüm yolu emek-gücünün sözü 
edilen türden işletmelere kiralanmasıdır. Devlet-işçisinin özel işletmeye kiralanması. Devlet sosyalist 
bir devlet olduğundan (!) ve emek-gücü sahibi ücretini devletten aldığından (tabii görünüşte) burada 
sosyalist teoriye aykırı herhangi bir şey yoktur, aksine bu teorinin yaratıcı biçimde geliştirilmesi söz 
konusudur! Kapitalist devlet tarafından satın alınan emek-gücünün, özel kapitalistlere kapitalist 
kiralanmasına dayanılarak kurulacak özel kapitalizm, içinden çıkılmaz sorunlar yaratacağından, çok 
geçmeden bu sistem ya da yöntem terkedilmek zorunda kalınacaktır. Kim bilir, belki de yanılırım ve 
emek-gücü sorununda "namuslu" kapitalist pratiğe, kısa sürede tanık olunur.  
 
Tarım kapitalistlerinin yalnızca küçük meta üreticilerinin rekabet nedeni ile farklılaşmalarından ortaya 
çıkacakları söylenemez. Birçok sovhoz ve kolhoz yöneticisi ve diğer yöneticiler arasından, küçük, hatta 
daha başlangıçta orta-ölçekli üretim yapan kapitalistler doğabilir. İşletme yöneticileri yeni bürokratik 
burjuvazinin bir katmanını oluştururlar ve onlar arasında hatırı sayılır para servet birikimine sahip 
olanlar az değildir. Onlar açısından para-servetin yalnızca yasal yollardan elde edildiği de iddia 
edilemez. İşletme yöneticileri bulundukları mevkileri kötüye kullanarak çeşitli yollardan (örneğin 
paralel ekonominin bir bileşeni olarak karaborsa ticaretten) para sahibi ve hatta yasadışı olarak emek-
gücü satın alarak, sermaye sahibi olma olanaklarını elleri altında bulundururlar. Daha 1952 yılında 
toplanan XIX. Parti Kongresi'ne sunulan Merkez Komitesi Çalışma Raporu'nda, mevkii kötüye 
kullanma sorununa yer verilmektedir.(5) Görece hızlı büyüyecek az sayıda özel kapitalistin işletme 
yöneticileri arasından çıkması sürpriz olmayacaktır. Ancak SB'de özel kapitalist yetiştiren ana toprak 
işletme yöneticileri katmanı ya da kolektif kapitalizm değil, küçük meta üreticileri ya da küçük meta 
üretimi olacaktır. SB'de ilkel özel sermaye birikimi, diğer etmenlerin örneğin, kredi vb. yanı sıra, meta 
üreticileri arasında rekabet nedeniyle sağlanacaktır. Meta üretimi sisteminde, meta üretimi de meta 
üreticileri de değişmeden kalmayacaklar ve meta üretiminin yasaları gereği, küçük meta üretimi 
kapitalist meta üretimine, küçük meta üreticileri de kapitalist meta üreticilerine dönüşeceklerdir."... 
Meta üretiminin oluşturduğu temel, geniş boyutlu bir üretime, yalnızca kapitalist biçimde olmak 
koşuluyla elverişlidir. Bu nedenle bireysel meta üreticilerinin ellerinde toplanan belli miktarda bir 
sermaye birikimi, özgül kapitalist üretim tarzının zorunlu önkoşuludur... Özgül kapitalist üretim 
biçiminin tarihsel sonucu olmak yerine, tarihsel temeli olması nedeniyle, buna, ilkel birikim 
denilebilir..." (Kapital, c. l, s. 641) Gerekli değişikliklerle birlikte, bu açıklama SB'nin bugünkü 
durumuna da uygulanabilir. Marks, burada genel olarak kapitalist sermayenin ortaya çıkışını, ilkel 
sermaye birikimi konu alır ve kapitalizmin biçimleri özel kapitalizm, devlet kapitalizmi vb. arasında 
ayrım yapmaksızın yazar. Çünkü ilkel sermaye birikimi aşamasında, böylesi bir ayrımı olanaklı kılacak 
ekonomik koşullar zaten yoktur. Bir başka deyişle, bu aşamada henüz devlet kapitalizmi ekonomik bir 
kategori olarak tarih sahnesine çıkmış değildir. Marks'ın ele aldığı özel sermaye birikiminin 
oluşumudur. Bugünün SB'sinde özel sermaye birikimi ile feodalizmden kapitalizme geçişin ekonomik 
koşullarını hazırlayan ilkel sermaye birikimini karıştırmaktan tamamen uzak olarak, SB'de ilkel 
yeniden özel sermaye birikiminin de özel kapitalist meta üretiminin temeli olacağı söylenmelidir. Bu 
süreç zaten uzun zamandır yaşanmaktadır ve kârı üretimin temel dürtüsü olarak kabul eden Gorbaçev 
reformları ile şimdiye dek görülmemiş denli ivme kazanacaktır.  
 
SBKP revizyonistlerinin ekonomik programlarında kilit rolü oynayan emeğin üretkenliğinin 
yükseltilmesi yöntemleri, Marks'ın yazdığı gibi sermaye birikimini hızlandırma yöntemleridir: "...bu 
temel (meta üretimi -b.n.) üzerinde gelişen emeğin toplumsal üretkenliğini yükseltmeye yarayan 
bütün yöntemler, aynı zamanda kendisi de birikimin yapıcı öğesi olan artı-değer ya da artı-ürün 
üretimini yükseltme yöntemleridir. Bu durumda bunlar, aynı zamanda, sermayenin sermaye ile 
üretimi yöntemleri ya da sermaye birikimini hızlandırma yöntemleridir..." (Kapital, c. l, s. 641) Bundan 
dolayı, emek üretkenliği sorununun sermaye birikimi açısından da incelenmesi ve eleştirilmesi, 
revizyonist ekonomik teorilerin ve ekonomik politikaların niteliklerinin anlaşılabilmesi bakımından 
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gerekli. Konumuz açısından sermaye birikiminin yöntemleri üzerinde, şimdilik olmak üzere, ayrıntılı 
durmamayı ve kısaca işaret etmeyi yeğledik.  
 
Tarımsal ekonomik reformların gerçekleşmeleri, kolhoz bahçesi ve gayri resmi ekonomi olarak zaten 
var olan tarımsal özel sektörün, kısa sürede, büyük ölçüde genişlemesi de demek olacaktır. Serbest 
pazar, gitgide daha büyük ölçüde, tarımsal ekonominin düzenleyicisi olacaktır. Sosyalizm ekonominin 
planlanmasını gerektirirken, pazar, planlamanın -bilimsel planlamadan söz ediyoruz- inkârıdır. Bunu 
şöyle de ifade edebiliriz: Pazar, planlamanın, dolayısıyla sosyalizmin inkârıdır. Toplumun 
gereksinmelerinin bilgisine dayanan bilimsel bir planlama olmaksızın sosyalizm bir aldatmacadır. 
Ancak bu demek değildir ki, pazar bir vuruşta ortadan kaldırılabilir. Tüketim malları için pazar, uzun 
süre varlığını korur, ama bu serbest pazar değildir; sosyalist devletin denetim alanı dışında kalan ve 
değer yasasının düzenleyici rol oynadığı bir pazar değildir. Pazar, ülkenin ekonomik gelişmişlik 
derecesine bağlı olarak, proletarya diktatörlüğü döneminde de, kısa ya da görece uzun süre, ulusal 
ekonominin düzenleyicisi olarak kalabilir. Üretim güçlerinin görece az gelişmiş olduğu ülkelerde daha 
uzun süre, görece gelişmiş olduğu ülkelerde ise daha kısa süre. Üretim güçlerinin, sosyalist 
ekonominin hemen kurulmasına olanak verecek denli çok gelişmiş olduğu ileri kapitalist ülkelerde, 
pazarın düzenleyici bir rol oynayamayacağı da tartışma götürmez. Pazarın düzenleyici rol oynadığı 
ülkelerde gözden kaçırılmaması gereken odur ki, bu ülkelerin ekonomisi henüz sosyalist değildir; 
sosyalist ekonomik biçimi de içeren birçok üretim biçiminin bir bileşimidir ama genel olarak  
pre-sosyalisttir. Burada açık olarak anlaşılması gereken, pazarın ve değer yasasının sosyalist 
ekonominin düzenleyicileri olamayacaklarıdır.  
 
