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MANİFESTO 
abstrakt internet dergisi yayın hayatına başlıyor. 

Bu bir başlangıç değil! Bizler, Gazi’den Gezi’ye ve Rojava’ya uzanan bir zamanın ve 
mekanın devrimcileriyiz. 

abstrakt bu takvimde bir an, bu haritada bir im. Akademide ve sokaklardayız. Aklımızda 
bir soru var: Üniversitenin anaakım koridorlarını aşındırmaya çalışan eleştirel cümleler ile 
meydanlardan yükselen devrimci seslerin diyaloğu nasıl mümkün olabilir? 

Devrimci militana temas eden, onun eylemine kılavuzluk eden ve onun politik 
deneyiminden beslenen bir düşünsel üretimin olanaklarını arıyoruz. 

abstrakt, İnternet ortamında karşı hegemonik bir mevzi olmayı hedefliyor. Kapitalist 
hegemonyaya karşı düşünsel bir taarruz cephesi. Marksizmi ve tarihsel materyalizmi 
temel alan, sosyalizmi amaçlayan bir odak. 

abstrakt, sanal alemdeki bir başka boşluğu daha doldurmaya çalışacak. Akademik, 
politik ve popüler olanın kesiştiği bir alanda içerik üreteceğiz. Okurla diyalog 
kurabilmenin imkanları olarak çokluortam araçlarını ve etkileşimli içerikleri yaygın olarak 
kullanacağız. 

abstrakt yayın hayatına başlıyor. Bu bir başlangıç değil. Bizden önce düşünen, söyleyen 
ve eyleyenler oldu. İlhamı onlardan aldık. “Hayal gücü iktidara” diyenlerden. 

Onların hatıralarına atfediyoruz. 

abstrakt kolektifi 
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İlk dosyamızda “Komünizm mi yoksa Komünalizm mi?” diye sorup, komünizm diye 
cevaplamıştık. 2. dosyamızda da “Komünizmin Güncelliği”ni ele aldık. Komünizmin güncelliği 
üzerine konuşmak bir yönü ile sosyalizm deneyimleri hakkındaki kimi tartışmalara dair bir 
zemin temizliği yapmayı gerektiriyor. Alp Altınörs, Salı Pazarı ve Dünya Pazarı yazısında 
1991’de SSCB’de yıkılanın sosyalizm değil, pazar sosyalizmi olduğunu söyleyerek bu 
temizliğe dair tarihsel ve kavramsal bir adım atıyor. Güney Işıkara ise Sosyalist Ekonomide 
Hesaplama -1: Liberal İdeolojinin Tutarsızlığı yazısında planlı bir ekonominin mümkün 
olmadığını söyleyen Hayek ve Mises gibi liberal ideologların anti-komünist argümanların 
zayıflığını gözler önüne sererken, Sosyalist Ekonomide Hesaplama -2: Pazar Sosyalizmi Yanılgısı 
ve Planlama  yazısı ile de önce Lange ve Nove gibi yazarların savunduğu pazar sosyalizmi 
fikrinin geçersizliğini gösteriyor, ardından da planlı ekonominin geçmişe göre bugün hem çok 
daha mümkün, hem de kapitalist tahakküm karşısındaki yegane yol olduğunu savunuyor. 
Dosyada Hilferding’in mübadele ve planlama arasında bir üçüncü yolun neden olmayacağını 
anlattığı, Doğan Emrah Zıraman ve Alp Altınörs tarafından çevrilen Piyasa Toplumu ve Planlı 
Toplum metnini de okuyabileceksiniz. 
 
Bu temizlikten sonra günümüze dönmekte fayda var. Venezuela’da ABD emperyalizminin 
boğmaya çalıştığı Chavist iktidara karşı Maduro’nun kurucu meclis seçimleri hamlesi sosyalist 
iktidara yeni bir alan açmıştı. Saldırı şimdilik bertaraf edilse de, ülkeyi ekonomik geriliğe 
mahkum eden yönetim tercihleri sorun olmaya devam ediyor. Nejat Aslan, Bolivarcı 
Sosyalizmin Açmazları yazısında “21. yy. Sosyalizmi” olarak kutsanan  ve komünler-
kooperatifler, özel sektör ve kamu üretiminden oluşan karma ekonomik modelin ideolojik ve 
pratik bir eleştirisini yaparak güncel olan bir sosyalist alternatife dair bir yol gösteriyor. 
 
Dünya Komünist Hareketi bugünlerde ilginç gelişmelere şahit oluyor. Ulusal sorunlar ve 
sömürge sorunları farklı içerik ve biçimlerde de olsa “Bastırılanın geri dönüşü” gibi tekrar 
mücadelenin ve komünizmin güncelliği tartışmalarının merkezine oturuyor. İşte, Muhsin 
Yorulmaz’ın John Lawrence’la birlikte kaleme aldığı Emperyalist Ülkelerde Güncel Komünist 
Mücadele yazısı bunun neden böyle olduğunu anlamak için ideal bir değerlendirme sunuyor. 
Ali Haydar Saygılı da Ulusal Sorunların Emekçi Çözüm Modeli: Sovyetik Federasyon yazısı ile 
ezilen uluslara “ayrılma” ya da “tek devlette özerklik” dışında programatik bir öneri sunuyor. 
 
Azalan kâr oranları karşısında sermayenin robotlu üretim teknolojisine geçişi tartıştığı 
günlerdeyiz. Bu üretim modelinin yaratacağı işsizlik ve yoksullukla nasıl mücadele 
edileceğine dair sağda ve solda tartışılan en güncel önerilerden biri herkese yaşamsal 
ihtiyaçlarını sağlamaya yetecek miktarda “vatandaşlık geliri” sağlanmasını öngören sosyal 
politika projesi. Olcay Çelik’in bu önerinin burjuvazi için anlamını tartıştığı ve sol için politik-
programatik bir gündem olamayacağını savunduğu Robotlu Üretim ve Temel Yurttaşlık Geliri 
Projesinin Ekonomi Politiği yazısını da dosyamızda bulacaksınız. Dosyamızda gündemi 
belirleyecek bir tartışmayı başlatmasını umduğumuz bir yazı var. İngiltereli trans aktivist 
Sylvia Jordan’ın abstrakt için kaleme aldığı Trans Savaşçılar Nerede? yazısı trans-marksizmin 
imkanını ve güncelliğini tartışıyor, trans mücadelesi ile sınıf mücadelesinin birbirini içermek 
zorunda olduğunu savunuyor. 
 
Umarız dosyamız teoriyi “düşünce kulübü tartışmaları” olmaktan çıkarıp, devrimci militanın 
eline bir araç olarak sunabilme yönünde küçük de olsa bir katkı sunabilir. 
 

Editörler: Canan Kaplan, Olcay Çelik 
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SALI PAZARI VE 
DÜNYA PAZARI 

Alp Altınörs 

 

 

 

 

 

Ufuk Uras bir röportajında, ekonomi 
politikasına dair görüşünü şöyle 
açıklamıştı: 

Günümüz dünyasının piyasası, küresel 
bir piyasa. Bu salı pazarı değil ki ben 
Misak-ı Milli’ye uygun olarak bu pazarı, 
piyasayı kaldırıyorum diyebilesin. 
Yapılacak şey, insanları küresel 
piyasalar karşısında sosyal politikalarla 
korumak. (Taraf Gazetesi, 08.12.2009) 

Ufuk Uras, belki bugün konuyu aynı 
şekilde formüle etmezdi. Ama görüş 
açısının fazlaca değiştiğini sanmam. Uras 
bu açıklamayı yaptığında, belki de ABD’de 
patlak veren ekonomik-mali krizi gelip 
geçici bir olay sayıyordu. Oysa bu kriz on 
yıl süren bir Büyük Durgunluğa evrildi ve 
bağrından ağır politik krizler doğurdu. 
Dolayısıyla bu açıklamada simgeleşen 
piyasacı sol çizgiyle bir tartışmanın 
güncelliğini koruduğu kanısındayım. 

Kapitalizmin tükenişinin ve iflasının, bizzat 
kapitalistlerce bu denli, yüksek sesle ifade 
edildiği başka bir dönem daha 
yaşanmamıştır. Buna karşın, kapitalizmi 
aşan yeni bir toplum tahayyülünün bu 
denli kısır ve cılız kalması çarpıcıdır. 
Burada sosyalist tahayyüle ket vuran, tam 
da Soğuk Savaş döneminden bakiye 
zincirlerdir. Piyasanın mutlaka yeni 
toplumda da toplumsal üretim ilişkilerinin 
temelini oluşturacağı, “sürdürülebilir” 
sosyalizmin ancak piyasa dolayımıyla 
mümkün olduğu sabit fikri, bunların başta 

gelenlerindendir. SSCB’nin yıkılışının 
piyasanın kaldırılmasına bağlanması, 
bunun etkin bir ekonomik işleyişin ancak 
özel bir girişimci sınıfının varlığıyla 
mümkün olabileceğinin ispatı sayıldığı, 
hele de piyasaların küresel ölçekte 
bütünleşmesiyle artık peşinen yenilemez 
bir dev sayılması, bu zihinsel kelepçenin 
zincirlerini sağlamlaştırdı. Ne var ki, büyük 
durgunluk, bizzat piyasa ekonomisinin 
ürettiği bir yıkım süreci olarak, tam bir 
fikirsel alt üst oluşa yol açtı, bu kelepçenin 
kırılıp atılmasının nesnel koşullarını yarattı. 
Bizim de bu yazıyla mütevazı amacımız, 
Ufuk Uras’ın şahsıyla değil, bu fikriyatla 
tartışmaktır. 

Sosyal Demokratlara Ne Oldu? 

20. yüzyıl başlarında işçi hareketi, keskin 
çizgilerle ikiye ayrışmıştı: Sosyal 
demokratlar ve Komünistler. Sosyal 
demokratlar, reform ve parlamenter 
eylem yoluyla, Komünistler ise devrim ve 
Halk Meclisleri (Sovyetler) iktidarı yoluyla , 
“sosyalist bir toplum” hedefine varmayı 
amaçlıyorlardı. Siyasal iddiaları, 
sosyalizmdi. Kautsky, Hilferding, Adler gibi 
o devrin sosyal demokrat önderleri, 
Bolşevikleri ve Sovyetler Birliği’ni çeşitli 
nedenlerle eleştirmekle birlikte, sözde de 
olsa sosyalizmi hedefliyorlardı. Misal, 
Hilferding, tüm ekonominin iplerini 
ellerinde tutan 6 Berlin bankasının, sosyal 
demokrat bir hükümet tarafından 
ulusallaştırılmasıyla sosyalizmin 
kurulabileceğini öne sürmüştü. 

Bolşevikler ve Komünistler, 16 ülkede 
devrimler gerçekleştirdiler, dünyanın üçte 
birinde sosyalist bir ülkeler bloğu kurdular, 
sosyalizmi inşa etmeye giriştiler. Ezilen, 
sömürülen insanlara, 80 yıllık bir SSCB 
deneyimini armağan ettiler. Ve yüzyılın 
sonunda yenildiler. Onların yenilgisinden 
çokça söz edildi. Üzerine ciltler dolusu 
yazılar yazıldı. 

Peki ya sosyal demokratlar? Onlara ne 
oldu? Parlamenter yoldan, reformlarla 
kapitalizmi içten dönüştürebildiler mi? 
Sosyalizmi herhangi bir ülkede kurabildiler 
mi? Hayır. Sosyal demokratlar, kapitalizmin 
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araçlarıyla kapitalizmi dönüştüremediler. 
Aksine, kapitalizm onları dönüştürdü. 
Burjuva partilerinden farkları kalmadı. 
Programlarını kapitalizme uyarladılar. 
Emperyalist küreselleşme sürecinde ise 
neoliberal programa kaydılar. Böylece, 
yoksul yığınların desteğini yitirdiler. Büyük 
durgunluk döneminde (2007-2017) ise, 
yoksulların neo-faşist partilere kaymasının 
başlıca sorumlusu oldular. 

20. yüzyılın sonu, 21. yüzyılın başlarında, 
yenik sosyal-demokrasinin vardığı liman, 
aşağı yukarı, Ufuk Uras’ın pozisyonudur; 
kapitalist dünya pazarının her yeri 
kaplayan gücü karşısında, lafızda olsa 
dahi, sosyalizm iddiasını terk ediş ve 
sosyal haklar savunuculuğuna geri çekiliş. 
Bu kapitalizme tam teslimiyettir, o kadar ki 
alternatif bir toplum tasarımı dahi ortaya 
konamamaktadır. Üstelik, 2007-’08 
krizinden bu yana, kapitalizmin bir varoluş 
bunalımı yaşadığı koşullarda. 

Peki, bütünleşmiş dünya pazarı üzerinde 
yükselen emperyalist küreselleşme 
sürecinin hakimiyeti kabul edilerek, sosyal 
haklar korunabilir mi? En ileri kapitalist 
ülkelerde dahi, fabrikaların başka ülkelere 
taşınması, kronik yığınsal işsizlik ve 
güvencesiz çalışma yoluyla, sosyal hakları 
aşamalı biçimde yok eden, bizzat “küresel 
piyasanın egemenliği” değil mi? 

Eğer, bütünleşmiş dünya piyasasının 
varlığı ve hakimiyeti, sosyalizmin 
imkansızlığına delaletse; aynı ölçüde, 
sosyal hakların da imkansızlığını 
göstermez mi? 

Sosyal devlet uygulamalarının 1945 
sonrası dönemde -tekelci kapitalizmin 
“azami kâr” ilkesinin çiğnenmesi pahasına- 
Batı Avrupa’da ve ABD’de yerleşmesinin 
sebebi, yükselen sosyalist dalgayı 
frenlemek değil miydi? Ya da, kapitalist 
dünyadaki sosyal haklar, bu ülkelerdeki 
işçi sınıflarının sosyalizm savaşımının 
doğrudan; SSCB, Çin, Orta Avrupa, Küba 
emekçi sınıflarının sosyalist ve halkçı 
devrimlerinin ise dolaylı ürünü değil 
miydi? 

Salı Pazarı Kaldırılamaz 

Salı pazarı, küçük emtia üretiminin 
pazarıdır. Dünya pazarı, büyük tekelci 
sanayi üretiminin pazarıdır. “Salı pazarının” 
yaygın, güçlü olduğu ülkeler, küçük emtia 
üretiminin yaygın ve güçlü olduğu 
ülkelerdir. 

20. yüzyılda sosyalizmi inşa deneyimlerinin 
yaşandığı ülkeler -Çekoslovakya ve 
Demokratik Almanya hariç- tarımın, köylü 
nüfusunun ve küçük emtia üretiminin 
yaygın ve güçlü olduğu ülkelerdi. 
Özellikle, en büyük iki ülke, yani SSCB ve 
Çin, küçük emtia üretimi ülkeleriydi. 

Sosyalizm, üretim araçlarının 
toplumsallaştırılması, böylece özel kâr için 
değil, toplumsal ihtiyaçların karşılanması 
için üretim yapılması demektir. Büyük 
makineli sanayi, bankalar, kapitalist 
çiftlikler bir kararla kamulaştırılabilir. Oysa 
küçük esnaf, küçük çiftçi, bir yandan 
emekçi, diğer yandan mülk sahibidir. 
Küçük işletmeler, bu yüzden 
kamusallaştırılamaz. Bunlara zoralım 
uygulanamaz. Küçük emtia üretiminin 
büyük üretime dönüşümü, 
kooperatifleşmeyle, iknaya dayalı uzun bir 
süreç içinde mümkündür. 

1917 Ekim Devrimi’nin ardından, Rusya 
nüfusunun yaklaşık %80’i köylüydü. Çin’de 
1949’da bu oran daha da yüksekti. Rusya 
ve Çin deneyimleri, bir yandan makineli 
büyük sanayi kurma, diğer yandan ise 
tarımda, buna paralel biçimde kolektif 
veya komünal çiftlikleri kurma deneyimleri 
olmuştur. 

Bu deneyimleri inceleyen herkes, sosyalist 
inşa sürecinde “salı pazarı”nın 
kaldırılamayacağını, ancak uzun vadede 
dönüştürülebileceğini anlayabilir. Küçük 
köylülüğü, küçük emtia üretimini yığınsal 
ölçekte yıkıma uğratan, topraksız bırakan 
ve şehirlere süren, kapitalizmin üretim 
ilişkileridir. Son yirmi yılda, dünya çapında 
bir milyar yeni proleter üreten bu 
mülksüzleştirme süreci günümüzde hız 
kazanmıştır. 
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Küçük emtia üretimi, sosyalist bir rejimde, 
her gün her saat kapitalizmi yeniden ve 
yığınsal ölçekte üreten bir kaynaktır. 
Sovyetler Birliği’nde komünist partisini en 
çok zorlayan olgunun bu olduğunu 
söyleyebiliriz. Diğer yandan, küçük tarım, 
bireysel özel işletmelerden oluştuğu için 
planlanamaz da. 1929’a kadar SSCB’de 
tarım üretimi planlanamıyordu. Bu, 
sanayinin planlı gelişimine de pranga 
vuruyordu. Dahası, zengin köylüler 
(kulaklar) özel kar amacıyla tahıl satmayıp 
istiflediklerinde, geniş köylü yığınları da 
onları izliyor ve şehirlerde işçiler açlıktan 
ölüyordu. Ancak Sovyet tarımına kolektif 
çiftliklerin (kolhoz) hakim olmasından 
sonradır ki (1929-’33) şehirlerin beslenme 
sorunu çözüldü, tarım planlanabilmeye 
başladı ve sanayi planlı bir atılıma geçti. 
Ne var ki, kolhoz, küçük emtia üretiminin 
toplumsal dönüşümünün sadece 
başlangıcıydı. 

Dün, 20. yüzyılın başlarında, reformcu 
sosyal demokratlar (Kautsky, Plehanov, 
Hilferding vd.) Lenin’i ve Sovyet Rusya’yı, 
bir küçük köylü ülkesinde sosyalist 
devrime giriştiği için eleştiriyorlardı. 
Bugünse Ufuk Uras, artık küçük emtia 
üretimi önemsizleştiği için sosyalizmin 
kurulamayacağını söylüyor! 

20. yüzyılın başlarında, İngiltere hariç, ileri 
kapitalist ülkelerde dahi küçük üretici ve 
küçük çiftçiler sınıfı, nüfusun %30-45 gibi 
önemli bir azınlığını meydana getiriyordu. 
21. yüzyılın başlarında ise, kapitalizmin 
gelişimi, küçük emtia üretimini, sadece 
ileri kapitalist ülkelerde değil, Türkiye gibi 
orta derecede gelişmiş kapitalist 
ülkelerde dahi önemsizleştirdi. Üretimin 
toplumsallaşması küçük üretimin yerini 
makineli büyük sanayinin alması 
yönündeki bu dönüşüm, sosyalizmi nesnel 
bakımdan daha olanaklı hale getirdi. Bu 
gelişmenin sosyal sonucu olarak, işçi sınıfı, 
20.yüzyıl başlarında sadece birkaç ülkede 
nüfusun çoğunluğunu teşkil ederken, 
bugün dünya nüfusunun ve coğrafyasının 
büyük kısmını meydana getiren ülkelerde 
işçi sınıfı çoğunluktadır. Sadece dünün 
küçük emtia üreticileri değil, dünün 
serbest meslek sahipleri de işçi sınıfının 
içinde erimiştir. 

20. yüzyıl sosyalizm deneyimlerinin pek 
çoğunun, “salı pazarının” hakim olduğu 
ülkelerde gerçekleşmesi, sosyalist inşanın 
öncelikle bir modernizasyon dolayımından 
geçerek gelişmesini gerektirdi. Bu 
zorunluluk, üretim tarzının 
dönüştürülmesini geri plana itti, üretici 
güçlerin geliştirilmesini, sanayileşmeyi, 
elektrifikasyonu önplana çekti. Sovyetler 
Birliği, Lenin ve Stalin dönemlerinde, adeta 
“çağ atlayarak” geri kapitalist bir köylü 
ülkesinden, bir sosyalist sanayi ülkesine 
dönüştü. Ne var ki, SSCB’de dahi, sosyalist 
inşa; para, fiyat, kar, ücret vs. piyasa 
kategorilerini ortadan kaldıran bir gelişme 
düzeyine ulaşamadı. Kruşçev- Brejnev 
dönemlerinde, direksiyon piyasa 
kategorilerini güçlendirme ve hatta 
sosyalist bir ekonomiyi piyasa 
kategorileriyle yönetme yönüne kırılınca 
Sovyet ekonomisi kendi kendisiyle 
çatışmalı bir yapıya dönüştü. Alttan alta 
gelişen kapitalist ilişkilerin önünü açma 
siyaseti izleyen Gorbaçov ise SSCB’nin 
dağılmasına yol açtı. Küçük emtia 
üretiminin kolektivize edilmiş formu olan 
kolhozlar, Kruşçev’den Gorbaçov’a uzanan 
süreçte piyasa kategorilerini güçlendirme 
yönünde atılan adımları destekleyen ve bu 
adımları ileri itmeye çalışan sosyal güç 
oldular. 

Kısacası, SSCB, piyasayı kaldırdığı için 
değil, üretici güçlerin yetersizliği 
nedeniyle kaldıramadığı için, hatta (Stalin 
sonrası dönemde) giderek piyasa 
kategorilerini ekonominin lokomotifi 
saymaya başladığı için yıkıldı. Başka bir 
deyişle, 1991’de SSCB’de yıkılan, “piyasa 
sosyalizmi”ydi. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ise, Sovyetler’in 
aksine, kapitalist üretim hiçbir dönem 
ortadan kaldırılmamış, devlet kapitalizmi 
çerçevesinde alanı sınırlandırılmıştı. Bir 
yandan da, Mao döneminde köy komünleri 
ve sosyalist devlet işletmeleri inşa 
edilmişti. Çin’de Deng Ziao-Ping 
döneminde kapitalist üretimin alanını 
genişletme siyaseti izlendi ve tedricen 
alanı genişletilen kapitalist üretim, tüm 
ekonomiye hakim oldu. Nihayet 2000’de 
DTÖ’ye katılarak, Çin kapitalist dünya ile 
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bütünleşti. Bu örnekte de “piyasa 
sosyalizmi”, kapitalizme götürdü. 

Kapitalizmin Varoluşsal Bunalımı 

Bütünleşmiş dünya pazarı, artık 
kapitalizm  için bir “dışarısının” olmaması 
anlamındadır. 20. yüzyılda olduğu gibi bir 
“kapitalist olmayan evren” (köylü uluslar 
ya da sosyalist blok) artık yoktur. Bütün 
ülkeler kapitalisttir veya aynı anlama 
gelmek üzere, sermaye bütün dünya 
üzerinde gerçek hakimiyetini kurmuştur. 

Ne var ki, bu, sanıldığı gibi, kapitalizmin 
bunalımını hafifleten bir durum değildir, 
tersine, “kapitalist üretimin önündeki en 
büyük engel, bizzat sermayenin kendisidir” 
(Marx). Kapitalizm, mezar kazıcılarını 
olduğu kadar bunalımlarını da kendi 
nesnel işleyişi içerisinde ortaya çıkartır. 
Kapitalizmin bunalımlarının kapitalist 
olmayan alanların dışsal basıncı nedeniyle 
ortaya çıktığı fikri, büyük bir yanılgıdır. 
Kapitalist olmayan alanlar ne ölçüde 
massedilirse, kapitalizmin bunalımları o 
denli yıkıcı ve derin olur. Başka bir deyişle, 
kapitalist olmayan alanlar, kapitalizmin 
krizlerini ihraç ederek hafiflettiği rezerv 
alanlardır. 

Bugün ne kapitalist pazarı fiziken daraltan 
ve emperyalistleri siyaseten zorlayan bir 
sosyalist blok var, ne de sermayenin 
buhranlarının ihraç edilebileceği köylü 
uluslar. Oysa 2007-08’de ABD’de patlak 
veren ve Avrupa’ya yayılan mali ekonomik 
kriz ya da özgün tanımıyla sermayenin aşırı 
üretimi bunalımı, 10 yıldır bir büyük 
durgunluk biçiminde dünya ekonomisine 
damgasını vurmaktadır. İktisadi çevrimin 
“yükseliş” evresi devredışı kalmış gibi 
görünüyor. Ancak 1929-33 Büyük 
Buhranı’yla kıyaslanabilecek bu onyıl bir 
önceki paragrafta söylenenleri fazlasıyla 
doğruluyor. 

İnsanlığın kaynaklarının üretken olmayan 
alanlara (borsa, arsa spekülasyonu vb.) 
aşırı yığılması, sanayi üretimi kâr 
getirmediği için kapitalizmin üretim 
ateşinin sönmesi, dünya nüfusunun geniş 
kesimlerinin kronik işsizliğe mahkum 

edilmesi, yaşadığımız gezegenin yokoluşa 
doğru sürüklenmesi, sermayeye dayalı 
üretim tarzının varoluşsal bir bunalıma 
girdiğini gösteriyor. İnsanlığın önünde 
barbarlığa dönüş ya da sosyalizme 
sıçrama dışında bir seçenek de 
bulunmuyor. 

21. yüzyılın ilk çeyreğinde, gerek insanlığın 
üretici güçlerinde kâra dayalı üretimi 
imkansız kılan muazzam gelişme (robot 
teknolojisi, yapay zeka, internet) ve 
gerekse kapitalist üretim ilişkilerinin 
bununla bağdaşmaz hale gelmesi 
(üretimden kâr edemeyen sermayenin 
asalak alanlara aşırı yığılması, balonlaşıp 
patlaması, insan yığınlarının ise işsizliğe ve 
açlığa mahkum edilmesi) “piyasa 
ekonomisinin” artan biçimde 
sorgulanmasını getiriyor. 

Kapitalist toplum, piyasa ilişkilerine 
dayanır. Bu toplumun dayandığı temel, 
insanların bütün yaşam gereksinimlerini 
piyasadan satın almalarına, bunun için de 
yine piyasa dolayımıyla para cinsinden bir 
gelir elde etmelerine dayanır. Kronik 
kitlesel işsizlik, hatta insanların iş 
aramaktan vazgeçecek ölçüde uzun 
süreler işsiz kalmaları, bu temel 
varsayımın ortadan kalkması demektir. 

İşçilerin yegane geçim kaynağı olan ücretli 
çalışma için aylarca iş aradığı, iş 
bulduklarında, elde ettikleri ücretin onları 
pek çok temel insani ihtiyaçtan mahrum 
bıraktığı, pek çok ihtiyacın ancak 
borçlanarak sağlanabildiği bir toplumda, 
piyasa mekanizmasının sorgulanması 
kaçınılmazdır. Piyasanın gizli eli, toplumun 
%1’lik üst tabakasının eli olarak deşifre 
oluyor. %99 ise giderek gerileyen sosyal 
koşullar içinde yaşamını sürdürüyor. 

Bunun ilk siyasi sonucu, 1990’lara 
damgasını vuran piyasa köktenciliğinin 
iflasıdır. Kamu otoritesi eliyle vergi 
gelirlerinin bir kısmının toplumun ezilen ve 
dışlanan sosyal kesimlerine dağıtılması 
kaçınılmaz bir zorunluluk haline geliyor. 
Oysa bu ilk siyasi sonuç, insanların 
ihtiyaçlarının neden parayla karşılanmak 
zorunda olduğu sorusunu 
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yanıtlayamayacaktır. Üretken güçlerin 
ulaştığı aşama, insanlığın gündemine, 
bizzat piyasa dolayımının aşılmasını, 
dolaysız planlı toplumsal üretim ve 
dağıtımı sokmaktadır. 

Böyle bir dünyada, piyasalara güzelleme 
yapmak çağdışı bir saçmalıktır artık. 
Yoksul kitleler, onları boğan piyasa 
ilişkilerinden nasıl özgürleşebileceklerini, 
kaderlerinin ekonominin kör güçlerinin 
ellerinden nasıl çekilip alınabileceğini 
tartışırken, sosyalist solun misyonu, üretim 
araçlarının toplumsallaştırılmasını ve 
ekonomik planlamayı yeniden gündeme 
sokmaktır. Piyasaların “gizli el”ine terk 
edilmiş bir toplumda, bu “gizli el”in 
gırtlağına yapışıp boğduğu milyonların 
çığlığı ancak bu yoldan yeni bir sınıfsal 
harekete dönüştürülebilir. Yoksa, bu 
yığınlar, Trump, Le Pen gibi demogoglara 
terk edilir. ABD’de Bernie Sanders’ın, 
İngiltere’de Jeremy Corbyn’in politik 
başarılarının arkasında yatan sosyal 
gerçeklik, tam da budur. 
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Bundan yaklaşık yüz yıl önce, 1920’de, 
Ekim Devrimi’nin ardından komünizm 
hayaletinin vücut bularak Avrupa’da 
dolaştığı yıllarda liberalizmin yılmaz 
savunucularından Avusturyalı iktisatçı 
Ludwig von Mises beş bölümden oluşan 
kısa bir itirazla sosyalizmin teknik ve 
iktisadi olarak uygulanamaz olduğunu öne 
sürdü (Mises, 2012). Gerek Mises’e kendi 
cenahından gelen anti-komünist destek, 
gerekse sosyalist kanattan kuşaklar boyu 
gelen itirazlar “Sosyalist Ekonomide 
Hesaplama Tartışması” olarak bilinen 
yazını oluşturur. 

Tarihsel niteliğinin ötesinde bu tartışmayı 
hala güncel ve önemli kılan iki noktaya 
dikkat çekelim: Birincisi, bugün 
kamuoyunda, üniversitelerde ve kimi 
zaman da medyada karşımıza çıkan 
“sosyalizmin uygulanamaz, salt hayalleri 
süsleyen bir toplum kurgusu, bir ütopya 

olduğu” tezinin üstü biraz kazılınca beliren 
somut argümanların hemen hepsi Mises 
ve takipçilerine uzanır. İkinci olaraksa, 
tartışmaya katılan sosyalistler kendi 
içlerinde “piyasa sosyalizmi” yanlıları ve 
piyasanın ötesinde, planlı bir ekonomik 
ufku savunanlar olarak ayrışırlar. 

İki parça kabul edebileceğimiz bu yazıda 
yine iki esas amacımız var. Önce 
tartışmanın ana hatlarını ortaya koyup, her 
iki tarafın temel tezlerini özetleyerek ve 
yorumlayarak “sosyalizm uygulanabilir mi” 
sorusunu cevaplamaya çalışacağız. 
Okuma kolaylığını gözeterek sırasıyla her 
argümanı ve itirazı kendi içinde ele almayı 
tercih ediyoruz. İkinci bölümdeyse, çoğu 
yoruma göre Mises’in tezlerini çürütmeyi 
başaran piyasa sosyalistlerinin meta 
üretimiyle sınırlı ufkunu ve bunun ötesinde 
bir ekonomik sistemin (özellikle günümüz 
koşullarında) olanaklılığını, kısacası piyasa 
sosyalizmi ve sosyalist planlama 
kavramlarını karşılaştırmalı olarak ele 
alacağız. 

Argümanlar ve Karşı Argümanlar  

Okuyucu, bu bölümde savunmacı bir hat 
benimsediğimizi farkına varıp, “sosyalizmi 
neden kapitalizmin kıstaslarıyla 
tartışıyorsun” diye sorabilir. Bunu kısaca iki 
sebebe dayandırabiliriz. Birincisi, 
sosyalizme yapılan ve aşağıda 
değindiğimiz ithamlar kamuoyunda, 
gündelik hayatta, eğitim-öğretim 
kuruluşlarında hala en sık dile 
getirilenlerdir. Çoğu zaman bu itirazlar 
“sosyalizm bu argümanların hiçbir 
anlamının kalmayacağı bambaşka bir 
toplumsal düzen öngörür” soyutluğuyla 
geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. 

İkinci olaraksa, hem teori hem de politik 
propaganda bağlamında sosyalizmi bir 
ideal toplum öğretisi, normatif söylemler 
toplamı olarak değil, mevcut toplumun ve 
üretim tarzının çelişkileriyle, yine onun 
politik bağlamı ve gerilimleriyle düşünmek 
gerekir. Bu nedenle yazının bu ilk 
bölümünde değinilen itirazlar kolaycılığa 
kaçmadan, özenle ele alınmalıdır. 
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1980 – 90’lara kadar uzanmasına rağmen 
sosyalist ekonomide hesaplama 
tartışmasının ana çerçevesinin 1920 – 
30’larda şekillendiğini belirtmeliyiz. Öne 
sürülen bütün savlara burada değinme 
şansımız yok. Ancak aşağıda ele alınan 
noktaların tartışmaya yön verdiğini, temel 
hatlarını belirlediğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

a. Kaynakların Verimli Kullanımı 

“Bizi üretim araçlarının özel mülkiyetinden 
ve para kullanımından uzaklaştıran her 
adım aynı zamanda rasyonel iktisattan da 
uzaklaştırır” diye uyarıyor Mises (Mises, 
2012: 17). Konuya uzak okuyucu hemen 
rasyonellikle kastedilenin ne olduğunu 
sorar. Ana akım iktisat teorisi de 
gecikmeden cevaplar: verili kaynaklar ile 
azami faydayı sağlamak, ya da, tersinden 
okursak, belirli bir fayda düzeyini 
(ihtiyaçların tatminini) asgari kaynak 
kullanarak elde etmek.[i] 

Mises’e göre farklı kişilerin tüketimden 
elde ettikleri haz veya marjinal fayda ortak 
bir birime (ve ölçülebilirliğe) sahip 
olmadığı için karşılaştırmaya ve iktisadi 
hesaplamaya izin vermez. İlgili piyasadaki 
tüm birey ve üreticilerin karşılıklı 
etkileşiminin sonucu olarak ortaya çıkan 
fiyat ise ortak bir birim olarak bunu 
mümkün kılar. Piyasanın kerameti de 
budur işte. Sayısız bireyin sayısız metayla 
ilgili karar ve düşüncelerini arz ve talep 
kanallarıyla somutlaştırır, süzer, damıtır ve 
en nihayetinde fiyatta kristalleştirir. 

Faydacı ana akım yaklaşımın kendi içindeki 
teorik sorunlara burada değinmeyelim. 
Çevrenizdeki herhangi bir iktisat öğrencisi 
ya da mezununa bölümündeki müfredat 
hakkında ne düşündüğünü sorup 
gözlerine bakmanız yeterli olacaktır. 
Dönelim kaynakların verimli kullanımı için 
iktisadi hesaplamaya ve bu nedenle 
fiyatlara ihtiyaç duyulduğunu ve üretim 
araçlarının özel mülkiyetini ilga eden 
sosyalizmin fiyat mekanizmasını da 
ortadan kaldırarak keyfî tahsis 
mekanizmaları kullanacağını öne süren 
Mises’e. 

Yazar, kaynakların piyasa yerine planlama 
yoluyla tahsis edileceği durumda iki 
seçeneğin olduğunu belirtiyor: 

i) Aynî planlama  

Farklı ürünleri ortak birim cinsinden, yani 
fiyatlarıyla ifade etmeden planlama 
yapmak Mises’e göre olanaksızdır. 
Tükettiği ürünlerin sınırlı çeşitliliğini 
gözeterek belki bir hanehalkı için bunun 
mümkün olduğu kabul eder Mises, ancak 
bir ekonomide eş zamanlı olarak üretilen 
milyonlarca mal hakkında bilgiyi elde edip, 
ortak bir birim kullanmadan hesaplama 
yapabilecek olan bir insan aklı yoktur 
(Mises, 2012: 15ff). 

Kitabını 1920 yılında yazdığını düşünürsek 
Mises’e kısmen hak verebiliriz. Gerçekten 
de sayısı milyonları bulan ürünlerin 
meydana getirdiği denklem sistemlerini 
elle çözmek hemen hemen imkânsız 
gibidir. Yine de plan hedefleri bir kez 
belirlendikten sonra yapılacak 
hesaplamaları kolaylaştıracak önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. Tam da bu ve 
benzeri sorulara (beş yıllık kalkınma 
planları bağlamında) çözüm arayan Sovyet 
matematikçi Leonid Kantorovich, 
geliştirdiği doğrusal programlama (linear 
programming) yönteminin ilkelerini 1939 
yılında sunmuştur (Kantorovich, 1964: 
225ff). Plan hedefleri tespit edildikten 
sonra mevcut bilgisayar teknolojisiyle 
kaynakların hangi iş kolunda, ne miktarda 
ve nasıl kullanılabileceğini belirlemek 
oldukça kolaylaşmıştır.[ii] Günümüz süper 
bilgisayarları, milyonlarca değişken 
barındıran doğrusal programlama 
problemlerini yarım saat kadar kısa bir 
sürede çözme kapasitesine sahiptir 
(Cockshott, 2007: 17). 

Bu noktada karşımıza ‘peki plan hedefleri 
nasıl belirlenecek’ sorusu çıkar. Zira 
piyasanın sosyalist planlama lehine ilgası 
söz konusu olduğunda yukarıda 
değindiğimiz ‘teknik olarak imkânsız, çok 
karışık’ itirazının hemen ardına ‘neyin ne 
kadar üretileceğine, dolayısıyla ne 
tüketeceğimize bir avuç planlamacı mı 
karar verecek’ sorusu takılır. Bu meseleyi 

http://www.abstraktdergi.net/sosyalist-ekonomide-hesaplama-tartismasi-1-liberal-ideolojinin-tutarsizligi/#_edn1
http://www.abstraktdergi.net/sosyalist-ekonomide-hesaplama-tartismasi-1-liberal-ideolojinin-tutarsizligi/#_edn2
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ilerleyen bölümlerde tartışmak üzere 
şimdilik erteleyelim. 

ii) Emek zamanına dayalı planlama  

Fiyat mekanizmasının yokluğunda bir 
diğer ortak birim adayıysa malların içerdiği 
emek zamanıdır. Yani Mises her ürünün 
üzerine fiyat değil, üretimi için gerekli 
(dolaylı ve dolaysız) emek zamanını 
belirten bir etiket yapıştırılırsa iktisadi 
hesaplamanın mümkün olabileceğini 
belirtir ve hemen ardından iki önemli 
itirazda bulunur. 