Pazar güçlerine karşılık verecek biçimde yeniden yapılandırılmış bir ekonomi peşinde koşan SBKP 
revizyonistlerinin ekonomik politikaları, bilinmeyen pazar için üretimin gitgide büyümesine yol 
açacak, üretimin anarşik yapısını derinleştirecektir. Böylece üretim güçlerinin kötü kullanılması daha 
büyük boyutlar kazanacak ve derinleşecektir. Özel üretken sermaye birikimi, emek-gücü serbest 
pazarda alınıp satılmadan, yani meta durumuna gelmeden oluşmayacağından, böylesi bir birikim 
yaratmak isteyen SBKP revizyonistleri, şu ya da bu görünüş altında emek-gücünü özel meta 
durumuna getirmek zorunda kalacaklardır. Böylece artı-değer yaratan tek meta ve tek üretim gücü 
olan emek-gücünün kâr amacıyla kötüye kullanılması ya da israfı büyük boyutlar kazanacaktır. Bu, 
üretim ilişkileri ile üretim güçleri arasında zaten var olan antagonist çelişkileri daha da derinleştirecek 
ve keskinleştirecektir. Üretim ilişkileri ile üretim güçleri arasındaki çelişkiler sorunu başlı başına ele 
alınacağından, burada yalnızca işaret etmekle yetiniyoruz. Pazarın düzenleyici bir rol oynadığı 
ekonominin kaçınılmaz sonuçlarından biri de büyüyen bir işsizlik olacaktır. İşsizlik de üretim güçlerinin 
kötü kullanılmasının biçimlerinden biridir.  
  
Değer yasasının düzenleyici bir rol oynadığı ekonominin, sosyalist bir ekonomi olamayacağını gördük. 
Bu yasa SB tarım ekonomisinde gitgide daha büyük bir rol oynamaya başlayacak ve belli bir gelişme 
aşamasında ekonominin düzenleyicisi durumuna gelecektir. Meta üretiminin var olduğu yerde değer 
yasası vardır; bu yasa "meta üretiminin yasasıdır" (Stalin) ve meta üretiminin sona ermesiyle varoluş 
nedenini yitirir. Sosyalizmde değer yasası, belli sınırlar içinde, düzenleyici bir rol, sınırlı bir düzenleyici 
rol oynar. Zira üretim araçlarının tersine, kişisel tüketim maddeleri henüz meta niteliklerini korurlar. 
Başlıca üretim araçları toplumsal mülkiyet durumuna geldiğinden, değer yasasının üretim araçları 
üretimi bakımından düzenleyici bir rol oynadığından söz edilemez. Burada değer yasası, üretim 
araçlarının da meta oldukları dış ticaret ilişkileri açısından bir anlam ve önem taşır. Komünist 
toplumun ilk aşamasında, eş deyişle sosyalist düzende, değer yasasının işleyiş alanı meta dolaşımı ile 
sınırlı değildir. Stalin sorunu şöyle açıklıyor: 
 
"Ancak değer yasasının işleyişi meta dolaşımı alanı ile sınırlı değildir. 0 üretime de uzanır. Doğru, 
değer yasası sosyalist üretimde düzenleyici bir işleve sahip değildir, ama yine de üretimi etkiler ve 
üretimi yönetirken bu gerçek bilmezlikten gelinemez. İşin doğrusu, üretim sürecinde harcanan emek-
gücünü karşılamak için gerekli olan tüketim malları, ülkemizde, değer yasasının işleyişine bağlı olan 
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metalar olarak üretilirler ve gerçekleştirilirler. İşte tam burada, değer yasası üretim üzerinde etkisini 
gösterir. Bu nedenle maliyet muhasebesi ve kârlılık, üretim maliyetleri, fiyatlar, vb. gibi şeyler 
işletmelerimizde gerçek öneme sahiptirler. Bu nedenle işletmelerimiz, değer yasasını hesaba 
katmaksızın işleyemezler ve işlememelidirler. " (SSCB'de Sosyalizmin Ekonomik Sorunları, İng., 
Foreign Languages Press, Peking, 1976, s. 18) 
 
Stalin, değer yasasının sosyalist ekonominin düzenleyicisi olmadığını ama sınırlı bir düzenleyici rol 
oynadığını ve aynı yasanın kapitalist sistemde ekonominin düzenleyicisi olduğunu açıkladıktan sonra, 
sosyalizmde bu yasanın, emeğin çeşitli üretim dalları arasında dağılımının oranlarının düzenleyicisi 
olmadığını da ekler.  
 
Bugünün yeni kapitalist SSCB'sinde durum nasıldır? Yeni kapitalist ekonomik düzende, değer yasası 
yalnızca tüketim malları üretimi ve dolaşımında değil, üretim araçları üretimi ve dolaşımında da işleyiş 
alanına sahiptir. Ne birincisinde, ne de ikincisinde, genel olarak açık düzenleyici bir rol oynadığı 
söylenemez. Ekonominin sosyalist karakteri nedeniyle değil, yeni kapitalist ekonomiye bürokratik 
karışma nedeniyle ya da tüketim maddeleri üretimine sübvansiyonlar ile karışma nedeniyle. Bu 
durumu sübvansiyonlarla gizlenmiş (gizlenmiş ya da örtülü enflasyon olgusu anımsansın) değer yasası 
düzenleyiciliği, olarak tanımlamak uygun düşer. Ekonomik Perestroyka süreci, değer yasasının 
gizlenmiş ya da örtülü düzenleyiciliğinden açık düzenleyiciliğine geçiş sürecidir de. Emperyalistlerin ve 
burjuva ekonomistlerin yıllarca salık verdikleri ve heyecanla bekledikleri değişikliğin gerçekleşmesi 
için koşullar olgunlaşmaktadır. 1990 yılında yürürlüğe girecek fiyat oluşum sisteminin büyük bir ilgi ve 
heyecanla beklenmesi nedensiz değildir. Emperyalistler ve onların çeşitli düzeylerdeki temsilcileri 
sosyalizmin çıkarlarını düşünmeyeceklerine göre, kendi zaferlerini kutlamaya hazırlanmaktadırlar. 
Değer yasasının açıkça ekonominin düzenleyicisi durumuna geldiği ve kârın temel, sürükleyici motif 
olduğu bir ekonomik yeniden yapılanmadan kimlerin çıkarı olduğunun anlaşılır olması gerekir.  
 
Yukarıda, değer yasasının SB'de, üretim araçları üretiminde de işleyiş alanı bulduğunu belirttik. 
Burada konumuz gereği, özellikle tarımsal üretimde kullanılan üretim araçlarına işaret etmek istedik. 
Makine ve traktör istasyonlarının kolhozlara satılmaları ile birlikte, traktörler ve tarım makineleri de 
meta durumuna geldiler. Bu nedenle değer yasası, tarımsal üretim araçlarının üretiminin ve 
dolaşımının düzenleyicisi durumuna geldi. Yukarıda değindiğimiz gibi, gelişme yönü, genel olarak 
meta durumuna gelecek olan üretim araçları üretimi ve dolaşımında da değer yasasının düzenleyici 
rol oynaması doğrultusundadır. Yeniden yapılandırılmış (sosyalist bir ekonomi yeniden 
yapılandırılmaz ama kendi diyalektiği içinde olgunlaşır) SB ekonomisi, düzenleyicisi, genel olarak ve 
açıkça, değer yasası olan bir ekonomi olacaktır.  
 