Birincisi, eğer sosyalist planlama emek 
zamanlarını gözeterek yapılacaksa vasıflı 
(karmaşık) ve vasıfsız (basit) emek özdeş 
mi kabul edilecektir? Somutlaştıracak 
olursak, mevcut vasıflarını yıllarca eğitim 
görerek kazanan bir makine mühendisiyle 
çok daha kısa eğitim almış bir kaynak 
işçisinin emeği özdeş sayılabilir mi? Marx, 
Kapital’de vasıflı emeği 
yoğunlaştırılmış/çoğaltılmış basit emek 
olarak nitelendirir ve birincisinin piyasa 
tarafından sürekli olarak ikincisine 
indirgendiğini belirtir (Marx, 1990: 135). 
Mises de Marx’ı kendi pozisyonuna kaynak 
olarak gösterir ama piyasa ilga edilirse 
farklı türde emekler arasındaki indirgeme 
oranlarının keyfî olarak tayin edilmek 
zorunda kalacağını akıl almaz bir biçimde 
öne sürer (Mises, 2012: 28f). 

Marx’ı okumayan (ve/ya okuyup da 
anlamayan) çoğu hasmı gibi Mises de 
Kapital’de masaya yatırılan üretim tarzının 
kapitalizm olduğunu, piyasa yerine üretim 
araçlarının toplumsal mülkiyetine dayalı 
sosyalist bir planlama ekonomisinin meta 
üretimi ve değer yasasının ortadan 
kaldırılması anlamına geldiğini gözden 
kaçırır. Dolayısıyla sosyalist toplumda 
farklı türde emekleri katsayılar kullanarak 
ortak bir paydaya indirgemeye (geçiş 
aşamasını göz ardı edersek[iii]) gerek 
yoktur. 

Eşitlikçi bir toplumsal düzende mühendis, 
doktor, bilim insanı, tornacı, kaynakçı ya da 
mimar olmak için gereken eğitim 
toplumsal kaynaklarla finanse edilebilir, 

aynı zamanda bu eğitimleri alan 
öğrencilerin (henüz üretim sürecine dahil 
olmasalar da) barınma, sağlık ve ulaşım 
geçim masrafları da (diğer tüm yurttaşlar 
gibi) aynı şekilde karşılanabilir. Eğitim 
yoluyla elde edilen vasıflar, ilerleyen 
yıllarda topluma daha yüksek bir 
üretkenlik düzeyi olarak geri döner, ancak 
birey için ömür boyu daha yüksek saatlik 
gelir ifade etmez çünkü eğitim (ve bireyin 
eğitim yıllarındaki yaşam) masraflarını 
borçlanarak ya da kendi cebinden 
karşılamamıştır (Cockshott ve Cottrell, 
1993: 2. Bölüm).[iv] 

Piyasa ekonomisinin yarattığı gizemlerin 
birçoğu bütün dikkatin mübadele alanına 
yoğunlaşmasından doğar. Üretim (veya 
emek süreci), kapalı kapılar ardında 
sadece tüketim için gereken parayı 
kazanma saikiyle yapılıyormuş gibi 
görünür. Böylece emek süreci insanın 
kendini gerçekleştirdiği, yeteneklerini 
keşfettiği ve geliştirdiği bir süreç olmaktan 
çıkıp, tüketimin bir aracısı konumuna 
indirgenir. 

Farklı emek türlerinin eşit kabul edildiği, 
gerekli eğitim süreçlerinin ve 
malzemelerin toplum tarafından 
karşılandığı bir düzendeyse bireylerin 
yatkın/ilgili oldukları alanlara çekinmeden 
girebilmelerinin, hatta belli aralıklarla 
çalışma alanlarını değiştirebilmelerinin 
önü açılır. Böylece ne tüketeceğini 
seçmekten ibaret özgürlük anlayışını (ki bu 
bile istihdam edilmeyi ve belli bir gelir 
düzeyini şart koşar) aşılır. Temel 
ihtiyaçlarının karşılayamama korkusundan 
ve rekabet baskısından azade birey, 
Marx’ın düşündüğü gibi kendi potansiyelini 
gerçekleştirme ve geliştirme imkânına 
kavuşur (Marx, 1991: 959).  Buradan 
herkesin eşit gelir düzeyine sahip olacağı 
sonucunun çıkmadığını vurgulamakta 
fayda var. Gelir, bireyin aktif olduğu üretim 
kolunda harcadığı zamanla orantılı olarak 
belirlenir. Bu konuya aşağıda tekrar 
değineceğiz. 

Mises’in emek zamanının iktisadi 
hesaplamalarda ortak birim olarak 
kullanılmasına ikinci itirazı tükenebilir (ya 

http://www.abstraktdergi.net/sosyalist-ekonomide-hesaplama-tartismasi-1-liberal-ideolojinin-tutarsizligi/#_edn3
http://www.abstraktdergi.net/sosyalist-ekonomide-hesaplama-tartismasi-1-liberal-ideolojinin-tutarsizligi/#_edn4


#DOSYA02: Komünizmin Güncelliği 

10 
 

da yeniden üretilemeyen) doğal 
kaynaklarla ilgilidir. Bu kaynaklar kıt, yani 
tükenebilir oldukları için hesaplamalarda 
kullanılacak katsayı onları elde etmek için 
gerekli emek zamanıyla ölçülmemelidir. 
Aksi takdirde bu kaynakların kıt olduğu 
gerçeği gözden kaçacak, aşırı kullanım 
nedeniyle doğal kaynakların tükenmesi 
söz konusu olacaktır (Mises, 2012: 24ff). 
Piyasa mekanizmasıysa aşırı kullanıma 
karşı içkin bir önlem barındırır: Bir metanın 
fiyatı piyasada belirlenirken arz ve talep 
ilişkileri de etkili olduğu için kıt kaynaklar 
diğer metalara göre daha yüksek 
fiyatlandırılır ve böylece aşırı kullanımın 
önüne geçilir. 

Elbette bu sonuncusu hüsnükuruntudan 
başka bir şey değil. Sermaye, tanımı 
itibarıyla kendisini genişleten değerdir. 
Marx’ın en basit haliyle P – M – P’ olarak 
tarif ettiği sermaye döngüsünde kapitalist, 
elindeki parayı (P) üretim araçları ve ücretli 
emeğe yatırarak sermayeye dönüştürür. 
Üretim sürecinin meyvesi olarak elde 
ettiği metaları (M) piyasaya sürer ve 
satarak tekrar paraya dönüştürür (P’). 
Sermayenin bu döngüsel hareketinin 
arkasındaki tek saik, döngünün başındaki P 
ve sonundaki P’ arasındaki eşitsizlik, yani 
ikincisinin ilkinden büyük olmasıdır. Bir 
bütün olarak ele alındığında sermaye[v], iç 
içe geçen ve birbirinin ucuna eklenen 
döngülerden her birinin kapanışında P’ > P 
ilişkisinde ifade bulan genişlemeyi 
gerçekleştirir. Bir kartopu gibi giderek 
büyür ve yalnızca daha fazla büyümek için 
hareket eder. Hacmi giderek arttığı için, 
kâr vaat eden yatırımlar söz konusu 
olduğunda doğal kaynakların kıtlığı ya da 
bunların fiyatlarının yüksekliği sermayenin 
önünde bir engel teşkil etmez çünkü her 
döngünün kapanışında (ki bu aynı 
zamanda yeni bir döngünün başlangıç 
noktasıdır) fazladan para sermaye (P’ – P) 
peydah olur. Piketty’nin bile itiraf ettiği 
gibi, fiyat sistemi ne sınır ne de ahlâk tanır 
(Piketty, 2014: 6). 

İçinde bulunduğumuz verimlilik tartışması 
(ve verimliliğe indirgenen sosyalizm 
tartışması) açısından kritik bir noktaya 
gelmiş bulunuyoruz. Mises’ten günümüze 
uzanan sosyalist planlamanın fiyat 

mekanizmasını ilga etmesi nedeniyle 
kaynakları verimli kullanamayacağı, 
rasyonel davranamayacağı argümanı fiyat 
mekanizmasına dayalı kapitalist piyasanın 
bunu başardığını ima eder. 

Bu bölümün girişinde de belirttiğimiz gibi 
iktisat teorisinde teknik verimlilik (ya da 
etkinlik), verili kaynaklarla azamî çıktıyı 
elde etme durumunu ifade eder. Firma 
düzendiyse bu, birim ürün başına düşen 
toplam maliyetin minimize edilmesiyle 
sağlanır. Şüphesiz rekabetin nefesini 
ensesinde hisseden her firma maliyetlerini 
azaltmak için çeşitli yollara başvurur. 
Bunlardan en önemlileri yeni teknik ve 
teknolojileri kullanarak üretkenliği 
artırmak ve iş gününün 
uzunluğu/yoğunluğu ile ücretler 
arasındaki ilişkiyi sermaye lehine 
bükmektir. 

Sonuç olarak ortaya sürekli bozan, yıkan 
ve yaratan, emek-sermaye ve sermaye-
sermaye rekabeti düzleminde hareket 
eden, yeni teknolojiler üreten devingen bir 
üretim tarzı ortaya çıkar. Her şey, ama her 
şey son tahlilde tek bir prizmadan geçer: 
kârlılık. Evet, kapitalist piyasa ekonomisi 
kâr üretme konusunda verimlidir. 

Verimlilik tanımındaki “verili kaynaklar” 
ifadesi, tam da bu tanımın gizlediği 
toplumsal/sınıfsal ilişkileri içerir. Verili 
kaynaklarla kasıt örneğin 8 saatlik bir 
işgünü olabileceği gibi, 14 saatlik bir 
işgünü de olabilir. Çalışma çağındaki 
bütün yurttaşların istihdam edildiği bir 
durum kadar ücretlerin baskılanması için 
milyonlarca emekçinin işsiz bırakıldığı bir 
durumu da ifade edebilir. Ekosistem 
düşünülerek parkların, dere yataklarının, 
ormanların korunması olabileceği gibi, 
bunların hızla metalaştırılarak sermayenin 
hizmetine sunulması anlamına da gelebilir. 
Tanımı yapılmış her ‘verili kaynak’ 
kümesinin etkin bir kullanımı vardır. Asıl 
soru, bu tanımın nasıl yapıldığıdır. 

Bu dar anlamıyla verimliliğin kaynakların 
toplum yararına en uygun kullanımına 
denk düştüğü önermesiyse her şeyden 
çok kapitalizmi ideal bir toplumsal düzen 
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olarak kutsamakla meşgul ana akım iktisat 
teorisinin buluşudur. Gelir dağılımı 
bozukluğu, kronik kitlesel işsizlik, sağlık – 
barınma – gıdaya erişim gibi evrensel 
insan haklarının piyasa işleyişine tabi 
kılınması bir yana, giderek derinleşen 
ekolojik yıkım sermayenin kâr üretmekte 
etkinliğinin barındırdığı çelişkiye işaret 
ediyor: iktisadî verimlilikle toplumsal 
çıkarlar arasında içkin bir uyum yoktur. Bu 
uyumun var olup olmayacağını, ya da ne 
düzeyde var olacağını ise üretimi 
çevreleyen toplumsal ilişkiler belirler. 

Marx’ın ısrarla üretim ilişkileri, günümüz 
ana akım iktisatçılarının ise 
üretim fonksiyonu üzerinde durması tam 
da buna denk düşer. Fonksiyon, belli bir 
girdiyi kara kutuya sokunca çıktının ne 
olacağını verir. Toplumsal ilişkiler ise kara 
kutunun içindedir ve aynı zamanda girdi 
ve çıktıların niteliğini belirler. 

Gerçekten de bolluk içinde kıtlık, hayal 
gücüne sığmayan bir zenginlikler 
dünyasında akıllara ziyan bir yoksunluk, 
yeni makine ve teknolojilerle giderek artan 
üretkenliğe karşın iş gününün kısalması 
yerine yoğunlaşması (ve yer yer uzaması), 
işsizliğin artması gibi olguları iç içe üreten 
bir toplumsal düzenin savunucularının 
sosyalizmi irrasyonellikle itham etmesi 
ironiktir. 

Kısaca toparlamak gerekirse, Mises’in fiyat 
mekanizmasının yokluğunda kaynakların 
keyfî tahsis edileceği, planlamanın pratikte 
bir kaosa denk düşeceği eleştirisi hem 
teoride hem uygulamada zeminsizdir. 
Sosyalist planlama, belirlenen hedefleri 
günümüz teknolojilerini kullanarak asgari 
düzeyde kaynakla elde etme konusunda 
piyasa ekonomisinden aşağıda kalmaz. 

Bunun da ötesinde sosyalizm, üretim 
sürecini kâr deli gömleğinden sıyırarak 
(dar anlamda) verimlilikten başka 
ölçütlerin de gözetilmesini mümkün kılan 
toplumsal ilişkiler üzerinde yükselir. 
Teknik verimliliğin sosyalizmde tek (hatta 
en önemli) kıstas olmaması ona özgün 
karakterini verir. 

b. Teşvikler ve İnsan Doğası 

Gelelim halk arasında “eşitlik insan 
doğasına aykırıdır” şeklinde tezahür eden 
ikinci itiraza. Öncelikle şunu belirtmekte 
fayda var: sosyalizm ne herkesin eşit gelire 
sahip olduğu, ne de herkesin aynı 
kıyafetleri, arabaları, bilgisayarları aldığı, 
aynı evlerde yaşadığı bir düzendir. Eşitlik, 
bireylerin üretim süreciyle olan 
ilişkilerinde, bir başka deyişle üretim 
araçlarının mülkiyetinde ortaya çıkar. 
Ortadan kalkan mülkiyet değil, üretim 
araçlarının özel mülkiyeti ve sınıflı toplum 
yapısıdır. 

İktisatta teşvik özellikle teknolojik 
yenilikler (inovasyon) bağlamında 
vurgulanır. Mises de bu gelenekten 
ayrılmaz ve üretim araçlarının, fabrikaların 
kamusallaştırıldığı bir düzende üretim 
sürecini 
yöneten/düzenleyen/yönlendiren 
bireyleri sorumluluk almaya, üretkenliği 
artırmaya, yeni teknolojiler geliştirmeye 
iten teşvik sisteminin de ortadan kalktığını 
yazar (Mises, 2012: 31ff). Sürekli olarak 
maliyet azaltmanın yollarını aramak 
kapitalist rekabetin bir numaralı kuralıdır, 
doğru. Bunun sonucunda AR-GE 
yatırımlarının merkezi bir rol oynadığı, 
teknolojik ilerlemenin kapitalizme içkin 
olduğu da tartışılmaz. Ancak aynı 
kapitalizm ki bir yandan üretici güçleri 
sürekli geliştirip, üretkenliği artırıp, üretim 
sürecinde makine ve bilgisayar kullanımını 
yoğunlaştırırken, diğer yandan istihdam 
edilenler için iş gününün uzunluğunu ve 
özellikle yoğunluğunu artırıp, daha çok 
emekçiyi de işsiz bırakmaktadır. 

Sosyalizm tam da bu noktada piyasa 
ekonomisinden farklı bir mecrada akar. 
Üretim sürecini daha etkin kılacak şekilde 
örgütlemek, yeni makine ve teknolojiler 
geliştirip kullanıma sokmak üreticinin 
rekabet sopasıyla terbiye edilmediği bir 
düzende her şeyden önce iş gününün 
kısalması olanağını doğurur. Bu yönüyle 
aslında parasal olmayan bir teşvik teşkil 
ettiği de söylenebilir. Günün toplumsal 
yeniden üretim için ayrılan zorunlu emek 
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bölümünü kısaltmak şüphesiz her 
emekçinin arzu edeceği bir durumdur. 

Aslına bakarsak bireyleri yalnızca kendi 
faydalarını maksimize etmeye 
programlanmış, günün her anında fayda 
maliyet analizi yapan ayaklı bilgisayarlar 
olarak tasvir eden iktisat ideolojisinin 
parasal teşvik olmadan ilerleme 
kaydedilemeyeceğini öne sürmesi gayet 
doğaldır. Ancak homo 
economicus iktisatçıların hayal 
dünyasından başka bir yerde 
yaşamamıştır. 

Einstein genel ve özel görelilik kuramlarını 
geliştirirken ya da Alan Turing bilgisayar 
biliminin temellerini atarken herhangi bir 
parasal teşvik mekanizması tarafından 
harekete geçirilmemişlerdi. Kübalı 
doktorlar birçok alanda çığır açan 
araştırmalar yaparken ve yeryüzündeki en 
nitelikli sağlık hizmetini sunarken 
kendilerini ayrıcalıklı kılacak parasal 
getirilerden faydalanmıyor. Çarlık 
Rusyası’ndan 1917’de altyapı, teknoloji ve 
üretici güçler anlamında bir enkaz 
devralan Sovyetler Birliği (ki iç savaşın 
sonlandırılıp, kalkınma hamlesinin 
başlatılması aşağı yukarı Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla aynı yıllara 
denk düşer) bilim ve teknoloji alanındaki 
öncülüğünü 1961’de uzaya ilk insanı 
göndererek kanıtlamıştır. Tüm bu gelişme, 
Mises ve benzerlerinin “olanaksız” dediği 
koşullar altında gerçekleşmiştir. 

Demek ki piyasa ilişkilerine tabi olmadığı 
bir toplumsal bağlamda insan dalından 
koparılmış çiçek misali solmuyor. Demek 
ki, yalnızca piyasa koşullarında üretebilen 
ve gelişebilen bir insan doğasından söz 
edemeyiz. Planlı bir ekonomi tıpkı bir 
piyasa ekonomisi gibi dinamik, yeni teknik 
ve teknolojilere gebe olacaktır. Ancak 
inovasyon, piyasadakinden farklı saiklerle 
yapılacağı için doğuracağı sonuçlar da 
farklı olacaktır. 

c. Karmaşıklık ve Hantallık 

Mises tarafından dile getirilen itirazlardan 
birinin piyasa ve fiyat mekanizmasının 

yokluğunda çok sayıda ürünle ilgili bilgiyi 
toplamanın ve işlemenin imkânsızlığı 
olduğuna yukarıda değinmiştik. Bu 
argüman bir diğer liberalizm ilahı Friedrich 
Hayek tarafından da benimsenir (Hayek, 
1963: 212). Ancak, 1935 yılında yazmakta 
olan Hayek, gerek Enrico Barone’nin 
(Barone, 1963) 1908’de yazdığı, gerekse 
Taylor’un 1929’da tekrarladığı çözüme 
(Taylor, 1929) aşinadır. Deneme-yanılma 
yoluyla güncellenen bir denklem sistemi 
yardımıyla kaynakların tahsisi sorunun – 
en azından teorik olarak – çözüldüğünü 
bilen Hayek, bu itirazı ileri götürme 
konusunda ihtiyatlı davranır. Aşağıda 
Oskar Lange tarafından son şekli verilen 
bu piyasa sosyalizmi çözümüne 
detaylarıyla değineceğiz. 

Hayek ise, karmaşıklık yerine başka – ve 
belki de daha önemli – bir noktadan 
saldırmayı seçer. Piyasadaki bir malın 
fiyatı, yalnızca arz ve talep arasındaki 
ilişkiye dair değil, aynı zamanda değişen 
teknolojik imkânlar, girdi maliyetlerindeki 
değişimler, örneğin iklime bağlı yaşanan 
hasat dalgalanmaları, kısacası üretim 
koşullarının bütününe dair bilgi taşır. Tüm 
bu etmenler kesintisiz olarak değişim 
gösterse de, her tekil üretici ürettiği malın 
fiyatında kendi koşullarını yansıtır. Böylece 
fiyat piyasadaki tüm aktörlere (üretici ve 
tüketici) çeşitli işaret ve uyarılar verir. 

Fiyat mekanizması ortadan kaldırılırsa, 
verili bir durum (teknoloji, maliyet yapısı, 
vs.) için yapılmış olan plan tüm bu 
değişimlere ayak uyduramaz. Yani 
planlama, piyasanın değişen koşullara 
hızla uyum sağlayan dinamik yönünü taklit 
edemez (Hayek, 1963: 210ff; Hayek, 1949: 
188). 

Hayek’e iki farklı noktadan cevap 
verilebilir. Birincisi, günümüz iletişim 
araçları bilginin elde edilme ve aktarılma 
hızını hantallık itirazına zemin 
bırakmayacak derecede artırmıştır. 
Herhangi bir yerelde yaşanan bir gelişme 
internet teknolojisi sayesinde saniyeden 
kısa bir süre içinde dünyanın öbür ucuna 
sorunsuz aktarılabiliyor. Fakat burada 
daha önemli sorun, yeni teknolojinin 
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üretim imkânlarında yaratacağı değişikliğe 
dair bilginin nasıl oluşturulacağı, yani 
henüz kullanıma sokulmamış (ve bu 
nedenle planlamaya dahil edilmemiş) 
teknolojinin planları nasıl değiştireceği 
meselesidir. Cevabı kolay olmamakla 
beraber, her mali plan döneminde bu tür 
sorulara cevap arayan deney ve 
simülasyonların yapılması için bir 
araştırma bütçesi oluşturulması 
düşünülebilir (Cockshott ve Cottrell, 1993: 
16f.). Zira kapitalist girişimciler de bu tür 
deneme yanılmalar ve ARGE yatırımları 
neticesinde bu bilgiye ulaşıyorlar. 

İkincisi, sosyalist toplumda bilgi ve 
teknoloji kâr amacıyla üretilmez ve gizli 
tutulmaz. Hukuki olarak patent yasaları, 
gündelik rekabetteyse firmaların ürettikleri 
malın ‘iksirini’ gizli tutmak için aldıkları bir 
dizi önlemler kapitalist rekabet yeni 
teknoloji ve bilginin yaygınlaşmasına ket 
vurur. Üretim kâr için yapılır. Teknoloji ve 
bilgi de bundan muaf değildir. Fiyat 
mekanizmasıyla aktarılan bilgi doğrudan 
toplumsal faydayı gözetmeyen, 
yabancılaşmış bir biçim taşır. 

Sosyalist planlama elbette piyasa 
ekonomisini bu yönleriyle taklit etmek gibi 
bir iddia taşımaz. Gerek içeriği, gerekse 
aktarımı itibarıyla bilgi ve teknoloji 
sosyalizmde farklı bir niteliğe bürünür. 
Örneğin, verimliliği (ve kârı) artırmak adına 
soluduğumuz havayı daha çok 
zehirleyecek bir teknoloji geliştirilmesi için 
bir neden düşünülemez çünkü ortada bir 
rekabet baskısı yoktur. Benzer şekilde, 
üretkenlik artışı sağlayan yeni bir bilgi / 
teknolojinin gizli tutulmasına gerek yoktur 
çünkü üreticiler arasında çıkar çatışması 
yoktur. Bu yönüyle sosyalizm, rekabet 
cenderesini ortadan kaldırarak 
şeffaflaşmayı sağlar. 

d. Tüketici egemenliği 

Yazının bu bölümünde değineceğimiz son 
itiraz, “planlama verimli değildir, israfa yol 
açar” argümanıyla beraber gerek 
akademide, gerek de kamuoyunda anti-
komünist propagandanın en etkili silahıdır. 
Öyle ki ömrünü özgürlükleri savunmaya 

adamış Hayek[vi] (!) bu konuyu ayrı bir 
kitapta ele alıp, enine boyuna tartışmıştır 
(Hayek, 1944). İtham oldukça basittir. Planlı 
bir ekonomide üretilecek mal ve 
hizmetlerin ne olacağını merkezi 
planlamacılar belirleyecek, iktidar 
kaçınılmaz olarak bu mecrada 
merkezileşecek, toplumun geri kalanı 
köleleştirilecektir. 

Öncelikle, talebin (ya da tüketimin) 
yalnızca satın alma isteğiyle ve 
özgürlüğüyle tanımlanmadığının altını 
çizelim. Kişi istediği kadar istekli olsun, 
satın alma gücü yoksa ihtiyaçlarını 
karşılayamaz ve ‘satın alma 
isteği/özgürlüğü’ pratikte hiçbir şey ifade 
etmez. Örneğin, Türkiye’de asgari ücretle 
çalışan en az 6,5 milyon – daha da 
gerçekçi olmak gerekirse, kayıt dışı çalışan 
3,5 milyon ücretliyi de kısmen dahil 
edersek yaklaşık 8 – 10 milyon kadar 
emekçi olduğunu biliyoruz. Türk-İş’in 
(Şüpheyle yaklaşılması gereken) 
hesaplamalarına göre 2016 sonunda dört 
kişilik bir ailenin gıda harcamalarını 
kapsayan açlık sınırı 1432 lira, aynı ailenin 
(Türk-İş tarafından layık görüldüğü 
kadarıyla) ‘insan onuruna yaraşır bir yaşam 
düzeyi’ sağlaması için yapması gereken 
aylık masraf, yani yoksulluk sınırıysa 4665 
liraydı. Kısacası, açlık ve derin yoksulluk 
makasına sıkışmış milyonlarca emekçiye 
Hayek ve dostlarının bir müjdesi var: ayın 
sonunu getiremeseler ve gırtlağa kadar 
borca batmış olsalar da en azından 
“özgür”ler! 

Planlı bir sosyalist ekonominin en temel 
önceliğinin bütün yurttaşların birincil 
(yaşamsal) ihtiyaçlarının istisna 
gözetmeden karşılanması olacağı açıktır. 
Toplumsal kaynakların bir kısmı her daim 
yeme, içme, giyinme, barınma, sağlık, 
eğitim ve ulaşım hizmetleri gibi unsurları 
içeren temel mal ve hizmetlerin üretimine 
ayrılacaktır. 

Toplumsal yeniden üretim açısından 
üretimi mecburiyet teşkil etmeyen diğer 
mal ve hizmetlerse (kişisel motorlu taşıt ve 
bilgisayarlar, masa, koltuk, dolap gibi farklı 
tasarımlarda ev eşyaları, vesaire) bireylerin 
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istekleri hesaba katılarak planlı bir sürecin 
sonunda üretilebilir. Günümüz yazılım 
sistemleri kişinin en dar anlamıyla bile 
hangi mallarla ilgilendiğine, örneğin hangi 
dönemle ilgili tarih kitaplarını satın aldığına 
(ve hatta incelediğine!) dair bilgiyi 
halihazırda toplamaktadır. Amazon, eBay, 
Google gibi internet sitelerinin kişiye özel 
seçkiler sunduğunu, attığımız her adımı 
takip ettiğini bilmeyen kalmadı. 

Elbette sosyalist toplumda bu teknolojinin 
kullanımı da farklı olacaktır. Bilgi, kişileri 
tüketime teşvik etmek amacıyla değil, 
satılan malların yerine yenilerinin 
koyulması ve tüketim davranışındaki temel 
eğilimleri tespit etmek amacıyla 
toplanacaktır. Bunun da ötesinde, 
yerelden merkeze doğru iç içe 
eklemlenmiş karar alma konseyleri, ve 
bunların arasındaki etkileşime, üretim ve 
tüketimdeki değişimlere hassas bir 
bilgisayar ağı yoluyla katılımcı bir 
planlama pekâlâ mümkündür. 

Hayek’in ima ettiği, planlamanın özü 
itibarıyla demokratik katılımı dışladığı, dar 
bir merkezden yapılmak zorunda 
olduğudur. Oysa ikinci bölümde 
tartışacağımız gibi bu da, özgürlüğün özel 
mülkiyetle özdeş tutulması kadar kof ve 
asılsız bir iddia, hatta aslında bir 
önkabuldür. 

Ara Sonuç 

Bu bölümde, Sosyalist Hesaplama 
Tartışması’nda öne çıkan temel noktaları 
tartıştık ve ağırlıklı olarak teknik konulara 
odaklandık. Kısaca toparlamak gerekirse, 
kaynakların israfa yol açmadan tahsis 
edilmesi, yeni yöntem ve teknolojilerin 
üretilmesi, üretim yapısının ve planların 
değişen koşullara uyum sağlaması 
açısından sosyalist bir ekonominin özel 
mülkiyete dayalı piyasa ekonomisinden 
aşağı kalması için teknik ve teorik hiçbir 
neden olmadığını gördük. 

Belki çok daha önemlisi, verimlilik/etkinlik 
kavramının yalnızca teknik değil, aynı 
zamanda kaçınılmaz sosyal ve sınıfsal bir 
içeriği olduğunu açıkladık. Kapitalist 

üretim mevcut bütün kaynakları kâr 
üretimi amacıyla seferber eder. Çalışma 
gününün uzunluğu ve yoğunluğu, çalışma 
koşulları, doğal kaynakların talanı, 
ekosistemin tahribi teknik verimlilik 
ölçütünün dışında kalır. 

Bu yönüyle kaynakların verimli (ya da 
asgari israfa yol açacak şekilde) kullanımı 
sosyalizm açısından önemli ve gerekli, 
fakat hiçbir suretle yeterli değildir. Tam da 
bu nedenle sosyalizm tartışması, burjuva 
ufkunun dayattığı dar bir çerçevede 
verimlilik yarışına indirgenemez. 

En bilineni Oskar Lange tarafından ortaya 
atılan neoklasik sosyalizm savunuları 
(Lange, 1936 ve Lange, 1937) bu tuzağa 
düşmüş, toplam arz ve talebin birbirine 
kavuştuğu bir genel dengenin ancak ve 
ancak sosyalist planlama tarafından tesis 
edilebileceğini ileri sürmüştür. Böylelikle 
planlama, kapitalizmin başarı kriterlerine 
göre ve onun kavramsal dünyasında 
tahayyül edilmiştir. 

Diğer taraftaysa, gerek Mises, Hayek ve 
benzerlerinin itirazlarını kabul eden, gerek 
de SSCB’nin yıkılışını planlamanın yenilgisi 
olarak referans alan birçok sosyalist, 
sosyalizmin ancak piyasayla barışık 
olduğu ölçüde hayatta kalabileceğini öne 
sürmüştür. 

 

 

NOTLAR  

[i] Üretimin yanı sıra tüketimde etkinliği de 
kapsayan Pareto verimliliği ve refah 
tartışmasına girmiyorum çünkü bu noktada 
okurun dikkatini üretim alanında tutmak 
istiyorum. Dolayısıyla burada teknik 
verimlilik tanımını referans alıyoruz. 

[ii] Doğrusal programlamanın ölçek ekonomisini 
dışlaması ve doğrusal-olmayan yöntemlerin 
kullanımına dair tartışmalara bu yazıda 
girmiyorum. 

[iii] Bu yazıda Marx ve Engels’in sosyalizm ile 
komünizm arasında yaptıkları ayrımı doğrudan 
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konuyla ilgili olmadığı için bir kenara 
bırakıyorum. Dolayısıyla sosyalizm ve 
komünizm kavramlarını eşanlamlı olarak 
kullanıyorum. 

[iv] Tartışmaya 1990’larda ve 2000’lerde katkı 
sunan planlama yanlısı sosyalistlerin farklı 
somut emeklerin eşit tutulması noktasında 
hemfikir olmadığını belirtmeliyiz. İlgilisi için: 
Campbell (2002). 

[v] Analizi bu noktada tekil sermayeler 
arasındaki rekabetten, bu rekabetin tekil 
sermayeler üzerinde yaratabileceği yıkıcı 
etkilerden, emek değerleriyle orantılı olmayan 
fiyatların yarattığı toplam artı-değerin 
sermayeler arasında yeniden bölüşülmesi ve 
benzeri güçlüklerden soyutluyoruz. 

[vi] Örneğin, Hayek’in Şili’deki faşist Pinochet 
diktatörlüğüne özgürlük aşkına verdiği destek 
unutulamaz. Hayek, aynı zamanda 
neoliberalizmin ilk laboratuvarı olarak bilinen 
darbe sonrası ekonomi politikalarının 
şekillendirilmesinde de önemli bir rol 
oynamıştır. 
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SOSYALİST 
EKONOMİDE 
PLANLAMA 
TARTIŞMASI-2: 
PİYASA SOSYALİZMİ 
YANILGISI VE 
PLANLAMA 
Güney Işıkara  

 

 

 

 

 

 

İlk yazıda akademinin yüksek duvarlarının 
ardından eğitim müfredatı, sivil toplum 
kuruluşları, kültür endüstrisi ve medya 
yoluyla topluma zerk edilen ‘sosyalizm bir 
ütopya, uygulanamaz’ görüşünün bir 
ideolojiden ibaret olduğunu göstermeye 
çalıştık. Şimdi biraz da ‘nasıl bir sosyalizm’ 
sorusuna kafa yoralım. Bu yazıda birbiriyle 
bağlantılı iki meseleye odaklanacağız. 
Birincisi, Oskar Lange’nin 1936 ve 1937’de 
yayımlanan iki makalesine referansla 
Lange (Lerner – Taylor)[i] çözümü olarak 
bilinen piyasa sosyalizmi savunusunu ele 
alacağız. İkinci olaraksa, daha geniş bir 
bakış açısıyla piyasa sosyalizmi ve 
piyasanın ötesine geçen, meta üretimini 
ortadan kaldıran bir sosyalist planlamayı 
karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. 

Lange’nin Sosyalizmsiz Sosyalizmi 

Oskar Lange akademik iktisat ile 
Marksizmin en ilginç melezlerinden 
birisidir. Kendisini sosyalist olarak 

görmesine rağmen ana akım (ya da, 
neoklasik) iktisat teorisini köküne kadar 
benimsemiş olması, aşağıda ana hatlarıyla 
ortaya koyacağımız kapitalizm – sosyalizm 
kırması planlı piyasa modelini ortaya 
çıkarmıştır. 

Neoklasik değer teorisine sıkı sıkıya bağlı 
olan Lange, Mises’in malların içerdiği 
emek zamanına dayanarak yapılacak 
herhangi bir hesaplamanın başarısız 
olacağı görüşünü kabul eder. Hatta Mises’i 
bu problemi gündeme getirdiği için 
övmekten geri durmaz. “Sadece modern 
marjinal analiz yönteminin sunduğu 
teknikle problemi tatmin edici bir şekilde 
çözebiliriz” diye yazar Lange (Lange, 1937: 
142). Ana akım iktisat teorisini öğrenme 
bedbahtlığına uğramamış okuyucuyu çok 
zorlamadan neoklasik sosyalizmi kısaca 
özetleyelim. 

Lange, iktisadın temel meselesini 
alternatifler arasında seçim yapmak olarak 
tanımlar (Lange, 1936: 53). İlginçtir ki bu 
yaklaşım hala iktisada giriş derslerinde 
öğrencilere verilen “iktisat, insan 
davranışını amaçlar ve alternatif kullanım 
alanları olan kıt kaynaklar arasındaki ilişki 
olarak inceleyen bilimdir” tanımına 
(Robbins, 1945: 16) çok benzemektedir.  Bu 
tanım, iktisadı kıt kaynaklar ve verili 
amaçlar arasındaki teknik bir soruna 
indirgemesi, yani insanın insanla, sınıfın 
sınıfla olan ilişkisini maksatlı olarak sümen 
altı etmesi açısından çok önemlidir. 
Lange’nin iktisadı bu prizmadan geçirerek 
ele alması, ta en başından filmin sonunu 
haber verir gibidir. 

Bu en genel iktisadi sorunu çözmek için üç 
veriye ihtiyaç duyulur: i) nelerin 
üretileceğini tespit etmeye yarayan bir 
tercih skalası; ii) alternatif çözümler 
arasındaki hadleri belirten nicel bir ilişki; iii) 
kaynakların dökümü. Birinci ve üçüncü 
maddeler sosyalist bir ekonomide tıpkı 
kapitalizmde olduğu gibi bilinecektir. 
Lange’nin özellikle birinci maddeye ilişkin 
çözümünün piyasada gerçekleşen talebe 
dayandığını belirtmekte fayda var. Zira ne 
piyasa ilga edilmiş, ne arz ve talep yasaları 
ortadan kalkmıştır. 
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Mises’te her taşın altından çıkan ‘metaların 
fiyatı yoksa planlama yapılamaz’ argümanı 
Lange’deki (ii) numaralı maddeye denk 
düşer. Üretim araçlarının özel mülkiyetine 
son verildiği ve bunlar piyasa ilişkilerine 
tabi olmadığı için, Lange bir çözüm 
üretmek durumundadır. 

Dar anlamıyla (göreli) fiyat, piyasada iki 
mal arasındaki mübadele oranıdır. Ancak 
geniş anlamıyla ele alındığında, birbirine 
alternatif seçenekler arasındaki nicel ilişki 
olarak görülebilir. Girdilerin çıktıya 
dönüştürülmesini mümkün kılan teknolojik 
imkanlar bilindiği takdirde, üretim 
araçlarına da birer ‘muhasebe fiyatı’ tahsis 
edilebilir.[ii] Böylece, üretim araçlarının dar 
anlamıyla bir fiyatı olmasa da, 
hesaplamayı mümkün kılacak fiyatlar 
geniş anlamıyla var olacaktır (Lange, 1936: 
54f). 

Bu noktadan itibaren Lange, ana akım 
iktisat teorisinin savlarını ölçüt kabul 
ederek kendi sosyalizm kurgusunu 
kapitalist piyasalarla verimlilik yarışına 
sokar. Bu tuhaf karşılaştırmadan çıkan 
(teorik) sonuçlar, yine teknik detaylara 
girmeden şu şekilde özetlenebilir: i) 
tüketicileri için, gelirlerinden bir birim daha 
harcayarak elde edebilecekleri marjinal 
fayda piyasadaki her mal nezdinde 
eşitlenmiştir, ve ii) azami kâr hedefiyle 
üretim yapan firmalar kaynakların optimal 
kullanımını, malların fiyatını marjinal ve 
ortalama maliyete eşitleyerek tesis 
etmiştir. 

Lange, tümüyle neoklasik iktisadın 
önkabul ve savlarına dayanan bu 
çerçeveyi kendi sosyalizm anlayışına 
giydirmiş, bir ‘tam rekabet sosyalizmi’ 
yaratmıştır. Geriye kapitalist bir piyasa için 
yalnızca teorik varlığı ispatlanmış genel 
dengenin, yani bütün piyasalarda (emek, 
mal ve hizmetler, para, vs.) arz ve talebin 
birbirine eşitlenmesinin, sosyalizmde nasıl 
sağlanacağını göstermek kalır. 

Bu çeşit bir piyasa sosyalizminde, tüketim 
malları ve emek için piyasalar hala 
mevcuttur, yani bunlar meta olmaktan 
çıkmamıştır. Para, ortak değer ölçütü ve 

ödeme aracı olarak işlev görmektedir. 
Dolayısıyla bu piyasalara dair planlama, 
Mises’in hesaplanamazlık eleştirisinden 
muaftır. Ilk yazıda da değindiğimiz gibi, 
üretim araçları özelinde hesaplamayı 
mümkün kılacak muhasebe fiyatları da 
tespit edilebilir. Böylece planlamanın 
önündeki bütün engeller kaldırılmıştır. 

Lange’nin merkezi planlama kurulu, 
piyasada gerçekleşen arz ve talep 
arasındaki ilişkiyi yakından takip eder ve 
dengenin oluşmadığı durumlarda (tüketim 
malları ve emek için) piyasa fiyatlarını ve 
(üretim amaçları için) muhasebe fiyatlarını 
deneme-yanılma yoluyla düzenleyerek 
genel dengeyi tesis eder. Tespit edilen bu 
fiyatlar piyasaya dikte edilir ve yeni 
dönemdeki bütün işlemler bu yeni 
zeminde gerçekleştirilir (Lange, 1936: 57ff). 

Neoklasik Sosyalizme Dair Görüşler 

Teknik tartışmalara pek girmeden 
Lange’nin ana akım iktisat teorisi 
çerçevesinde şekillenmiş sosyalizmine 
dair birkaç görüş belirtmekte fayda var. 

Üretim araçlarının kamulaştırılmasıyla 
sosyalist planlama arasında zorunlu bir 
bağıntı yoktur. Zira Lange’nin modelinde 
merkezi planlama kurulu muhasebe 
fiyatlarını tespit etmekle ve başlarında 
birer ‘sosyalist müdür’ bulunan firmalara 
üretimde bağlı kalacakları temel kıstası 
dikte etmekle yükümlüdür. Bu kıstas, 
katma değeri ya da kârı maksimize etmek 
yerine belli bir üretim ölçeğine ya da 
önceden belirlenmiş bir kaynak karışımına 
sadık kalınması olabilir (Lange, 1936: 60ff). 

Verili fiyatlar ve kıstaslar ışığında fiyatlarla 
marjinal/ortalama maliyetler arasında 
eşitlik tesis etmeye çalışan tekil firmalar, 
kararlarını gelecekteki fiyatlara ve talep 
gerçekleşmelerine yönelik beklentiler 
temelinde verecek, kapitalizme özgü risk 
ve belirsizlik ve krize ortam hazırlayan 
iktisadi iklim kendini sürdürecektir (Dobb, 
1972: 126ff). Lange, ilk makalelerinden 
yaklaşık otuz yıl sonra  yazarken, üretimde 
planlamanın – belli bir ölçekte de olsa – 
gerekliliğine (doğrusal ve doğrusal 
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olmayan programlama yöntemlerinin de 
gelişmesiyle) ikna olmuş gibidir (Lange, 
1967: 160). 

İkincisi, fiyatlara dair bilgiye sahip 
firmaların optimal kaynak kullanımı tesis 
edeceği savı tamamen ana akım iktisat 
teorisinin ön kabullerine dayanmaktadır. 
Bu ön kabuller, ölçeğe göre artan getiri 
gibi günümüz teknolojisinin doğurduğu 
sonuçlarla taban tabana zıtlık teşkil eder. 
Optimizasyonu teorik olarak mümkün 
kılmak adına yapılan bu varsayımlar 
sonucunda, içinde yaşadığımız dünyayla 
bilgi, teknoloji, davranış ve diğer birçok 
yönden hiçbir benzerlik taşımayan 
neoklasik iktisat dünyasında tüketiciler 
faydalarını, üreticiler de kârlarını 
maksimize ederler. Kapitalizmi dört başı 
mamur bir toplumsal düzen olarak 
resmetmek adına yapılan bu varsayımların 
Lange tarafından sosyalizmde 
uygulanmak üzere benimsenmesiyse 
hayret vericidir. 

Özel mülkiyetten gelir elde edilemeyeceği 
için bölüşüm ve gelir dağılımı konusunda 
kapitalizme göre önemli bir farklılık 
olacaktır. Lange’nin modelinde bireysel 
gelirin iki kaynağı vardır: emekçi, i) üretime 
yaptığı katkıyla orantılı olarak piyasa 
tarafından bir ücretle ödüllendirilir, ii) 
toplumsal artık ürünün emekçilere 
dağıtılacak payından kendi hissesini alır 
(Lange, 1936: 61). Keza bu noktada da 
piyasanın tayin edici rolü ortadan 
kalkmamış, bölüşüm en iyi ihtimalle 
eşitsizliğin dizginlendiği bir düzenlenmiş 
piyasa rejimine terk edilmiştir. 

Bu bölüme (ya da Lange’nin makalelerine) 
göz atan okuyucunun hayal kırıklığına 
uğraması anlaşılır bir durumdur. Oskar 
Lange, sosyalizm tahayyülünü ana akım 
iktisat teorisindeki kapitalizm anlatısıyla bir 
yarışa hapsetmiştir. Kendi önerdiği 
modelin ‘tam rekabet piyasasına’ gerçek 
kapitalizmden daha çok yaklaştığını 
söylerken sosyalizmi mevcut üretim 
ilişkilerinin ve toplumsal çelişkilerin 
bağlamında düşünmek, var olan toplumun 
içinden türetmek gerektiğini tümüyle 
unutmuş, neoklasik harikalar diyarında 

akademik tartışmalara girmeyi tercih 
etmiştir. 

Emek sürecinin karakteri, piyasa 
ekonomisinin yarattığı gizemler ve 
yabancılaşma, diğerkâmlık yerine rekabet, 
dayanışma yerine hırs, çok yönlü ve 
yeteneklerini geliştirebilen birey yerine tek 
boyutluluğa mahkûm aşırı uzmanlaşmış 
birey ve daha nicesini üreten toplumsal 
üretim ilişkilerinin sosyalizmde nasıl farklı 
kılınabileceğini bir sonraki adımda 
tartışalım. Ama önce piyasa sosyalizmine 
daha genel bir bakışla başlayalım. 

Sosyalizm: Piyasanın İçinde mi Ötesinde 
mi? 

Lange’nin yalnızca bir örneğini teşkil ettiği 
piyasa sosyalizmi savunusu, yirminci 
yüzyılın başından sonuna kadar ortak bir 
zeminde çeşitli biçimlerde yeniden 
üretilmiştir. 

En başından itibaren metinlerinde paranın 
vazgeçilmez bir gereksinim olduğuna 
örtük göndermeler yapan Kautsky, 1920’li 
yıllarda açıkça piyasa ve para olmaksızın 
sosyalizmin inşa edilemeyeceğini ilan 
etmiştir (Kautsky, 1925: 261ff). 

Tahmin edilebileceği gibi Sovyetler 
Birliği’nin son dönemlerinde ve çöküşünün 
ardından planlı ekonomiyi mahkûm etmek 
moda olmuş, sosyalizmin piyasaya 
mecbur olduğuna dair argümanlar mantar 
gibi bitmiştir. 1980’lerdeki analitik 
Marksizm çıkışıyla Marx’a mezarında takla 
attıranlar bu treni elbette kaçırmamış, 
büyük firmaların hisselerinin bütün 
topluma bölüştürüldüğü, yönetim 
kurullarında da hissedarların yanı sıra 
işçilerin ve kamulaştırılmış banka 
temsilcilerinin bulunduğu, piyasanın ve 
rekabetin ortadan kaldırılmadığı bir 
sosyalizm ortaya atmışlardır (Roemer ve 
Pradhan, 1993). 

Başka bir piyasa sosyalizmi tahayyülüne 
göre kapitalist sınıf ya ortadan kaldırılır, ya 
da giderek küçülen bir özel sektöre 
hapsedilir. Firmalar işçiler tarafından 
kontrol edilir, bazı durumlardaysa işçilerin 
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kolektif mülkiyetindedir. Böylece 
emekçiler, üretim süreci ve ürün 
üzerindeki kontrolü ele geçirmiştir. Bu 
versiyonda da meta üretiminin sürdüğünü, 
emek gücünün hala bir meta olduğunu – 
yani tek tek işçilerin yine işçilerin yönettiği 
firmalar tarafından istihdam edildiğini, 
insanlar arasındaki ilişkilerin para 
tarafından dolayımlandığını belirtmekte 
fayda var (Ollman, 1997: 21; Schweickart, 
1993). 

Belki de en bilinen piyasa sosyalizmi 
savunularından biri, Sovyet ekonomisi ve 
iktisat tarihi alanında uzmanlaşmış 
Alexander Nove’ye aittir. İsminin de tarif 
ettiği gibi, Uygulanabilir Bir Sosyalizmin 
İktisadı kitabında öncelikli olarak planlı 
ekonominin neden mümkün olmadığını 
tartışan Nove, ardından piyasa ve 
planlamanın iç içe geçtiği karma bir sistem 
önerir. İtirazların birçoğu (karmaşıklık, 
kaynakların kıtlığı, dışsallıklar sorunu, 
parasal teşviklerin yokluğunda inovasyon 
ve teknolojik gelişim) yazının ilk 
bölümünde tartışıldığı için burada tekrar 
etmiyoruz. 

Nove’nin önerdiği sistemde üretim, 
(merkezi olarak yönetilen) kamu 
işletmeleri, tam özerkliğe sahip 
kamusallaşmış işletmeler, işçiler 
tarafından yönetilen ve/ya işçi 
mülkiyetindeki kooperatif ve benzerleri, 
sınırları belirlenmiş bir alanda özel 
işletmeler, ve bireyler (sanatçılar, 
gazeteciler, vb.) tarafından gerçekleştirilir 
(Nove, 1991: 192). 

Piyasa ve meta mübadelesini sosyalizme 
de ithal eden Nove, bunun rekabeti 
beraberinde getireceğini farkındadır ve ‘iyi 
rekabet – kötü rekabet’ ayrımı yaparak, 
sosyalizme rekabetin yalnızca iyi 
yanlarının aktarılacağını savunur. Rekabet 
baskısını hisseden faal firmalar 
müşterilerini tatmin etmek zorunda 
kalacaktır. Bu da verimlilik, inovasyon gibi 
olguları beraberinde getirecektir. Müşteri 
memnuniyeti ve rekabet temel 
düzenleyici mekanizma olarak iş başında 
olacağı için (şeffaf etiketleme, vb. dışında) 

herhangi bir düzenlemeye dahi gerek 
duyulmayacaktır (Nove, 1991: 194ff). 

Nove’nin sosyalist rekabetini kapitalist 
muadilinden ayırt etmek pek mümkün 
değildir. Zira piyasanın ve arz ve talebi 
dengeleyen fiyat mekanizmasının 
muhafaza edildiği bu sistemde, kâr da 
karşımıza çıkacaktır. Nove’ye göre kâr 
kendiliğinden kötü bir şey değildir. 
Sosyalistlerin eleştirdiği, kârın kapitalist 
sınıf tarafından gasp edilmesidir. Fiyatları 
istediği gibi kontrol eden tekeller 
sebebiyle kar marjları çok yükselmediği 
müddetçe, (sosyalist) rekabetin denetimi 
altında kâr (amacıyla üretim) toplumsal 
fayda sağlayacaktır (Nove, 1991: 203f). 

Piyasadan Sosyalizm Çıkar mı? 

Yukarıda değindiğimiz (ve 
değinemediğimiz) piyasa sosyalizmi 
önerilerinin hepsinde ortak olan birkaç 
nokta göze çarpıyor: meta mübadelesi ve 
fiyat mekanizmasının muhafaza edilmesi, 
rekabetin temel düzenleyici olarak işlev 
görmeye devam etmesi ve ekonomideki 
kısmî kamulaştırmayla yan yana var 
olması, emek gücünün bir meta olarak 
piyasa yoluyla istihdam araması, 
kooperatifçiliğin (ya da işçiler tarafından 
farklı biçimlerde kontrol edilen ve/ya işçi 
mülkiyetinde bulunan firmaların) üretimde 
öne çıkması… Bunlara kısaca değinerek 
sosyalizm fikriyatıyla ne kadar 
bağdaştıkları üzerine biraz kafa yoralım. 

Menzilinde kâr olan bir rekabet 
çerçevesine dair Nove’nin bize 
aktarmadığı bazı detayları hatırlatmakta 
fayda var. Benzer mal ve hizmetler üreten 
firmaların birbirleriyle rekabetinde en etkin 
araçları fiyat ve maliyetlerdir. Rekabet, her 
bir tekil firmanın diğer tüm firmalara karşı 
savaşı olarak görülebilir ve bu savaş, 
öncelikli olarak fiyat kırma silahıyla 
yürütülür (Marx, 1990: 777). Mallarını 
rakiplerinden daha ucuza mal eden ve bu 
sayede fiyat kırabilen üreticiler, pazar 
paylarını genişleterek hem kârlarını arttırır, 
hem de rakiplerini üretkenlik artışına 
mecbur bırakıp, aksi takdirde de yok 
olmaya iterler (Marx, 1991: 295f).[iii] 
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Buraya kadar her şey rekabet 
güzellemelerinde söylenenlere benziyor: 
firmalar üretkenliklerini arttırmak, yeni 
teknik ve teknolojiler geliştirmek, 
rekabetçi kalabilmek için fiyatlarını 
düşürmek zorundadır. Rekabetin 
meyvesini son tahlilde mal ve hizmetlerin 
ucuzlamasıyla tüketiciler yer. Ancak 
madalyonun bir de karanlıkta kalan yüzü 
vardır. Aynı tüketiciler, maliyetlerini 
düşürmek zorunda olan şirketlerde işçi 
olarak çalışmaktadırlar. Ve daha teknoloji 
yoğun bir üretim sürecine geçmenin yanı 
sıra maliyet azaltmanın en etkin yolları 
ücretlere oranla iş gününü uzatmak ya da 
yoğunluğunu arttırmak, hatta birçok 
durumda doğrudan ücretleri kısarak 
tasarrufa gitmektir. 

Gerek Nove’nin, gerekse değinilen diğer 
yazarların sosyalizm tasarılarında (neyse ki 
en azından) kapitalist sınıfa yer yoktur. 
İşçiler (bir versiyona göre) çalıştıkları 
firmanın aynı zamanda ortak malikleri ve 
yöneticileri olacaktır. Bu durumda bir 
çelişki doğar. Çalışma koşullarındaki her 
iyileşme (örneğin öğle tatillerinin 
uzatılması, işyerinin daha güvenli veya 
konforlu kılınması, işçinin bütün gününü 
aynı işlemi yaparak geçirmek yerine 
üretimin farklı kollarında görev alması, vb.) 
maliyetler açısından firmayı daha az 
verimli kılacak ve rekabette 
kırılganlaştıracaktır. 

Elbette ‘sosyalist bir toplumda üreten 
işçiler neden kendi kendilerini sömürsün’ 
diye sorabiliriz. Ancak burada 
karşılaştığımız sorun işçi ve tekil firmaların 
öznel tutumlarına veya etik değerlerine 
bağlı değildir. Eğer firmalar üretimi kâr için 
yapıyor ve işçiler ortak malikler olarak bu 
kârdan pay alıyorsa, maliyet verimliliği her 
firma için bir zorunluluk teşkil eder. 
Diyelim ki sosyalizm ülküsüne ve emeğin 
özgürleşmesine sıkı sıkıya bağlı bir firma 
oyunu bu kurallara göre oynamayı 
reddediyor. Akıbeti ne olur? Nove, 
çekinmeden iflasların sosyalizmde de 
devam edeceğini, iflas eden 
kooperatiflerin sorumluluğu kendilerinin 
üstlenmek zorunda olacağını belirtiyor 
(Nove, 1991: 201). 

Bu noktada Nove, herhalde önerdiği 
sistemin kapitalizmle fazla benzeştiğini 
fark etmiş olacak ki, birbiriyle rekabet 
içindeki firmaların öncelikli saiklerinin 
parasal olmamasını umut ettiğini yazıyor 
(Nove, 1991: 196). Ancak bu umut, 
öznelerin davranışını koşullandıran 
etmenlerin köklü bir değişikliğe 
uğramadığı durumlarda boş bir temenni 
olmaktan öteye geçmiyor. Zira sorun etik 
değil, yapısal bir nitelik taşıyor. 

Piyasa meta mübadelesinin gerçekleştiği, 
satın alma ve satma işlemlerinin kendini 
tekrar ettiği bir mekândan fazlasına işaret 
eder. İlk yazıda ve yukarıda belirttiğimiz 
gibi belli ‘kurallar’ koyar, ödül ve cezalar 
içerir ve en önemlisi de, kendine özgü 
dinamikler barındırır. 

Kapitalizmin altın çağı olarak nitelendirilen 
(kabaca 1945-1973 yıllarını kapsayan) 
dönemde oluşan, ulusal sınıf 
mücadelelerinin ve uluslararası güç 
dengesinin sonucunda kurumsallaşan 
düzen, sermayenin hükmettiği alanı 
kısıtlamış, artan reel ücretler neticesinde 
kârlılığı sınırlandırmıştır. 

Ancak sermaye saflarında biriken enerji 
1980’lere doğru barajını yıkan bir nehir gibi 
patlamış, neoliberalizm olarak adlandırılan 
sermayenin tepkisi Birleşik Krallık ve 
ABD’den başlayarak bütün dünyaya nüfuz 
etmiştir. Sosyal demokrasinin küresel 
ölçekte yenilmesi ve refah devletinin 
çözülmesiyle sonuçlanan sermayenin bu 
saldırısı, günümüzde kendisini sağlık, 
eğitim, konut hizmetlerinin hızla 
özelleşmesi, şehirlerde giderek 
yoğunlaşan rantsal dönüşüm, doğal 
kaynakların talanı gibi biçimlerde ifade 
etmektedir. 

Kısacası, piyasa özü itibarıyla yayılmacıdır; 
o ana kadar kendisine çizilen alanın 
dışında kalan bütün toplumsal ilişki ve 
üretim alanlarına sızıp, onları ele 
geçirmeye çalışır. Piyasa sosyalistlerinin 
önerdiği karma modelde, piyasanın 
dışında bırakılan bütün kamusal alan ve 
üretim kolları bu tehdide maruz kalır 
(Ollman, 1997: 26). 
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Mülkiyetine ortak oldukları işletmelerin 
kârından pay alan işçilerin daha fazla kâr 
için yeni alanlar açılmasını istemelerinin 
önünde hiçbir engel yoktur. Örneğin, belli 
bir semtte temizlik, bakım, onarım gibi 
hizmetlerin kamu işletmeleri tarafından 
verildiği bir durumda işçi kooperatifleri 
verimlilik eleştirisi getirebilir, piyasanın 
aynı hizmetleri daha düşük maliyetle 
üretebileceğini öne sürebilir. Ardından en 
‘demokratik’ ve ‘katılımcı’ yöntemlerle bu 
alanlar metalaştırılıp, piyasanın giderek 
genişletilebilir. 

Ollman – tartışmaya açık olmakla beraber 
– önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Piyasa 
sosyalistlerinin temel yanılgısı, sermayeyi, 
onun kapitalist üretim tarzındaki 
cisimleşmiş hali olan kapitalist sınıfla 
özdeş tutmaktır. Hâlbuki toplumsal bir 
üretim ilişkisi olan sermaye (Marx, 1991: 
953) pekâlâ devlet bünyesinde (devlet 
kapitalizmi), hatta işçi kooperatifleri elinde 
dahi sermaye olarak hayat bulabilir. 

Değer, kendini genişlettiği ölçüde 
sermaye niteliği kazanır ve toplumsal 
ihtiyaçları tatmin etmek için değil, kendini 
genişletmek amacıyla hareket eder. 
Toplumsal ihtiyaçların tatmin edilmesi 
ikincil önemdedir. Hatta sermaye, 
genişlemek için gerekirse yeni ‘toplumsal 
ihtiyaçlar’ yaratabilir/tanımlayabilir. 
Sermaye ilişkisi yalnızca üretim araçlarının 
mülkiyetiyle değil, aynı zamanda meta 
biçiminde üretilen değerin dolaşım 
sürecinden geçerek üretim araçlarının 
sahibine sermaye biçiminde dönmesiyle, 
yani piyasa ilişkileriyle de tarif edilir 
(Ollman, 1997: 29). 

Tam da bu sebeple Marx, işçi 
kooperatiflerine şüpheyle yaklaşmıştır. 
Evet, kapitalizm koşullarında kooperatifler 
emekçiler arasındaki dayanışmayı 
güçlendirir, karar alma ve uygulama 
mekanizmalarını kapitalistten emekçiye 
aktarır, böylece işçilerin deneyimlediği 
yabancılaşmayı kısmen azaltır ve 
özneleşmelerine katkıda bulunur. 

Bu bağlamda Marx, kooperatif emeğin 
ulusal ölçekte büyümesinin ve 

güçlendirilmesinin emekçi kitlelerin 
kurtuluşuna katkı yapacağını yazmıştır 
(Marx, 1864). Ancak unutmamak gerekir ki 
bu satırlar, 1848-1864 arasında, yani 
kapitalizm koşullarında filizlenen 
kooperatiflere dair yazılmıştır. 

Aynı Marx, başka bir yerde, kooperatiflerin 
eskinin içinde yeniye dair işaretler 
barındırdığını kabul etmekle beraber 
“mevcut sistemin bütün kusurlarını 
yeniden ürettikleri[ni] ve üretmek zorunda 
olduklarını”, bir araya gelmiş emekçileri 
kendi kendilerinin kapitalistleri haline 
getirerek yeni bir çelişki yarattığının altını 
çizer (Marx, 1991: 571). Bu durumda 
kooperatifler kapitalizm içindeki sınıf 
mücadelesi açısından etkili bir araç 
olmakla beraber, sosyalist bir toplum için 
önemli riskler barındırır. 

Uzun lafın kısası, üretimin önemli bir 
bölümünün rekabet yasalarına tabi olarak 
düzenlenmesi, özel işletmelerin ve işçi 
mülkiyetinde/kontrolündeki 
kooperatiflerin azamî kâr elde etmek 
amacıyla meta üretmesi birçok yönüyle 
kapitalizmdekine benzer sonuçlar 
doğuracaktır. Kooperatifleri yöneten 
işçiler, ‘piyasası olan’ ürünlere yönelecek, 
tüketicileri manipüle etmeye çalışacak, 
maliyeti kısıp kar marjını artırmak için 
ellerinden geleni yapacaktır. 

Piyasa sosyalizmi modelinde de belli 
temel ihtiyaçlar kamu sektörü tarafından 
karşılanıp, piyasa ilişkisinin dışında 
tutulabilir. Ancak yine de birçok yurttaş 
emek gücünü satmak durumunda 
kalacaktır. Hem işçiler, hem de kâr 
arayışındaki firmalar arasındaki rekabetin 
bir sonucu olarak üretim bireyin kendini 
gerçekleştirdiği bir etkinlik olmaktan çok, 
verimlilik baskısı altında kârlılığın daha 
yüksek olduğu alanlara doğru kayar. İster 
istemez satın alma gücü (geliri) yüksek 
olan bireylerin ihtiyacı daha çok karşılanır. 
Adeta bir av köpeği gibi kârın izini süren 
tekil işletmeler geleceğin içerdiği 
belirsizlik nedeniyle miyop ve hatalı 
kararlar alır. Piyasa, başarısız (kâr 
edemeyen) oyuncuları cezalandırır, iflaslar 
ve işsizlik doğar. 
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Kısacası piyasa mekanizması beraberinde 
kapitalist üretim tarzından sosyalizme 
sızdırdığı rekabet, üretimi yönlendiren kâr 
motifi, ekonomik belirsizlik ve 
yabancılaşmayla birlikte düşünüldüğünde 
köklü bir dönüşüm vaat etmemektedir. 
Yukarıda değindiğimiz modellerin birçoğu 
gelir dağılımında aşırı adaletsizliğe izin 
verilmeyen, tüm yurttaşların temel 
ihtiyaçlarının karşılandığı bir piyasanın 
sözünü eder. Ancak bu, yukarıda kısaca 
değindiğimiz refah devleti vizyonundan 
çok da öteye geçmez. Piyasadan 
sosyalizm çıkmaz. 

Sosyalist Planlamaya Dair Düşünceler 

Bir kez daha vurgulamakta fayda var: 
Marx’ı kendinden önceki komünistlerden 
ayıran, komünizmin sadece gerekli değil, 
aynı zamanda kapitalizmin ürettiği ve 
geliştirdiği dinamikler neticesinde 
mümkün olduğu ısrarıdır. Dolayısıyla 
emeğin giderek toplumsallaşması, yani 
milyarlarca emekçinin üretim süreci 
aracılığıyla birbirine bağlı kılınması 
komünizm tartışmasının başlangıç 
noktasını teşkil eder. 

Kapitalist üretim sürecinin sonunda elde 
edilen ürün (emek ürünü) özel mülkiyet 
damgası taşır. Emek ise, gerek iş yerinde 
birçok safhadan oluşan sürecin yalnızca 
tekil bir parçası olması, gerek de 
ulusal/küresel ölçekte üretim süreçlerinin 
birbirine eklemlenmesi sonucunda oluşan 
tedarik zincirinde yalnızca bir halka 
oluşturması itibarıyla toplumsal bir nitelik 
taşır. 

Örneğin, herhangi bir Apple ürünü 
aldığımız zaman Çin’den Japonya’ya, 
Malezya’dan Singapur’a, Filipinler’den 
Tayland’a, İsrail’den Avusturya’ya, Birleşik 
Krallık’tan Birleşik Devletler’e otuzun 
üstünde ülkeden yaklaşık yedi yüz 
tedarikçi firmada çalışan emekçilerin ortak 
ürününü almış oluyoruz. 

Bu emekçilerin hepsi birbirine 
görünmeyen bağlarla bağlıdır. Bu 
görünmeyen bağlar değer yasasının 
özünü oluşturur. Emeğin toplumsal niteliği 

kendini doğrudan ifade edemez, ancak ve 
ancak piyasa yoluyla, yani bir metaya 
dönüşerek, para karşılığında alınıp 
satılarak, sermayeyle üretim sürecinde 
ilişkiye girerek, kısacası değer biçiminde 
dolayımlanarak ortaya çıkar. 

Sosyalist toplum tam olarak bu değer 
yasasını ilga etme iddiasını taşır. Gotha 
Programı’nı eleştirirken Marx bunu açıkça 
ifade eder: “Üretim araçların ortak 
mülkiyetine dayanan kolektif toplum 
içinde üreticiler ürünlerini değişmezler. 
Ürünlere uygulanan emek de bu 
ürünlerin değeri olarak onların taşıdığı 
maddi bir nitelik olarak görünmez. Zira 
şimdi, kapitalist toplumun aksine bireysel 
emek artık dolaylı bir biçimde değil, 
toplam emeğin bileşik bir kısmı olarak 
doğrudan var olur” (Marx, 2009: 8). 

Benzer şekilde, Kapital’in birinci cildinde 
meta fetişizmini tartıştığı satırlarda Marx, 
sosyalist toplumda piyasanın (ve meta 
biçiminin) yarattığı yabancılaşmanın 
aşılacağını belirtir: 

Son olarak, bir değişiklik yapalım ve 
topluma ait üretim araçları ile çalışan 
ve çok sayıdaki bireysel emek 
güçlerini bilinçli şekilde toplumsal bir 
emek gücü olarak harcayan özgür 
insanlardan oluşan bir topluluk 
düşünelim. […] Demek ki, çalışma süresi 
burada ikili bir rol oynayacaktır. 
Bunun planlı toplumsal paylaşımı, farklı 
emek işlevleri ile farklı ihtiyaçlar 
arasındaki doğru oranların kurulmasını 
sağlar. Diğer yandan, emek-zaman, 
aynı zamanda, üreticilerin toplam 
emekteki bireysel paylarının ve 
dolayısıyla da toplam üründeki bireysel 
olarak harcanabilen kısmın ölçüsü 
olarak iş görür. İnsanlarla kendi 
emekleri ve emek ürünleri arasındaki 
toplumsal ilişkiler burada yalnızca 
üretimde değil, bölüşümde de gün gibi 
açıktır. (Marx, 1990: 171f., vurgular 
eklenmiştir) 

Bu alıntıya eklediğimiz vurgular, Marx’ın 
sosyalizmde piyasa ve planlamaya dair 
düşüncülerini de tohum biçiminde 
barındırmaktadır. ‘Çok sayıdaki bireysel 
emek güçlerinin bilinçli şekilde toplumsal 



#DOSYA02: Komünizmin Güncelliği 

24 
 

bir emek gücü olarak harcanması’ 
planlamadan başka bir şey değildir. Marx, 
değer yasasının ortadan kalkmasının 
ancak ve ancak özgür insanlardan oluşan 
bir topluluğun üretimi maksatlı ve bilinçli 
olarak planlamasıyla gerçekleşeceğini 
belirtmektedir. Bu durumda emek gerçek 
anlamda ve dolayımsız toplumsallaşacak, 
yekpare olarak toplumun ihtiyaç ve 
istekleri doğrultusunda tahsis edilecektir. 

Emeğin (dolayımlı) toplumsallaşması, 
küçük firmalardan çokulusulu şirketlere 
kadar bütün birimlerde detaylı tedarik, 
üretim ve satış planlarının geliştirilmesi, 
üretici güçlerin gelişerek (internet 
örneğinde olduğu gibi) emek ürününün 
özel mülkiyetiyle giderek keskinleşen bir 
çelişkiye girmesi kapitalizmin içinde 
gelişip komünizmi mümkün kılan nesnel 
eğilimlerdir. Bu yönüyle Marx, komünizmin 
kapitalizmi içererek aşmasının (Aufhebung) 
nesnel koşullarının niyet ve temennilerden 
bağımsız olarak oluştuğunu 
belirtmektedir. 

Peki piyasa ve fiyat mekanizmasının 
yokluğunda yurttaşlar toplam üründen 
kendilerine düşen payı nasıl edinecektir? 
Başka bir deyişle, meta mübadelesi 
ortadan kalksa da emek ürünlerinin 
değişimi söz konusu olmayacak mıdır? 

Şüphesiz ne Marx ne de günümüz 
komünistleri tarihin akışını tersine 
çevirmek arzusunda değildir. Her ihtiyacını 
kendisi üreten bağımsız ve tekil üreticilere 
geri dönmek istemediğimize göre, seri 
imalat birçok iş kolunda devam edecek ve 
emek ürünleri bir değişim mekanizmasına 
tabi olacaktır. Bu, aynı zamanda bir 
değişim aracını da gerektirir. 

Her ne kadar Nove kitabının henüz birinci 
cümlesinde Marx’ın sosyalist topluma dair 
diyecek hiçbir şeyinin olmadığını, 
yazdıklarınınsa tamamen konu dışı 
olduğunu yazsa da (Nove, 1991: 12), 
yukarıdaki paragrafta değindiğimiz kritik 
sorulara hem Marx hem de Engels belli 
cevaplar vermiştir. 

Değer yasasının tasfiye edildiği, emeğin 
dolayımsız olarak toplumsallaştığı 
durumda bir ürünün içerdiği toplumsal 
emek niceliği bir aracı vasıtasıyla 
hesaplanmaz, yani fiyata ihtiyaç duyulmaz 
(Engels, 1954: 429f). Yazının birinci 
bölümünde tartıştığımız gibi farklı 
nitelikteki (vasıflı/vasıfsız) emek, özgül 
yararlılığı ne kadar değişken olursa olsun 
bir saatlik emek olarak kabul edilecektir. 

Böylece herhangi bir mal veya hizmeti 
üretmek için gereken dolaylı ve dolaysız 
toplumsal emek zamanı hesaplandığında, 
piyasada ‘fiyat’ olarak cisimleşen büyüklük 
elde edilir. Leontief’ten bu yana girdi-çıktı 
tablolarını kullanarak toplumsal olarak 
gerekli dolaylı ve dolaysız emek zamanını 
saptamak basit bir işleme dönüşmüştür. 

Peki bir malın üretilmesi için gereken 
emek zamanını tespit edebiliyorsak 
sosyalist toplumda onu kim, ne tür bir 
değişim sonucunda tüketecektir? Yani 
paranın, satma ve satın alma işlemlerinin 
yerine ne geçecektir? Piyasa sosyalistleri 
hem değişimin koordine edilmesi, hem de 
arz-talep ilişkisini yansıtarak kaynakların 
tahsis edilmesi açısından fiyat 
mekanizmasının vazgeçilmez olduğunda 
hemfikirdir. Ancak sosyalizm tanım 
itibarıyla değer biçiminin lağvedilmesi, 
meta üretiminin ötesine geçilmesi ve 
emeğin gerçek anlamda toplumsallaşması 
demekse, piyasa sosyalizmi bir oksimoron, 
tezat olmaktan kurtulamaz. 

Marx, Felsefenin Sefaleti’nde malların 
içerdikleri emek zamanına göre değişildiği 
koşullarda sömürünün ortadan kalkacağını 
iddia eden Proudhon’u yerden yere vurur 
(Marx, 2008: 46-85). Zira Kapital’in birinci 
cildi, metaların emek değerlerine orantılı 
fiyatlarda mübadele edildiği koşullarda 
dahi sömürünün gerçekleştiğini anlatmak 
için yazılmıştır.[iv] Ancak bu eleştiri, Kautsky 
dahil birçok Marksist tarafından 
sosyalizmde emek zamanına bağlı 
hesaplama ve koordinasyonun 
imkansızlığı olarak okunmuştur (Cockshott 
and Cottrell, 1993: 23f). Halbuki Marx, 
emek zamanı kullanılarak fiyat 
belirlemenin kapitalist meta üretiminde, 

http://www.abstraktdergi.net/sosyalist-ekonomide-hesaplama-tartismasi-2-piyasa-sosyalizmi-yanilgisi-ve-planlanma/#_edn4
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yani emek ürününün özel mülkiyet 
damgası taşıdığı koşullarda hiçbir derde 
derman olmayacağını belirtmektedir. 

Üretim araçlarının toplumsal mülkiyete 
geçtiği, emeğin toplumsal niteliğe 
büründüğü ve demokratik planlamayla 
tahsis edildiği koşullarda mal ve 
hizmetlerin üretilmesi için gerekli 
toplumsal emek zamanı tüketimin 
koordinasyonunda pekâla kullanılabilir  

Bu bakımdan birey olarak üretici 
(gerekli indirimler yapıldıktan sonra), 
topluma vermiş olduğunun tam 
karşılığını alır. Onun topluma verdiği 
şey, birey olarak, kendi emek miktarıdır. 
Örneğin, toplumsal işgünü, bireysel 
çalışma saatleri toplamından oluşur; 
her üreticinin birey olarak emek 
zamanı, toplumsal işgünü olarak 
sunmuş olduğu kısımdır, onun bu 
bakımdan katkısıdır. O, toplumdan, belli 
bir miktar emek verdiğini saptayan bir 
sertifika alır (bunda kolektif fonlar için 
sarfetmiş olduğu emeğin indirimi 
yapılmıştır) ve, bu sertifika ile, 
toplumun tüketim araçları stoklarından, 
emeğinin eşit bir tutarı kadar bir miktar 
alır. Topluma, bir biçimde sunmuş 
olduğu aynı emek miktarını, ondan, 
başka bir biçimde geri alır. (Marx, 2009: 
8) 

Bütün emek türleri eşit kabul edildiği için, 
o hafta örneğin yirmi beş saat çalışmış bir 
emekçi, yirmi beş saatlik toplumsal emek 
sertifikasıyla (ki bu sertifikaların tümüyle 
dijital olacağı, bir karta yüklenebileceği 
düşünülebilir) tüketim ürünlerinin 
depolandığı merkezlerden yine yirmi beş 
saatlik toplumsal emekle üretilmiş malları 
ihtiyacı doğrultusunda teslim alabilir. 

‘Bu değişimin meta mübadelesinden, 
emek sertifikasınınsa paradan ne farkı var’ 
diye sorulabilir. Arada açık bir niteliksel 
fark vardır. Birincisi, örneğin on saat 
değerindeki emek sertifikası belli bir 
miktar mal teslim almak için 
kullanıldığında ‘bozdurulmuş’ bir çek gibi 
olur. Yani el değiştirme ya da değiş 
tokuş gerçekleştiği anda bahsi geçen 
sertifika buharlaşır. Bu anlamda hiç 
durmayan bir dolaşım sürecine aracılık 

eden, biriktirilen ve sermayeye dönüşen 
paradan özü itibarıyla ayrışır. 

İkinci olaraksa, satın alma gücünün 
yabancılaşmış biçimi olan ve bireylere 
piyasadaki bölüşüm mekanizmasının 
sonucunda dağıtılan para bir dizi gizemi 
beraberinde getirir. Kapitalizmde bireyler 
iktidar, statü ve zenginlik getiren paraya 
sahip olmak için her yolu mübah görür ve 
manipülasyon, birbirinin ayağını kaydırma, 
hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet gibi yollara 
başvurarak kişisel zenginliğini büyütmeye 
bakar. Para, satın alma gücünü temsil eder 
çünkü ürün toplumsal emeğin elinden 
çıktığı anda emekçiden koparılıp alınmıştır. 
Bu yüzden emekçi, elinden alınmış ürüne 
tekrar ulaşmanın tek aracı olarak parayı 
görür. 