Sosyalizmde tüketim malları fiyatları, değer yasası hesaba katılarak, merkezi olarak belirlenir. Değerin 
pazarda gerçekleşmesine, yani fiyatını serbest pazarda bulmasına izin verilmez, (hem zaten gerçekten 
sosyalist bir ekonomide serbest pazar diye bir olgu da yoktur) daha doğru bir deyişle, tüketim malları 
dolaşımında değer yasasının düzenleyici bir rol oynamasının ekonomik koşulları sosyalist ekonomik 
kuruluş sürecinin belli bir aşamasında ortadan kalktığından, değer yasasının sınırlı bir işleyiş alanı 
vardır. Perestroyka SB'sinde ise tam tersi olacaktır; SB ekonomisi, kapitalist meta üretiminin nesnel 
yasaları gereği, değer yasasının düzenleyici rol oynadığı bir serbest pazar ekonomisi olacaktır. Tabii 
işler yolunda giderse… 
  
Değer yasasının düzenleyicisi olduğu bir ekonomide, sermaye konumuz açısından tarımsal özel 
sermaye, verimi ve dolayısıyla kârı yüksek olan ürünlerin üretimine yönelecektir. Emeğin dağılımı 
oranları da değer yasası tarafından belirleneceğinden, serbest pazar tarım ekonomisinin işgücünü 
kentsel istihdama, özellikle hafif sanayiye doğru itmesinin yanı sıra, tarımda da hafif sanayinin 
gereksinmelerini karşılamaya yönelik bir emek dağılımı ortaya çıkacaktır.  
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Tarımsal Perestroyka ve Üretim İlişkileri ile Üretim Güçleri 

Arasındaki Çelişki Sorunsalı 
 
Tarımsal reformların diğer şeylerin yanı sıra, üretim ilişkileri (hukuki bakımdan mülkiyet ilişkileri) ile 
üretim güçleri arasındaki karşılıklı ilişkiler açısından da ele alınması, SB tarımının ve genel olarak 
kırının gelişme yönü ve gelecekte alacağı olası görünümün anlaşılabilmesi için gerekli. SB kırında var 
olan ve yeniden yapılanma sürecinde ortaya çıkacak yeni çelişkilerin, ekonominin diğer 
sektörlerindeki çelişkilerle karşılıklı ilişkileri içinde analiz edilmeleri, çokuluslu Sovyet toplumunun 
kavranması bakımından bir gereklilik ve görevdir. Ne var ki, araştırma ve analizin de sınırlandırılması 
bilimsel yöntemine bağlı kalarak, konumuz gereği, şimdilik kırsal çelişkileri, onlar içinde de üretim 
ilişkileri ile üretim güçleri arasındaki çelişkileri ele almakla yetineceğiz. Böyle yapmakla sorunun 
temeli analiz edilmiş ve değerlendirilmiş olur.  
 
Daha önce açıklandı ki, tarımsal reformlar en azından kısa ve orta sürede, üretim güçlerinin 
gelişmesinin engelleyicisi olarak işlev göreceklerdir. Emeğin üretkenliğinin artırılması için üretimin 
teknik düzeyinin yükseltilmesi, kuşkusuz ki emeğin sömürülme derecesinin artması ile sonuçlanacak 
olmasına karşın, üretim güçlerinde ilerlemeyi, gelişmeyi temsil eder. Ne var ki kapitalist üretim 
biçiminin nesnel yasaları gereği, çok geçmeden tersine dönecek ve yeni tekniklerin üretime sokulması 
gitgide pahalanacağından; üretim güçlerinin, dolayısıyla üretimin gelişmesi frenlenecektir. SB 
tarımının görece geri teknik düzeyi koşullarında, üretim araçları üretimine büyük boyutlarda ek 
yatırım yapıldığı durumda tarımsal üretim güçleri görece hızlı bir gelişme göstereceklerdir. Ancak, SB 
ekonomisinin bugünkü durumu Kısım I’e büyük boyutlarda ek yatırım yapmaya elverişli değildir. 
Askeri harcamaların aşırı yüksekliğinin yanı sıra, tüketim malları üretiminin kötü durumuna işaret 
etmek durumun anlaşılabilmesi için yeterli olabilir. Dolayısıyla kısa sürede, tarımsal üretim güçlerinde 
tarım ürünleri açığını ve Kısım II için ham ve yardımcı madde eksikliğini kapatmaya yetecek denli bir 
yükselme beklenemez. Büyük tarımsal işletmelerin bugünkü durumları ve devletin yatırım 
kaynaklarının elverişsizliği bilindiği içindir ki, SBKP revizyonistleri kolektif sözleşme ve kiralama gibi 
sistemleri uygulamaya koyuyorlar; küçük toprak parçaları üzerinde yapılan üretimi özendirme 
yöntemlerini kullanıyorlar.  
 
Çokça propagandası yapılan bu tür ekonomi biçimleri, ileri teknik kullanılmasına elverişli 
olmadıklarından ve emek-gücünün aşırı yıpranmasına neden olacaklarından, üretim güçlerinin 
gelişmesinin etkenleri değil, köstekleri olacaklardır. Üretim güçlerinin gelişmesi bakımından küçük 
ekonomik birimler, hele hele üretimin toplumsallaşma derecesinin görece yüksek olduğu ekonomik 
koşullarda, elverişsiz birimlerdir ve üretim güçlerinin toplumsal karakterinin gelişmesini frenlerler. 
Bunlar modern üretim araçlarından yararlanmaya, yeni agro-tekniklerin uygulanmasına elverişli 
biçimler değildirler. Görece geri üretim güçlerine sahip olan bir ülkede gerçekleşen proletarya 
devriminin sonuçlarından biri olarak küçük-ölçekli üretimin yaygınlaşması, (örneğin Ekim Devrimi 
sonrası Rusya'da olduğu gibi) hatta bunun büyük-ölçekli üretim aleyhine olarak gerçekleşmesi, 
sosyalist ekonomik teori bakımından istenen bir durum olmamasına karşın, hem görece geri üretim 
güçleri ve hem de bunun bir sonucu olarak, emekçi köylü kitlelerinin ekonomik ve politik eğilimleri 
nedeniyle kaçınılmazdır. Üretim güçlerinin gelişme düzeylerinin görece geri ya da az gelişmiş olduğu 
koşullarda anlaşılabilir ve ilerici olan bir ekonomik önlem, üretim güçlerinin görece gelişkin olduğu 
koşullarda, sosyalist teori açısından anlaşılmaz ve gerici olur.  
 
Sözleşme sistemi, toprak kiralama sistemi ve gelişme olanakları sınırlı olan kolhoz bahçesini 
özendirme sistemi, üretim güçlerinin gelişme düzeyini artırmak bir yana, olumsuz rol oynayacaklardır. 
Bu tür ekonomi biçimleri, genel olarak küçük toprak ekonomisi sistemi, kısa süreli olarak kolhoz ve 
sovhozlardaki tarımsal emek-gücü fazlasını soğurabilir, yiyecek maddelerinin üretiminde artış 
sağlayabilir, kentlere göç azaltılabilir, kolhozcu köylüler ve tarım proleterleri arasında var olan çalışma 
isteksizliği görece düşürülebilir vb. Bireylerin küçük-burjuva psikolojisini ve özel mülkiyetçi duygularını 
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ve eğilimlerini özendirici, kışkırtıcı bu burjuva ekonomik önlemlerin yetmezliği, özel tarım sektörünün 
tatmin etmezliği görülünce, özel sektörün genişletilmesi yoluna gidilmesi kaçınılmaz olur. Bu da daha 
önce açıklandığı gibi, emek-gücünün meta durumuna gelmesi olmaksızın gerçekleşemez. Bu durumda 
tarımda emek-gücünün meta karakteri yasal olarak tanınmak zorunda kalınır. Böylece kırsal nüfusun 
üretim araçlarının özel mülkiyetine sahip olanlar ile emek-gücü sahipleri, sömürenler ve sömürülenler 
olarak bölünmesi gitgide daha büyük boyutlar kazanır. Burjuva ekonomik önlemlerin sonuçları olarak 
ortaya çıkacak yeni çelişkiler ve şiddetlenecek olan eski çelişkilerin temelinde üretim ilişkileri ile 
üretim güçleri arasındaki antagonist karşıtlık bulunacaktır ve bulunuyor.  
 