Üretim sürecinin şeffaflaştığı, tüketimle 
arasındaki ilişkinin doğrudan sağlandığı 
sosyalizm koşullarındaysa bu tür bir gizem 
ve yabancılaşma yaşanmaz. Üretici, sahip 
olmak istediği tüketim mallarına erişmek 
için ne kadar çalışması gerektiğini bilir ve 
bu doğrultuda – kelimenin gerçek 
anlamıyla özgür bir birey olarak – 
kararlarını verir. Piyasa dolayımının ortadan 
kaldırılması aynı zamanda gelir 
konusundaki belirsizlik ve gelecek 
kaygısını da berhava eder. 

Katılımcı Planlama 

‘Kelimenin gerçek anlamıyla özgür bir 
birey’ ifadesini açmakta fayda var. 
Önerdiğimiz sosyalist planlamada eşitlik 
ilkesinin merkezi bir rolü olduğunu 
yukarıda açıklamıştık. Hangi iş kolunda 
olursa olsun, bir saatlik emek yalnızca bir 
saatlik emek olarak kabul edilecek, 
böylece yurttaşlar rekabet baskısı, işsizlik 
ve gelecek kaygısı olmaksızın istedikleri 
üretim alanında çalışabilecektir. Hatta belli 
düzenlemelere tabi olarak istedikleri 
zaman iş kolunu değiştirebilecek, böylece 
tek boyutlu ve makineleşmiş birey yerini 
çok yönlü, emeğine (ve emek ürününe) 
yabancılaşmamış, arzu ve yetenekleri 
doğrultusunda potansiyelini yeniden 
tanımlayan, kendini gerçekleştiren bireye 
bırakacaktır. 
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Tüketim tarafındaysa, ‘ana ihtiyaçlar’ 
olarak nitelendirebileceğimiz temel 
yiyecek ve içecekler, asgari bir konfor 
içeren konut ve giyim, sağlık, eğitim, 
ulaşım gibi mal ve hizmetler (meta 
mübadelesi yerine) değiş tokuş ya da el 
değiştirme olarak nitelendirdiğimiz alana 
en başından itibaren dahil edilmeyecek, 
her yurttaşın karşılıksız olarak 
faydalanabileceği temel bir hak olarak 
tanımlanacaktır. Kuşkusuz bu sepetin içine 
hangi mal ve hizmetlerin gireceği yalnızca 
fizyolojik değil, aynı zamanda 
tarihsel/kültürel etmenlerce belirlenir. 
Belli aralıklarla bütün yurttaşlar (ya da bir 
örneklem) nezdinde yapılan anketlerle bu 
içeriği belirlemek hiçbir teknik zorluk 
çıkarmaz. 

Bütün yurttaşların ana ihtiyaçlarının 
karşılanacak olması bu mal ve hizmetlerin 
üretileceği belli uzunluktaki zorunlu bir iş 
gününe tekabül edecektir. İş gününün bu 
zorunlu kısmının kısaltılması, bireylerin 
gerçek özgürlük mekânı olan serbest 
zamanlarının uzaması anlamana gelir 
(Marx, 1991: 959). Tam istihdamın 
sağlandığı, yani işsizliğin ortadan 
kaldırıldığı ve kapasite kullanımının 
yükseltildiği planlı bir sosyalist ekonomide 
zorunlu çalışmanın birkaç yıl içinde 
kademeli olarak 20-25 saate indirilmesi 
işten bile değildir. 

Kapitalist toplumdan devralınacak tarım, 
inşaat, iletişim, ulaştırma, tekstil 
teknolojileri ve mevcut ürün stokları göz 
önünde bulundurulduğunda gıda, konut, 
giyim, ulaşım gibi alanlarda hemen hiç 
sorun yaşanmayacağı öngörülebilir. Eğitim 
ve esas olarak sağlık alanındaysa yeni 
tesis ve kadroların oluşmasının biraz daha 
uzun zaman alacağını, yine de on yıl kadar 
bir süre içinde ciddi bir mesafe kat 
edileceğini düşünebiliriz. 

Demek ki bütün yurttaşlar toplumun ana 
ihtiyaçlarının karşılanması için her hafta 
belli miktarda bir saat çalışacaktır. Bireyler, 
günlük/haftalık kaç saat daha 
çalışacaklarına ana ihtiyaçları dışında elde 
etmek istedikleri mal ve hizmetlerin 
üretimi için gerekli toplumsal emek 

zamanına bakarak karar verecektir. Zira 
toplu taşıma dışında kendi özel aracına 
sahip olmak ya da özel bir peynir yemek 
isteyen kişi, bu üründe cisimleşen emek 
zamanı kadar saat çalışarak bu ‘özel 
tüketimini’ gerçekleştirebilir. 

Piyasa, rekabet ve kâr motifinin 
yokluğunda tüketim davranışının 
kökünden değişmesi olasıdır. Toplumsal 
ihtiyaçları karşılamaktan ziyade kâr için 
yapılan üretim kesintisiz olarak tüketimi 
koşullandırmak, ihtiyaçların ötesinde yeni 
arzular yaratmak, tüketimi tüketimciliğe 
yönlendirmek durumundadır. Lehman 
Brothers’ın ortaklarından Paul Mazur, 
ABD’de seri üretimin ortaya çıkmasıyla 
beraber henüz 1920’lerde bunun adını 
koymuştur: “Amerika’yı bir ihtiyaç 
toplumundan arzu toplumuna çevirmek 
zorundayız. İnsanlar, eskileri henüz 
tümüyle tüketilmiş olmasa bile yeni şeyler 
istemek üzere eğitilmelidir. Kişinin arzuları 
ihtiyaçlarını gölgelemek zorundadır” 
(Lubin, 2013). 

Piyasa ve meta üretiminin ötesine geçmiş 
sosyalist bir toplumdaysa, aç veya açıkta 
kalma, sağlık veya eğitim hizmetlerinden 
mahrum olma gibi endişeleri bulunmayan 
ve reklam/pazarlama bombardımanına 
maruz kalmayan birey muhtemelen 
tüketim çılgınlığından uzak duracaktır 
(burada parantez içinde bir ironiye yer 
verebiliriz: kaynakları israf etmeme ve 
planlamayı israfla itham etme konusunda 
mangalda kül bırakmayanlar acaba 2016 
yılında 500 milyar doları (Handley, 2016), 
yani aynı yıl GSYİH sıralamasında 23. 
basamaktaki İsveç ekonomisi 
büyüklüğünü bulan küresel reklamcılık 
harcamaları hakkında ne düşünüyorlar). 

Peki ana ihtiyaçlar dışında kalan tüketim 
alanında neyin ne kadar üretileceğine nasıl 
karar verilecektir? Arz ve talebi koordine 
eden, bu ikisi arasındaki ilişkiyi yansıtan 
fiyat mekanizmasının yokluğunda 
planlama nasıl yapılabilir? 

İlgili yazında karşımıza birden fazla cevap 
çıkıyor. Bir tanesini örnek olarak burada 
kısaca tartışalım: Cockshott ve Cottrell, 
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Lange’nin muhasebe fiyatlarının tam da bu 
bağlamda işe yarayabileceğini belirtiyor. 
Değiş tokuş yine mal ve hizmetleri 
üretmek için gereken toplumsal emek 
zamanına bakılarak emek sertifikalarıyla 
yapılacaktır. Bu malların değiş tokuşunun 
gerçekleştiği bütün merkezler (mağazalar) 
çevrimiçi bir sistemle hem birbiriyle, hem 
de merkezle bağlantılı olacak şekilde arz 
ve talebin izi rahatlıkla sürülebilir. 

Arz ve talebin birbirine eşit olduğu farazi 
bir durumdaki muhasebe fiyatının, o malı 
üretmek için gerekli toplumsal emek 
zamanına eşit olur. Böylece [muhasebe 
fiyatı / emek zamanı] oranı bire eşitlenir. 
Talebin arza oranla büyüdüğü durumlarda 
muhasebe fiyatı yükselerek bu oranı 
büyütecek, aksi durumdaysa tam tersi 
gerçekleşecektir. Her yeni periyotta 
planlama, [muhasebe fiyatı / emek 
zamanı] oranını dikkate alarak, bunun 
birden büyük olduğu malların üretimini 
arttıracak, birden küçük olanların üretimini 
ise azaltacaktır (Cockshott and Cottrell, 
1993: 29f).[v] 

Bunun yanı sıra, ekonominin kaynaklarının 
yıllık bazda hangi oranlarla büyüme ve 
araştırma geliştirmeye, ‘ana ihtiyaçlar’ 
olarak tanımlanan sepetin 
genişletilmesi/daraltılmasına, vb. 
ayrılacağını demokratik katılımla 
belirlemek mümkündür. 

Bütün yurttaşların katılacağı anketlerle 
genel eğilimler kolaylıkla tespit edilebilir. 
Her yıl istihdam, sigorta, sağlık, vb. 
bağlamında doldurduğumuz onlarca sıkıcı 
formu düşünürsek, bireylerin gerek yerelle 
ilgili, gerek kaynakların merkezden 
tahsisine ayrılmasına ilişkin taleplerini belli 
aralıklarla çevrimiçi anketlerle 
bildirecekleri düşünülebilir. 

Elbette bu anketlerde ‘kaynakların yüzde 
kaçı büyümeye ayrılsın’ gibi sorulardan 
ziyade, geçmiş dönemdeki bilgileri yüzde 
olarak paylaşıp, yurttaşların hangi 
alanlarda ve marjlarda değişiklik talep 
ettiği sorulacaktır (Campbell, 2002: 31f). 

Planlama ve karar alma noktasında geniş 
bir coğrafyayı tüm yönleriyle tek bir 
merkezden koordine etmek hem gerçekçi, 
hem de arzulanan bir durum değildir. 
Sadece iş yerini ilgilendiren konularda 
karar yalnızca o iş yerinin çalışanlarında 
olmalıdır. Benzer şekilde, belli bir semt ya 
da şehrin hangi noktalarına yeni konutlar 
inşa edileceği, yolların hangi güzergâhtan 
geçeceği gibi kararları da tek bir 
merkezden belirlenmesi söz konusu 
değildir. 

Ancak ekonominin organik bir yapı olduğu, 
üretim kolları arasında (hammadde, ara 
mal ve diğer girdiler anlamında) karşılıklı 
bağımlılık bulunduğu düşünülünce, tekil iş 
yeri konseyleri ve yerel konseylerle diğer 
birimler arasında bir iletişim ve karşılıklı 
denetimin bulunması gerektiği ortaya 
çıkar. 

Allende Şili’sinde hem tekil iş yerleri ve 
yerel işçi konseylerine özerklik tanıyan, 
hem de bunların birbiriyle ve bir merkezle 
iletişimde kalmasını, denetime tabi 
tutulmasını sağlayan ülke çapında bir 
bilgisayarlar ağını 
öngören Cybersyn projesinin temelleri 
atılmıştır. Merkezden yerele doğru (ve aynı 
zamanda diğer yönde) iç içe geçmiş bir 
bilgi akışını sağlayan bu sistem kısaca 
aşağıdaki gibi işlemek üzere tasarlanmıştı 
(proje tam anlamıyla hayata geçemeden 
11 Eylül faşist darbesiyle sosyalist 
hükümet devrilmiş, Şili, neoliberalizmin ilk 
laboratuvarına dönüştürülmüştür): 

Projeye göre, kamulaştırılmış 500 fabrika 
bir teleks sistemiyle birbirine ve ‘ana 
bilgisayara’ bağlanarak gerçek zamanlı 
bilgi akışıyla yoluyla günlük üretim 
gerçekleşmelerinin kaydı tutulacaktı. Tekil 
fabrikalardaki günlük üretim haddi işçilerin 
kararları doğrultusunda belirlenecek, 
ancak ve ancak tanımlanmış belli bir 
aralığın altında kalır ya da üstüne çıkarsa 
bu fabrika merkez tarafından uyarılacaktı. 
Bu durumda da alınacak tedbirler 
fabrikanın çalışanlarına ve kendi karar 
alma mekanizmalarına bırakılacak, üretim 
önceden belirlenmiş bir süre zarfında 
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istenilen aralığa dönmediği takdirde 
merkez müdahil olacaktı. 

Yerelden merkeze gönderilen bilgi, enerji 
ve hammadde kullanımı, çıktı, işçilerin 
mutluluğu gibi üç-dört kilit değişkenle 
özetlenecekti. Bu verileri toplayan merkezi 
sistem, geçmiş periyotların girdi-çıktı 
tablolarını da kullanarak ekonominin 
geleceğine dair simülasyonlar yapacak, 
olası sonuçların öngörülmesini 
sağlayacaktı. Operasyon odası olarak 
adlandırılan odada bulunan merkezi 
bilgisayarlar ise sistemin beynini 
oluşturacak, kalıcılaşan ve/ya aciliyet arz 
eden sorunlara dair sistemi uyaracaktı 
(Medina, 2011). 

Tesadüf o ki, matematikçi ve sibernetik 
uzmanı Viktor Glushkov Sovyetler 
Birliği’nde 1960’larda benzer bir fikirle 
çıkagelmiş, ülke çapında kurulacak bir 
bilgisayar ağıyla planlama sorunlarının 
önemli bir bölümüne çare 
bulunabileceğini öne sürmüş, ancak yıllar 
süren çabalarına rağmen ne Kruşçev ne 
de Brejnev yönetimlerinin desteğini almayı 
başaramamıştır (Gerovitch, 2008). 

Günümüz bilgisayarlarının gücü ve 
hesaplama kapasiteleri, çevrimiçi 
sistemler ve bilgi akışının hızı, tablet ve 
akıllı telefonların herkes tarafından 
rahatlıkla kullanılabildiği gerçeği göz 
önünde bulundurulduğunda bütün bir 
ekonomiyi baştan başa saran ve 
yatay/dikey bilgi akışını sağlayan bir 
bilgisayar sistemini oluşturmak pek zor 
olmayacaktır. 

Bu, gerek iş yeri ölçeğinde ve yerellerde 
öz yönetimi güçlendirecek, gerekse 
yerelleri birbiriyle ve merkezle bağlayarak 
bütünün gücünün ve kapasitesinin 
kullanılmasının önünü açacaktır. 

Sonuç 

İlk yazımızda soğuk savaş döneminden 
kalma ancak hala fazlasıyla yaygın 
argümanları tek tek ele alarak ‘sosyalizmin 
teknik olarak mümkün olmadığı’ savını 
çürüttüğümüzü umuyoruz. Zira sosyalizm 

ne teknik olarak imkânsız, ne verimsiz, ne 
de verimliliğe indirgenebilecek kadar tek 
boyutludur. 

Bu yazımızda ise günümüz (akademik) 
sosyalistlerinde sıkça rastlanan piyasa ve 
planlama karmasından doğan piyasa 
sosyalizmini ele aldık ve aslında bu 
arkadaşların piyasayı muhafaza etmek 
adına sosyalizmi feda ettiklerini 
göstermeye çalıştık. 

Gerek sosyalizmin kurucu düşünürlerinin 
tahayyülünün, gerekse kavramın taşıdığı 
tarihsel iddianın ancak piyasa ve meta 
üretiminin ötesine geçen, değer yasasının 
tasfiye edildiği planlı bir ekonomide 
gerçekleşebileceğini yazının son 
bölümünde öne sürdük. 

Maalesef yazı yeterince uzamış olduğu 
için, sosyalist planlama düşüncesinin 
beraberinde getirdiği politik formlara, 
katılımcı planlamanın alabileceği biçimlere 
dair bir şey söyleyemedik. Bunun yanı sıra, 
sosyalizme geçiş (ve sosyalizmden 
komünizme geçiş), ev içi emek, çocukların 
toplum tarafından yetiştirilmesi, yaşlıların 
bakımı, planlama kararları verilirken 
meselenin ekolojik yönünün nasıl ele 
alınabileceği ve benzer konular da bu 
yazının dışında kaldı. 

Yine de ideolojik mücadelenin evden 
okula, üniversiteden iş yerine, basından 
sosyal medyaya uzanan bütün 
mecralarında komünizmin güncelliğini ve 
cazibesini savunmak için önemli 
argümanlar damıtabildiğimizi umuyoruz. 
Belki okuyucu için en iyi final, bu yorucu 
yazının ardından Marx’ın aşağıdaki satırları 
hakkında bir kez daha düşünmek ve 
sosyalizmin tohumlarının içinde 
yaşadığımız toplumda  yeterince 
olgunlaştığını hatırlamak olacaktır:  

[…] Oysa herkesin bir başka işe meydan 
vermeyen bir faaliyet alanının içine 
hapsolmadığı, herkesin hoşuna giden 
faaliyet dalında kendini geliştirebildiği 
komünizmde toplum genel üretimi 
düzenler. Bu da, benim için, bugün bu 
işi, yarın başka bir işi yapmak, canımın 
istediğince, hiçbir zaman avcı, balıkçı 



#DOSYA02: Komünizmin Güncelliği 

29 
 

ya da eleştirmen olmak durumunda 
kalmadan sabahleyin avlanmak, 
öğleden sonra balık tutmak, akşam 
hayvan yetiştiriciliği yapmak, yemekten 
sonra eleştiri yapmak olanağını yaratır. 
(Marx ve Engels, 2004: 53): 

 

 

 

NOTLAR 

[i] Bu çözüm genelde Oskar Lange’yle 
özdeşleştirilmiş olsa da, Fred Taylor (Taylor, 
1929) ve Abba Lerner (Lerner, 1934 ve Lerner, 
1938) de çok benzer bir noktadan Mises ve 
Hayek’e karşı itirazda bulunmuştur. 

[ii] Programlama problemlerinin çözümünden 
elde edilen değerlere ‘muhasebe fiyatı’, ‘gölge 
fiyat’, ‘çarpan’ gibi çeşitli adlar verilmiştir. 

[iii] Tam rekabet piyasasının (ve bundan yola 
çıkan aksak rekabet piyasalarının) 
aksine gerçek rekabetin nasıl işlediğiyle 
ilgilenen okuyucu için: Shaikh, 2016: 4-8. 
Bölümler. 

[iv] Sırf bu amaç uğruna birinci cilt boyunca 
fiyatların emek değerlerine orantılı olduğu 
varsayılmış, daha sonra üçüncü ciltte bu 
varsayımın bir kenara bırakılması Böhm-
Bawerk’ten günümüze anti-Marksistlerin 
‘Kapital’in birinci ve üçüncü ciltleri arasındaki 
çelişki’ zırvasına yol açmıştır. Söz konusu olan 
bir çelişki değil, farklı soyutlama düzeyleridir. 

[v] Yer darlığından ve meselenin teknik 
karakterinden dolayı bu yaklaşımın olası 
problemlerine burada değinemiyoruz. 
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BOLİVARCI 
SOSYALİZMİN 
AÇMAZLARI 
Nejat Aslan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000’li yıllarda dünya solunun başlıca ilgi 
odağı haline gelen Venezuela deneyimi, 
bugün neden parıltısını yitirdi? 

Bir dönem sosyalist hareketler Chavez 
liderliğindeki Bolivarcı Venezuela’yı büyük 
bir ilgiyle izlerdi. Hatta bunların arasından, 
Venezuela’daki deneyimden 21. yüzyıl 
sosyalizminin yasalarını çıkartmaya 
çalışanlar dahi olmuştu – oysa henüz 
yüzyılın çok başlarındaydık.1 

Bugün ise, tam tersine, Venezuela’dan 
soğuma ve uzaklaşma eğilimi görülüyor. 
İçeriden bilgiye erişme çabasındaki 
gerileme, bu deneyimin özgünlükleri 
üzerine teorik çalışmalarda seyrelme, 
Amerikancı medya propagandasının 
etkisinde artış gözleniyor. 

Bu çalışmada, Hugo Chavez önderliğinde 
geliştirilen ve onun zamansız ölümünün 
ardından Nicolas Maduro tarafından 
yönetilen Bolivarcı sürecin neden çıkmaza 
girdiğini analiz etmeye çalışacağız. 

Chavez’in Son Mücadelesi 

11 Ocak 2009 günü, Caracas’ın en büyük 
tiyatro salonu, Teresa Carreño, olağandışı 
bir kalabalıkla dolmuştu. Başkan 
seçildiğinden bu yana “Alo Başkan” 
programlarıyla halkla doğrudan temas ve 
etkileşim kuran Hugo Chavez, bu kez yeni 
bir program formatını gerçekleştiriyordu: 
“Teorik Alo Başkan” (Aló Presidente 
Teórico). Ülkenin dört bir tarafından gelmiş 
komünal konsey örgütçüsü Chavistlerin 
oluşturduğu yüzlerce 
militan Comandante‘lerini coşkuyla 
dinlemeye gelmişti. Chavez, “Komün”lere 
dair önermelerini ilk olarak bu programda 
açıkladı. 

Komün, sosyalizmi küçükten 
başlayarak vücuda getireceğimiz, 
doğuracağımız zeminlerdir. Tohum 
tohum üstüne, taş taş üstüne koyarak 
bir dağ yaratacağız.2 

Komün, her şeyden önce, yerel bir örgüttü. 
Belirli bir yerel yaşam alanında, komünal 
konseylerin birleştirilmesiyle kurulacaktı. 
Her komünün bünyesinde mutlaka sosyal 
üretim birimleri de bulunacaktı. Komünler 
valiliklerin ya da bakanlıkların uzantıları 
olmayacaktı, bizzat halk örgütleri olarak 
tarih yapacaktı. Komünler ülkenin siyasi 
coğrafyasını değiştirecek, verili köy, ilçe, il, 
hatta eyalet sınırlarına takılmadan 
komünler kurulabilecekti (örneğin iki farklı 
şehre bağlı iki köyün ortak bir komün 
kurması) Böylece ülkede yeni bir siyasi 
coğrafya da şekillenecekti. 

Chavez, komünlerin birleşerek komünal 
şehirler oluşturmasını, bunların komünler 
federasyonuna evrilmesini ve nihayet eski 
devlet aygıtının yerini almasını 
öngörüyordu. Sosyalizm kararnamelerle 
gelmeyecek, halk komünleri yoluyla 
“kahramanca bir yaratımla” tabandan, halk 
tarafından inşa edilecekti. 

http://www.abstraktdergi.net/bolivarci-sosyalizmin-acmazlari/#sdfootnote1sym
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Chavez’in burada formüle ettiği strateji, 
komünler yoluyla mevcut devletin ve 
üretim ilişkilerinin dönüştürülmesi ve 
nihayet bir “Komünal Devlet”in 
kurulmasıydı. 

Chavez, kendisini dinleyen komünal 
konsey örgütçülerine, Çin’den bir kitaptan 
yaptığı alıntılarla komünlerin ne olduğunu 
anlatıyordu.3 Chavez burada, Çin Devrimi 
ile kendi deneyimlerini kıyaslayarak şu 
çıkarımı yapmıştı: 

Biliyorsunuz, Çin Devrimi iktidara silahlı 
bir devrim sonucunda geldi, ve pratikte 
sıfırdan başladılar. Biz ise öyle değil; biz 
iktidara çok ilerici bir yoldan geldik ve 
düşmanla mücadelemizi çok farklı bir 
çerçevede ve tarihsel bağlam 
içerisinde sürdürüyoruz4 

Acaba Chavez bu kıyaslamada yanılıyor 
olabilir miydi? Acaba gerçekten de, 
Venezuela Bolivarcı ‘Devrimi’, eski devleti 
seçim yoluyla devralarak, eski devleti 
yerle yeksan eden 20. yüzyıldaki sosyalist 
deneyimlerden daha ileri bir noktadan mı 
yola çıkmıştı? Muazzam bürokratik aygıtı 
ve tüm gözeneklerine petrol rantı 
bulaşmış ilişkileriyle Venezuela burjuva 
devletini devralmış olmak, Bolivarcı 
‘Devrim’in gücü mü, yoksa güçsüzlüğü 
müydü? 

Diyelim ki bir vali geldi, ya da Chavez 
geldi, ve şu toprakta özel bir şirkete 
büyük bir bina için inşaat izni verdi. 
Peki, biz komün olarak buradayken 
Chavez nasıl böyle bir şey yapabilir? 
Chavez, bunu böyle yapamazsın, 
bizimle konuşmak için birisini 
göndermelisin. Devletin kararlarına 
karşı çıkmaya kalkmayın, ama 
topluluğu etkileyen her şey için sizlerin 
de söz hakkı olması gerekir.5 

Chavez’in bu açıklamasından, 
komünarların “Devletin kararlarına karşı 
gelmesinin” dahi yasaklandığını anlıyoruz. 
Peki nasıl olacak da komünler eski 
devletin yerini alabilecekti? Çatışmasız 
böyle bir devir teslim mümkün müdür? 

Chavez’in valilere çağrısı şöyleydi: “Vali, 
komüne daha fazla yetki devretme 

sorumluluğunu üstlenecektir”6Tabii ki 
valiler bu “sorumluluklarını” hiçbir zaman 
yerine getirmediler! Zira iktidar verilmez, 
alınır. Oysa komünlerin “devletin 
kararlarına karşı çıkma” hakları dahi yoktu! 

Chavez, bu toplantıda, “2010 yılını 
komünler yılı ilan etmeyi ve Komünlere 
dair ilk denemelerin Temmuz ayına kadar 
tamamlanmasını” önerdi ve bu önerisi 
coşkulu alkışlar arasında kabul edildi. 

Ne var ki, “Teorik Alo Başkan 2”yi yaptığı 
Temmuz ayında, bu karardan hiç söz 
etmedi. Zira ortada henüz bir komün 
yoktu. 

Burada, Chavez, o güne kadarki ekonomik 
politikalarının temelini oluşturan 
kooperatifçiliğe keskin bir saldırı yöneltti. 
Zira, Bolivarcı iktidar, o zamana kadar 10 
yılı bulan iktidarında onbinlerce kooperatif 
projesini desteklemiş, ama buradan 
sosyalist bir kazanım çıkmamıştı. 

Kooperatif ilginç bir biçimdir, ama 
kooperatifler sosyalizmin güvencesi 
değildir. Safi kapitalist olan, başkalarını 
sömüren pek çok kooperatif vardır. 
Dahası, kooperatif kostümü giyen 
burjuvalar vardır, ‘bu bir kooperatiftir’ 
diyerek yüzlerine makyaj yapıyorlar, 
böylece vergi ödemekten 
kurtuluyorlar. Bu yaptıkları da 
sömürüdür.7 

Chavez, burada yeni bir kavram önerir: 
Kooperatif yerine komünitif! 

Komünitifler, her durumda, komünal 
işletmelerdir. … (komünler) komünal 
işletmelere sahip olmalıdırlar, o 
topluluğa ait üretken firmalar 
kurmalılar, bu işletmeler o topluluk için 
kullanım değerleri üretmelidir8 

Böylece, her bir komünün, halk 
demokrasisinin organları olarak Komünal 
Konseyler ile, halk üretiminin organı olarak 
sosyal işletmeleri birleştiren birer politik-
sosyal örgüt olacağının altını çiziyordu. 
Komünler bir tür bölgesel hükümet 
olacaktı. 
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Böylece Bolivarcı devlet, özellikle petrol 
gelirlerini kullanarak, devasa fonlarla 
komünal konseyleri desteklemeye, onların 
Komünlere dönüşümünü teşvik etmeye 
başladı. (Chavez’in verdiği rakamlara göre, 
sadece 2008 yılında, komünal konseyler 
aracılığıyla yürütülen projelere devlet 
bütçesinden 2,5 milyar $ aktarılmıştı.) 

21 Aralık 2010’da Komünler Yasası 
yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre, her bir 
Komün, şu organlara sahip olacaktı:9 

1. Komün Meclisi 

2. Yürütme Konseyi 

3. Yönetim Komiteleri (Su, Sağlık, Çöp vb. 
somut sosyal faaliyetlerin yönetimi için) 

4. Komünal Planlama Konseyi 

5. Komünal Ekonomi Konseyi 

6. Komün Bankası 

7. Komünal Denetim Konseyi 

Özellikle Komün Meclisi, özyönetim için 
kritik önemdeydi. Bütün diğer Komün 
organlarının Komün Meclisi tarafından 
seçilmesi öngörülmekteydi. Yerel devlet 
yöneticileriyle akraba olanların Komün 
Sözcüsü ve diğer Komünal yönetim 
görevlerini üstlenmesi yasaklanmıştı. 

Fakat, Chavez’in dediği gibi, sosyalizm 
kararnameyle, yasa çıkartmakla gelmezdi. 
2012 sonuna kadar pratikte hiçbir komün 
kurulamadı. Halkın bu yöndeki girişimlerini 
kıran, bağımsız inisiyatifinin gelişmesini 
etkin biçimde engelleyen, devlet 
bürokrasisinin ta kendisiydi. 

Gerçekte, verili bir devlet aygıtının, 
aşağıdan emekçi halk örgütlenmesi 
yolundan, barışçıl biçimde, hiçbir çatışma 
olmaksızın, yerini komünlere bırakacağını 
öngörmek ham hayalden başka bir şey 
değildi. Bolivarcı Sosyalizm öğretisi, son 
dönemlerinde tümüyle komünler 
aracılığıyla inşa edilecek bir sosyalizm 
programına odaklanmıştı. 

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist 
Partisi (PSUV) bütün aygıtıyla (görünüşte) 
bu işe seferber edilmişti. Fakat aksayan bir 
şeyler vardı ve bir türlü komünler 
kurulamıyordu. 

Chavez, son programatik konuşmasını, 
2012 Ekimi’nde başkan seçildikten sonra 
topladığı yeni bakanlar kurulunda, 
tümüyle bu başarısızlığa ayırdı. “Yön 
Değişikliği” başlıklı bu konuşmasında 
Chavez; “…komünler ortada yok. Onları 
nerede aramalıyız, ayda mı? Yoksa 
Jüpiter’de mi?” diye soruyor, bakanlar 
kurulunu azarlayarak pratik özeleştiriye 
çağırıyor, Başkan Yardımcısı Maduro’ya 
hitaben: “Nicolas, bu görev için sana 
güveniyorum” diyordu. Son günlerini 
yaşadığının bilincinde olan Chavez, adeta 
vasiyeti olarak, bu konuşmasında “Ya 
komünler ya da hiç” (Comunas o nada) 
diyordu.10 

Komünal devlet, Chavez’in bu hedefi ilan 
etmesinin üzerinden geçen dört yıla yakın 
zamanın ardından hala puslu bir dağın 
ardındaydı. Açıkçası, henüz bu yönde 
herhangi bir ciddi adım atılmamıştı. Acaba 
Mao’nun eski devleti yıkmış olması, 
Chavez’e hala “sıfırdan başlamak” olarak 
görünüyor muydu? Mao’nun halk 
komünleriyle ilgili sözlerini fotokopiyle 
çoğaltıp bütün bakanlarına dağıttığına 
bakarsak11, kendisinde giderek büyüyen 
bir Mao sempatisi saptayabiliriz. 

Oysa Mao Zedung, 1949’da Komintang’ın 
çürümüş devlet aygıtını yıkmakla 
kalmamıştı. Yeni devrimci devletin de 
yozlaşması üzerine, 1966’dan itibaren, 
bizzat Çin Halk Cumhuriyeti’ne ve Çin 
Komünist Partisi’ne karşı da işçi-köylü 
kitlelerin Proleter Kültür Devrimi’ne 
önderlik etmişti. Chavez, Mao’nun sözlerini 
bakanlara dağıtmak yerine, Mao’nun 
yaptığı çağrının benzerini komünal 
konseylerde örgütlü emekçi halka yaparak 
“gerekirse valileri çiğneyip geçin” deseydi, 
muhtemelen ölümünden önce pek çok 
yerde komünlerin hızla örgütlendiğini 
görecekti. 
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Ya Komün Ya Hiç 

Chavez’in ölümünün ardından görevi 
devralan Nicolas Maduro, seçim 
kampanyasında, “Ya Komün Ya Hiç” 
sloganını kullanmıştı. Gerçekten de 
Chavez’in bu sloganı kısa sürede kitlelere 
mal oldu ve gerek komünal konseylerin, 
gerekse komünlerin sayısında büyük bir 
artış yaşandı. 6 Eylül 2013’te yapılan 
Komün Sayımı’na göre, ülkede 1401 
Komün, 40,035 Komünal Konsey ve 28,791 
Sosyal Hareket vardı.12 

2014 yılı, bir yandan dünya petrol 
fiyatlarının hızlı düşüşü, Venezuela 
parasının değer kaybı, ithal tarım 
ürünlerinde kıtlık, sermaye oligarşisinin 
sokak şiddetini tırmandırmasıyla tam bir 
kriz yılı oldu. 2014’te başlayan 
karşıdevrimci fırtına Bolivarcı hükümeti 
yıkmayı başaramadı. Ama Chavez’in 
“komünal devlet” doğrultusunda çizdiği 
yol haritasını gündemden düşürdü. 

Gerçi Komün Bakanlığı verilerine göre: 
2016 itibariyle halen 1620 komün ve 
46,566 komünal konsey vardı.13Yani, 
Venezuela’yı sarsan karşıdevrimci fırtına 
yılları boyunca, komünal konseyler ve 
onların üzerinden yükselen komünler 
dağılmadı, hatta kısmen sayıları arttı. 

Ne var ki, Venezuela devleti, bu yıllarda 
tümüyle Chavist bürokrasinin hakimiyetine 
girdi. 

Bu bürokratik tabaka, komünlere karşı açık 
bir sınıf savaşı yürütmekte, onları kontrol 
altına almaya çalışmakta, boğmakta, 
dağıtmaktadır. Bu sebeple çoğu komün, 
“kağıt komün” haline gelmiştir. Yni resmen 
var olsalar da, gerçekte varlıkları kağıt 
üzerinde kalmaktadır. 

Ülkenin güneybatısında 800 hektar 
arazide mısır eken El Maizal komününün 
sözcüsü Angel Prado’ya göre, yerel 
Chavist liderler ve PSUV örgütü, komünün 
“başlıca düşmanları”nı oluşturuyor, 
“komünü söndürmek” için aktif biçimde 
çalışıyorlar. Prado, “Komünarlar olarak 

bizim, yöneten parti ile çok az ortak 
noktamız mevcut” diyor.14 

Bolivarcı hükümetin eski Komünler Bakanı, 
yeni Kültür Bakanı Reinaldo López Iturriza, 
yazdığı bir yazı ile, Bolivarcı hareketin açık 
bir eleştirisini yaptı (Ocak 2016). Şöyle 
diyordu: 

Komünal Konseylerden artan oranda 
geri çekilmemiz, Bolivarcı Devrimin 
bürokratlaşmasının yanılmaz bir 
işaretidir. Aynı olgunun bir diğer 
yanılmaz işareti ise, siyasi bürokrasinin 
komünal konseyleri ‘kontrol’ 
edemeyişinden duyduğu büyüyen 
huzursuzluktur.15 

Iturriza, PSUV’un Temmuz 2014’teki 3. 
Kongresi’nde komünal konseylerin 
devrimci politikanın birincil alanı olmaktan 
çıkarıldığını, hatta Kongre Kararlar 
Tutanağında komünal konseylere hiç yer 
verilmediğini, bunların yerine yeni kurulan 
Bolivar Chavez Birimleri’nin geçirildiğini 
aktarıyor. Hiç kuşkusuz, bu kararda 
Chavez’in erken vefatıyla elleri rahatlayan 
siyasi bürokrasinin önemli bir rolü vardır. 
Pek çok kez olduğu gibi, Lider’in 
fotoğrafları vitrinde kalırken, fikirleri 
sessizce güverteden aşağı atılmaktadır.16 

Chavez, boşuna “Bir vali halk iktidarının 
kolaylaştırıcısı olmalıdır, halkın iktidarını 
çalan kişi değil” dememişti.17 

Özetle, önce Bolivarcı çemberler ve 
kooperatifler, sonra komünal konseyler ve 
nihayet komünler biçiminde tabandan 
yükseltilmeye çalışılan yeni halkçı siyasal 
biçimler, Bolivarcı Süreç boyunca, 
burjuvaziden devralınan devlet aygıtını 
devirip hakim hale gelemedi, tersine 
burjuva devletinin basıncı altında, ona 
eklemlendi. Komünal konseyler ve 
komünler valileri yönetemedi, ama valiler 
bu demokratik halk organlarına sürekli 
müdahale ederek, perde arkasından onları 
yönettiler. 

Dolayısıyla Chavez’in “komünal devlet” 
teorisi deneyimin asidinden sağlam olarak 
çıkmadı. 
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Petrol Sosyalizmi? 

Diğer yandan, “komünal ekonomi” de ABD 
ve yerli sermaye gruplarının ekonomik 
sabotajlarına karşı koyamadı. 

Bolivarcı Sosyalizmin ekonomik inşası da, 
komünal devlet inşası gibi, egemen 
burjuva sınıfla doğrudan bir çatışmaya 
girmeksizin, paralel yapılar inşa ederek, 
“aşağıdan” yürümeyi öngörüyordu. 
Chavez, sanayileşmiş Avrupa ülkelerini 
temel alan, petrol ekonomilerini 
incelememiş olan Marx’ın bilimsel 
sosyalist öğretisinin Venezuela’da geçerli 
olmadığını, zira Venezuela’nın bir petrol 
ekonomisi olduğunu öne sürmüştü. 
Sosyalizm Venezuela’da petrol 
sosyalizmi biçimini alacaktı. Ülkenin petrol 
kaynaklarından gelen zenginlikler, 
sosyalist sanayinin kurulmasına temel 
oluşturacaktı.18 

Chavez, bu yoldan, sermaye oligarşisi ile 
çatışmadan, kapitalist üretimi aşmayı 
umuyordu. Oysa sermaye hakim biçim 
olarak, ekonomide başka mülkiyet 
biçimlerine yer bırakmaz, onları da 
kendisine tabi kılar. Ekonomik iktidarı 
burjuvazinin ellerinden söküp almadan, 
ekonominin hakim tepelerinde sosyalist 
üretimi hakim kılmadan, bırakın sosyalizmi, 
sosyalist inşadan dahi söz edilemez. 