SB'de toprakta özel mülkiyet yoktur ve dolayısıyla toprak alınıp satılmaz, yani meta değildir. Toprak 
dışında kalan traktör, tarım makineleri, gübre, tohum vb. gibi üretim araçlarının ise meta oldukları 
biliniyor. Marks'ın Kapital'inin üçüncü cildinden yapılan aşağıdaki aktarmalar, SB'de küçük toprak 
mülkiyetinin bulunmadığı ama küçük meta üretiminin var olduğu ve yeni önlemlerle genişletilmeye 
çalışıldığı ve nüfusun çoğunluğunun kırsal olmadığı göz önünde bulundurularak okunursa, küçük 
toprak ekonomisinin ya da küçük tarımın üretim güçlerinin gelişmesinin ne denli yıkıcı bir engeli 
olduğunu daha iyi anlamak olanaklı olur.  
 
"Toprak parçalarının mülkiyeti, niteliği gereği, emeğin toplumsal üretken güçlerinin gelişmesini, 
emeğin toplumsal biçimlerini, sermayenin toplumsal yoğunlaşmasını, geniş-ölçekli sığır yetiştiriciliğini 
ve bilimin ilerici uygulamasını dıştalar.  
 
Tefecilik ve bir vergi sistemi, her yerde ona güç kaybettirir. Toprağın fiyatına yapılan sermaye 
harcaması, bu sermayeyi tarımdan çeker. Üretim araçlarının sınırsız parçalanması ve bizzat 
üreticilerin tecridi. İnsan enerjisinin korkunç israfı. Üretim koşullarının giderek artan kötüleşmesi ve 
üretim araçları fiyatlarında artış toprak parçaları mülkiyetinin kaçınılmaz bir yasası. Bu üretim tarzı 
için mevsimsel bolluk felâketi. " (s. 845) 
 
"Küçük toprak mülkiyeti, nüfusun büyük çoğunluğunun kırsal olmasını, toplumsal değil, tecrit olmuş 
emeğin egemenliğini öngörür ve bu nedenle de bu koşullar altında, zenginlik ve yeniden üretimin 
gelişmesi, bunun hem maddî hem de manevî önkoşulları ve dolayısıyla da ayrıca rasyonel ekimin 
önkoşulları söz konusu olamaz..." (s. 851) 
 
Teori ve gerçekler küçük tarım işletmeleri aleyhine tanıklık yaparken, SBKP revizyonistleri, kolektif 
sözleşme, toprağın kiralanması (bu ikincisi doğuracağı sonuçlar bakımından birincisine oranla, Sovyet 
tarımının de-kolektivizasyonu sürecinde, karşılaştırma kabul etmeyecek denli büyük bir rol 
oynayacaktır) ve kolhoz bahçesi ekonomisinin özendirilmesi gibi yollarla, başta toprak olmak üzere ve 
gübre stokları unutulmaksızın, tarımsal üretim araçlarının hukuki tasarruf yetkisi ile bu araçların var 
olan ekonomik örgütlenme biçimleri tarafından kullanılma yeteneği arasındaki antagonist çelişkilerin 
"çözüm" yöntemlerini arıyorlar. Bütün üretim araçlarını ve ürünleri olduğu gibi, tarımsal üretim 
araçlarını ve ürünleri kullanma yeteneğinin düzeyi, üretim güçlerinin gelişkinlik düzeyine bağlıdır; geri 
üretim güçleri ile üretim araçlarının ve ürünlerin yüksek yetenekte kullanılması olanaklı değildir. 
Gerçek odur ki, Sovyet tarımının üretim güçlerinin gelişme düzeyi ekonomik örgütlenme biçimlerini 
ya da başka türlü söylersek, üretim ilişkilerini değişmeye zorlamaktadır. Bu ilişkiler uzun süreden bu 
yana üretim güçlerinin gelişmesinin engelleri durumuna gelmişlerdir. Bunun bilincinde olan, üretim 
süreci tarafından buna zorlanan SBKP revizyonistleri, ilişkilerde değişiklik yapmak ve bazı ilişkileri 
başkalarıyla değiştirmek istiyorlar. Üretimin örgütlenme biçimlerindeki değişikliklerin üretim 
ilişkilerinde değişiklikler demek olduğunu biliyoruz. Bu ilişki değişiklikleri, hem ekonomi tipi, hem de 
devletin ve karar organlarının nitelikleri gereği, sosyalist değil burjuva olmak durumundadırlar.  
 
Gorbaçev reformları, üretim güçlerinin ve genel olarak ekonominin gelişmesinin ulaştığı düzey 
tarafından aşılmış bulunan üretim ilişkilerinin (ve onların hukuki ifadeleri olan mülkiyet ilişkilerinin) 
üretim sürecine, genel olarak ekonomik sürece yeniden sokulmalarıyla ekonomik bakımdan geriye 
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gidişi temsil ederler. Bu reformlar, "reform" kavramının taşıdığı "ileri doğru" anlamın tersine, geriye 
doğru gidiş reformlarıdır, gericiliktir. Geri üretim ve mülkiyet ilişkilerine geri dönüş, diğer şeylerin yanı 
sıra, aynı zamanda, üretim güçlerinin gelişme düzeyinin düştüğünün de kabul edilmesidir. Yanı sıra, 
üretim güçlerinin ulaştığı gelişme düzeyinin, bilinen toplumsal gereksinmelerin karşılanmasını olanaklı 
kılmayacak bir düzeyde olduğunun da. Sosyalizme doğru ileriye gidilemeyeceğine ve verili durum da 
artık sürdürülemez olduğuna göre, özel kapitalizme doğru geri gitmekten başka bir yol kalmıyor. 
Burada işaret etmekte yarar var ki, Gorbaçev reformlarının toplumsal üretim sürecine etkilerinden 
biri, aşılmış olan biçimler aracılığı ile bu sürecin iyice parçalanmış bir süreç durumuna yaklaşması 
olacaktır. Bu nokta üzerinde titizlikle ve ayrıntılı olarak durmayı gerektiren bir noktadır. Şimdilik 
geçiyoruz bunu.  
 
Üretim ilişkileri üretim güçlerinin gerisinde kaldığı içindir ki, SB bugünkü kötü duruma düşmüştür. 
Üretim ilişkileri ile üretim güçleri arasındaki zorunlu uygunluk ekonomik yasasına dayanılmadığı için, 
revizyonist karşı-devrim üretim sürecine yansıdığı için SSCB ekonomisi kriz içindedir. Diyalektiğin 
revizyonizm üzerine zaferidir bu. Revizyonistler bilinçli olarak zorunlu uygunluk yasasının bilimsel 
soyutlaması olan sosyalizmin ekonomi politiğini terk ettiler ve sonuçlarına da katlanmak 
zorundadırlar. (Sosyalizme ihanetin sonuçlarına asıl katlananların işçi sınıfı ve diğer emekçiler olduğu 
tartışma konusu bile olamaz.) 
 
Sovyet revizyonistleri reform programları ile üretim ilişkilerinde değişiklikler yaparak üretim güçlerini 
sözde geliştirmeyi planlıyorlar. Sorunu ve çözümünü aranmaması gereken yerde arıyorlar. Onlara 
göre, üretim güçleri üretim ilişkilerinden geri kalmışlardır ve sorunun çözümü, üretim ilişkilerinde 
daha da geri giderek birincisinin hızlı gelişmesini sağlamaktır. Büyük-ölçekli üretimden küçük-ölçekli 
üretime doğru hareketin başka bir anlamı olmasa gerek.  
 