Nitekim, özel kapitalist sektör, Bolivarcı 
Süreçten kârlı çıkmıştır. Venezuela 
GSYH’sında özel sektörün payı, büyüme 
yıllarında devlet sektöründen hızlı arttı: 
1998’de %64,7’den 2008’de %70,9’a 
çıktı.19 Ekonomik daralma döneminde 
kısmen küçülse de (2015’te %66 oldu) 
Venezuela ekonomisi halen kapitalist özel 
sektörün hakimiyetindedir. Venezuela özel 
sektöründe kâr oranları, 1999’da %11 iken, 
2008 yılında %22’ye çıkarak görülmedik bir 
düzeye ulaşmıştır.20 

Ne var ki, sermayenin genişleyici hareketi 
son bulup, küresel ekonomide daralma 
başlayınca, dünya petrol fiyatlarında 
keskin düşüşler oldu. Böylece, petrol 
sosyalizmi teorisi de boşa düştü. Zira, 
petrolden gelen göreli kaynak bolluğu 

sona erdi. Ülkenin kaynakları daralırken, 
bu kaynakların paylaşımı üzerinde şiddetli 
bir sınıf savaşı patlak verdi. 2014’ten bu 
yana Venezuela sokaklarında süren 
şiddetin özü; petrol gelirlerinin nasıl 
dağıtılacağıdır. 

“Normal” kapitalist ilişkiler içinde, 
ekonomik kriz başladığında öncelikle 
sosyal harcamalar kesilir, ücretler 
düşürülür, daralan kaynaklar öncelikle 
burjuvazinin kurtarılması için harcanır. 
Maduro bunun tersini yapınca, darbe 
girişimi de dahil her türlü karşıdevrimci 
şiddetle devrilmek istendi. Bütçesinin 
%74’ünü sosyal harcamalara ayıran, krizin 
işçilerin gelirini eritmemesi için bir yıl 
içinde asgari ücrete üç kere zam yapan 
Maduro yönetimi, ABD ve yerli burjuvaziyi 
had safhada kızdırdı! 2014-’16 ekonomik 
krizi ve bu ateşe benzin döken burjuva 
sabotajları, komünal ekonomik biçimler ve 
halkçı bir hükümetle özel tekellerin “barış 
içinde birarada” yaşamasının imkansızlığını 
açıkça gösterdi. 

Kaldı ki, devlet olanakları ve petrol rantına 
erişim imkanı, pek çok Chavist bürokratı 
birer burjuvaya dönüştürmüştür. “Boli-
burjuvazi” denilen bu kesim, bizzat 
Bolivarcı hareketin içinde kapitalizmin 
temsilcisi konumundadır. Tabanda 
komünleri inşa etmek için mücadele eden 
Chavist emekçilerin karşısına, özel 
tekellerden de önce Chavist devlet 
bürokratları ve Boli-burjuvalar 
dikilmektedir. Ki, komünarların ayrı, özgün, 
ülke çapında bir siyasal partisi yoktur. 
PSUV, özellikle yönetim kademeleri boli-
burjuvalar ve bürokratlar tarafından işgal 
edilmiş, çok sınıflı bir seçim partisidir. Adı 
sosyalist olsa da, gerçekte sınıf 
mücadelesini geliştiren değil, içinde 
hapsedip boğan bir partidir. 

Bugün komünler büyük oranda tarımsal 
alanlarda kurulmuştur. Şehirlerde küçük 
ölçekli, yerel ihtiyaç temelli kimi komünal 
sanayi işletmeleri de mevcuttur. Üretim 
araçları üretiminin yerel komünler 
üzerinden geliştirilmesi zaten 
düşünülemez. Ama geçim araçları 
sanayilerinin de komünler bünyesinde 
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geliştirilme hızı son derece düşüktür, 
salyangoz hızıyla ilerlemektedir. 

Komünlerin sayısı arttıkça, ekonomide 
sosyalizmin hakim olacağını sanmak kadar 
büyük bir yanılgı olamaz. Bu, tıpkı, 
2003’ten itibaren girişilen kooperatifleri 
destekleme siyaseti gibi, ancak kapitalizmi 
başka bir biçim altında yeniden 
üretecektir. Zira sermaye, hakim ekonomik 
ilişki olarak, farklı ekonomik ilişkileri de 
kendisine eklemleyebilir. Tıpkı burjuva 
devletinin aşağıdan kısmi girişimlerle 
yerinden edilemeyecek olması gibi; 
kapitalist ekonomi de kısmi parçalı 
komünal işletmeler tarafından yerinden 
edilemez. Kapitalist bir ekonomi içinde, 
devletleştirilmiş fabrikalar da kapitalist 
ilişkiler içinde hareket eder, yani sosyalist 
sektörü değil, devlet kapitalizmi sektörünü 
oluşturur. 

Sermaye egemenliği ancak üretim 
araçlarının toplumsallaştırılması yolundan 
devrilebilir. Chavez, bunu yadsıyarak, 
bizzat sosyalizmi yadsımıştır. 

Bir yazarın yerinde gözlemiyle; “Bazı 21. 
yüzyıl sosyalizmi teorisyenlerinin, 
Venezuela’nın bürokratlaşmış Sovyet 
devlet ve parti sistemine karşı katılımcı 
demokratik sosyalist bir alternatif 
sağladığı iddialarının aksine, Venezuela 
bürokratlaşmış bir devlet ve partiyi, üstelik 
sosyalist bir temelden de yoksun biçimde, 
yeniden üretmiştir.”21 

Kurucu Meclis seçimleriyle birlikte, 
Bolivarcı Hareket, hem kitleler nezdinde 
güven tazelemiş, hem de yasama 
yetkilerini tekelci burjuvaziden büyük 
oranda geri almış durumda. 

Acaba Nicolas Maduro yönetimi, gerek 
tekellerin gerekse ABD’nin korkularını 
hayata geçirip, Kurucu Meclis’ten 
“komünal devlet” ve “toplumsallaştırılmış 
ekonomi” yönünde bir anayasa 
çıkartabilecek mi? Komünlerin devlet 
iktidarını oluşturmasını anayasa hükmü 
haline getirerek siyasi bürokrasiye ve özel 
tekellere darbe vurabilecek mi? 
Ekonomideki sabotajın temellerini ortadan 

kaldırmak üzere bütün stratejik sanayileri 
bedelsiz kamulaştırabilecek mi? 

Yoksa Bolivarcı hareket, 18 yıldır içinde 
debelendiği çelişkilerin etrafında 
dönmeye devam mı edecek? Hep birlikte 
göreceğiz. 

 

 

 

 

 

NOTLAR ve KAYNAKLAR 

1Örneğin, Mehmet Yılmazer, şöyle diyordu: “Bu 
ülkelerde üç tip mülkiyet vardır: Devlet, sosyal 
ve özel. … Üç mülkiyet biçimi 21. yüzyıl 
sosyalizminde birlikte yaşayacaktır.” (21. Yüzyıl 
Sosyalizmi, Yol Dergisi, Sayı 16, Bahar 2009. 
Kaynak: https://www.yolsiyasidergi.org/21-
yuzyil-sosyalizmi-mehmet-yilmazer) 

2Hugo Chavez Frias, “Comunas, Propiedad y 
Socialismo”, Ministerio del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información, Colección 
Cuadernos para el Debate, Ağustos 2010, 
Caracas, sf 21, çeviri bize ait. Bu metin, 
Chavez’in sırasıyla 11 Ocak ve 18 Temmuz 2009 
tarihli “Aló Presidente Teórico”, “número 1” ve 
“número 2” başlıklı televizyon programlarından 
derlenmiştir. Programların tam hallerini 
https://www.youtube.com/watch?v=lUjfnetMb
yM ve 
https://www.youtube.com/watch?v=eMb6uLM
6Rgc linklerinden izleyebilirsiniz. 

3Chavez’in okuduğu kitap, Çu Li ve Tien Çie-
Yun tarafından yazılan, 1976 tarihli “Halk 
Komünü Nedir?” idi. (İspanyolca baskısı: ¿Co ́mo 
es la comuna popular?, Chu Li-Tien Chie-yun, 
Peki ́n, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1976) 

4Age, sf 46. 

5Age, sf 59-60 

6Age, sf. 83-84 

7Age, sf. 151 
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http://www.abstraktdergi.net/bolivarci-sosyalizmin-acmazlari/#sdfootnote7anc
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8Age, sf. 153-154 

9Juana M. Morgado, ¡Construyamos 
Socialismo desde las Comunas!, Villa de Cura 
– Municipio Ezequiel Zamora, Estado Aragua-
Venezuela, Aralık 2012, Kaynak: 
http://xa.yimg.com/kq/groups/21349302/170
9135982/name/LIBRO+CONSTRUYAMOS+SOCI
ALISMO+DESDE+LAS+COMUNAS+2012.pdf 

10Chavez’in bu konuşmasının İngilizce tam 
metnine şu linkten ulaşabilirsiniz: 
https://monthlyreview.org/commentary/strike
-at-the-helm/#en2 

11“Bir seferinde Carmen Melendez’den Mao 
Zedung’un küçük kızıl kitabından komünlerle 
ilgili yazılarını fotokopiyle çoğaltıp size 
dağıtmasını istemiştim, şimdi 30 kopya daha 
çıkarttırıp her bir bakana dağıtmak istiyorum. 
Hiçkimsenin bunları okumadığı anlaşılıyor, zira 
bunlarla ilgili bana bir sayfalık bile yorum 
gelmedi.”(Carmen Melendez, o dönemde Halk 
İktidarı Bakanıydı.) (Çeviri bize ait, aynı yerde) 

12Kaynak: http://censo.mpcomunas.gob.ve Kıy
aslamak açısından: 2007 yılında ülkede 19,500 
komünal konsey vardı. 

13Kaynak: 
https://www.greenleft.org.au/content/venezue
la’s-communes-form-front-line-difficult-
revolutionary-struggle 

14Aktaran: George Ciccariello-Maher, 
Venezuela: ¡Comuna o Nada!, ROAR Mag 
https://roarmag.org/magazine/venezuela-
communa-o-nada/ 

15İngilizce tercümesi: http://www.thedawn-
news.org/2016/01/07/venezuela-for-the-
revival-of-revolutionary-politics/ 

16Devrimci Bolivar ve Zamora Cephesi, bir 
açıklamasında, şu uyarıları yapıyordu: “Ülke 
Chavez’in bize bıraktığıyla aynı ülke değil. 
Süreklilikler var, özellikle konut dağıtımlarıyla 
ilgili, son altı yılda 1.5 milyon ev yapıldı … ama 
kopuşlar da var, özellikle de siyasetin nasıl 
yapıldığıyla ilgili, halkın başrolü oynaması 
gerektiği anlayışıyla ilgili, devrimci demokrasi 
mekanizmaları ve sürecin liderliğinin etiği gibi 
konularda, ileriye doğru giden yolda kopuşlar 
var.” Kaynak: 
http://www.venezuelasolidarity.org/2017/03/1
0/revolutionary-bolivar-and-zamora-front-
reviving-chavezs-politics-is-our-greatest-
homage/ 

17El socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez 
Frías, Colección Cuadernos para el Debate 
Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información; Enero, 2011, 
Caracas, sf. 97, çeviri bize ait. 

1829/07/2007 tarihli Alo Başkan No. 288. 
Kaynak: 
http://www.todochavezenlaweb.org.ve/todoch
avez/4082-alo-presidente-n-288 

19Eric Toussaint, The Venezuelan economy: In 
transition towards socialism?, Kaynak: 
http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprim
er&id_article=5756 

20Pascualina Curcio, Mitos sobre la economía 
venezolana (I), ALBA TV, Kaynak: 
http://www.albatv.org/Mitos-sobre-la-
economia-venezolana.html 

21Venezuela’s Communal Movement, 
Stansfield Smith, Kaynak: Counter Punch 
https://www.counterpunch.org/2016/12/30/v
enezuelas-communal-movement/ 
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Marksizm-Leninizm’in “Emperyalizm ve 
sınıf devrimi çağının Marksizmi” olarak 
tanımlanması, Lenin’in zamanından bu 
yana temel bir sorunu, yani “bütün 
ülkelerin işçilerinin” birbirleriyle ilişkileri 
sorununu yakıcı bir sorun haline 
getirmektedir; ki bu ilişkiler emperyalizmin 
getirdiği çok eşitsiz şartlar altında, farklı 
ülkelerin yoksulları arasında ve farklı 
sosyal koşullarda gerçekleşmektedir. Ağır 
ulusal baskı ve doğrudan ve dolaylı olarak 
sömürgeci boyunduruk altında yaşayan 
Kürt işçileri ile burjuva demokratik düzen 
altında yaşayan ve ülkelerinin emperyalist 
gücünün getirdiği ulusal ekonomik 
nimetlerden faydalanan Alman işçilerinin 
mücadele birliği hangi temelde inşa 
edilebilir? 

Marksist-Leninist gelenekte ezen ulusun 
proletaryası, diğer pazarlar üzerindeki 
emperyalist tahakkümünden elde edilen 
aşırı kârlardan verilen rüşvet kırıntıları ile 
“satın alınmış” işçiler olarak 
değerlendirilirken, emperyalist ve 
emperyalist olmayan ülkelerin halk 

sınıfları arasındaki toplumsal ve siyasi 
gelişmişlik farkı ise, Immanuel 
Wallerstein’ın bağımlılık teorisinde olduğu 
gibi, büyük oranda Marksizm-Leninist 
gelenek dışında teorik ilgiye mazhar 
olmuştur. 

Küresel emeğin emperyalist 
merkezlerdeki ayrıcalıklı kesimleri üzerine 
halihazırda geniş bir akademik literatür 
olmasına; Lenin’in bunun sömürgecilik 
karşıtı özgürlük mücadeleleri bağlamında 
ele alınmasına yaptığı vurguya ve 20. 
Yüzyıldaki pratik deneyiminde İngiltere ve 
ABD gibi emperyalist devletlerin “evdeki” 
proletaryaya kıyasla ezilen ulusların 
özgürlük hareketlerinden daha fazla 
korkmasına rağmen, komünist hareketin 
bugünkü temsilcileri ezen ulus ve ezilen 
ulus işçilerine ikiyüzlü bir şekilde 
yaklaşıyor ve sanki ezen ulusun sendikalı 
işçileri bu dünya sisteminden 
bağımsızlarmışçasına ulusal sendikalarına 
neredeyse sonsuz güven duyuyorlar. 

Söylemeye gerek yok ki, halihazırda 
emperyalist ülkelerde yaşayıp, örgütçülük 
yapan Marksist-Leninistler olarak bizler, 
bu kesimleri örgütlemenin mümkün 
olduğuna inanıyoruz. Emperyalist 
ülkelerdeki komünist geleneklerin temel 
sorunu, sanki ülke içindeki ve diğer 
ülkelerdeki ezilenlerle bu işçi kesimleri 
arasında hiçbir çelişki yokmuş gibi, bu 
toplulukları salt kendileri için örgütlemeye 
çalışmalarıdır. Oysa mücadelemiz de 
sermaye kadar küreseldir ve her tekil 
örgüt bunun bilincinde olmak zorundadır. 

Emperyalist merkezlerde kendini 
Marksist-Leninist olarak tanımlayanlar 
arasında sosyal-vatanseverliğin yükselişi, 
20. yy. ortalarında belirginlik kazanmaya 
başladı. Örneğin, Stalin tarafından da 
desteklenen “Sosyalizme Giden Britanya 
Yolu” başlıklı metin İngiltere’de CPGB’nin 
(Büyük Britanya Komünist Partisi, bugünkü 
adıyla CPB’nin) politikalarının temelini 
oluşturmuştu. “Sosyalizme Giden Britanya 
Yolu”, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde 
barışın önündeki asıl tehdidin Sovyetler 
Birliği değil, ABD olduğunu anlatma 
uğraşında olan bir metindi. Tabii, bu, taktik 
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sebeplerden kaynaklanan zorunlu bir 
ifadeydi, zira görece küçük bir örgüt olan 
CPGB İngiltere’de erken Soğuk Savaş 
dönemi paranoyalarıyla da mücadele 
etmekteydi. Yine de, metnin tonu ve 
somut etkisine bakıldığında, Lukács’ın 
Stalin’i eleştirdiği “taktikleri stratejinin 
önüne koyma” hatası açık bir şekilde 
gözükmekteydi. Ancak İngiltere’nin kendisi 
emperyalist bir güçtü ve İngiltere ile ABD 
arasındaki çelişkilere oynaması mümkün 
olsa bile, tehlikeli türden bir vatanseverlik 
CPGB’yi çoktan esir almaya başlamıştı. 
Parti, Soğuk Savaş döneminin çoğunu İşçi 
Partisi’ni Komünist Parti üzerindeki yasağı 
kaldırmaya ikna etmekle geçirdi. Bu 
reformizm döneminde Troçkist grup 
“Militan”, aynı reformist çerçeve içinde 
dahi olsa, İşçi Partisi’nin kötücül yönetimini 
kabullenip, buna rağmen yine de bu 
partiye sızarak daha büyük bir başarı elde 
etti. 

Ancak yine de hem Militan, hem de CPGB 
“Britanyalı” proletaryayı örgütleme ve 
“Britanya’da” sosyalizmi inşa etme 
rüyasına kendilerini kaptırmışlardı. 
Buradaki temel hata, sadece Lenin değil, 
Marks’ın da zamanında fark etmiş olduğu 
üzere, Britanya emperyalizminin “İngiliz” 
işçi sınıfı tarafından değil, onun dışındaki 
devrimci unsurlar tarafından, yani hem 
İngiltere’de, hem de İngiliz 
sömürgelerindeki azınlık ulusların ilerici 
nitelikteki ulusal hareketleri tarafından 
yenilgiye uğratılabileceğiydi. 

Soğuk Savaş iyice yükseldiğinde Troçkist 
gruplar bölünmüş, hangisinin liderinin 
sonraki büyük teorisyen olacağı üzerine 
tartışmalara dalmış, kolektif yenilgilerine 
anlam vermek için mücadele ederken, 
adanın sözde Marksist-Leninistleri büyük 
oranda CP(G)B içinde kaldılar, zaman 
zaman az sayıda Maoist grup bu partiden 
koptu, bunlardan birisi (RCPB-ML) Enver 
Hoca’nın çizgisini benimsedi ama “büyük 
lider”in ölümünden sonra onlar da 
karanlığa gömüldü. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte 
adada “anti-revizyonizm” namına somut 
hiçbir şey kalmamıştı. Adada gerçekten 

devrimci sayılabilecek tek Marksist akım, 
Kuzey İrlanda’daki IRSP (İrlanda ulusal 
kurtuluş mücadelesinde yıllarca IRA ile 
yan yana mücadele etmiş, kendini 
Marksist-Leninist olarak tanımlayan ancak 
anti-revizyonist olmayan İrlanda 
Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi) idi. Onların 
da Britanya’daki en yakın yoldaşları onları 
destekleyen İngilizler, Galler ve İskoçlardı, 
ne var ki, kendileri bu partinin çizgisine 
denk bir devrimci Marksist disiplinli çizgiyi 
İngiltere’de, Galler’de ve İskoçya’da hayata 
geçirmiyorlardı. 

Birleşik Krallık’ta komünist hareket bütün 
yenilgileri bir yana, komünistler (“Anti-
revizyonist” olduğunu iddia edip “Üç 
Dünya Teorisini” dışlamayan ve Doğu 
Perinçek’in altına imza atacağı ayarda 
Kürdistan ve İngiltere analizlerine sahip 
olan sözde “CPGB-ML” hariç) Britanya’nın 
birden çok ulustan oluştuğunu, Kuzey 
İrlanda’nın Britanya Devleti tarafından işgal 
edildiğini ve Kuzey İrlanda’da İngiliz 
devleti desteğindeki aşırı sağcı birlikçi 
hareket ile mücadele eden “Yeni İrlanda” 
(Éire Nua) hareketinin ilerici olduğunu her 
zaman kabul etmişlerdir. Ancak aynısı 
Atlantik’in öbür yakasındaki yoldaşları için 
söylenemez. 

Sovyetler’de Kruşçev kliğinin yükselişi 
ABD’deki “Browderizm” akımını yansıtır. 
İngiltere’de John Gollan’ın yaptığı gibi 
Browder da Kruşçev’in “barış içinde bir 
arada yaşama” tezinden çok önce “kendi” 
emperyalizmi hakkında reformist ve 
oportünist görüşler geliştirmiş, 
Sovyetler’in ekonomik olarak 
emperyalizmi aşacağı (hem de 
kapitalizmin kendi kategorileriyle!) bu 
sebeple -özellikle de emperyalist 
merkezlerde- devrimci stratejiye ihtiyaç 
kalmadığı fikrini ileri sürmüştür. Tüm 
kısıtlılığına rağmen yine de bazı olumlu 
işler yapan CPGB’nin tersine, CPUSA (ABD 
Komünist Partisi) emperyalizm karşısındaki 
uzlaşmacılığını bile aşarak Afro-Amerikan 
mücadeleyi açık bir şekilde sabote etmiş, 
örneğin ABD işçi sınıfını “böldüğü” 
iddiasıyla (ve daha geniş çerçevede Afro-
Amerikan mücadelesinin “ulusal 
mücadele” olarak tanımlanması nedeniyle) 
Afro-Amerikan tarım işçileri sendikasından 
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çekilmiştir. Tabi, aslında bu Güneyli 
beyazların ayrıcalıklarını korumaktan 
başka bir şey değildi. 

ABD’de bu genel eğilim “Browderizm” 
olarak adlandırılsa da bundan tek bir kişiyi 
sorumlu tutmak büyük hata olacaktır: 
Afro-Amerikan komünist Benjamin J. Davis 
Jr. “Siyahi Sorunu” mücadelesi yıllarında 
Browder’ın partideki aşırı şovenist 
beyazlara karşı Siyahi hakları için 
mücadele edilmesinin önemini 
savunduğunu belirtir. Yenilginin sebebi, 
Browder’ın kişisel olarak Afro-Amerikanları 
satması değil, partinin temellerini 
emperyalist bir ülkede yerleşimci beyaz 
işçi sınıfı içerisinde oluşturmasıydı. Bir 
sınıfsal ve ulusal sorun, burada doğru 
temelde ele alınamıyordu, çünkü, beyaz 
emeğin öz-imgesi ABD’de bir ulusal 
sorunun ve ezilenlerin daha geniş 
çerçevedeki sorunlarının eleştirel 
değerlendirmesinden daha değerli 
bulunuyordu. J. Sakal’ın etkili metni 
“Yerleşimciler: Beyaz proletarya 
mitolojisi”nde bu eğilim sert bir saldırıya 
uğramıştı. 

Uzun süre İrlanda’daki rejimin İngiliz 
işçi sınıfının yükselişi ile 
devrilebileceğinin mümkün olduğuna 
inandım (…) Ancak derinlemesine 
çalışmalarım neticesinde aslında 
bunun tam tersinin doğru olduğunu 
gördüm. İngiliz İşçi Sınıfı İrlanda’dan 
kurtulmadan hiçbir şeyi başaramaz. 
Kaldıraç İrlanda’da kullanılmalı. İrlanda 
sorununun genelde toplumsal hareket 
için bu denli önemli olmasının nedeni 
bu. (Karl Marx) 

Kısacası, ABD içindeki ezilen en büyük 
milliyet ve dolayısıyla ABD 
emperyalizminin “Aşil Topuğu”, bir 
zamanlar ABD yurttaşlarını birleştirme 
noktasındaki en güvenilir ilerici yapı 
tarafından kendi kaderine terk edildi. Bu 
durum, CPUSA’da ilk büyük bölünmeye 
yol açtı ve ortaya çıkan “Çekiç ve Çelik” 
fraksiyonundan (küçük ölçekli bir örgüt 
olmasına rağmen, emperyalist bir 
merkezde şiddeti savunmasından dolayı 
Kruşçev tarafından lanetlenmiştir), Afro-
Amerikan ulusal özgürlük mücadelesine 
kendini adamış küçük bir grup olan 

bugünkü ROL (İşçilerin Devrimci Örgütü, 
ABD) doğdu. 

Önderliğin oportünist ve Yankee şovenisti 
hattından duyulan memnuniyetsizlik, parti 
içindeki büyük Afro-Amerikan Marksist-
Leninistler tarafından da dile getirilmişti, 
örneğin, İngiltere’de CPGB’de de 
örgütlenme yapan Claudia Jones, “Yeni 
Komünist Hareket” içinde önder rol 
oynayan Afro-Amerikan ulus teorisyeni 
Harry Harwood. (Yeni Komünist Hareket 
zaman içinde bünyesinden Özgürlük Yolu 
Sosyalist Örgütü’nün [FRSO] çıktığı bir 
hareketti. Bu örgüt, Afro-Amerikan ulusal 
kurtuluş hareketini güncel olarak da 
desteklemektedir.) 

Ancak CPUSA’nın kendi emperyalist 
burjuvazisine ve devletine karşı devrimci 
mücadele hattını terk etmesi ve ezen ulus 
sendikalarının kendilerini “Marksist” olarak 
parlatan “saygıdeğer” yöneticilerini 
utandırması pahasına ezilenlerin 
özgürlüğünü korkusuzca savunan FRSO 
ve ROL gibi grupların küçük ölçekli 
örgütler olarak kalması, öncüyü öncü 
yapan şeyin ne olduğuna dair bir ders 
niteliğindedir. FRSO ve ROL henüz “parti” 
olabilecek denli güç kazanamamışken ve 
onlardan çok daha büyük olan CPUSA da 
(Troçkistler ve kendisini ‘Marksist-Leninist’ 
sayan ve CPUSA’yı bir biçimde eleştiren 
gruplar da pratikte dahil olmak üzere) 
Afro-Amerikan ulus sorunu ile 
hesaplaşmaktan kaçarken, Afro-Amerikan 
halk kendi öncülüğünü üretti. Kendi 
mücadelelerinden ve dünyadaki diğer 
ulusal kurtuluş hareketlerine dair 
gözlemlerinden yola çıkan örgütler ve 
liderler Afro-Amerikan halkı içinden çıkt, ki 
onlar bugün hala yoksul Afro-Amerikan 
gençler tarafından benimsenmektedirler: 
Şehit ulusal lider Malcolm X, Küba’da 
sürgünde yaşayan komünist isyancı 
Assata Shakur ve anıları ulusal bilince 
sahip Afro-Amerikalıların mücadelesinde 
yaşayan düzinelerce şehit ve siyasi tutsak… 

Benzer olarak, aynı durum Atlantik’in öbür 
yakasında da yaşanıyordu. Büyük Britanya 
ve İrlanda’nın “resmi” komünist partileri 
Kuzey İrlanda’nın emperyalist bir güç ve 
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onun orduları tarafından işgal edilmesine 
“mâkul” bir mesafe alıyorlardı. Sovyetik 
partilerden yardım alamayan Kuzey 
İrlanda halkı kendi başının çaresine 
bakmaya zorlanıyordu. İngiliz işgalci 
güçlerine karşı bu mücadele hem IRA ve 
cumhuriyetçi hareket içinde, hem de 
partiden ayrılan sol kanat IRSP içinde 
silahlı mücadeleye evrildi. (IRSP içinde, 
Soğuk Savaş dönemine özgü birçok 
ideolojik eğilim vardı.) Afro-Amerikan 
gerillaların FBI tarafından yenilgiye 
uğratılmasına ve Hayırlı Cuma Barış Süreci 
ile Kuzey İrlanda’da silahlı mücadeleye 
son verilmesine rağmen bu ulusal kurtuluş 
hareketleri bölgelerinde en güçlü yapılar 
olarak kalmayı başarmışlardır: “Beyaz” sol 
tarafından görmezden gelinen Afro-
Amerikalılar örgütlenmeye devam etmiş, 
Mississipi eyaleti Jackson şehrinde 
Devrimci Ulusal hattı örgütleyen Malcolm 
X Taban Hareketi, şehrin çoğunluğunu 
oluşturan Afro-Amerikalılar için güçlü bir 
ekonomik öz-yeterlilik ve özyönetim 
temelinde seçim ve sokak siyaseti 
güdebilecek seviyeyi yakalamıştır. 

Ancak bu ülkelerde tarih ezen ulus 
proletaryası için de sabit kalmadı. 
Emperyalizm sömürecek yeni pazarlar 
bulamakta zorlanmaya başlayınca sert 
neoliberal kemer sıkma politikaları 
enternasyonal proletaryanın bu ayrıcalıklı 
kesimlerini dahi vurdu. 2008 Finansal Krizi 
ABD ve İngiltere gibi ülkeleri özellikle ağır 
bir şekilde etkiledi ve bu krizden yeni bir 
siyasi gerçeklik doğdu. Soğuk Savaş’ın 
siyasi düzeni çöküyor ve burjuvazinin 
unsurları bir zamanlar refah içinde 
yaşayan Amerikan ve İngiliz işçi 
aristokrasisinin öfkesini mültecilere ve 
azınlıklara, yani en çok ezilen ve en çok 
sömürülen kesimlere yönelterek bu 
düzeni korumaya çalışıyor. Yükselen 
şovenizm, seçimler düzeyinde yansımasını 
faşist Donald Trump’ta ve Kuzey İrlanda 
sömürge idaresinin en tehlikeli gericileri 
ile Theresa May’in işbirliğinde buluyor. 

Öte yandan, kemer sıkma politikalarının 
olumlu sonuçları da yok değil. ABD’de, 
Bernie Sanders’ın başkanlık kampanyası 
buna bir örnek olarak gösterilebilir. 
Sanders kitle hareketini kahraman 

siyasetçilerden daha önemli gördüğünü, 
buna kendisinin de dahil olduğunu, halk 
düşmanı Wall Street karşıtı kitle hareketi 
olmadan kendi başkanlığının hiçbir anlamı 
olmayacağını anlattı ve aktivistlerin basıncı 
sonucunda “Siyah Yaşamları Önemlidir” 
(Black Lives Matter) kampanyasını kısmen 
destekledi. Diğer taraftan, ABD’nin 
emperyalist bir güç olduğunu açıktan hiç 
teslim etmemiş olması ve bu gücün 
savaşlarının lehine oy kullanmış olması, 
Sanders’in içinden geldiği “beyaz” Yanki 
“sosyalist” geleneğin bir işaretidir. Bunun 
yanında, adaylığı neoliberal Hillary 
Clinton’a kaybettiği hileli seçimin 
ertesinde Jackson’daki Nissan işçilerine 
desteklerini iletmesi ve Chokwe Antar 
Lumumba’nın (Afro-Amerikan Devrimci 
Yurtsever) zaferini kutlaması da önemlidir. 
Sanders’in politikası beyaz proletaryanın 
genel eğilimini ve bizim onların 
mücadelesi ile ezilenlerin özgürlük 
mücadelelerini birleştirme 
mücadelelerimizi yansıtmaktadır. 

İngiltere’deki durum daha iyimser 
gözükmektedir: Corbyn emperyalizmi ve 
İngiltere’nin savaş kışkırtıcılığını açıktan 
lanetlemekte ve Kürt halkını hem 
söylemsel olarak desteklemekte, hem de 
PKK’nin terör listesinden çıkarılması 
yönünde oy kullanmaktadır. Devamlı 
olarak Filistin için kampanyalar 
düzenlemekte ve çatışmaların en kötü 
yıllarında İngiliz devletine karşı IRA’nın 
yanında saf tutmakla suçlanmaktadır. Tüm 
bunlar mali sermayenin açık bir şekilde 
lanetlenmesi ve kemer sıkma politikaları 
karşısında kitle hareketi talebi ile 
birleşmekte, “kâr için değil, halk için” 
ekonomi istenmektedir. Corbyn, anti-
emperyalist politikaları ve refah devleti 
savunusu sebebiyle suikast ile katledilen 
İsveç Başbakanı Olaf Palme’ye çok 
benzemektedir. 

Peki, bu eğilimler söz konusu ülkelerdeki 
kitlelere nasıl yansımaktadır? Sanders’i 
destekleyenlerin çoğu “çoklu eğilim” 
ilkesini uygulayan ve üyelerinin taktikler 
üzerine oy vermesine izin veren DSA’da 
(Amerika’nın Demokratik Sosyalistleri) 
örgütlüdür. 2008’den önce bu örgüt büyük 
oranda sosyal-demokrat bir eğilime 
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sahipti. Hala da öyledir ancak Donald 
Trump’ın seçilmesinden sonra bir çok 
farklı fraksiyondan Marksistler de örgütün 
saflarında yer almaya başlamıştır. 

Corbyn’in destekçileri İşçi Partisi içinde 
“Momentum” denen ve partinin kontrolünü 
şirketlerin çıkarlarına hizmet edenlerden 
“geri almak” için taban örgütlenmesi 
yaklaşımını benimseyen bir yapıda 
örgütlüdür. 

Kemer sıkma politikalarına karşı savaşsak 
ve bu tip reformist yapılar aracılığıyla 
önemli kazanımlar elde edebilsek dahi, 
Türkiye’de gördüğümüz üzere yönetici 
elitlerin iktidarı sarsıldığında seçimler yok 
sayılabiliyor ve hukukun üstünlüğü ilkesi 
dahi askıya alınabiliyor. Bu tehlikenin 
embriyo halini İngiliz medyasında ve İşçi 
Partisi önderliğinin Corbyn’i “uygun” 
demokratik süreçler adı altında izole 
etmeye dönük komplolarında da 
görüyoruz. Aynı komployu, Clinton’un 
Trump’tan daha fazla oy aldığı hakkında 
çığlıklar atan (ki bu doğru olduğu halde, 
Amerika’daki saçma sapan delegeli seçim 
sistemi nedeniyle bu üstünlüğün bir 
anlamı kalmıyor) ama ne Demokrat Parti 
aygıtı ne de medya, Clinton’dan daha 
popüler olduğu aşikar olan sosyal 
demokrat Bernie Sanders’ın yerine 
Clinton’un nasıl da hileli yöntemlerle 
geçirildiği üzerine hiçbir ciddi 
sorgulamanın yapılmadığı Demokrat 
Parti’de de görüyoruz. 

Dahası, eğer kitlelerin kemer sıkma 
politikalarına yönelik haklı öfkelerini 
örgütlemek zorundaysak, bize düşen, eski 
düzeni diriltmek olamaz. Burnunun dikine 
giden ve eylemin başını da, sonunu da işçi 
grevleriyle sınırlayan sendikalizmden 
kaçınmamız gerektiği gibi, emperyalizm ve 
kapitalizmden sadece ayrıcalıklı kesim ve 
kitleleri koruyacak olan yasal araçların 
sınırlarını da görmek durumundayız. 

Birleşik Krallık’ta İngiliz işçilerini Britanya 
emperyalizminden ve onun 
varsayımlarından koparmanın ne denli zor 
olduğu açıktır. Örneğin, İskoçlar 
bağımsızlık referandumuna gittiğinde 

Doğu Perinçekvari CDGB-ML “İskoç 
milliyetçiliği bir burjuva ideolojisidir!” ya da 
CPGB örneğinde, “İskoç diye bir 
halk/İskoçya diye bir ülke yoktur!” diyerek 
devletlerini savunmak için sıraya 
girecektir. Corbyn kampanyasının olumlu 
etkilerini teslim eden aynı insanlar, “Evet” 
kampanyası benzer talepleri 
dillendirmesine ve Mhairi Black’in söylemi 
Corbyn’inki ile paralel olmasına rağmen 
dönüp İskoç Ulusal Partisi’ni (SNP) 
lanetleyecektir. İskoçya’nın Britanya devlet 
düzenini reddetmesini burjuva toplumun 
yüceltilmesi olarak görenler, her nasılsa 
Corbyn’in başbakan olmasının aynı devlet 
düzenine zarar vermeyen bir Ekim devrimi 
olabileceğine inanmaktadırlar! İngiliz 
solunun büyük çoğunluğunun şovenizmi, 
oportünizmi, revizyonizmi ve aptallığı 
toplumsal ve ulusal sorunların altında 
yatan çelişkilerin etraflıca tartışılmasına 
engel teşkil etmektedir. 

İskoçya, bugün, İngiliz solunun en ilerici 
eğilimlerinin dahi bünyesinde var olan 
toplumsal ihtilaflardan birisini 
oluşturmaktadır. Galler’in kronik 
azgelişmişliği, Galler’i İskoçya’dan ziyade 
Kuzey İralnda’ya yaklaştırmaktadır, ki bu 
durum Galler ulusal sorununa sıkıca 
bağlıdır. İşçi Partisi Solunun geniş 
kesimleri, Plaid Cymru’yu, sağ ve sol 
kanatları bulunan Gal ulusal partisini, 
kendine özgü Gal uluslal hakları için 
mücadele eden bir parti olarak değil de, 
bir şaşkınlık veya can sıkıcı bir şey olarak 
ele almaktadır. Bu partinin Gal dilinin ve 
kültürel haklarının Gal halkı bakımından 
süregelen öneminin bir işareti olduğunu 
görememektedir. Ki bu haklar, Gal 
halkından geçmişte devlet zoruyla 
çalınmıştı, bugün ise ekonomik zorla 
çalınmaya devam etmektedir.   