SB'nin sosyalizm döneminde, üretim ilişkileri ile üretim güçleri arasında var olan antagonist olmayan 
çelişkiler, revizyonist politik karşı-devrim ve onu tamamlayan revizyonist ekonomik karşı-devrim 
sürecinde antagonist çelişkiler olarak soysuzlaşmışlardır. Artık üretim güçlerinin gelişmesinin etkeni 
olmaktan çıkmış olan üretim ilişkilerinin, yeniden böylesi bir etken durumuna gelebilmesi için burjuva 
ekonomik reformlar değil, yeni bir sosyalist devrime gereksinme vardır.  
 
Tarımsal reformlar tarımsal üretim güçlerinin gelişmesini olumsuz yönde etkileyecekleri gibi, üretim 
ilişkilerinin daha da bozulması sonucunu vereceklerdir. Yoksa revizyonistlerin iddia ettikleri gibi, 
üretim ilişkilerinin mükemmelleştirilmesi ya da iyileştirilmesi ve onların "sosyalist" karakterinin 
güçlendirilmesi sonucunu değil. Bu reformlar, "sosyalist" üretim ilişkilerinin mükemmelleştirilmesi bir 
yana, kolektif kapitalist üretim ilişkilerinin, sosyalizme geçiş bakımından en uygun düşen bu ilişkilerin 
bile mükemmelleştirilmesini amaçlamamaktadır. Bunlar, özel kapitalist ilişkilerin açılıp saçılmasına, 
serpilmesine, güç kazanmasına hizmet edecek reformlardır. Üretim ilişkilerinin daha da bozulması, 
diyalektik ilişki içinde bulundukları üretim güçlerinin gelişmesini olumsuz yönde etkileyecektir. 
Komünist toplumun ilk aşaması, üretim ilişkilerinin temel özellikleri görüş noktasından, tam inşasının 
bütün süreci boyunca değişmeden kalır. Ancak bu demek değildir ki, üretim ilişkilerinde gelişme 
olmaz. Nasıl ki üretim güçleri durmaksızın gelişir ve mükemmelleşirse, üretim ilişkileri de gelişir ve 
mükemmelleşir; birisi gelişir ve olgunlaşırken diğeri yerinde saymaz ya da geri gitmez. Sosyalizm 
aşaması, üretim güçlerinin sürekli olarak olgunlaştığı, kusursuzlaştığı bir sürekli devrim sürecidir. 
Komünist toplumun ilk aşamasından ikinci aşamasına geçiş, diğer şeylerin yanı sıra, üretim 
ilişkilerinin, işbölümünün, sınıfların ve onlarla birlikte devletin ortadan kalkmasına, sönmesine olanak 
sağlayacak denli yüksek bir kusursuzlaşma derecesine ulaştığı bir gelişme aşamasına denk düşer.  
 
Tarımsal Gorbaçev reformları, kırın sosyalist dönüşümünde sosyalist mülkiyetin aşağı bir biçiminden 
en yüksek biçimine geçişi değil, bu en yüksek biçime "yakın" ne varsa ondan uzaklaşmayı 
öngörmektedir. (Tekelci mülkiyetin yitirilmesi en kolay mülkiyet olduğunu bilenler yalnızca 
komünistler değildir kuşkusuz!) Alınan ve alınması düşünülen ekonomik önlemler, tüm halkın 
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mülkiyeti bir yana, grup mülkiyetini ve grup mülkiyeti psikolojisini bile zayıflatıcı niteliktedir. Belki 
“büyük grup mülkiyetini” demek daha uygun düşer; çünkü büyük grup mülkiyeti yerine küçük grup 
mülkiyetini, toprak, elektrik santralları, büyük sulama tesisleri vb. gibi belirleyici üretim araçları 
bürokratik-burjuva devlet mülkiyetinde olmak üzere, özendirilmesi politikası izlenmektedir. Küçük 
grup mülkiyeti bireysel kapitalist işletme sahipliğine ön gelir, onun bir önceki aşamasıdır. Küçük grup 
mülkiyetindeki işletmeler de ekonomi tipi olarak kapitalist işletmelerdir. Bunlar kâr amacı ile ve 
doğallıkla, bilinmeyen bir pazar için üretim yapacaklar, kapitalist biçimde örgütlenecek ve 
yönetileceklerdir. Bu işletmelerde henüz açık bir sömüren-sömürülen ilişkisi olmaması, bu 
işletmelerin mülkiyetinin, grup mülkiyeti anlamında, kolektif kapitalist oldukları gerçeğini değiştirmez. 
Kapitalist toplumda kooperatif işletmeler, kapitalist tipte kooperatiflerdir ve dolayısıyla, başlıca 
üretim araçlarının bürokratik-kapitalist devlet mülkiyetinde olması, burada, ters yönde bir önem 
taşımaz.  
 
Sınırlı üretici topluluklar ya da bireysel üreticiler, üretimlerini, yatırımlarını, satış fiyatlarını vs. 
kendileri kararlaştırıyorlarsa, başlıca üretim araçları devlet mülkiyetinde olsa bile, bu "yeni" bir üretim 
ilişkisinin doğması demektir.  
 
Makine ve traktör istasyonlarının (MTİ'lerin) kolhozlara satılarak tasfiye edilmeleri sorununa gelince. 
1958 yılı, revizyonist ekonomik karşı-devrim sürecinin kilometre taşlarından birine tanık oldu: Makine 
ve traktör istasyonlarının sosyalist devlet mülkiyetine, kamu mülkiyetine son verilmesi. 
Şampiyonluğunu Kruşçev'in yaptığı ve parti, kolektif çiftlik, MTİ ve tarım yöneticileri arasında görüş 
ayrılıklarına yol açan, MTİ'lerin kolhozlara satılması görüşü üzerine mücadele, 1958 yılında yapılan bir 
MK toplantısında Kruşçevciler lehine sonuçlandı, MTİ'lerin kaldırılmaları kararlaştırıldı. MTİ'lerin 
kaldırılmaları, tarımsal üretimi denetleme ve yönlendirmede büyük, bir rol oynayan bir aracı 
yitirmenin yanı sıra, kolektif çiftliklerin, mali olarak kaldıramayacakları bir yükün altına girmelerine 
neden oldu. Böylesi bir karar, üretim güçlerini ve tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemekten geri 
duramazdı. Nitekim tarımsal üretime yatırılacak mali kaynaklar, traktör ve tarım makineleri alımı için 
kullanıldı. Traktör ve tarım makineleri gibi üretim araçlarının meta durumuna getirilmeleri, uzun 
süreli bir projenin, bugün en gelişmiş biçimini Gorbaçev'in, şu modern, gelişmiş ikinci Kruşçev'in 
reformlarında bulduğumuz bir projenin son derece önemli bir parçası idi.  
 
MTİ'lerin kolhozlara satılmış olmaları, üretim araçlarının bir bölümünün tüm halkın mülkiyetinden bir 
grup halkın mülkiyetine doğru geri götürülmesi idi. Bu, SB'nin sosyalist ekonomik temelinin, 
kapitalizmin yeşermesi için en elverişli, kapitalizm bakımından en verimli toprak olan kırda 
dinamitlenmesi, kolhoz mülkiyetinden tüm toplumun mülkiyetine geçiş sürecini baltalamak demekti. 
Dün kolhozlara satılan üretim araçlarının, Gorbaçev reform projesi çerçevesinde, bugün küçük 
gruplara ve bireysel girişimcilere satılmaları şaşırtıcı olmak bir yana, tam tersine reform projesinin 
mantığının zorunlu kıldığı bir şey olacaktır. Tıpkı emek-gücünün meta durumuna getirilmesi gibi. 
Gorbaçev reformları, Kruşçev'in başlattığı reform hareketi ile karşılaştırılmayacak denli "ileri" gitmeye 
aday reformlardır. Üretim araçlarının mülkiyeti sorununda, büyük grup mülkiyetinden küçük grup ve 
bireysel mülkiyete doğru geçiş reformları.  
 