Asıl tehlike, Corbyn tarafının sınır, devlet 
vb. konulara dair radikal bir bakış açısı 
eksikliğinden kaynaklı olarak, tehlikeli bir 
göçmen-karşıtı politikanın “İngiliz işçi 
sınıfının” ekonomik çıkarları açısından, 
şovenizmin diğer formları ile beraber da 
meşrulaştırılmaya başlanmasıdır. 
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Bu çelişkiler acil bir şekilde ele alınacak 
kadar hayatîdir. Çözüm, herhangi bir 
“komünist” örgüt veya Corbyn’in seçim 
kampanyasının öncülüğünde ulaşılacak 
olan sosyalist bir devrim sonrasına 
ertelenemez, çünkü İngiltere’deki yönetici 
egemenler bir kriz hali yaşamaktadırlar. 

Yaşanan, ya egemenlerin 
kendilerinden beklenen esaslı siyasi 
adımları atamamalarından, ya kitlelerin 
rızasını zorla (örneğin, savaşla) elde 
etmelerinden ya da geniş kitlelerin 
(özellikle köylülerin ve küçük burjuva 
aydınlarının) siyasi uykudan uyanıp 
eyleme geçmelerinden ve organik bir 
bütün teşkil etmeyen ve devrimle 
çözülebilecek taleplerde 
bulunmalarından kaynaklanan bir 
hegemonya krizidir. Bir “yönetememe 
krizi”dir bu: bir hegemonya krizidir, ya 
da bir bütün olarak devletin krizidir. 
(Gramsci) 

Theresa May’in meşruiyetini kaybetmesi 
Corbyn’in iktidara gelmesini 
garantilemeyeceği gibi, burjuvazinin daha 
alçakça yollara başvurmayacağı anlamına 
da gelmez. Evet, bildiğimiz haliyle İngiliz 
devleti çatırdamaktadır fakat yoksulların 
ve ezilenlerin örgütlü mücadelesi olmadığı 
müddetçe, kurulacak yeni düzen hızla 
faşizme evrilebilir. Yoksulların ve 
ezilenlerin birliği acil bir ihtiyaçtır fakat 
“yeni” sosyalistler Corbyn’in 
kampanyasının bu birliği zaten sağladığına 
inanmaktadırlar. Bu, “mücadeleyi 
böldüklerini” söyleyerek azınlık uluslara ve 
göçmenlere yönelik gelişecek şovenizme 
“soldan” bir mazeret uydurmaya ve 
faşistlerin Corbyn’in yelkenlerini şişiren 
rüzgarın enerjisinin büyük bir kısmını 
emmesine hizmet ettiği ölçüde tehlikeli bir 
tutum olacaktır. 

Benzer bir tehlike ABD’de de günceldir: 
Trump kendini Sanders’e benzeterek 
kendisinin “düzenin siyasetçilerine” 
alternatif olduğuna kitleleri inandırmada 
başarılı olmuş gözükmektedir. Burjuva 
medya, ABD imparatorluğunun içeride ve 
dışarıda tehdit altında olmasından kaynaklı 
olarak Trump’tan endişe duymaya 
başlayınca, Trump, Afro-Amerikalıların 
“polis tarafından katledilmeme” haklarını 

hiçe sayarak ve Standing Rock’ta olduğu 
gibi topraklarını savunan Yerlilere karşı 
şirketlerin desteğinde saldırarak onları 
teskin etmiştir. 

Sınıflar, kendileri için hayati önem 
taşıyan anlarda tarihin akışına etki 
edebilmek için partiler kurup, 
örgütlenirler. Ancak bu partiler her 
zaman yeni dönemlerin gerektirdiği 
görevlere uyum sağlama becerisi 
gösteremeyebilecekleri gibi, kendileri 
ve dolayısıyla temsil ettikleri sınıf da 
ulusal veya uluslararası anlamda 
girdiği tüm güç ilişkilerinde dengeli bir 
etkinlik de sergileyemeyebilirler. 
(Gramsci) 

ABD ve İngiltere’de kendini komünist parti 
olarak tanımlayan partilerin tümü bu 
görevi yerine getirme noktasında başarısız 
olmuştur. Sorun, şartların bizim salt 
gözlemlerimizden daha fazlasını 
gerektirmesidir. Mevcut duruma cevap 
olabilecek gerçek bir örgüte ihtiyacımız 
var. Brexit, İngiliz emperyalizminin AB 
emperyalizmleri ile arasına mesafe 
koyması anlamına geliyordu ancak bunun 
maliyeti, Londra’nın bölgesel ve ulusal 
pazarlar üzerindeki baskısının güçlenmesi, 
Kuzey İrlanda’da insan haklarına yönelik 
yeni saldırılar ve göçmenleri dışlayan bir 
“Britanyalı” kimliği oldu. Trump’ın durumu 
da egemenlerin krizinin bir yansıması 
aslında. Ancak bu kriz, içeride emperyalist 
burjuvazinin en tehlikeli unsurlarının nicel 
birikimini hızlandırıyor aynı zamanda. 
Türkiye ile kıyaslandığında yaşam epey 
demokratik ve güvenli fakat bu ülkelerde 
genel eğilimin “Erdoğanlaşmaya” doğru 
olduğu görülebilir. Bu da, uzun dönemde 
Erdoğan’dan daha tehlikeli bir hale 
geleceklerini gösteriyor, zira ellerinde 
kıyas kabul etmeyecek kadar yoğun bir 
emperyalist güç barındırıyorlar. 

Bugün, her zamankinden daha fazla, 
yoksulların ve ezilenlerin gerçek birliğine, 
ezilen halkların birbirleriyle birleşmelerine, 
ve bütün arkaplanlardan yoksulların 
ezilenlerin mücadelelerinde kendi öz 
mücadelelerini görmelerine ihtiyaç vardır, 
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PKK üzerine yazılmış metinlerden birindeki 
ilginç bir değerlendirme bu durumu iyi 
özetliyor: “PKK’nin önüne koyduğu temel 
mesele, Turkiye/Kürdistan’da ‘ulusal 
sorunu’ çözerken, devrimci politikayı 
milliyetçiliğe düşmeden yeniden inşa 
edecek bir program geliştirmekti.” 
(Jongerden ve Akkaya) 

Bizim görevimiz, meselenin sınıflı toplum 
ve kapitalizmde temellendiğinin farkında 
olarak tüm ulusal sorunları ve kurtuluş 
hareketlerini yeniden canlandırmak ve 
farklı özgün koşullarına rağmen, aslında 
aynı dertten muzdarip olduklarını tüm 
yoksullara göstererek, bu tarihsel anda 
sınıf mücadelesini harekete geçirmektir. 
Görevimiz, sadece kemer sıkma 
politikalarını durdurmak değil, bu 
politikalara karşı yürütülen savaşı, aynı 
zamanda kitlelerin kendilerine ait bir siyasi 
iktidar için nasıl savaşılacağını da 
öğrenecekleri bir eğitim süreci haline 
getirmektir. Görevimiz, bu savaşı ezilen 
halkları, yani ABD’de Afro-Amerikalıları, 
Chicano’ları, Yerlileri ve diğer ulusları; 
İngiltere’de İrlandalıları ve Galleri; göçmen 
işçileri; Kürdistan’dan Filistin’e, Bolivya’ya 
ve Chiapas’a kadar sömürge ve yarı-
sömürge haline getirilmiş tüm halkları 
soyan, sömüren, baskılayan, katleden ve 
onları bir zamanlar emperyalizmin 
nimetlerinden faydalandırdığı kendi 
proletaryasına “düşman” olarak belleten 
ancak şimdi bu proletaryanın da en temel 
haklarına göz dikmiş olan egemenlerin 
birer soyguncu ve parazit olduğunu ifşa 
etmenin aracı olarak kullanmaktır. 
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Federatif cumhuriyet ya da 
cumhuriyetlerin federatif birliği temelinde 
federasyonlar, ulusal sorunların çözümü 
bağlamında Marksizm-Leninizmin tarihi 
pratik ve deneyimlerle zenginleştirdiği, 
geliştirdiği teorik, politik modeldir. Ekim 
Devrimi’nin ardından SSCB’nin kuruluş 
esasını oluşturan Sovyetik Federasyon, 
ulusal sorunların burjuva çözümünü aşan, 
emekçi çözüm niteliğini temsil eder. 
Halkların gönüllü birliğine, eşit 
temsiliyetine ve kendini yönetme hakkı ve 
iradesine dayanan enternasyonal birlik 
deneyimi olarak bugün de ulusal 
sorunların emekçi çözümünü öngören 
politik, programatik yönelimlerin 
serçeşmesidir. 

Demokratik öz yönetimlere dayalı 
federasyon ya da cumhuriyetlerin 

federatif birliği fikri ve yöneliminin 
Marksizm bakımından dayanakları 
nelerdir? Ulusal sorunların çözümüyle 
ilişkisi bakımından nasıl ele alınmış ve 
olgunlaştırılmıştır? 

Marx ve Engels’te Federatif Cumhuriyet 

Marx ve Engels federatif cumhuriyet 
fikrine ilkesel olarak karşı çıkarlar. 
Proletaryanın çıkarları için en uygun politik 
biçim olarak bölünmez bir demokratik 
merkeziyetçi devleti savunurlar. Zira 
burjuva merkezi devleti, feodal parçalılığı 
aşan bir ilerleme olarak görürler. Federatif 
cumhuriyet ise o dönemde feodal 
devletçiklerin birliği üzerinden yükselen, 
monarşiden merkezileşmiş cumhuriyete 
geçiş aşamasına tekabül eder ve o da 
ancak belli koşullarda bir ilerlemedir. Bu 
yüzden ulusal sorunların çözümünde de 
önceliği federatif cumhuriyete değil, 
demokratik merkeziyetçi cumhuriyet 
altında bölgesel siyasi/ulusal özerkliğe 
verirler. Öte yandan Marx, İrlanda’nın 
kurtuluşu sorununu ele alırken İrlanda’nın 
ayrılmasından sonra gelebilecek İngiltere 
ile federasyon fikrini kabule hazırdır (Marx 
ve Engels, 1995: 228). 

Engels federatif cumhuriyetin bir ilerleme 
olacağı ilk istisnai durumu, geniş topraklar 
üzerine kurulu ABD ile iki adada dört 
ulusun bir arada olduğu, ulusal sorunun 
öncelik oluşturduğu İngiltere örnekleri 
üzerinden açıklar (Marx ve Engels, 2010: 
83-84). Bu iki istisnai duruma uymayan 
Almanya için federatif cumhuriyeti bir 
ilerleme değil, merkezi birliğin “feodal” 
devletçiklere parçalandığı “bir gerileme” 
olarak görür. O dönemin siyasal eğilimi 
olarak federatif cumhuriyeti Almanya (ve 
Kıta Avrupasındaki devletler) için 
gelişmeye engel, feodal dönemin kalıntısı 
olarak değerlendirir. Bir ve bölünmez 
cumhuriyeti savunur (Marx ve Engels, 
2010: 84). 

Marx ve Engels’in konuyu ele alışları 
burjuva üniter devler anlayışının savunusu 
olarak görülemez. Onların vurgusu 
proletarya diktatörlüğüne geçişte, 
proletaryanın yararlanabileceği en elverişli 
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politik biçim ve en kısa yol olmasınadır. 
Üstelik hayati önemde bir şartla; bu 
devleti “aşağıdan yukarı bir hareketle” yani 
demokratik bir devrimle tamamlamak 
(Marx ve Engels, 2010: 84). 

Marx ve Engels’in kastettikleri cumhuriyet, 
o döneme has örnekleri ABD modelinde 
ve 1792-1798 arasında Fransa’daki iller ve 
komünlerin sahip olduğu tam yönetsel 
özerkliği esas alır. Bunun en somut örneği 
ve modeli Paris Komünü’nde vücuda 
gelmiştir. Bu merkezi cumhuriyette devlet 
tarafından atanmış bütün yerel ve 
bölgesel otoriteler ortadan kaldırılmıştır. 
Yerine aşağıdan yukarıya seçimle işbaşına 
gelen görevliler vardır. Her yönetim tam 
bir özerkliğe sahiptir ve “merkezi 
cumhuriyet” aslında bu esasa göre 
örgütlenmiş komünlerin ya da kantonların 
merkezi birliğinden oluşur (Marx ve 
Engels, 2010: 84-85, Marx, 2016: 312-313). 

Marx ve Engels ilkesel olarak federasyona 
karşıdırlar ama ilkeyi politikanın yerine 
ikame etmezler. Ulusal sorunların çözümü 
bakımından federatif cumhuriyetlerin 
ilerleme sağlayacağını o günden ifade 
ederler. Buradan bakıldığında görülecektir 
ki, günümüzde Kuzey Suriye’de Rojava 
kanton yönetimlerine ve Demokratik 
Suriye Meclisleri’ne bağlı yerel meclisler, 
komünler ile Demokratik Suriye 
Güçleri’nden oluşan siyasi, askeri ve 
toplumsal bir modeli teşkil ve tesis eden 
demokratik öz yönetim, Marx ve Engels’in 
politik önermeleriyle ve öz yönetime 
dayanan federatif birlik formunda 
örgütlenmesi ile Marksizmin ulusal 
sorunlara dair ilk teorik, politik savunuları 
arasında aykırılık yoktur. 

II. Enternasyonal ve Balkan Demokratik 
Federasyonu 

Marx ve Engels’in ulusal sorunların 
çözümünde önceliği demokratik 
merkeziyetçi cumhuriyet altında bölgesel 
sisyasi/ulusal özekliğe vermeleri II. 
Enternasyonal ve bağlı örgütlerce de 
benimsenmiştir. Federasyona ilkesel 
olarak karşı çıkılırken, politik olarak kabulü 
ise istisnaidir. Gerek II. Enternasyonal’in, 

gerekse  bağlı örgütlerin programlarında 
federasyona yer verilmez. 

Örneğin ulusal sorunların çözümü 
konusunda II. Enternasyonal’in 1896 
Londra Konferansı’nda programa alınan 
“Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı 
(UKKTH)” ilkesi federasyonu içermez, 
politik form olarak önermez. Konuyu 
ulusların ya ayrılma/bağımsız devlet 
kurma hakkı ya da tek ve merkezi devlet 
içerisinde bölgesel/ulusal özerklik olarak 
tanımlar. 

Bu duruş, federasyonun, politik olarak 
halkların birliği ve kaynaşması ya da ulusal 
sorunların çözümünde sağladığı 
ilerlemelere bağlı olarak federatif birlik 
girişimlerine açıktır. Nitekim 1910’da 
Belgrad’da düzenlenen Birinci Balkan 
Ülkeleri Sosyal Demokrasi Konferansı’nda 
bir araya gelen Balkan sosyalist partileri (o 
dönemde sosyal-demokratlar olarak 
anılırlar) Balkan Demokratik Federasyonu 
sloganını yükseltirler. Federasyon, bir 
yandan emperyalist saldırganlığa karşı 
Balkan halklarının özgürlüklerini savunmak 
ve ulusal bağımsızlıklarını korumak için 
ortak ve kardeşçe bir mücadele anlayışı ve 
devrimci iş birliğini geliştirmeyi; diğer 
yandan Makedonya sorunu dahil olmak 
üzere Balkanlar’da mevcut olan tüm ulusal 
meselelerin çözümüne yardımcı olmayı 
esas alan bir model olarak öne çıkartılır 
(Dimitrov, 2008: 79-81).  Balkan Demokratik 
Federasyonu; Bulgaristan, Romanya, 
Sırbistan ve Yunanistan işçilerinin büyük 
proleter toplumsal devrimi için çok önemli 
bir aşamayı oluşturacaktır (Dimitrov, 2008). 

II. Enternasyonal’in 1912 Basel Kongresi, 
Balkan sosyalistlerini selamlayan bir bildiri 
yayınlar ve federasyon isteği ve 
yönelimlerinde direnmelerini ister. Bu 
çıkışlar, pratik-politik düzlemden 
başlayarak marksistlerin federatif birlik 
anlayışlarını yeniden düşünmeye 
başladıkları dönemin ve gelişmelerin 
öncüllerinden biri olarak 
değerlendirilebilir. Ne var ki, henüz hem 
teorik, hem de programatik bakımdan 
federasyon savunusu düzeyine 
çıkarılamaz. 
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Lenin ve Bolşevik Parti’de Federatif 
Cumhuriyet 

Lenin, Marx ve Engels’in konuya dair 
yaklaşımlarını etraflıca inceler ve tartışır. 
Ekim Devrimi’ne kadar aynı ilkesel çizgiyi 
ve politik duruşu savunur. Bu tutumunu 
Ekim Devrimi öncesi ve sonrası olmak 
üzere iki tarihsel, siyasi kesitte ele almak 
zorunludur 

1) Ekim Devrimi Öncesi 

Ekim Devrimi’ne kadarki dönemde Lenin 
(1994), “demokratik merkeziyetçi 
cumhuriyetin federatif cumhuriyetten 
daha fazla özgürlük sağladığını” savunur 
(84). Federatif cumhuriyeti (Marx ve 
Engels’ten alarak) bir istisna, demokratik 
merkeziyetçi cumhuriyete bir geçiş biçimi 
olarak görür, komünlerin tam yönetsel 
özerkliğine dayalı demokratik 
merkeziyetçi cumhuriyeti öne çıkarır 
(Lenin, 1994: 84). 

Lenin (1994), federasyonun ulusal 
sorunların çözümünde ilerleme 
sağlayacağı konusunda Marx ve Engels’e 
katılır (81). II. Enternasyonal’in Londra 
Kongresi’nde kararlaştırılan ve programa 
alınan UKKTH ilkesini benimser. Bu ilke, 
teorik-pratik içeriği korunarak RSDİP 2. 
Kongresi’nde kabul edilir ve 1903 
programına konur. Burada da ilkesel 
olarak federasyona karşı çıkılır. Lenin, 
gündeme geldiği her tartışmada UKKTH 
denildiğinde, bundan federasyonun 
anlaşılmaması gerektiğini kesin biçimde 
vurgular. Lenin ve önderlik ettiği 
Bolşeviklerin, Menşeviklerden ayrıldığı ve 
artık Bolşevik Parti olarak örgütlendiği 
1912’den sonra da parti programı bu 
ilkesel duruşunu sürdürür. Üstelik bu 
dönemler UKKTH ilkesiyle federasyon ve 
“kültürel-ulusal özerklik” tartışmalarının 
daha fazla gündeme geldiği, teorinin ve 
siyasetin konusu olarak yoğun tartışıldığı 
bir süreçtir. Lenin, bir yandan Rosa 
Luxemburg başta gelmek üzere Polonyalı 
ve Alman sol sosyal-demokratların UKKTH 
ilkesine karşı çıkmalarına karşı mücadele 
yürütür. Diğer yandan bilhassa 
Kafkaslar’da Menşeviklerin ve Bundcuların 

tartıştığı “ulusal-kültürel özereklik” ve 
federasyon konularına dair tutum açıklar. 
Bolşevik Parti’nin 1913 Yaz Konferansı, 
UKKTH ilkesini yeniden ve güçlü biçimde 
vurgularken, Lenin bunun federasyon 
olarak anlaşılmasının önüne net bir çizgi 
çeker (Lenin, 1993: 38). Lenin, bir hak 
olarak federasyon veya özerklik talebine 
programda yer verilmesine de karşı çıkar 
(Lenin, 1993b: 289). 

Lenin bu görüşleri Balkan Demokratik 
Federasyonu gibi marksistlerin öncülük 
ettiği federatif birlik girişimlerinin olduğu 
süreçte ve sonrasında vurgular. Zira ilkesel 
olarak koyduğu bir teorik duruş ile politik 
yönelimlerin çelişmediğini 
düşünür; “demokratik merkeziyetçilik 
yanlısı olup, ulusal hak eşitsizliğine karşı, 
tam demokratik merkeziyetçiliğe giden 
biricik yol olarak federasyonu tercih 
edilebilir” (Lenin, 1993c: 307) bulur. 

Şubat Devrimi’nin ertesinde, Nisan 1917’de 
toplanan Bolşevik Parti Konferansı’nda 
ulusal soruna ilişkin Lenin’in yaklaşımı ve 
parti programı yine mümkün olduğunca 
büyük ve tek bir merkeziyetçi demokratik, 
cumhuriyet altında en geniş yerel ve 
ulusal özerklik olarak tekrarlanır (Lenin, 
1993d: 73). Nisan Konferansı’nda kabul 
edilen kararda federal bir devlet yapısı 
lehinde tek bir vurgu dahi yoktur. Ancak 
Lenin, Ağustos 1917’de hazırladığı “Devlet 
ve Devrim” çalışmasında Marx ve Engels’in 
yaklaşımlarından başlayarak devlet 
sorununa eğilir. Etraflı tartışmalar yürütür. 
Federasyonun merkeziyetçi bir 
cumhuriyete geçişin ve ulusların 
birbirlerine yakınlaşması ve gelecekte 
kaynaşmasının politik bir biçimi olarak 
kabul edilebileceğini, referanslarıyla 
belirterek teorik-politik bir kapı aralar. 
Ekim Devrimi’nin ilk yıllarında bu kapıdan 
geçerek federasyon ve federatif 
cumhuriyet konusundaki teorik-politik 
yaklaşımını değiştirir; yeni bir düzeye taşır. 

2) Ekim Devrimi ve Sonrası 

Lenin’in ve Bolşevik Parti’nin federasyon 
konusundaki kavrayışı ve teorik-politik 
açılımı emperyalizm, emperyalist paylaşım 



#DOSYA02: Komünizmin Güncelliği 

48 
 

savaşı ve proleter devrim kavşağındaki 
tartışmalarla olgunlaşır. 

Öncelikle, emperyalizm çağında ulusal 
baskılar artmış, sömürge yağması 
genişlemiştir. Ulusal sorun ve sömürgeler 
sorunu dünya çapında genelleşmiş, ulusal 
kurtuluşçu hareketler gelişmeye 
başlamıştır. Öyle ki, emperyalist paylaşıma 
geç dahil olan ABD’nin pazar payı kapmak 
için ulusların kaderlerini tayin hakkını öne 
çıkarması da bu siyasal-toplumsal 
gelişmeler karşısındaki burjuva kavrayış ve 
yönelimlerden biri olmuştur. Aynı dönem 
ulusal sorunların emekçi çözümünün ya 
da emperyalist yağmaya karşı halkların 
ortak mücadelelerinin bir biçim olarak 
federasyon fikri ve modeli daha fazla ifade 
edilmeye ve tartışılmaya başlanmıştır. 

Ekim Devrimi’yle birlikte, ulusal 
hareketlerin sanıldığından çok daha 
ağırlıklı bir mesele olduğu, ulusların 
birbirleriyle kaynaşması sürecinin de 
sanılandan çok daha karmaşık olduğu, kısa 
vadede hemen aşılmasının güçlüğü 
görülmüştür. Yüz yüze olunan somut 
sorunların ötesinden gelebilecek çözüm 
imkanlarının da oluştuğu bu devrimci 
durum, halkların kaynaşmasını ilerletecek 
en etkin model olarak federatif birlik 
anlayışını daha fazla incelemeyi gerekli 
kılmıştır. Federasyon fikri öne çıkmaya 
başlamıştır. 

İkinci olarak, serbest rekabetçi kapitalizm 
döneminin aksine, emperyalizm çağında 
bölünmez (üniter) merkezi cumhuriyet, 
artık tek başına tarihsel bir ilerlemeyi 
temsil etmemektedir. Emperyalist 
sömürgecilik koşullarında, bu devlet 
biçimi, egemen ulusun ve devletin diğer 
ulusları ezmesinin bir aracıdır. Ulusal 
sorunların tam hak eşitliğine dayalı 
gönüllü birlik temelinde çözülmesinin 
önünde engel haline gelmiştir. 

Üçüncü olarak, Şubat ve Ekim 
Devrimlerinden sonra Kafkasya, Ukrayna, 
Baltık bölgesi ve Belarus’ta ayrı sovyetik 
cumhuriyetler kurulmuş, fakat emperyalist 
saldırı ve işgaller neticesinde kısa sürede 
yıkılmışlardır. 1917-18’de Kafkas 

Federasyonu girişimi de başarısız olur. 
Ancak işgal ve iç savaş yıllarında bu 
devletler yeniden kurulur. Rusya 
hinterlandında ayrı sosyalist iktidarların 
kurulmaları ve uluslardaki ayrılma 
yönelimleri, bir bölünme ve kopuş yerine 
halkları birbirine yakınlaştıracak, birleşme 
ve kaynaşmalarını sağlayacak çözüm 
modeli olarak federatif birlik ihtiyacını 
pekiştirmiştir. 

Son olarak, Sovyetlerin inşa süreçlerinde 
ortaya çıkan federatif birlik biçimleri de 
pratik deneyimler ışığında ilerletilmiştir. 

Bu sürecin ilk pratik adımı Ocak 1918’de, 
Lenin’in kaleme aldığı ve Bolşevik Parti’nin 
Merkez Komitesi’nin onayladığı “Emekçi ve 
Sömürülen Halkların Bildirgesi” ile atılır. 
Tüm Rusya Sovyetleri Yürütme 
Komitesi’nde kabul edilen bu bildirgede; 
“Rusya Sovyetler Cumhuriyeti, özgür 
ulusların özgür birliği temelinde Ulusal 
Sovyet Cumhuriyetlerin Federasyonu 
olarak kurulur” (Lenin, 1993e: 477) 
denilerek, devrim öncesi yaklaşımın 
değiştirildiği kilometre taşı yerleştirilir. 4 
Temmuz 1918’de kabul edilen anayasa ile 
kuruluşu ilan edilen Rusya Sosyalist 
Federatif Sovyetler Cumhuriyeti (RSFSC) 
de federatif birlik temelinde başlatılan ve 
sovyetik cumhuriyetlerin birliği temelinde 
daha da ilerletilecek ve yetkinleştirilecek 
olan Sovyetik Federasyon modelinin ilk 
örneği olur. 

Devrimden önceki dönemde 
federasyonun parti programına alınmasına 
keskin kes karşı çıkan Lenin, yüz yüze 
olunan ve doğrudan çözümüne 
yoğunlaşılan somut sorunlarda teorik-
politik birikimi seferber ederken, sorunların 
beraberinde getirdiği ve yeni beliren 
çözüm imkanlarıyla da devrimci ilişki kurar. 
Federasyon konusunda da bir eylem 
kılavuzu olarak Marksist yöntemin nasıl 
işletileceğinin parlak bir örneğini sunar. 
Mart 1919’da gerçekleştirilen Bolşevik Parti 
8. Kongresi’nde “Sovyet tipine göre 
örgütlenmiş devletlerin federatif birliği” 
parti programına alınır (Lenin, 1993f: 358). 
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Ekim Devrimi bu bakımdan da bir devim, 
bir sıçrama ve kopuş eşiği olmuştur. 
Devrim öncesinde savunulan anlayışı 
kökten değiştirmiştir. İşgal ve iç savaş 
döneminde ulusal sovyetik 
cumhuriyetlerin askeri öz savunmaları 
öncelikliydi. Ekonomik inşa sorunları henüz 
önplanda değildi. Uluslar arasında iş birliği 
siyasi, askeri ittifak temelinde gelişmişti. 
Savaş sonrası dönemde savaşın tahrip 
ettiği ekonomik yaşamın yeniden 
örgütlenmesi ve inşası sorunları ağırlık 
kazandı. Uluslar ve halklar arasındaki 
politik-askeri birlik, ekonomik ittifakla 
tamamlandı. Bu dönemde ulusal 
sorunların çözümüne ve halkların 
yakınlaşıp kaynaşmasına hizmet edecek 
en etkin ve ilerletici model olarak sovyetik 
federatif birlik geliştirildi. Artık emekçi 
halkın tam birliğine geçiş biçimi, 
federasyon olarak görülür; demokratik 
merkeziyetçi devlet ve yerel-ulusal 
özerklik anlayışı dünde kalmıştır (Lenin, 
1993g: 257). 

Lenin, federasyon deneyimlerini 
incelemeyi ve geliştirmeyi Komünist 
Enternasyonal’in de temel görevi sayar. 
Uluslararası komünist hareketin politik-
programatik hedefi olarak ilan eder (Lenin, 
1993g).  

Kapitalizm altında gayet açık bir 
biçimde gün yüzüne çıkmış olan ve 
sosyalizm altında mutlak daha da 
geliştirilip, mükemmelleştirilmesi 
gereken, genel bir plan uyarında bütün 
ulusların proletaryası tarafından 
düzenlenecek bir bütün olarak yekpare 
bir dünya ekonomisi yaratma eğilimi 
göz önünde bulundurulmalı (Lenin, 
1993g)  

diyerek, hangi yönde geliştirileceğine 
işaret eder. 

Sovyetik Federasyon 

RSFSC ile ilk adımı atılan sovyetik 
federasyon; savaş sonrasında sovyetik 
sosyalist cumhuriyetlerin askeri, siyasi ve 
ekonomik birliği temelinde geliştirilir. 

30 Aralık 1922’de Moskova’da RSFSC, 
Ukrayna SSC, Trans-Kafkasya 
Federasyonu (Gürcistan, Ermenistan ve 
Azerbaycan) ve Belarus SSC delegelerinin 
katılımıyla I. Tüm Sovyetler Kongresi 
toplanır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği (SSCB)’nin kuruluşunu ilan eden 
deklarasyonu ve Federal Sözleşmeyi 
onaylar. 1940 yılında son şeklini alan 
Sovyetik Federasyon, 16 sovyet sosyalist 
cumhuriyetin federatif birliğine dayanır. 
Her federe devlet (sovyet sosyalist 
cumhuriyet) Sovyet Anayasası’yla uyumlu 
olan kendi cumhuriyet anayasasına 
sahiptir. Belli bakanlıklar SSCB çapında 
örgütlenmekle birlikte, her sovyet 
cumhuriyetinin kendi bakanlar kurulu 
vardı. Bu on beş sovyet sosyalist 
cumhuriyet sınırları içinde olup da nüfusu 
bir milyonu aşan ulusal bölgeler ise özerk 
cumhuriyetler biçiminde örgütlenirler. 
Örneğin RSFSC’de Tatar, Başkır, Dağıstan 
vd. özerk cumhuriyetlerin de kendi 
anayasaları ve yönetim organları vardır. 
Daha küçük ulusal bölgeler ise yerel, 
ulusal/bölgesel özerklik statüsünde öz 
yönetimlere sahiptir. Örneğin RSFSC’de 
Adige, Çerkez vd. özerk bölgeler ile 
Azerbaycan’da Dağlık Karabağ, 
Gürcistan’da Güney Oset özerk bölgeleri 
gibi… 

SSCB Deneyiminin Verileri 

SSCB 16 eşit Sovyet Cumhuriyetinden 
oluşan bir “cumhuriyetler birliği”, bir 
federasyon idi. (Ermenistan, Azerbaycan, 
Gürcistan, Belarus, Ukrayna, Rusya, 
Estonya, Letonya, Litvanya, Kazakistan, 
Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Karelo-Fin 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri. Bu 
konuda yaşanan sayı karmaşasının ─15 mi 
16 mı?─ sebebi, Mart 1940’ta kurulan, 
ancak Hruşçov döneminde, 1956’da özerk 
cumhuriyete dönüştürülen Karelo-Fin 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’dir.) 

Her Sovyet Cumhuriyeti federasyondan 
ayrılarak bağımsız devlet kurma hakkına 
sahipti. Her Sovyet Cumhuriyetinin kendi 
bayrağı ve başkenti vardı. Rusya hariç 
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bütün SSC’lerin kendi komünist partileri 
vardı.  

Devlet hizmetleri o ulusun anadilinde 
sunuluyordu. Anadilde eğitim 
gerçekleştiriliyordu. Birlik 
Cumhuriyetlerinde konuşulan diller resmi 
dil olarak geçerliydi. Her Sovyet 
Cumhuriyetinin kendi Sovyet Kongresi, 
Sovyet Merkez Yürütme Kurulu ve kendi 
hükümeti (Halk Komiserleri Konseyi) vardı. 
Savunma, Ticaret ve Dışişleri 
Komiserlikleri SSCB çapında ortaktı. Diğer 
tüm Komiserlikler hem Federasyonda hem 
de Birlik Cumhuriyetlerinde vardı ve 
birlikte çalışıyorlardı. Cumhuriyetlerin 
dünyanın diğer ülkeleri nezdinde 
konsolosluk kurma, temsil edilme hakkı 
vardı. (1944’te anayasada yapılan 
değişikliklerle, her birlik cumhuriyetine 
kendi Kızıl Ordu’sunu kurma, Dışişleri ve 
Savunma bakanlıkları oluşturma hakkı 
sağlandı. Ukrayna ve Belarus SSC’leri bu 
temelde, SSCB’nin yanı sıra BM’nin kurucu 
üyeleri arasında yer aldılar.) 

SSCB Anayasası’yla çelişmemek kaydıyla 
Birlik Cumhuriyetleri ve Özerk 
Cumhuriyetlerin kendi anayasalarını 
yapma hakları vardı. Keza Sovyet 
Cumhuriyetlerine bağlı “Özerk 
Cumhuriyetler” (Dağılma öncesinde 
toplam 22 özerk cumhuriyet) ve “Özerk 
Bölgeler” (İki tür olmak üzere toplam 21 
özerk bölge) vardı. 

Birlik cumhuriyetlerinin 25’er, özerk 
cumhuriyetlerin 11’er, özerk bölgelerin 
7’şer, yerel ulusal bölgelerin 1’er 
temsilcisinin seçildiği Birlik Meclisi’nin, 
Yüksek Sovyet Meclisiyle birlikte kararları 
onaylama, dolayısıyla ulusal sorunda 
haksızlık ve anlaşmazlıkları denetleme 
yetkisi vardı. 

Belli bir nüfus yoğunluğunun yaşadığı 
bölgelerde de o ulusal topluluğun 
anadilinde eğitim yapılıyordu. Köylerde, 
kasabalarda belli bir ulusal topluluğun 
yoğunlaştığı yerlerde “Milliyetler Sovyeti” 
kurularak o topluluğun kültürel özerkliği 
sağlanıyordu. Bu şekilde farklı bir ulusun 
Sovyet Cumhuriyetinde yaşayan ulusal 

toplulukların da hakları korunuyordu. 
(Örneğin Gürcistan’da yaşayan Azerilerin 
vb.) 1935 yılı itibariyle SSCB sathında 
toplam beş bin Milliyetler Sovyeti 
bulunmaktaydı. Keza SSCB coğrafyasında 
konuşulan her dilin üniversitede kürsüsü 
vardı.   

Sovyetik Federasyon, federatif birliği 
biçimsel olarak örgütlemez. Federal 
cumhuriyetler (SSC), özerk cumhuriyetler 
ve özerk bölgeler biçiminde bütün ulusal 
toplulukların kendilerini yönettikleri ve eşit 
hak temelinde örgütlendikleri karmaşık 
ama etkin ve başarılı bir model inşa eder. 
Ulusal sorunların devrimci çözümünde, 
burjuvazinin devrimci olduğu dönemdeki 
ulusal devletlerin kuruluşuna yol açan 
çözümlerden çok daha ileri, onları aşan 
çözüm formu sunar. Halklar arasında 
güveni ve işbirliğini geliştiren, ortak 
mücadeleyi büyüten, proletarya 
enternasyonalizmine dayalı yeni bir politik 
biçim olarak vücut bulur. Tarihsel olarak 
ulus-devlet sınırlarını aşar. 
Emperyalistlerin burjuva çözümlerinin 
ötesine geçer. Ulusal sorunlara emekçi 
çözüm niteliği kazandırır. 

Sovyetik Federasyon, SSCB’de halkların 
birbirine güvenini geliştirdi. Ekonomik, 
siyasi, kültürel eşitsizlikleri gidermek 
önemli mesafeler aldı. Halkları 
yakınlaştırdı, kaynaştırdı. Öyle ki Hitler 
faşizmine karşı Büyük Anti-faşist Direniş ve 
zafer bu birliğin mayasının ne denli sağlam 
olduğunu dosta düşmana gösterdi. II. 
Paylaşım Savaşı’ndan sonra ulusal 
kurtuluşçu hareketler dünyanın her 
yerinde yüzünü Sovyetler Birliği’ne 
döndüyse, bunda anti-faşist zaferin ve 
sosyalizmin prestiji kadar, Sovyetik 
Federasyonun ulusal sorunların 
devrimci/emekçi çözüm konusundaki bu 
niteliğinin payı da büyüktür. En çok canı 
yananlar, dertlerine derman olacak, zorlu 
sınamalardan geçmiş bir deneyimin 
sunduğu imkanlardan en fazla 
öğrenenlerdir. Bütün 20. yüzyıl boyunca ve 
günümüzde de ezilen halkların bu 
deneyimin izini sürmeleri tesadüf değildir. 
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Uluslararası Sosyalist Devlet Biçimlerinin 
Geliştirilememesi 

Büyük anti-faşist zafer sonrasında 
sosyalist veya demokratik halk iktidarları 
kuruldu. Avrupa ve Çin’deki halkçı 
devrimlerle sosyalist inşa cephesi 
genişledi. Ancak Sovyetik Federasyon fikri 
ve yönelimi bu iktidarı kapsayacak 
düzeyde örgütlenemedi. Oysa Lenin, 
Komünist Enternasyonal’e sunduğu 
taslakla federasyonun bu yönde 
geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 
Aynı çizgide Stalin, SSCB’nin ilan 
edilmesinin arefesinde “yeni federal 
devlet (yani SSCB’nin) tüm dünya 
emekçilerinin Dünya Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti halinde birleşmesi yolunda 
tayin edici yeni bir adım olur” (Stalin, 1990: 
136) demiştir. Bu adımın daha ileri 
götüreceği siyasi, ekonomik koşullar 
büyük anti-faşist zafer sonrasında 
oluşmuştur. Balkanlar’da devrimci halk 
iktidarları kurulurken Yugoslavya’da 
uluslar federasyon biçiminde örgütlenir. 
Bölgesel çapta Balkan Federasyonu için 
yapılan girişimler Yugoslavya’nın diğer 
sosyalist ülkeleri denetimine alma 
gayretleri nedeniyle akamete uğrar. 
Sosyalist devletler cephesinin dışında 
kalan Yugoslavya, federatif yapısıyla 
ulusları demokratik temelde bir arada 
tutmayı başarır. Çin Halk Cumhuriyeti, 
SSCB deneyiminin gerisinde kalmakla 
birlikte, beş özerk bölgenin (Uygur, İç 
Moğolistan, Tibet, Guangksi, Ningksia) 
inşası, Çin’deki bütün milliyetlerin resmen 
tanınması ve kültürlerinin geliştirilmesi için 
kaynaklar ayrılması gibi uygulamalarla 
Marksist-Leninist mirastan beslendi. 