MTİ'lerin kolhozlara satılması sorununun ilk kez revizyonist karşı-devrim sürecinde ortaya 
atılmadığını, Stalin'in "A.V. Sanina ve V. G. Venger Yoldaşlara Yanıt'ından öğreniyoruz. Sanina ve 
Venger'in MTİ'lerin kolhozlara satılmaları önerilerini ayrıntılı olarak eleştiren Stalin, onların 
önerilerinin kabul edilmesi durumunda ortaya çıkacak sonuç üzerine şöyle yazar: 
 
"Bunun sonucu şu olur ki, önce, kolhozlar başlıca üretim araçlarının sahibi olurlar, yani ülkedeki hiç 
bir işletmenin sahip bulunmadığı olağanüstü bir duruma girmiş bulunurlar, çünkü bilindiği gibi 
ulusallaştırılmış işletmeler bile ülkemizde üretim araçlarının mülkiyetine sahip değillerdir. Kolhozların 
bu olağanüstü durumunu, nasıl, hangi ilerleme ve ileriye gidiş düşüncesi ile haklı gösterebiliriz? Bu 
durumun, kolhoz mülkiyetinin, ulusal mülkiyet düzeyine yükseltilmesine katkıda bulunduğu, 
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toplumumuzun sosyalizmden komünizme geçişini hızlandırdığı söylenebilir mi? Bu durumun, ancak 
kolhoz mülkiyetini ulusal mülkiyetten uzaklaştırabileceği ve komünizme yaklaştırmak yerine bizi 
ondan uzaklaştırmaya varacağını söylemek daha doğru olmaz mı? 
 
"Bunun ikinci bir sonucu da, yörüngesi içine pek büyük miktarda tarımsal üretim aletleri sürükleyecek 
olan meta dolaşımının etki alanının genişlemesi olurdu. Sanina ve Venger yoldaşlar bu konuda ne 
düşünüyorlar? Meta dolaşımı alanının genişlemesi, komünizme doğru ilerleyişimize katkıda 
bulunabilir mi? Bunun ancak komünizme doğru ilerlememizi frenleyebileceğini söylemek daha doğru 
olmaz mı?" (Son Yazılar, s. 149-150) 
 
MTİ'lerin kolhozlara satılmalarıyla kolhoz hareketinin kaldıramayacağı bir yük altına sokulduğuna 
işaret edilmişti. Stalin, aynı yanıtında soruna ilişkin olarak şunları yazar: 
 
"Hepimiz ülkemizdeki tarımsal üret imin olağanüstü artışından, tahılın, pamuğun, ketenin, pancarın 
vb. artışından sevinç duyuyoruz. Bu artışın kaynağı nerededir? Bu kaynak modern teknikte, bütün bu 
üretim dallarına dağılmış bol miktardaki yetkinleşmiş makinelerdedir. Burada söz konusu olan 
yalnızca genel olarak teknik değildir; gerçek şudur ki, teknik hareketsiz kalamaz, durmadan 
yetkinleşmek zorundadır; eski teknik ıskartaya çıkartılmalı ve sırası gelince daha yeni bir tekniğe yerini 
bırakacak olan, yeni bir teknik ile değiştirilmelidir. Aksi halde, sosyalist tarımımızın gelişmesi 
düşünülemez, büyük rekolteler, tarımsal ürünlerin bolluğu düşünülemez. Ancak yüzbinlerce tekerli 
traktörü ıskartaya çıkarmak ve onların yerine paletli traktör koymak, zamanı geçmiş on binlerce 
biçerdöveri yenileri ile değiştirmek, örneğin sanayi bitkileri için yeni makineler icat etmek ne 
demektir? Bunlar ancak altı ya da sekiz yılda geri alınabilecek milyarlar düzeyinde bulunan masraflar 
demektir. Kolhozlarımız, milyoner kolhozlar da olsalar, bu masrafları karşılayabilirler mi? Hayır 
karşılayamazlar, çünkü ancak altı ya da sekiz yılda geri alınabilecek milyarlar sarf edecek durumda 
değildirler. Bu masrafları yalnız devlet yüklenebilir; çünkü yalnız o, eski makinelerin ıskartaya çıkartılıp 
yenileri ile değiştirilmesinin yaratacağı zararlara tahammül edebilecek durumdadır; yalnız o, bu 
zararlara altı ya da sekiz yıl dayanacak ve masraflarının geri alınması için bu sürenin geçmesini 
bekleyebilecek durumdadır.  
 
"Bütün bunlardan sonra MTİ'nin kolhozlara öz malları olarak satılmasını istemenin anlamı nedir? 
Bunun anlamı, kolhozlara olağanüstü zararlar verdirmek, onları iflâs ettirmek, tarımın 
makineleşmesini tehlikeye sokmak, kolhoz üretiminin düzününü yavaşlatmaktır.  
 
"Buradan şu sonuç çıkar: MTİ'nin kolhozlara satılmasını önermekle, Sanina ve Venger yoldaşlar geriye 
bir adım atıyorlar ve tarihin çarkını geriye döndürmeye uğraşıyorlar. " (s. 148-149) 
 
Özetlersek:  MTİ'lerin kolhozlara satılmaları üretim güçlerinin gelişmesinin bir engeli olduğu gibi, 
kolhoz mülkiyetinden kamu mülkiyetine geçişin, komünizme doğru ilerleyişin frenlenmesidir de. Şu 
basit nedenle ki, üretim araçlarının sosyalist ortak (kamu) mülkiyeti, üretim güçlerinin özgürce 
gelişmesi ve rasyonel yönetimi için zorunlu bir önkoşuldur. Bundan dolayı, kamu mülkiyetinin 
zayıfladığı yerde komünizme yaklaşma değil, tersine ondan uzaklaşma vardır.  
 
Üretim ilişkileri ile üretim güçleri arasındaki çelişki, kendisini işsizlik olgusunda da gösterecektir. 
Emek-gücünün kötü kullanılması ve israfından başka bir şey olmayan ve bugün gizli ya da örtülü olan 
işsizlik, hasat döneminde kentsel işgücüne gereksinme duyan tarım için ciddi bir sorun olarak ortaya 
çıkacaktır. "Makul ölçülerde tutulan" işsizliğin, genel olarak Gorbaçev reformlarının sonuçlarından biri 
olacağı kabul gören bir şey, üretim tekniği ilerledikçe tarımsal açık işsizlik daha da büyüyecek ve 
kentlerdeki işsizlikle birlikte Sovyet toplumunun kronik sorunlarından biri durumuna gelecektir. 
Ekonomik olarak aktif nüfusu istihdam edecek ve verimli kullanacak yetenekte olmayan yeni 
kapitalist ekonomik sistem, uzun yıllardan bu yana, açık işsizlik yerine gizli işsizliği tercih etmiştir. 
Üretim tekniğinin yükseltilmesine Brejnev döneminde gösterildiği anlaşılan ilgisizliğin başlıca 
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nedenlerinden biri, işsizlik olgusunun açıkça ortaya çıkmasının önlenemeyeceği korkusu olsa gerek. 
Tarımsal sermayenin organik bileşiminin, dolayısıyla emeğin üretkenlik düzeyinin yükselmesinin 
sonuçlarından biri, tarımsal nispî nüfus fazlasının tarımdan kovulması olacaktır. Sovyet tarımsal 
işletmelerinin emek üretkenliği yüksek sermaye-yoğun işletmeler olmaktan çok, emek-yoğun 
işletmeler olmalarının nedenlerinden birinin açık işsizlikten kaçınma amacını güttüğünü düşünmek 
için yeterli neden vardır. Üretim için gerekli canlı emek miktarı küçülmedikçe de tarımda sermayenin 
yoğunlaşması gerçekleşmeyecektir, tersi de doğrudur.  
 