Sosyalist devletler cephesinde ise ne 
bölgesel çapta, ne de SSCB, Doğu Avrupa 
ve Çin’deki devrimci iktidarları kapsayacak 
daha güçlü ve geniş bir birliğin 
geliştirilmesine yönelinmiştir. Ekim 
Devrimi’nin açtığı çığırdan daha ileri gitme, 
Sovyetik Federasyonu daha geliştirme, 
Dünya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne 
doğru yürümede tutukluk ve sınırlılık 
gösterilmiştir. Marksizmin devrimci 
diyalektiği, yeni bir düzeyde ve boyutta 
çözümünü dayatan sorunları çözüme 
kavuşturarak olanakların kavranması ve 

realize edilmesi, işletilmemiş; bir önceki 
dönemin sınırları ve koşullarında 
kalınmıştır. Yeni olanaklara hücum 
edilmemiştir. En azından, SSCB ve Çin Halk 
Cumhuriyeti arasında özgün bir 
federasyon kurulamamış olmasını, dahası 
bu iki sosyalist devletin 1960’tan itibaren 
tam bir kopuşma yaşamasını (ki burada 
Kruşçev liderliğinin 1960’da Çin’den 
ekonomik uzmanları çekme hamlesinin 
Çin ekonomisine vurduğu ağır darbeyi 
anmadan geçemeyiz) her iki devletin 
kapitalizme yenilmesinde önemli bir yerde 
durduğunu vurgulamalıyız. 

Oysa aynı dönemde emperyalistler ABD 
öncülüğünde toplanmışlardır. Ulusal 
kapitalist ekonomiler ABD liderliğinde 
kaynaştırılmış, uluslararası tekeller ortaya 
çıkmıştır. NATO, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu gibi askeri, ekonomik birlikler 
kapitalistleri “ulusal sınırları aşan” 
ölçeklerde bir araya getirmiştir. Sosyalist 
devletler, esasen ulusal ekonomi ve ulusal 
devletler zemininde kalmış ve kapitalist 
devletlerin birlik düzeyini aşan birlikler 
yaratamamışlardır. Zayıf birliklerle 
emperyalist kuşatmaya direnmeye 
çalışmışlardır. Emperyalist  saldırganlık ve 
kuşatmanın düzeyinin ve şiddetinin arttığı, 
yoğunlaştığı süreçte hem bu kuşatmaya 
karşı direniş, hem de dünya halklarının 
daha geniş ve güçlü biçimde 
kaynaştırılması bakımından Sovyetik 
Federasyonun sunduğu imkanlar 
zenginleştirilebilirdi. Bu durum 
komünistlerin o dönemdeki en büyük ve 
önemli handikabı olmuştur. 

Demokratik veya Sosyalist Bölgesel 
Federasyonlar 

Emperyalist küreselleşme koşullarında, 
ulusal parçalardan oluşmuş dünya 
ekonomisi yerini bütünleşik bir dünya 
ekonomisi eğilimine bırakmıştır. Üretimin 
uluslararası karakteri ulus-devlet sınırlarını 
aşmıştır. Üretim ve iş bölümü dünyasal bir 
karakter kazanmıştır. Emperyalistler arası 
rekabet ve paylaşım dalaşları, bölgesel 
hegemonya alanları üzerine 
şiddetlenmektedir. 
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Emperyalist küreselleşme koşullarının 
yarattığı ve keskinleştirdiği eşitsizlikler 
dünyanın her tarafında benzer parlama 
öğelerini biriktirmektedir. Emek-sermaye, 
devlet-halk çelişkileri dünya çapında 
belirleyici durumdadır. Emperyalist talanın 
ve hegemonya dalaşlarının yoğunlaştığı 
yerlerde bu çelişkiler de 
şiddetlenmektedir. Devrimci patlamalar 
yaşanmakta ve hızla bölgesel karakter 
kazanmaktadır. Devrimci kalkışmaları 
bastırmak ve yeniden denetim sağlamak 
isteyen emperyalistler ve işbirlikçileri 
ulusal, dinsel, mezhepsel çatışmaları 
kışkırtmakta, halklar arasında düşmanlıklar 
yaratmakta, güvensizlikleri 
derinleştirmektedir. 

Bütünleşik bir dünya pazarının oluştuğu, 
dünyanın bölgesel hegemonya alanlarına 
bölündüğü ve ezilenlerin mücadele 
gündemlerinin bölgesel ve küresel 
ölçeklerde ortaklaştığı bu 
koşullar, bölgesel devrimlerin imkanlarını 
olgunlaşmıştır. Bu durum siyasal, ulusal 
özgürlük mücadelelerinde emperyalizme 
ve işbirlikçi rejimlere karşı direnmelerinde 
halkları yakınlaştıracak ve birleştirecek, 
devrimci demokratik iktidarların ve 
mevzilerin ayakta kalmasını sağlayacak 
demokratik birliklerin ekonomik, siyasal, 
toplumsal şartlarını geliştirmiştir. 
Proletarya bakımından Lenin’in işaret ettiği 
ufka, bütünleşik bir sosyalist dünya 
ekonomisini yaratma hedefine gidişte 
bölgesel ekonomik ve siyasi hegemonya 
alanları yaratılmasını stratejinin konusu 
haline getirmiştir. Sovyetik Federasyon ise 
bunun en elverişli ve zengin çözüm 
modelidir. SSCB’deki Sovyetik Federasyon 
deneyimi, emperyalist küreselleşme 
koşullarında belirlenen politik, ekonomik, 
toplumsal olanaklarla birlikte 
değerlendirildiğinde Marksist çıkarım, anın 
devrimci çözümüne denk düşen politik 
form olarak proletaryanın ve ezilen 
halkların önüne sosyalist ya da demokratik 
bölgesel federasyonları koymayı gerektirir. 

Bugün bilhassa Ortadoğu’da çözümünü 
dayatan Kürt ve Arap ulusal sorunları 
başta gelmek üzere ulusal kurtuluş 
mücadelelerinin yükseldiği, bir kıvılcımın 
bölgesel devrim yangınına dönüştüğü 

iklimde halkların güvensizlikleri ve 
düşmanlıkları aşarak birbirlerine 
yaklaşacakları, kaynaşacakları, eşitlik 
temelinde bir toplum ve gelecek inşa 
edebilecekleri en güçlü tarihsel, siyasal, 
pratik biçim; Sovyetik Federasyon 
deneyimine dayanan bölgesel 
federasyonlar olabilir. Lenin’in 
emperyalizm ve proleter devrimi 
koşullarında açtığı teorik, politik çığır, 
emperyalist küreselleşme koşullarında 
bölgesel devrim ile sosyalist veya 
demokratik bölgesel federasyon uğrağına 
varır. Ortadoğu’da bilhassa bir nüve olarak 
Suriye’de ortaya çıkan halkların 
demokratik yönetimleri, Marksizmin 
devrimci diyalektiği ile ele alındığında, bu 
teorik-pratik yönelimin pratik doğrulaması 
görülecektir. 100. yılında Ekim Devrimi’nin 
açtığı devrimci yoldan yürüyenlerin, bu 
bahiste halkların pratik deneyimleriyle de 
inşa edilen federatif birlik girişimlerini 
savunmaları ve geliştirmeleri hem ulusal 
sorunun çözümü, hem de sosyalist inşa ve 
varoluş formu olarak öne çıkarmaları 
Marksist-Leninist bir ölçüdür. 

Federasyon ve Devrimci-Demokratik 
Hareketler 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da devrimci, 
demokratik hareketlerin federasyon 
konusundaki pragmatik yaklaşımları ve 
ulusal sorunlarına çözüm önerileri farklılık 
gösterir. Kürt ulusal özgürlük hareketinin 
‘84 atılımı ile devrimci, demokratik 
siyasetin başat konusu olan Kürt sorunu ve 
çözümü Marksizm-Leninizm iddialı 
devrimci örgütlerin ve emekçilerin sol 
hareketlerin yaklaşımlarını da sınamıştır. 

Birlik Devrimi ile devrimci bir atılım 
gerçekleştiren komünistlerin yaklaşımı ayrı 
bir yerde durur. İki ülke ve iki ulus 
gerçeğini vurgulayan komünistler, ‘94 
Birlik Kongresi’nde Türkiye ve Kürdistan 
birleşik devrimine dayalı bir strateji 
çizerler. Kürt sorununun çözümü için 
sovyetik federasyon deneyimini ve teorik-
politik süreği güncellerler. Programlarında 
eşit halklara ve ayrılma hakkına sahip 
sovyetik cumhuriyetleri birliği hedefini 
koyarlar. Tutarlı ve kararlı biçimde 
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savunurlar. Bu teorik-pratik kavrayışlarını, 
emperyalist küreselleşme koşullarının 
analiziyle birlikte daha da geliştirirler. 
2000’lerin başında bölgesel devrim 
perspektifiyle, demokratik ya da sosyalist 
bölgesel federasyonların kurulması 
hedefini programlarına ve ezilen halkların 
mücadelelerinin gündemine taşırlar. 
Günümüzde Rojava Devrimi’nin 
savunulması ve inşasında Ortadoğu bölge 
devrimi ile demokratik ve sosyalist 
Ortadoğu bayrağını taşırlar. Enternasyonal 
birlik ve mücadeleyi yeni düzeyiyle 
kavrarlar. Zira enternasyonal devrim 
koşullarında Rojava’da ilk nüvesini bulan 
Ortadoğu devrimi sadece Kürtlerin değil 
Türk işçi ve emekçilerinin de devrimidir. 
Demokratik veya sosyalist bölgesel 
federasyon, bölgede ezilen halkların 
özgürlüğü, ulusların kurtuluş, parçalanmış, 
düşmanlaştırılmış halkların birlik 
özlemlerini gerçekleştirecek biricik 
enternasyonal biçimdir. 

Kürt ulusal özgürlük hareketi de dört 
parçaya bölünmüş ve kendi kaderini tayin 
hakkı şiddetle yok sayılmış uluslararası 
sömürge Kürdistan için bölgesel siyasal 
sınırları ve ulus-devlet formunu aşan 
federatif bir anlayışı ortaya koyar. 
Yerellerde komünler ve meclisler esasına 
göre örgütlenmiş federatif yapıların 
birliğini (konfederal bir sistemi) önerir. 
Bölgesel çapta federatif birlik hedefine 
ulaşmaya çalışır. Bugün Kuzey Suriye 
Demokratik Federasyonu’nun omurgasını 
oluşturan Kürt ulusal özgürlük hareketi 
bileşenleri; pratik olarak da böylesi bir 
modelin inşasına öncülük etmektedirler. 
Adı böyle konsun ya da konmasın; 
Marksizm-Leninizmin ulusal sorunların 
çözümünde açtığı yolda, Ekim Devrimi’nin 
açtığı ve sovyetik federasyon deneyimiyle 
geliştiği rotada seyrettikleri söylenebilir. 
Marksizm-Leninizmin işçi sınıfı ve 
dünyanın ezilen halklarının mücadele 
deneyimine kazandırdığı modelden, yine 
bunun ihtiyacı en yakıcı biçimde 
hissedenler daha iyi öğreniyorlar; 
dertlerinin dermanı olarak ona 
başvuruyorlar, sözün ötesine götürmeye 
çalışıyorlar. 

Bu bahiste, lafı geldiğinde Kürt ulusal 
özgürlük hareketine ne yapması 
gerektiğine dair rota çizen, Marksizm-
Leninizm’in “ders notlarını” hazırlayan çoğu 
devrimci yapının Ekim Devrimi’nin açtığı 
çığırdan ve bütün bir yüzyıla damga vuran 
sovyetik federasyon deneyiminden 
öğrenemediklerini ya da çok az 
öğrendiklerini görmek ne hazindir. 

Farklı geleneklere, ideolojik-politik 
yönelimlere sahip, bir kısmı ‘71 devrimci 
çıkışından bu yana Türkiye devrim 
hareketinin sözde ana akımlarını temsil 
eden kimi devrimci yapılar, ulusal soruna 
dair çözüm önerilerinde aynı noktada 
buluşurlar; ya “ayrılma” ya da merkezi tek 
bir devlet içerisinde yerel özerklik. UKKTH 
bağlamında gerek programlarına 
taşıdıkları, gerekse pratik olarak başta Kürt 
halkımız olarak ezilen halklara önerdikleri 
bunun ötesine geçmez. Bu durum sorunu, 
her çağda o günün ortaya çıkardığı daha 
ileri çözüm dinamikleriyle yeniden ele 
alınmasını “emreden” Marksizmin devrimci 
yöntemiyle ele almaktan ne denli uzak 
kaldıklarını gösterir. Daha vahimi, Ekim 
Devrimi’nin devrimci atılımından, onun 
açtığı çığırdan yürüyen komünistlerin ve 
ezilen halkların deneyimlerinden de 
öğrenemediklerini ele verir. Adeta Ekim 
Devrimi öncesinde kalmışlardır. Üstelik 
ayrılma hakkı konusunda Ekim Devrimi 
öncesi dönemin de gerisindedirler. 

II. Enternasyonal’in kabul ettiği, III. 
Enternasyonal’in bayraklaştırdığı, Lenin’in 
ise sosyalist olmanın temel kıstaslarından 
birisi saydığı “Ulusların Kaderlerini Tayin 
Hakkını” artık geçersiz sayan “sözde 
komünistleri” ise tartışmamızın muhatabı 
olarak dahi görmüyoruz. Gerçekte onlar, II. 
Enternasyonal’in dahi gerisine 
düşmüşlerdir. Lafta sosyalist, ulusal 
sorunları ele alış ve yaklaşımları itibariyle 
ise şovenisttirler. Türk burjuvazisinin 
kuyruğundadırlar. 

Ekim Devrimi’nin 100. yıl dönümünde, 
onun ulusal sorunun devrimci-emekçi 
çözümüne dair açtığı devrimci yol, bugün 
ezilen emekçi halkların kurtuluşunun, 
özgürlüğünün ve eşitçe bir arada 
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yaşamasının bayrağı olmayı sürdürür. 
Sovyetik federasyon deneyimi bugün, bu 
birikimin daha iyi geliştirileceğini, 
halklarımızın özgürlük mücadeleleri 
deneyimleriyle güçlü biçimde yeniden 
belirlenen, sınanmış yegane çözüm 
seçeneğidir. Marksizmin-Leninizmin 
federasyon yaklaşımı ve sovyetik 
federasyon deneyimini, biçimini 21. 
yüzyılda teorik, pratik potada birleştiren 
yeni bir süreğin Rojava Devrimi’nde ve 
Kuzey Suriye Federasyonu’nun fikrinde ve 
eyleminde belirdiği söylenebilir. 
Marksizm-Leninizmin devrimci diyalektiği, 
yaşamda beliren bu çözüm dinamikleriyle 
teorik-politik donanımını zenginleştirmek, 
ezilen halklara ve uluslara  bir çözüm ve 
mücadele aracı olarak sunmaktır. Bu onun 
sadece sözü değil, varoluşu, kendini var 
ediş biçimidir. 
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Dünyada robotlu üretim teknolojisinin 
yaygınlaşmasıyla birlikte işsizliğin de 
küresel ölçekte artacağı öngörülüyor. 
Buna karşı neler yapılabileceğine dair 
yapılan tartışmalar içerisinde en popüler 
olan sosyal politika önerisi, istihdamdan 
bağımsız olarak herkese koşulsuz olarak 
eşit miktarda ve düzenli “temel yurttaşlık 
geliri” verilmesini öngören proje.[i] Bu 
uygulama ile robotlu üretimden gelecek 
maddi zenginlik artışının bir kısmının bu 
sebeple işsiz kalanlara aktarılabileceği, 
böylece sosyal bir çöküşün önlenebileceği 
düşünülüyor. Türkiye’de belki de doğal 
olarak pek tartışılmamasına rağmen 
dünyada konuyla ilgili geniş bir literatür 
oluşmuş durumda. Uygulamaya dair çeşitli 
ülkelerde sosyal deneyler dahi yapılmaya 

başlandı. Temel yurttaşlık gelirinin 
savunucuları arasında kapitalistler, sağcı 
çevreler ve burjuva aydınlar olduğu kadar, 
kendini solda tanımlayanlar da var. Peki, 
nasıl oluyor da ayrı kutuplarda gözüken 
çevreler aynı şeyi savunabiliyor? Artan 
işsizlik ve yoksullukla bir mücadele biçimi 
olarak bu uygulamanın işçi sınıfı ve 
ezilenler için ilkesel ve stratejik olarak 
anlamı ve değeri nedir? Temel yurttaşlık 
geliri uygulaması kapitalizmin yarattığı 
sorunlara gerçek bir çözüm getirebilir mi? 

Burjuvazinin “İşsizlikle Mücadele” 
Hikayesi 

2008’de başlayan kapitalist kriz devam 
ediyor. Fiyatlar genel seviyesi düşüyor, 
üretkenlik artışı yavaşlıyor, ve sabit 
sermaye yatırımlarının toplam dünya 
hasılası içindeki payı geriliyor. Azalan kâr 
oranları, yatırımların reel üretim dışındaki 
spekülatif sermaye piyasalarına 
yönlenmesine yol açıyor. Ancak bu durum 
dünya ekonomisinde bir toparlanmaya ve 
üretimin yeniden canlanmasına hizmet 
etmiyor. 

Sermaye çevreleri bu küresel sıkışmaya 
bir çözüm olarak robotlu üretim sistemine 
geçişi konuşuyor. Konvansiyonel 
makinelerden farklı olarak yapay zekayı 
kullanan, çok miktardaki veriyi anlık olarak 
işleyip, öğrenebilen, geleceği öngörebilen, 
kendi kendine karar alabilen ve birbiriyle 
iletişime geçebilen robotların yaygın 
olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte 
insan faktöründen kaynaklanan hataların 
azaltılacağı, stoklama ihtiyacının ortadan 
kalkacağı, üretimin bir bütün olarak 
hızlanacağı ve böylece aynı miktardaki 
üretimi çok daha düşük maliyetle 
gerçekleştirerek üretimin 
canlandırılabileceği öngörülüyor. 

Ancak robotlu üretim sisteminin 
kaçınılmaz olarak çok sayıda işçinin işsiz 
kalmasına yol açacağı öngörüldüğünden, 
yaşanacak bu sosyal yıkımı önleyecek ve 
ücret gelirini telafi edebilecek sosyal 
politika projeleri de konuşuluyor. Bu 
projelerin içinde en popüler olanı, 
istihdamdan bağımsız olarak herkese 
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koşulsuz olarak eşit miktarda ve düzenli 
temel yurttaşlık geliri verilmesini öngören 
uygulama. Çalışma ile ücret arasındaki 
bağın kopması anlamına gelecek bu 
sistem ile işsizliğin üstesinden 
gelinebilmesinin yanında, insanların artan 
serbest zamanlarını mutlu oldukları 
şeylere yönlendirebileceklerinden 
bahsediliyor. 

Peki bu temel yurttaşlık gelirini kim 
ödeyecek? Aralarında SpaceX’in kurucusu 
ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortağı 
Elon Musk ve Microsoft’un kurucusu Bill 
Gates’in de bulunduğu sermaye 
çevrelerinin en popüler önerilerinden biri 
“Robot vergisi”.[ii] Buna göre hükümetler 
robotlu üretime başlayan şirketlerden 
teknoloji sebebiyle robot başına vergi 
almalı ve bu vergi işçilere temel yurttaşlık 
geliri sağlamakta kullanılmalı. Rekabet 
yasası nedeniyle, üretici güçlerin gelişimini 
ilelebet engellemek mümkün 
olmayacağına göre, asıl mesele 
hükümetlerin bu yolda gerekli adımları 
atıp atmaması sorunu oluyor. 

Ancak tartışmayı kitlelerin işsizliği, çözümü 
de sermayenin ödeyeceği robot vergisi 
olarak koymak burjuva ideolojisinin bir 
çarpıtmasından başka bir şey değildir. 
Sorun, işsiz kalacak kitlelerin refahını 
sağlamak ya da sosyal çöküşü önlemek 
değil, yaşanacak küresel işsizlik sonrası 
kapitalistlerin robotlarla üretecekleri 
devasa miktardaki metayı kime nasıl 
satacakları, kâr etmeye nasıl devam 
edebilecekleri sorunudur. Yani burjuvazi 
için sorun işsizlikten daha çok, kârsızlık 
sorunudur. Bunun yine şirketlerden 
sağlanacak vergilerle finanse edileceğini 
iddia etmek ise çarpıtmanın da ötesinde, 
matematiğe aykırı bir şeydir. Zira böyle bir 
sistemin, parayı kapitalistin bir cebinden 
çıkıp diğer cebine koymaktan başka bir 
şey olmayacağı, bunun da kâr yaratımı 
anlamına gelmeyeceği açıktır. Bunu biraz 
açalım. 

Buraya Nasıl Gelindi? 

Kârın kaynağı ödenmemiş emektir, yani 
işçiden sökülüp alınan artı-değerdir. 

Makineler yeni değer üretemez; önceki 
emeğin (ölü emeğin) yarattığı nihai 
metalar olarak kendi değerlerini 
peyderpey yeni metaya aktarırlar sadece. 
Öte yandan, kâr artı-değer sömürüsü ile 
yaratılsa da, gerçekleşmesi için üretilen 
metaların satılabilmesi lazımdır. Üretilen 
metaların satın alıcısı ise önemli oranda 
işçi sınıfıdır. Kapitalistlerin kendi 
metalarının değerini toplumsal değerinin 
altında üretip diğer kapitalistlerden ekstra 
kâr emebilmek için giriştikleri teknoloji 
rekabeti ise canlı emeğin oransal olarak 
giderek daha fazla üretimden 
dışlanmasına ve teknolojinin 
yaygınlaşması ile birlikte nihayetinde kâr 
oranlarının düşmesine yol açar. Sermaye 
düşen kâr oranlarını toplam sermayeyi 
arttırmak yoluyla artıdeğer kütlesini 
arttırarak telafi etmeye çalışır ancak bir 
noktada üretimin toplumsal niteliği ile 
mülkiyetin özel niteliği arasındaki çelişki 
açığa çıkar: işçilerin alım gücü bir süre 
sonra üretilen devasa miktardaki metaların 
kârlı şekilde satılabilmesine yetmez, 
yaratılan artı-değerler, yani kârlar 
gerçekleştirilemez olur. Kapitalist, toplam 
sermayeyi ne kadar arttırırsa arttırsın, 
artıdeğer kütlesinin artmadığı noktada ise 
aşırı-üretim krizine girilir. Sermaye yeniden 
yatırıma dönmez, aşırı-birikim başlar. 
Kapitalist krizlerin genel mantığı budur. 

Uluslararası tekeller, 1970’lerde azalan kâr 
oranları ile birlikte yaşadıkları aşırı-birikim 
krizini 1) Üretim sürecini parçalayıp tüm 
dünyaya yaymak suretiyle emek ve sabit 
sermaye maliyetlerini azaltıp, kârın 
gerçekleşme hızını arttırarak, 2) 
Özelleştirmeler ve şirket-devlet modelleri 
ile ulus-devletleri parçalayıp kendilerine 
yeni pazarlar açarak aşmaya çalıştılar. 
Ancak bu model kârların azalışını 
durduramadığı gibi, bu düşüşü kâr 
kütlesini arttırarak telafi etme çabaları da 
sıkışmayı engelleyemedi. Üretimden gelen 
kâr kütlesi, kâr oranlarının düşüklüğü 
sebebiyle yeni üretim yatırımlarına sevk 
edilemeyince bu kütlenin giderek daha 
büyük bir kısmı spekülatif sermaye 
pazarına, yani üretilmiş değerin yeniden 
paylaşımına ve henüz üretilmemiş olanın 
bugünden parsellenmesine dayalı mali 
piyasalara akmaya başladı. Sabit sermaye 
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yatırımları ve üretkenlik düştü ancak 
borsa, faiz, arbitraj ve opsiyon pazarları 
çoştu. 

Spekülatif sermaye pazarına olan bu 
yönelim aşırı-birikim krizini bir süre 
erteleyebilse de, gelecekteki artı-değeri 
üretmenin fiziksel imkanlarının git gide 
daralması, vadelerin yaklaşmasıyla birlikte 
spekülatif sermaye piyasalarını doğal 
sınırına yaklaştırdı. Reel üretime dönme 
gerekliliğinden kaçamayan uluslararası 
tekeller, üretimi bir kez daha 
devrimcileştirmeyi ve içinde bulundukları 
aşırı-birikim krizini robotlu üretim ve yapay 
zeka teknolojisi marifetiyle aşmayı, 
böylece emek maliyetlerini radikal bir 
şekilde düşürüp, kâr oranlarını ve çevrim 
hızını artırabilmeyi tartışmaya başladılar. 

Robotlu Üretimin Pazar Sorunu ve Sosyal 
Devletin Yağmalanması 

Robotlu üretim de tıpkı önceki teknoloji 
atılımları gibi kâr oranlarını arttırma 
çabasının bir ürünüdür ve bir süre için 
ekstra kâr olanağı yaratsa bile, yine aynı 
çelişki dolayısıyla kâr oranlarının 
düşmesine yol açacaktır.[iii] Ancak bu, 
uluslararası tekeller arasında tüm 
tarafların yıkımıyla sonuçlanacak kadar kör 
ve açık bir rekabet yoluyla olacak diye de 
bir kaide yoktur. Sermaye, rekabet üzerine 
kurulmasına rağmen ortak çıkarlarının da 
farkında olan bir sınıf olarak devreselliği 
aşıp, organik niteliğe bürünen krizler 
karşısında kolektif hareket etmeyi de 
bilmiştir. Nitekim Bolşevik Devrimi’ne karşı 
bir önlem olarak emperyalizmin Tekelci 
Devlet Kapitalizmi evresine geçişi ve iç 
pazar oluşumunda devleti bir araç olarak 
kullanmaya gidişi de böyle bir işbirliği 
halidir. 

Benzer şekilde, uluslararası tekeller eğer 
şimdi de üretimi devrimcileştirme peşine 
düşeceklerse, robotlu teknolojinin 
yaygınlaşması ile birlikte önlerine çıkacak 
olan alım gücü daralması sorununu 
stratejik olarak ele almak zorunda 
kalacaklardır. Zira organik bileşimde 
meydana gelen böylesi bir sıçramanın 
düşürdüğü kâr oranlarını telafi etmek için 

uygulanan kâr kütlesini arttırma yöntemi, 
eskiden olduğu gibi ek-emek kullanımını 
değil, işsizlik artışını gerektirecektir. Bu da 
geçmiş telafi yöntemlerine zıt olarak, 
üretilen meta sayısının artışına ters orantılı 
bir biçimde toplam kâr kütlesinin artması 
değil, azalması anlamına gelir. Madem 
robotlu üretimle gelecek olan işsizlik kâr 
oranları düşüşü karşısında kapitaliste ek-
emek yoluyla kâr kütlesini arttırma şansı 
tanımıyor, o halde ne olacak? İşte, bu 
noktada temel yurttaşlık geliri projesi, 
kapitalistlerin ekstra-kâr rekabetlerine 
zemin hazırlayacak bir proje olarak 
düşünülüyor olabilir. Peki, temel yurttaşlık 
geliri işsizlikten kaynaklı olarak ücret fonu 
ile yaratılamayacaksa nasıl yaratılacak ve 
bunu kim ödeyecektir? 

İşçi sınıfına sağlanan fon sadece net 
ücretlerden oluşmaz. İşçiler brüt ücretten 
ve kapitalist kârdan kesilen primler ve 
vergilerden de devlet dolayımıyla 
yararlanmaktadırlar. İşçinin ödenmemiş 
geliri sayılan kıdem tazminatı, sosyal 
devlet harcamaları olarak sunulan eğitim, 
sağlık, sosyal güvenlik, iskân, ulaşım 
hizmetleri ve doğrudan sosyal yardımlar 
da kapitalistin işçi sınıfına ayırdığı dolaylı 
fonlara dahildir. Yapısı gereği bu fonlar, 
ücretlerden daha az esnektirler. Ücretler 
dönemsel olarak düşürülüp yükseltilebilir 
ancak kıdem tazminatının azaltılması, 
sağlık harcamalarının azaltılması çok daha 
kapsamlı bir siyasi süreci gerektirir. 

Temel yurttaşlık gelirinin temel kaynağı, 
işte bu fonlar olabilir. Dolayısıyla temel 
yurttaşlık geliri projesinin kapitalist için 
nihai amacı da, talebi oluşturan ücretler 
toplamında robotlu üretimle birlikte 
yaşanacak azalışı telafi etmek için bu 
fonları kullanmak, yani bu fonları kârın 
gerçekleşme zeminini olarak kullanmak 
olabilir. Yani işsiz kalan işçilerin artık bir 
ücreti olmayacak ancak işçinin daha 
önceki ücretlerinden biriktirilen sosyal 
fonların sonlandırılmasıyla veya radikal 
şekilde azaltılmasıyla açığa çıkacak maddi 
değerin bir kısmı parasal değer olarak 
işçiye temel yurttaşlık geliri biçiminde 
ödenecek. İşçi de bu geliri robotlu 
üretimden çıkan ürünleri almak için 
kullanacak. Böylece kapitalist hem ücret 
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yükünden kurtulmuş olacak, hem de 
sosyal fonları ücret gibi kullanarak 
kendine pazar yaratacak. Ta ki bu fonları 
besleyen kamu birikiminin ve bu birikimi 
besleyen işçi vergilerinin kuruyacağı 
noktaya kadar.[iv] 

Bu matematiği, söz konusu projenin 
ideolojik işçiliğini yapanlardan açık bir 
şekilde duymaktayız. Amerikalı sağcı 
siyaset bilimci Charles Murray’e göre ABD 
için temel yurttaşlık geliri uygulaması 
tarımsal teşviklerden ve şirketlere yönelik 
istihdam yardımlarından yapılacak 
kesintilerin yanında sosyal güvenlik, 
Medicare, Medicaid[v], gıda karneleri, ek 
ödenekler, konut teşvikleri, boşanmış 
kadınlara yapılan yardımlar ve her türden 
refah odaklı sosyal hizmet programından 
vazgeçilerek finanse edilecektir. 2014 
itibariyle bu projenin maliyeti ABD’deki 
sosyal-devlet sisteminin maliyetinden 200 
milyar dolar daha ucuzdur. Üstelik 2020’de 
bu rakam 1 trilyon dolara kadar 
yükselecektir.[vi] Söz konusu proje üzerine 
araştırmalar yapan Adam Smith 
Enstitüsü’nden Sam Bowman da temel 
yurttaşlık gelirinin mevcut yoksulluk karşıtı 
politikalarının yerini alacağını söylemekte, 
böylece “devlet baba”nın daha az 
paternalist olacağının müjdesini (!) bizlere 
vermektedir.[vii] 

1970’ler itibariyle başlayan ve Doğu 
Avrupa ile SSCB’de revizyonist blokun 
çöküşüyle birlikte hız kazanan sosyal 
devletin tasfiyesi süreci, her türden kamu 
hizmetlerini ve sosyal güvenceyi 
metalaştırmaya zaten başlamıştı. Temel 
yurttaşlık geliri uygulamasıyla bu 
hizmetlerin metalaşma süreci tam 
anlamıyla tamamlanmış olacak. Bunun 
anlamı, robotlu üretimle üretilen metaların 
satın alınabilmesi için kitlelerin gelecekteki 
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, vb. 
harcamalardan bugünkü tüketim için 
feragat etmeleri gerekeceğidir. Yani 
çalışmaktan men edilme karşılığında 
verilecek temel yurttaşlık gelirinin bedeli 
insanın bugünkü ve gelecekteki sosyal 
hakları olacaktır. Örneğin gelecekteki 
sağlık, eğitim ve güvenlik harcamaları, 
emeklilik fonları işçiye bugün ödendiği 
takdirde işçiler bu parayı bugünkü acil 

ihtiyaçlarına ya da lüks tüketime 
ayırabilirler. Diğer bir deyişle geçmişte 
biriktirilen ve gelecekte kullanılacak 
sosyal güvenlik birikimi bugünün kâr 
hırsına yedirilebilir.  Bu da toplamda bir 
“telafi” değil, yoksullaşmadır. Üstelik göreli 
değil, mutlak bir yoksullaşma… 

Peki, vergiler, özellikle de robot vergisi bu 
tartışmanın neresinde duruyor? Gates ve 
Musk gibi kapitalistlerin tutkulu çağrıları 
devam ederken, AB Parlamentosu, birlik 
çapında robot vergisi uygulanmasına 
yönelik olarak, 2017 Şubat başında 
getirilen bir tasarıyı reddetti. AB 
sermayesinin robotlu üretim yatırımlarının 
2015 itibariyle henüz 46 milyar dolar 
civarında olduğunu düşünürsek[viii], AB ve 
ABD emperyalizmleri arasındaki bu tutum 
farkının, şimdilik aradaki rekabette 
üstünlük sağlama çabasından 
kaynaklandığını söyleyebiliriz. Robotlu 
üretim yaygınlaştıkça bu vergi tekrar 
gündeme gelecek mi, göreceğiz. Robot 
vergisi fikri sadece burjuvaziden gelmiyor 
elbette. Yakın zamanda İngiliz İşçi Partisi 
Lideri Jeremy Corbyn de “Son derece 
gelişmiş teknolojileri kullanarak inanılmaz 
paralar kazanan aç gözlü şirketlerin 
kârlarından pay almak hakkımız” diyerek 
robot vergisi getireceklerini söyledi.[ix] 

Robot vergisinin yine de bir politik 
program olup olamayacağı tartışmasını 
sonraya erteleyerek şunu söyleyelim: 
Sorunun (Teknoloji ile gelen işsizlik) veya 
söz konusu çözümün (temel yurttaşlık 
geliri) bu vergi veya bu verginin oranı ile 
doğrudan hiçbir ilgisi yok. Zira sermaye 
kesiminin ödeyeceği verginin boyutu ne 
olursa olsun, ilkesel olarak işçi sınıfının 
vazgeçmek zorunda bırakılacağı sosyal 
fonlar toplamından çok daha az olmak 
zorundadır. Aksi, sermaye yaratılan kârı 
kendi cebinden karşılaması anlamına gelir 
ki, bunun sermayenin hareket prensibine 
aykırı olduğu açıktır. Yani temel yurttaşlık 
gelirinin kaynağının robot vergisi olması 
mantıksal olarak imkansızdır. 

Özetle, temel yurttaşlık geliri projesine 
dair meselenin Marksist analizi, önümüze 
konan “Teknoloji ile gelen işsizlik ile nasıl 
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mücadele edilecek?” sorusunu reddedip, 
sorunun işsizlik değil, azalan kârlar 
olduğunu ortaya koymayı, robotların 
mülkiyeti sorununu gündeme taşımayı ve 
cevap olarak telafi bazlı projelere değil, 
mutlak yoksullaşmaya işaret etmeyi 
gerektiriyor. Peki, bu projenin solda bunca 
heyecan uyandırmasının sebebi ne 
olabilir? 

Komünizmin Şafak Işığı mı Yoksa 
Kamyon Farı mı? 

Solda temel yurttaşlık geliri tartışmalarının 
tarihinin, robotlu üretime geçişin 
yaratacağı işsizliğe bir çözüm arama 
girişimlerinden önceye dayandığını 
söylemek gerekiyor. Bazı düşünürler bu 
fikrin tarihini Charles Fourier ve John 
Struart Mill’e kadar götürürken, bazıları da 
günümüzdeki anlamına kavuşmasının 
1970’lerde sol liberallerin ve yeşillerin 
tartışmalarıyla başladığını 
söylüyor.[x] Bugün ise resmi anlamda 
partilerin siyasi programlara girmeye aday 
olacak kadar yoğun bir tartışma birikimi 
sağlanmış durumda denilebilir. Örneğin 
Fransa’da Sosyalist Parti’nin başkan adayı 
Benoît Hamon ve ekibi temel yurttaşlık 
gelirinin kapsamı ve tutarı hakkında 
kamuoyuna demeçler veriyor ve bunun 
propagandası ile parti içinde ve dışında 
taraftar toplamaya çalışıyor. Peki, solun 
temel tezleri neler? 