Daha sonra tekelleşmek üzere, büyük toprak ya da tarım ekonomisinin parçalanması yönünde atılan 
adımlar, SB'nin bugünkü koşullarında, ekonomik bakımdan geriye doğru gidişi temsil eder. Üretim 
güçlerinin özgürce gelişmesi bakımından zaten geri olan, engelleyici bir örgütlenme ve mülkiyet 
biçimi olan kolhozdan (belli bir ölçüde sovhozdan) daha geriye, bireysel tarım ekonomisine doğru 
gidiş, üretim güçlerinin gelişmesinin yeni bir engelidir. Tarımsal reformlarla, tarımda özel sektör, 
öncelikle, kaçınılmaz olarak, küçük-ölçekli olmak üzere genişleyecektir. Kapitalist meta üretimi yapan 
özel sektör ve küçük meta üretimi yapan özel sektör olarak bölünecek olan özel sektör, üretim 
güçlerinin gelişmesinin bir etkeni değil, freni olacaktır.  
 
Küçük özel köylü ekonomisi (küçük meta üretimi) ve genel olarak bahçe ekonomisi, teknik ilerlemeye 
elverişli değildir. Bahçe ekonomisine ayrılan toprakların birleştirilmesi ve ekimi, tekniğin ilerlemesi 
için bir dürtü olur. Yanı sıra, küçük özel tarım ekonomisi sahipliği, insanın tarımbilim üzerine bilgisini, 
deneyimini ve üretici yeteneklerini geliştirmenin bir etkeni olamaz.  
 
Küçük-ölçekli kapitalist tarım ekonomisi de üretim tekniğinin geliştirilmesine elverişli değildir. Üretim 
araçlarının meta olmaları ve kiralama olanaklarının yokluğu ya da sınırlılığı koşullarında, satın alma da 
pahalı olacağından, eski ve yetersiz tekniğin uzun süre kullanılması sürecektir. Kaynakların rasyonel 
kullanılmasına uygun düşmeyen, kaynak tasarrufu sağlamayan tekniklerin kullanımı emek 
üretkenliğinin, dolayısıyla üretim oylumunun artmasının engellerinden biri olacaktır. Bu tür 
işletmeler, emek-gücünün rasyonel kullanımı ve yetkinleştirilmesi açısından da uygun değildirler. 
Tarım işçileri böylesi işletmelerde, bilgi, deneyim ve yeteneklerini geliştiremezler; geri teknik ve 
üretimin düşük örgütlenme düzeyi geliştirici değil, frenleyici ve gerileticidir. Emek-gücünün özel 
girişimciler tarafından da alınabilir ve özel girişimcilere de satılabilir bir meta karakteri kazanmasının 
üretim güçlerinin özgürce gelişmesinin engeli olduğu, çok geçmeden kendini gösterecektir. Emek-
gücünün özel sektör çerçevesinde de meta biçimini alması, kapitalist üretim ilişkileri ile üretim güçleri 
arasındaki antagonist çelişkinin etki alanını genişletecek ve bu çelişkiyi keskinleştirecektir. 
  
Bugünün SB'sinde kolektif kapitalist bir işletme biçimi olan kolhozda traktör, tarım makineleri vb. gibi 
üretim araçları satın alınmak zorunda kalındığında, kolhoz üyeleri, tekniğin iyileştirilmesinin mali 
yükünü göze almaktansa, kolhoz üretiminin teknik düzeyinin düşük tutulmasını tercih ederler. Halen 
emek-yoğun işletme olan kolhoz, serbest pazar ekonomisi ve dolayısıyla serbest rekabet tarafından 
zorlanmadıkça bu özelliğini korumayı sürdürür. Serbest rekabet koşullarında, kolhozlar ya emek-
yoğun işletmeler olmaktan çıkıp sermaye-yoğun işletmelere dönüşeceklerdir ya da 
parçalanacaklardır. Kooperatif işletmeler, yalnızca küçük meta üretimi ve özel kapitalist üretime karşı 
değil, sovhozlara karşı da, büyük kapitalist meta üretimine karşı da rekabet etmek zorunda 
kalacaklardır.  
 
Kapitalist meta üretiminin büyük-ölçekte yapıldığı sovhozda egemen olan üretim ilişkisi, bürokratik-
kapitalist üretim ilişkisidir ve bununla üretim güçleri arasında, kapitalist meta üretiminin doğasından 
ileri gelen, antagonist bir karşıtlık vardır. Sermaye-yoğun olan devlet çiftliklerinde, tarımsal reformlar 
ile sermayenin organik bileşiminin, dolayısıyla emek üretkenliğinin ve ürün kitlesinin artması beklenir. 
Bu durumda emeğin sömürülme derecesi de artacaktır; çünkü kapitalist ekonomik koşullarda, üretim 
güçlerinden biri olan tekniğin gelişmesi, kaçınılmaz olarak bir diğer üretim gücünün, yani emek-
gücünün sömürülme derecesinde artış ile el ele gider. Sovhozlarda egemen olan bürokratik-kapitalist 
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üretim ilişkilerinin, üretim güçlerinin özgürce gelişmesinin önünde bir engel oluşturduğu ve bu sistem 
içinde yapılacak şu ya da bu değişikliğin bu durumu değiştirmeyeceği açıktır.  
 
Var olan ve daha uzun süre var olmaya devam edecek olan paralel ekonomideki kapitalist üretim 
ilişkileri, bu ekonomide emek-gücünün kötü kullanılması, tekniğin geliştirilmesine ve sermaye 
yatırımlarına elverişli olmaması ve tekniğin aşırı kullanılması ve el konulan artı-değerin görece küçük 
bir bölümünün sermayeye dönüştürülmesi gibi nedenlerle, üretim güçlerinin gelişmesinin 
engelleridirler.  
 
Tarımsal ekonominin teknik ve örgütlenme düzeyinin görece geriliği nedeniyle tarımsal aktif nüfusun 
görece fazlalığı, (nispî aşırı-nüfus) tarımsal üretim güçlerinin özgürce gelişmesinin bir diğer engelidir. 
Tarım tekniğinin görece az gelişmişliğinin hem bir sonucu, hem de bir nedeni olan nispî aşırı-nüfus, 
tekniğin gelişmesinin frenlenmesinin yanı sıra, tarım işçilerinin ve kooperatifçi köylülerin üretici 
yeteneklerini, bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerini geciktirici, frenleyici, köstekleyici bir etki 
yapmaktadır.  
 
Görece az gelişmişliğine karşın, Sovyet tarım tekniğinin var olan düzeyi ile emek üretkenliğinin düzeyi 
arasında da bir çelişki vardır. Teknik kapasitenin eksik ya da kötü kullanılması ile teknik ve insan 
arasındaki bir çelişkidir bu. Bugünkü teknik düzey ile emek üretkenliği ve ürün kitlesi daha büyük 
olmalıydı; ama verili tarımsal üretim ilişkileri üretim güçlerinin rasyonel kullanılmasına elverişli 
olmadığındandır ki, uzun yıllardan bu yana kronik düşük emek üretkenliği sorunu vardır.  
 
Emek üretkenliği derecesini artırmak için alınan ekonomik önlemlerin, verili üretim ilişkileri içinde 
uygulanmalarının güçlüğünü, hatta olanaksızlığını bilen SBKP revizyonistleri, serbest pazar ekonomisi 
ve bunun ayrılmaz bir unsuru olan serbest rekabeti, üretim ilişkileri ile üretim güçleri arasında var 
olan çelişkinin "çözüm" yöntemi olarak kullanmaya ve böylece görece geri teknik düzey, düşük emek 
üretkenliği derecesi, düşük ürün kitlesi sorunlarından kurtulmak istiyorlar. Serbest pazar ekonomisi 
aracılığı ile tarımsal üretim teknolojisini radikal olarak iyileştirme zorlamasının, Sovyet tarımı ve bir 
bütün olarak Sovyet toplumu için iyi sonuçlar doğurması beklenemez.  
 
SB kırı, diğer ileri kapitalist ülkelerin kırlarından farklı olarak, son derece karmaşık bir çelişkiler kırıdır. 
0 denli çok sayıda çelişki vardır ki, bunlar başlı başına bir analiz konusu oluştururlar. Bunlara yarının 
yeni çelişkileri eklendiğinde, ne denli karmaşık bir çelişkiler coğrafyası ile karşı karşıya kalınacağı 
görülebilir. Burada bütün çelişkilerin temelini oluşturan üretim ilişkileri ile üretim güçleri, üretimin bu 
iki bileşeni arasındaki bazı genel çelişkileri analiz etmekle sınırlamış olmamızın nedeni konunun 
genişliğidir. Reform sürecinin sunacağı yeni verilerden de yararlanarak, SB kırının çelişkilerinin 
analizini ayrıntılı olarak yapmak, ilginç bir görev olarak kalıyor.  
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Açıklayıcı Notlar 
 
(1) Olgular genel sekreterlik seçiminin, güçlü ve derli toplu bir muhalefeti önlemek için, aceleye 
getirildiğini gösteriyor. Çernenko'nun öldüğü 10 Mart 1985'te, on Politbüro üyesinden üçünün 
katılmadığı bir Politbüro toplantısında, genel sekreterlik sorunu ele alındı. Politbüro üyelerinden 
Vladimir Shcherbitsky ABD'de, Vitali Vorotnikov Yugoslavya'da bulunuyorlardı. Dinmukhamed 
Kunayev ise Moskova'ya zamanında yetişemedi. Shcherbitsky ve Kunayev Brejnev kliğinin temsilcileri 
arasındaydılar.  
 
Grigori Romanov, Viktor Grisin'i genel sekreterliğe önerdi. Gorbaçev kliği ile ittifak yapan Gromiko ise, 
Mikhail Gorbaçev'i. Gromiko'yu Andropov kliğinden KGB şefi Viktor Çebrikov izledi. Gorbaçev'in 
kendisi de Andropov kliğine dahildi.  
 
11 Mart'ta, genel sekreteri seçecek MK Plenumu'na 300 üyeden yalnızca 200 dolayında üye 
zamanında yetişti. Gromiko tarafından "Plenum"da yeniden önerilen Gorbaçev oy çokluğu ile seçildi. 
Böylece ne Politbüro ne de MK tam-üyeli olarak toplanmadan SBKP'nin yeni genel sekreteri seçilmiş 
oldu. Yine böylece çıkarlar gerektirdiğinde, SBKP revizyonistlerinin, parti-içi demokrasinin (SBKP 
içinde demokrasinin değil de, tekelci bir egemenliğin olduğu tartışma götürmez) en önemli 
kurallarının çiğnenmesinde bir sakınca görmedikleri, bir kez daha kanıtlanmış oldu. Gorbaçev'in 
Glasnost'u ve demokratikleşme süreci böyle başladı. Parti üst kademelerinde Gorbaçev kliği değil de 
Brejnev kliği egemen olmuş olsaydı, aynı hızlılığı ikincisinin de göstereceğinden kuşku duyulmaz. 
 
(2) Meritokrasi, yüksek entelektüel ve pratik yeteneklere sahip olanların hükümet sistemi ve denetimi 
demektir. 
 
(3) Sol yayınları tarafından yayınlanan Kapital çevirisinde, ilgili paragrafın, özellikle ikinci tümcenin, 
kötü çevirisi -örneğin, "meta üretimi" yerine "meta üretimi dolaşımı" olarak çeviri- nedeniyle, alıntı 
Türkçe çeviriden alınmadı. Yukarıdaki tümceler Kapital'in Birinci Cildinin Penguin Books tarafından 
yayınlanan İngilizcesinden çevrildi. 
 
(4) Paranın sermayeye dönüşmesi için iki tarihsel koşul gerekir:  
a)meta üretiminin oldukça ileri bir aşamasında, belirli miktarda paranın özel kişilerin elinde birikmesi; 
b)özgür emek-gücünün varlığı.  
Bugünün SB'sinde birinci tarihsel koşul vardır. İkincisine gelince. Bugünün SB'sinde emek-gücü, yasal 
olarak meta değildir; özel girişimciler tarafından satın alınıp tüketilemez. Ama yasadışı olarak bir 
metadır, yani alınır ve satılır. Emek-gücü meta olmaksızın paralel ekonomi olamaz. Uzun olmayan bir 
sürede, eğer reform hareketinin başına bir şey gelmezse, emek-gücünün meta olmasının 
yasallaştırılması kaçınılmazdır. Bu, devlet sektörünün, sözleşmeli olarak, özel sektöre, kapitalist 
işletmelere işçi kiralaması biçimine de bürünebilir. Böylece emek-gücü kiralayan işletmeci emek-
gücünü üretim sürecinde tüketmek yoluyla yaratılan artı-değere el koyar, para-servetini sermayeye 
dönüştürür ve sermayesini büyütür.  
 
Paranın sermayeye dönüşmesi için emek-gücünün meta olması olmazsa olmazdır. Bunun içindir ki, 
Engels, Marks için, "Paranın sermayeye dönüşümünü tahlil etti ve bu dönüşümün, emek-gücünün 
alımına ve satımına dayandığını gösterdi..." diye yazdı (Kapital’in ikinci Cildine önsöz, s. 28.) 
 
(5) "Kolhoz malının israfı ve tarımsal arteller yönetmeliğinin diğer ihlali olaylarının olduğu kabul 
edilmelidir. Parti, Sovyet ve tarım organlarının bazı fonksiyonerleri kamu mülkiyetindeki kolhoz 
iktisadının (kolhoz ekonomisi kamu mülkiyetinde değil, grup mülkiyetindedir; burada ya yanlış bir 
çeviri ya da bir baskı hatası vardır -b.n.) çıkarlarını gözetmek yerine, bizzat kendileri kolhoz malını 
apartıyorlar, Sovyet yasalarını kabaca çiğniyorlar, kolhozlara karşı keyfi ve kanunsuz eylemlerle suç 
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işliyorlar. Kendi mevkilerini kötüye kullanarak böylesi fonksiyonerler kamu mülkiyetindeki toprağı 
kendilerine tahsis ediyor, idarecileri ve kolhoz başkanlarını kendilerine parasız ya da ucuz fiyatla tahıl, 
et, süt ve diğer ürünler vermeye, kendilerine ait az verimli hayvanları kolhozun değerli, yüksek verimli 
hayvanlarıyla değiştirmeye zorluyorlar. Tüm bu kolhoz ve devlet düşmanı eylemler kolhozcu 
köylülüğe ağır zarar veriyor, kolhozların örgütsel ve iktisadi bakımdan daha da sağlamlaştırılmasını 
köstekleyip Partinin ve Sovyet devletinin otoritesinin altını oyuyor. Tarımsal artel yönetmeliğini 
ihlallere mutlaka gayet kararlı bir şekilde bir son verilmeli; sosyalist devletin yasalarının tüm 
şiddetiyle, kolhoz malını apartma suçunu işleyen kişiler kolhoz düzeninin düşmanları olarak 
cezalandırılmalıdır. " (Bolşevik Partizan Yayınları Çeviri Dizisi-I, s. 48)  s. 65 
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"Marksizm, bilim yasalarını -onlar ister doğa biliminin yasaları ya da ekonomi politiğin yasaları 
olsunlar- insanın iradesinden bağımsız olarak meydana gelen nesnel süreçlerin yansımaları olarak 
kabul eder. İnsan bu yasaları keşfedebilir, onları tanıyabilir, inceleyebilir, eylemlerinde hesaba 
katabilir ve toplumun yararına onları kullanabilir, ama onları değiştiremez ve ortadan kaldıramaz. 
Hele hele yeni bilim yasaları oluşturamaz ya da yaratamaz. " (STALİN, SSCB'de Sosyalizmin Ekonomik 
Sorunları) 
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