Uygulamayı savunanlardan biri olan ve 
Rojava Devrimi’ni dünyaya tanıtan ünlü 
anarşist antropolog David Graeber’e 
bakalım. Graeber konuyla ilgili bir 
röportajında yurttaşların neyi ihtiyacı 
olduğunu tepeden belirleyen bürokrasiye 
karşı olduğunu belirtip, onun yerinde 
koşulsuz ve eşit miktarda sağlanacak bir 
temel yurttaşlık gelirini olumlu buluyor. 
Buna göre, insanlar artık temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek duruma 
gelebileceklerinden dolayı hayatta 
kendileri için gerçekten neyin önemli 
olduğuna çok daha sağlıklı bir biçimde 
karar verecekler. Graeber ayrıca eşit 
miktarda paraya, yani “eşit oy hakkına” 
sahip insanların birbiriyle mübadeleye 
girdiği bir “pazarın” da insanların isteklerini 

doğru bir şekilde yansıtan adil ve 
demokratik bir pazar olacağını söylüyor ve 
böyle bir gelir sağlandığı takdirde tüm 
sosyal-devlet programlarının 
tırpanlanmasının bir sorun olmadığını 
(hatta arzu edilen bir şey olduğunu) açıkça 
belirtiyor.[xi] 

Kendini bir sosyalist olarak tarif eden 
Kanadalı düşünür Erik Olin Wright da 
temel yurttaşlık gelirinin işçi sınıfı için 
önemli bir mevzi şansı olarak görüyor. 
Kapitalizmin iki koşulunun proletaryanın 
yaşamak için emeği dışında satacak hiçbir 
şeyi olmaması ve üretim araçlarının tek 
elde toplanması olduğunu hatırlatan 
Wright, istihdamdan bağımsız ve koşulsuz 
olarak verilecek bir temel yurttaşlık 
gelirinin işçiyi üretim araçlarıyla olmasa 
bile, “en azından” yaşam araçlarıyla 
yeniden buluşturabileceğini, böylece 
işçilerin kapitaliste artık muhtaç 
olmayacaklarını, hatta henüz 
robotlaşmamış iş alanlarında kapitaliste 
karşı pazarlık gücü kazanacaklarını 
söylüyor. Wright’a göre, artık kapitalist 
üretim tarzı altında çalışmak zorunda 
olmayan işçiler mevcut gelir ve ek iş 
yaparak elde edecekleri kaynakları işçi 
kooperatifleri vasıtasıyla kapitalizm-
sonrasının toplumsal ve ekonomik 
ilişkilerini inşa etmek için 
kullanabilecekler.[xii] 

Graeber ve Wright şüphesiz temel 
yurttaşlık gelirini savunan yegane kişiler 
değil, şüphesiz. Ancak ayrı ayrı 
odaklandıkları noktaların, temel yurttaşlık 
geliri projesine olumlu bakan bir çok 
sosyalistin temel tezlerini kapsadığı 
söylenebilir. 

Teorik düzlemdeki onca çürütmeye ve 
hayatın onca sınamasına rağmen 
anarşizmin ve revizyonizmin tezlerinin 150 
yıl boyunca neredeyse hiçbir şekilde 
değişmemesi, tarihten, somut durumdan 
ve stratejiden boşanmış, soyut bir 
ekonomik demokrasi ve otonomi fikrine 
olan takıntının böylesi noktalara varabiliyor 
olması, şaşırtıcı gerçekten. 
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İki yazarın da ortak hatası temel yurttaşlık 
gelirini sınıf savaşından bağımsız bir 
biçimde, izole bir fikir olarak algılayıp, 
ezilenlere ne katacağını tartışmak. Analitik 
bir avantajlar-dezavantajlar tablosu 
üzerinden kurulan tezler ne bu temel 
yurttaşlık geliri projesinin amacını, ne 
çapını ne de bunu kimin nasıl 
belirleyeceğini sorguluyor. Böyle olunca 
ortaya tarihsel materyalist bir analiz değil, 
idealizm çıkıyor. 

Graeber’in tezinin temel hatası, işçi sınıfının 
asıl sorununu “kapitalizmi koruyup, 
yeniden üreten devlet” olarak değil, 
“bürokratik bir yapı olan devlet” olarak 
tespit etmesi. Oysa günümüzdeki somut 
sorun kitlelerin neye ihtiyacı olduğunu 
yukarıdan vazeden devlet bürokrasisi 
değil, sosyal fonların, kurumların ve 
alanların devlet idarecileri ve sermaye 
tarafından giderek daha fazla talan 
edilmesi ve temel yurttaşlık gelirinin tam 
da bu amaçla propaganda edilmesi. Bu 
1970’lerde ulus-devletlerin ve sosyal 
devletin çözülmesinden beri böyle. Eğer 
Graeber, kapitalist birikimin 
merkezileşmesine rağmen, yıkılacağını 
umduğu devlet bürokrasisinden ezilenlere 
düşen temel yurttaşlık gelirinde devrimci 
bir öz görüyorsa, öncelikle sormak 
gerekiyor: işçi sınıfı git gide daha daralan 
payı demokratik bölüşerek sermayeye 
karşı nasıl özgürleşecek? Hadi, devlet ve 
sermaye dışı alanla yetindiğimizi fark 
edelim. İnsanlara eşit koşullar sağlamak 
ve onları serbest bir pazara bırakmak, 
içinde bulundukları üretim ilişkilerini 
devrimcileştirmeye yeter mi gerçekten? 
Pazar var oldukça meta, meta var oldukça 
da değişim değerinin var olacağını, 
değişim değeri var oldukça mübadeleye 
girenler arasında sayısız parametre 
üzerinden üretkenlik farkı gelişeceğini, 
taraflar başlangıçta ne kadar eşit olurlarsa 
olsunlar, bu farkın zorunlu olarak zengin-
yoksul ayrımını, kapitalist üretim tarzını ve 
nihayetinde tekrar devleti yaratacağını 
anlatmak için Engels’in Anti-Dühring‘inden 
Marx’ın Felsefenin Sefaleti‘nden bu yana 
daha kaç kişinin bunu tekrar tekrar ortaya 
koyması gerekiyor? 

Sosyalist yazar Wright’ın kapitalizmin 
koşulları üzerinden yaptığı savunu ise 
hareket halindeki çelişkiyi analitik bir 
bakışla dondurmaktan başka bir şey değil. 
İşçilerin yaşamaları için işgüçlerinden 
başka satacakları bir şey olmayan yığınlar 
haline gelmesiyle üretim araçlarının tek 
elde toplanması süreci aynı hakikatin 
sadece iki farklı yönü ise, ikincisini 
değiştirmeden birincisinin 
değişebileceğini savunmak en hafif tabirle 
saçmadır. Bunun anlamı şudur: Üretim 
araçları burjuvazinin elinde 
merkezileşmeye devam ettiği müddetçe 
proletaryanın koşulları daha iyiye gidemez. 
Bu açıdan bakıldığında, öncelikle 
burjuvazinin iktidarı altında temel 
yurttaşlık gelirine dayalı bir reformun işçi 
sınıfının koşullarını iyileştireceğini 
düşünmek tarihin ve sermayenin nasıl 
hareket ettiğinden bihaber olmak 
anlamına gelir. Ayrıca Wright’ın sandığı 
gibi, temel yurttaşlık gelirinin üstünde 
kazanmak isteyen işçilerin henüz robotlu 
üretim yapmayan kapitalistler karşısında 
sanıldığı gibi herhangi bir “pazarlık şansı” 
da olamaz. Zira bu durumda kapitalistin 
yeni ücret sınırı çalışanı bir ay boyunca 
ayakta tutmaya yarayacak bir tutardan çok 
daha azı olacaktır. Yani temel yurttaşlık 
geliri yaşamsal ihtiyaçları bugünün toplam 
emek fonu (ücret + sosyal fonlar) kadar 
karşılamayacaksa, yeni çalışma ücreti 
ancak temel yurttaşlık gelirini bugünkü 
emek fonuna tamamlayacak cüzi bir tutara 
kadar düşecektir. Bu tutarın “kapitalizm-
sonrasının toplumsal ve ekonomik 
ilişkilerini inşa etmede” kilit rol 
oynayacağını sanmak ise saflık olur. 

Karanlıkta yaklaşan kapitalizmin 
kamyonunun farını komünizmin şafak ışığı 
zannedenlerin ortak sorunu; mülkiyet ve 
üretim ilişkilerine dokunmadan, zenginliğin 
yeniden dağıtımına dayalı politikalarla 
mevcut sorunların üstesinden 
gelebileceklerini sanmalarıdır. Oysa Marks, 
bu çabanın beyhudeliğini de Gotha 
Programı’nın Eleştirisi’nde gayet açık bir 
şekilde ifade etmişti. 

Kaba sosyalizm (ve onun aracılığıyla 
demokrasinin bir kesimi), burjuva 
iktisatçılardan, dağıtımı üretim 
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biçiminden bağımsız bir şey sayma ve 
bu yüzden de sosyalizmin, özünde 
dağıtım çevresinde dönüp dolaştığını 
hayal etme adetini almıştır. Tüketim 
araçlarının dağıtımı, bizzat üretim 
koşullarının dağıtımının bir sonucundan 
başka bir şey değildir (…) Eğer üretimin 
unsurları bu şekilde dağıtılırsa, 
karşımıza tüketim araçlarının bugünkü 
dağıtımı kendiliğinden çıkar.[xiii] 

O halde Graeber’in de, Wright’ın da 
cevaplaması gereken soru şu: temel 
yurttaşlık geliri hangi üretim tarzında, 
hangi sınıfın iktidarı altında savunuluyor? 

Devrimin İnkârı ya da Dar Alan Solculuğu 

Temel yurttaşlık gelirinin altında yatan 
temel düşünce; herkesin temel yaşamsal 
ihtiyaçlarının çalışmadan bağımsız bir 
biçimde ve koşulsuzca karşılanacağı, 
özgür bir dünya fikridir ve bu fikir özünde 
devrimcidir. Devrimci olmayan şey ise 
bunun herhangi bir siyasi ve toplumsal 
devrim yaşanmadan, demokratik reformlar 
yoluyla sağlanabileceğine veya bu 
reformların devrim mücadelesine hizmet 
edebileceğine dair naif beklentidir. Bu da, 
ne kadar yeni cümle kurarsak kuralım, 
özünde revizyonizmin ve reformizmin 
varoluşsal hatasından başka bir şey 
değildir. 

Revizyonizmin “Kapitalizmden Komünizme 
Kestirme Yol” (Capitalist Road to 
Communism) düşüncesi, devleti ortadan 
kaldırmak ve komünizme ulaşmak için bir 
zorunluluk olan proletarya diktatörlüğü 
uğrağının ve/veya bu uğrağın gerektirdiği 
zora dayalı devrimin inkârına dayanır. Bu 
inkâr da kendini kimi zaman devleti 
yıkmayı var olan devleti “yok saymakla” 
eşitlemekle, kimi zaman iktidarı çözmek 
adı altında demokratik merkeziyetçi parti 
fikrini örgütsüz bir yataylığa yedirmekle, 
kimi zaman da liberal bir şiddet karşıtlığı 
üzerinden gelişen ve burjuva devlet 
şiddetinin onaylanmasına dayanan 
pasifizm ile gösterir. Oysa kapitalizmi 
faşist-burjuva devleti ile, askeri-polisi ile, 
hukuk sistemi ve medyası ile yıkılması 
gereken fiziksel bir güç olarak algılamayan 
ya da bu yıkımı yönetecek savaş 

örgütünün hazırlığını yapmayı “iktidarı 
çözmek” adına reddedenlerin varacağı yer, 
ezilenlerin gittikçe daha fazla daraltılan 
alanını demokratikleştirmeye ya da en iyi 
ihtimalle bu alanı burjuva demokrasisi 
çerçevesinde genişletmeye odaklanmak 
olacaktır. 

Bugün devrim hedefini koruyup da 
burjuva reformlardan işçi sınıfına kazanım 
çıkacağını sananlar ise bilmelidir ki, 
burjuvazi devrimci niteliğini yitireli uzun 
zaman olmuştur. Pazar ilişkilerinin gelişme 
sürecinin işçi sınıfı için faydalı yan ürünleri 
olan demokrasi ve politik özgürlükler ve 
soğuk savaşın işçi yanlısı sosyal devleti 
artık sermayeye bir ayak bağıdır. Burjuva 
demokratik düzlem içinde işçi sınıfına 
kazanım sağlayacak bir reformun 
gerçekleşmesi bugün mümkün değildir. 
Yani ne robot vergisi, ne de temel 
yurttaşlık geliri işçi sınıfına kazanım 
sağlayacak bir politik programın 
maddeleri olamaz. İktidar burjuvazideyken 
sınırını ve hareket biçimini sermayenin 
belirleyeceği bu projeler “kapitalizm-
sonrasının toplumsal ve ekonomik 
ilişkilerini” değil, en fazla artan bir 
yoksulluğu örgütlemeye amacı güdebilir, 
ki bunun da sonu ezilenler arası gerici iç 
savaşlara varır. Bunu anlamak için teoriye 
de ihtiyaç yoktur. Tüm ülkelerde işçi 
sınıfının azalan ücret ve sosyal devlet 
fonları karşısında şovenizme faşizme, 
yabancı düşmanlığına nasıl da kolay 
yönlendirildiğini, ucuz işgücü için anti-
demokratik yönetimlerin nasıl 
desteklendiğini görmek için ihtiyaç olan 
şey bir çift gözdür. 

Giderek daralan daireyi esnetme, 
esnemiyorsa da eşit parçalara bölme 
uğraşında ısrar edip, bu ısrarda devrimci 
bir rüya görenler, aslında tarihsel 
materyalizmin “Bütün bir insanlık tarihinin 
ilk öncülü, hiç kuşkusuz, canlı insan 
bireylerinin varlığıdır. Dolayısıyla, 
saptanması gereken ilk olgu, bu bireylerin 
fiziksel yapısı ve bu yapı sonucunda 
doğanın geri kalanıyla kurdukları 
ilişkilerdir”[xiv] diyen temel tezi 
reddetmekte, insanlar arası ilişkileri 
tükenen fiziksel koşulların değil, 
düşüncelerin belirleyeceğini söyleyen bir 
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tür idealizme saplanmaktadırlar. Tabii, öte 
yandan, SSCB deneyimi üzerinden kıtlık 
ekonomisini ve savaş komünizmi 
eleştirilerini ağzından düşürmeyenlerin 
halihazırda burjuvazinin yarattığı yapay 
kıtlığı demokratikleştirme çalışmaları da 
tarihin bir ironisi olsa gerektir. 

Kapitalizmin emperyalist küreselleşme 
evresinde sermaye sınıfı robotlu üretim ile 
üretimi bir kez daha beyhude bir şekilde 
devrimcileştirmeye ve bu yolla azalan 
kârların önüne geçmeye çalışmaları 
karşısında komünistlere düşen şey, bu 
geçişin sancılarını hafifletecek beyhude 
yeniden-dağıtım projelerine demokratik 
bir içerik kazandırmak için debelenmek 
değil, bir yandan sermaye sınıfının 
devrimci niteliğini kaybettiğini, kitlelerin 
sefaleti üzerinden üretici güçleri 
geliştirmenin matematiksel olarak 
mümkün olmayacağını ve bunun ancak ve 
ancak üretim araçlarının toplumsal 
mülkiyeti ve sosyalist planlı bir üretimle 
mümkün olacağını propaganda etmek, 
diğer yandan da zor yoluyla 
gerçekleştirilecek bu devrime önderlik 
edecek komünist partisini tüm araç ve 
biçimleriyle örgütlemek olmalıdır. İşçi 
sınıfının kazanımları sorunu bugün her 
zamankinden daha fazla “iktidarın kimde 
olduğu” sorunudur. Sınıfa ve öncülerine 
düşen, iktidar bilinci taşımayan analiz, 
program ve eylemlerden fayda çıkarmak 
olamaz. 
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TRANS SAVAŞÇILAR 
NEREDE? 
Sylvia Jordan 

 

 

 

 

 

 

“Translar olarak gurur duymamız gereken 
bir direniş tarihine sahibiz. Trans savaşçılar 

geçmişte köle sahiplerine, feodal 
derebeylerine ve kapitalist patronlara kafa 
tuttular. Bugün de trans savaşçılar olarak 

adil bir toplum için mücadeleye katılıyoruz. 
Topyekün değişim için mücadelenin bir 

parçası olan trans hareketimizin taleplerini 
yükselterek, insanları yaşadığımız baskılar, 

kazanımlar ve yaratmak istediğimiz toplum 
hakkında eğitiyoruz. İşçi ve emekçilerin 

ihtiyaçlarını karşılayan bir ekonomik sistem 
kuramadıkça hiçbirimiz özgür 

olamayacağız. Translar olarak hiçbir sınıfın 
nefret ve önyargıdan beslenmediği, 

cinsiyetleri, toplumsal cinsiyetleri ve aşkı 
yasaklayan yasaların olmadığı bir toplum 

için savaşıp kazanmadıkça özgür 
olamayacağız. Özgürlüğün şafağında bize 
yol gösteren mücadelemizin önderliğinde 

transseksüel savaşçılar geliyor. 

Leslie Feinberg, Transgender Warriors: 
From Joan of Arc to Denis Roman 

  

Bunlar, transseksüel mücadele ve 
özgürlük tarihini Marksist açıdan ele alan 
ilk ve tek eserin son cümleleridir. 
Transseksüeller (veya translar) cinsiyet 
kimliği, cinsiyet beyanı veya davranışı 
doğumda onlara atfedilen cinsiyete 
uymayan kişilerdir. 

Translar, işçi sınıfı içerisinde en fazla 
kenara itilen ve damgalanan gruplardan 
biridir. Çok büyük oranda evsiz, işsiz olup, 
sağlık sisteminde ve hapishanelerde 
ayrımcılığa maruz bırakılırlar. Hekimlerin 
düşmanca tavırları nedeniyle çoğu trans 
kendi kendisini tedaviye kalkışır ya da özel 
muayenehanelere gitmek zorunda kalır. 
Bunu yapabilmek için bile çoğumuz seks 
işçiliği yapmak veya işimizi korumak için 
kim olduğumuzu saklamak zorunda kalırız. 

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve 
İnterseks (LGBTİ) siyaseti anaakım solda 
ve sendikal harekette genel olarak kabul 
görür. Ancak bu tanınma en iyi ihtimalle 
nazikçe görmezden gelme şeklinde olur. 
Marksist-Leninist harekette buna daha sık 
rastlanır, özellikle de translar söz konusu 
olduğunda. Avrupa’daki kemer sıkma 
politikalarının siyahları, yerli halkları, 
kadınları ve engellileri çok daha fazla 
etkilediği zaten biliniyor. Fakat söz konusu 
politikaları diyalektik materyalist yöntem 
ile analiz etmek niyetindeysek, analize 
LGBTİ’leri, özellikle de transları da dahil 
etmek temel önemde. Marksist teoride 
son yıllarda LGBTİ’lere yönelik bu 
eksikliğin üstesinden gelmek adına 
özellikle Maocu perspektifi temel alan 
proleter feminist akımın doğduğunu 
görüyoruz. Ancak bu çaba çoğunlukla 
transların, özellikle de siyahi trans 
kadınların durumunun giderek daha da 
kötüleştiği ABD’de gözlemleniyor. Bu ne 
anlama geliyor? Daha önemlisi, Feinberg’in 
bahsettiği trans savaşçılar nerede? 

Farklı biçimler alsa da, dünyanın her yerine 
yayılmış bir direniş tarihimiz var. Mevcut 
şartlarda harekete geçmemizi sağlayacak 
en önemli unsurlardan biri bu mücadele 
geçmişimize bakmak, onlardan öğrenmek 
ve başarılardan ilham almak olacaktır. 
Örneğin, Sylvia Rivera öne çıkan bir trans 
aktivisti olsa da diğer bir yönü çok daha az 
bilinmektedir. Riviera’nın ilk eylemi 
Vietnam Savaşı yasasına karşıdır ve 
Stonewall Ayaklanması’nı takiben Porto 
Rico’lu Marksist-Leninist gençlerin Genç 
Lordlar Partisinde örgütlü mücadeleye 
katılmıştır. O ve yoldaşı Marsha P. Johnson 
STAR (Sokak Transseksüel Eylem 
Devrimcileri) örgütünü kurmuş ve bir 
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eylemde Genç Lordlar’ın yanında flama 
açmıştır (Gilligan ve Feinberg). 

Küresel kuzeyde anti-emperyalist 
düşüncenin zirvesi, LGBT özgürlük 
hareketinin yükselişinin yanında, Marksist-
Leninistlerin translara gösterdiği 
dayanışma ve destektir – herhalde 
bugünün sözde sosyalist ve komünistleri o 
günleri görseydi, dehşete düşerlerdi! Tabii, 
o dönemde bundan dehşete kapılan 
translar da yok değildi. Aktivistler o 
dönemde LGBTİ’ler arasındaki ABD-
merkezci zihniyet ile de mücadele 
ediliyordu. Ancak bu istisnalar şu gerçeği 
değiştirmez: trans özgürleşmesi anti-
emperyalizm ile başlamıştır ve güven 
içinde yaşayacağımız bir topluma 
ulaşmamız için hem içeride hem de 
dışarıda emperyalist savaşın bitmesi 
gerekmektedir. Sosyalizm olmadan 
translar özgürleşemeyeceği gibi, translar 
özgürleşmeden sosyalizm diye bir şey de 
olmayacaktır. 

Günümüze geldiğimizde, küresel güneyde 
Filipinler Komünist Partisi translara 
desteğini açıkladığını ve Yeni Halk 
Ordusu’nda dileyen herkesin kendi 
toplumsal cinsiyetini belirleyebileceğini 
karara bağladığını görmekteyiz (Outrage) 

Sosyalist Küba’da cinsiyet geçiş 
ameliyatları, anayasal olarak güvence 
altına alınan evrensel sağlık hakkı 
kapsamında tüm Kübalılar için ücretsizdir. 
2012’de Adela Hernández, Villa Clara 
bölgesindeki Caibarién belediye 
konseyine seçilmiş, böylece hükümetteki 
ilk seçilmiş trans olmuştur. Küba’da bu 
önemli sosyal haklar için mücadele 
verilmiş ve kazanılmış olmasına karşın, 
diğer kapitalist ülkelerdeki durum nedir? 
Türkiye’de translar sadece cinsiyet geçiş 
ameliyatlarının giderlerini kendileri 
karşılamakla kalmazlar, ameliyattan sonra 
iş bulmak veya geçişi resmiyete 
kavuşturmak bile çok zordur. Aile ve 
topluluk desteğinin çok düşük olmasından 
ve translara, özellikle de trans kadınlara 
yönelik şiddetin ve katliamların sıklığından 
bahsetmiyoruz bile… Kurucu Meclis 
seçimlerine aday olarak başvuran Rummie 

Quintero gibi işçi sınıfından siyah 
kadınların çabaları ve Bolivarcı Devrim 
translar için yavaş ancak kararlı bir 
ilerleme sağlayana kadar Venezuela’da da 
durum, Türkiye’dekine benzerdi. 

2012’de Rummie adaylık prosedüründe 
toplumsal cinsiyete dair yapılacak 
düzenlemelere katılmak için Ulusal 
Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Tibisay 
Lucena tarafından çağırılmıştır. 
Quintero trans, homoseksüel ve 
lezbiyenlerin doğrudan istihdamı 
konusunda CNE’ye bir pilot plan sunma 
fırsatı yakalamıştır. Bu plan sayesinde 
Caracas’ın işçi-emekçi mahallelerinde 
yaşayan genç bir trans olan Angela, 
cinsiyet kimliğine ve beyanına saygı 
gösterilen ilk güvenceli işine kavuşma 
şansına sahip olmuştur (Castrillo ve 
Quintero). 

Latin Amerika ülkelerinin sosyalist 
hükümetleri, toplumsal cinsiyet baskısının 
kurbanı olan kadınlara ve translara tavizsiz 
bir şekilde sosyal haklar ve ekonomik 
destekler sağlarken, Türkiye’de trans 
kadınlar kendi cebinden ameliyat olmaya 
zorlanıp, ardından da seks işçisi olmaya 
zorlanmaktadırlar! Türkiye’de parlamenter 
siyaset kadınları marjinalleştirdiği gibi 
transları da neredeyse tamamen dışlar. 
Ezilen toplumsal cinsiyetleri savunmak da 
işçi sınıfı, ve Kürt Halkının özgürlüğü için 
bu faşist düzen ile savaşan yasadışı 
örgütlerin görevi haline gelmiştir. Yasadışı 
komünist partisinin saflarında Rojava’da 
IŞİD’e karşı savaşırken düşen Ivana 
Hoffman, LGBTİ mücadelesinin devrimci 
çizgide geliştirilmesinin enternasyonal bir 
örneği olmuştur. 

Rojava’da, Queer Diriliş ve Kurtuluş Ordusu 
(TQILA) gayet somut bir biçimde LGBT 
özgürlüğü için savaşımı DAİŞ’e karşı Kürt 
ulusal özgürlük savaşı ile yan yana 
getirmiştir. Suriye, Türkiye ve İngiltere’de 
revizyonistler, Brejnevci “resmi” komünist 
partiler muhafazakar siyasi kültürleri içine 
hapsolmuş bir biçimde LGBTİ haklarını 
“burjuva kimlik politikası”, Kürt ulusal 
hareketini de “milliyetçi” olarak görüp 
yasaklarken, bu iki hareket somut olarak 
yan yana gelip ortak düşmana, faşizme 
karşı ortak özgürlük için savaşıyor! 
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LGBTİ özgürlük mücadelesi özellikle 
emperyalist ülkelerde, öyle ya da böyle, 
bir şekilde her zaman komünist bir temele 
bağlı olmuştur. Ancak translar bu 
tartışmanın hep dışında bırakılmışlardır. 
Sosyalist ve komünist hareket içinde işçi 
sınıfının tarihsel erkeklik ile, çekirdek 
ailenin “eve ekmek getiren” heteroseksüel 
erkek sanayi işçisi ile uyuşmayan 
unsurlarına yönelik düşmanlık 
beslemekten vazgeçmeyen bir çizgi 
vardır. İşçi sınıfı ailelerinin bu şekilde 
resmedilmesi tarih-dışı ve anti-Marksist 
olmasının yanında, LGBTİ’lerin, özellikle 
de, neredeyse tümüyle işçi sınıfına 
mensup olan transların üzerinde derinden 
olumsuz bir etki bırakmaktadır. Sosyalist 
ve komünistler tüm saflarına sirayet etmiş 
bu beyaz, erkek şovenizm ve tecavüz 
kültürü ile mücadele ediyor olsalar bile, 
transların bundan zarar görmeye devam 
etmeleri yine de kaçınılmaz olmaktadır. 
Birçoğumuz başka şansımız olmadığı için 
en azından sağlık hizmetlerine erişim ve 
yasal kabul görme hakkı için trans-dostu 
burjuva feminist gruplara katılmak 
zorunda kalıyoruz. Özellikle translar için 
güvenli alanlar sunulabilen emperyalist 
ülkelerin Marksist çevreleri içindeki 
feministler arasında varoluşumuz ise 
sadece akademik bir “toplumsal cinsiyet 
eleştirisine” malzeme oluyor, ki bu da 
maalesef sadece emperyalizmin, 
kapitalizmin amaçlarına hizmet ediyor. 
Gerçekte, transfobik olan sözde 
feministlerin “toplumsal cinsiyet 
eleştirisine” dayalı argümanları, transları 
anti-Marksist ve mekanik materyalist 
analize tâbi tutmaktan başka bir işe 
yaramıyor. Analizleri, ataerkinin köklerini 
oluşturan biyolojik özcülüğü yeniden 
üretiyor ve bu özcülük transların varlığını 
reddetmek için kullanılıyor. Bu hatalı 
“analizlerin” hiçbir devrimci hareket içinde 
yeri olamaz. Burjuva idealizmine ait bu 
kalıntıları acımasızca yok etmek toplumsal 
bir görevdir. Transfobi, Marksist analizin 
hiçbir türü ile uyumlu değildir ve anti-
emperyalist, işçi sınıfı mücadelelerinin 
potansiyellerini yok etmekten başka hiçbir 
işe yaramaz. 

Sonuç olarak, transfobi, sömürgecilerin ve 
emperyalistlerin işçilere dayattığı ataerkil 

koşulların sonucundan başka bir şey 
değildir. Feinberg bunun farkındaydı ve 
Gosset de onu alıntılayarak bu gerçeği 
yeniden dile getirmektedir: 

Leslie emperyalist girişimlerin ve 
sömürgeci mantığın queer ve translığı 
nasıl  bir silah gibi kullandığını gösterdi. 
2007’de ASWAT konferansında Leslie: 
“Bugün ABD’den İsrail’e 
emperyalistlerin kadınların, geylerin ve 
transseksüellerin deneyimlerini 
emperyalist savaşın bahanesi olarak 
nasıl kullandıklarını görüyoruz. 
Beyazların üstünlüğü ideolojisinin 
sömürgeci ‘medeniyet götürme’ 
iddiasının yerini emperyalist ‘demokrasi 
götürme’ iddiası alıyor” diyor. 

Leslie ayrıca toplumsal cinsiyet ve 
cinselliğin kriminalize edilmesinin 
sömürgecilik tarihinden 
ayrılamayacağını da gösterdi: “İngiliz 
Mandası Filistin’e eşcinsellik karşıtı 
yasayı getirdi. İsrail işgalciliği de bu 
mirası devam ettirdi.” Sömürgeci beyaz 
yerleşimci cinselliğinin ve onun ırkçı ve 
emperyalist mantığının varsaydığının 
aksine, Leslie’nin vurguladığı üzere 
“cinsellik, cinsiyet beyanı ve bedenler 
emperyalist savaş ve ırkçılığa karşı 
dişediş bir mücadele verilmeksizin 
özgürleştirilemez.” 

…Leslie’nin sömürgeci yerleşimciliğe 
eleştirisi böylece daha fazla anlam 
kazanır. Leslie, Filistinlilerin 
mücadelesinin tekil olmaktan çok 
sömürgecilik karşıtı direnişin bugün de 
küresel ölçekte devam eden geniş 
tarihinin bir parçası olarak okur: “Filistin 
kurtuluş hareketi sömürgecilik karşıtı 
bir harekettir.” Transgender 
Warriors’da Leslie, sömürgeci 
yerleşimciliğin zaman ve mekandaki 
devamlılığını gösterir ve Filistin’in işgali 
ile ABD sömürgeciliğinin inşasının 
soykırımcı projesi olan Yerlilerin 
topraklarının işgalini tarihsel olarak 
birbiriyle karşılaştırır (Gosset). 

Zaman değişiyor. O eski Troçkist sol 
tarihten nasıl silinip gittiyse burjuva trans 
reformist hareketin sonu da hızla 
yaklaşıyor ve işçi sınıfının, özellikle de 
trans işçi sınıfının özgürleşmesi bir 
zorunluluk haline geliyor. Marksist-
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Leninistler’in ezilen toplumsal cinsiyetlere, 
özellikle de translara yönelik her türden 
nefrete ve ayrımcılığa karşı en çok bugün 
birleşmesi gerekiyor. Marksizmi bu alanda 
geliştiren bir teori üzerinde çalışmak trans 
işçi sınıfının tamamını özgürleştirecek bir 
sosyalizm ve komünizm inşa etmek için 
elzemdir. Emperyalist sistemin kendisini 
yıkmak için mücadele etmeden, tek başına 
transların ve ezilen tüm toplumsal 
cinsiyetlerin özgürlüğü için mücadele 
etmek bizi başarıya götürmeyecektir. 

Kısacası, komünistler her yerde mevcut 
toplumsal ve siyasal düzene karşı 
mücadele eden her devrimci hareketi 
desteklerler. (Marx ve Engels, 1848). 

Komünistler mevcut toplumsal düzene ve 
onun semptomlarına karşı verilen bütün 
mücadeleleri başından beri hep bir araya 
getirmeye çalışmışlardır. Transfobi ve 
cinsiyetçilikle mücadele de dahil olmak 
üzere yoksulların ve ezilenlerin 
mücadelelerini bir araya getirme görevi 
bugün de Marksist-Leninistlerin önünde 
durmaktadır. Bu yolda trans kadınlara 
yönelik şiddete karşı mücadele önemli bir 
buluşma noktası olmalıdır. 

Faşizm, kapitalizmin en yüksek aşaması 
olan emperyalizmin çocuğudur. Anti-faşist 
mücadele, tüm ezilen halkların ve 
kimliklerin, özellikle de kadınlar ve trans 
kadınların özgürlük mücadelesine aktif 
katılımı gerektirir. “Dünyanın tüm işçileri ve 
ezilen halkları – birleşin!” şiarının 21. 
yy.’daki gereği budur. 
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Üretken insan topluluğu prensipte, iki 
yoldan birisiyle  oluşturulur. İlkin o, bilinçli 
biçimde düzenlenebilir. Ölçeği ister 
kendine yeterli ataerkil bir aile, ister 
komünal bir aşiret veya ister sosyalist bir 
toplum olsun, böyle bir toplum, toplumsal 
bilincin temsilcileri olarak davranan 
organları yaratarak, bu organlar 
aracılığıyla, üretimin kapsamını ve 
yöntemlerini belirler ve bu yolla elde 
edilmiş toplumsal ürünü üyeleri arasında 
dağıtır. Üretimin maddi ve insan-yapımı 
koşulları verili olmak kaydıyla, yeni 
ürünlerin üretiminin yöntemine, yerine, 
niceliğine ve bu üretimde kullanılabilir 
aletlere dair tüm kararlar, pater 
familias (aile babası) veya sosyalist 
toplumun yerel bölgesel veya ulusal 
komiserleri karar verir. İlkinin kişisel 
deneyimi, kendisine, ailesinin ihtiyaçlarının 
ve üretken kaynaklarının bilgisini verir; 

ikincisi toplumlarının gereksinimlerine dair 
benzer bir bilgiyi, üretim ve tüketime dair 
kapsamlı düzenlenmiş istatistikler aracılığı 
ile elde edebilirler. Böylece, toplulukların 
görevlendirilmiş temsilci ve liderleri, 
topluluğun tüm ekonomik hayatını, 
topluluk üyelerinin ihtiyaçlarına göre, 
bilinçli öngörü ile şekillendirebilirler. 
Böylesi bir topluluğun bireysel üyeleri, 
üretken etkinliklerini, üretken bir 
topluluğunun üyesi olarak bilinçli biçimde 
düzenlerler. Onların emek süreçleri ve 
ürünlerinin dağıtımı merkezi kontrole 
tabidir. Onların üretim ilişkileri, dolaysız 
biçimde, açıkça toplumsal ilişkiler olarak 
görünür. Bireyler arasındaki ekonomik 
ilişkilerin, bireysel eğilimler tarafından 
değil, toplumsal düzen, toplumsal 
düzenlemeler tarafından belirlendiği 
görülebilir. 

Bu bilinçli örgütlenmeye sahip olmayan 
bir toplumda işler farklıdır. Böyle bir 
toplum çok sayıda bağımsız bireye 
çözünmüştür, ki bunlar için üretim, sosyal 
bir sorun olmaktan ziyade özel bir iştir. 
Başka bir deyişle bu toplumun üyeleri, iş 
bölümünün ilerlemesi ile başkalarıyla iş 
yapmaya zorlanan özel mülk sahipleridir. 
Bunun gerçekleştirilmesini sağlayan 
eylem ise metaların alım-satımıdır. Bu 
eylem, aksi halde özel mülkiyet ve iş 
bölümü tarafından benzemez birimlere 
parçalanacak olan bir toplumdaki 
bağlantıları kuran yegane eylemdir. 
Mübadele, toplumsal yapıda bu aracı 
işlevini oynadığı için ve o oranda teorik 
ekonominin konusunu oluşturur. Şüphesiz 
mübadelenin sosyalist toplumda da 
meydana gelebileceği doğrudur. Ama 
sosyalist toplumdaki mübadele, ancak 
ürün, toplumsal bakımdan istenen bir 
norma bağlı olarak üleştirildikten sonra 
gerçekleşebilir. Bu nedenle, sosyalist 
toplumdaki mübadele eylemi, yalnızca 
toplumsal dağıtım normunun bireysel bir 
uyarlaması, öznel eğilim ve 
düşüncelerden etkilenen bireysel bir 
eylem olabilir. Böyle bir mübadele biçimi 
ekonomik analizin konusu olmaz. Bu 
edimin, teorik analiz için önemi, oyun 
odasındaki iki çocuk arasındaki oyuncak 
değişiminden daha fazla önemli 
olmayacaktır, ki çocukların bu değiş 
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tokuşu, babalarının oyuncak dükkanındaki 
alışverişinden nitelikçe temelden farklıdır. 
Çünkü, ikincisi, toplumun, üretken bir 
toplum olarak kendisini gerçekleştirdiği 
mübadeleler toplamının sadece bir 
unsurudur.  Üretken bir toplum kendisini 
böyle mübadele eylemleriyle ifade 
etmelidir, çünkü ancak bu yolla, toplumun 
özel mülkiyet ve iş bölümü tarafından 
çözülmüş birliği yeniden kurulabilir. 

Tıpkı, Marx’ın dediği üzere, bir ceketin 
mübadele ilişkisi içinde, bu ilişkinin dışında 
olduğundan daha fazla etmesi gibi, biz de 
mübadelenin bir toplumsal bağlam içinde 
diğerinden çok daha büyük anlamının 
bulunduğunu söyleyebiliriz. Özel 
mülkiyetin ve iş bölümünün bireylerin 
bağlarını kopardığı ve aynı zamanda onları 
birbirlerine bağımlı kıldığı bir toplumda, 
birleştirici etkeni sağladığı zaman, 
mübadele ayırt edici bir sosyal güç haline 
gelir. Sadece böyle bir toplumda, alım-
satım, toplumsal yaşam sürecini temin 
etme işlevini üstlenir. Böyle bir toplumda, 
tüm olası alım-satım işlemlerini 
tamamlamanın çıktısı, komünist, bilinçlice 
planlanmış bir toplumda merkezi 
otoriteler tarafından gerçekleştirilir; yani, 
neyin, ne kadar, nerede ve kim tarafından 
üretildiği. Kısacası, alım-satım, meta 
üreticileri arasında, sosyalist bir toplumda 
üretimi düzenleyen otoritelerin dağıttığı 
şeyleri dağıtmalıdır, emek sürecini 
planlamalıdır vb. Teorik iktisadın görevi, bu 
türden alım-satımı yöneten ve tıpkı 
sosyalist bir toplumda otoritelerin yasa, 
kararname ve talimatlarının üretimi 
yönettiği gibi, meta üreticisi bir toplumda 
üretim sürecini düzenleyen yasaları 
keşfetmektir. İki sistem arasındaki fark, 
emtia üreticisi bir toplumda, iktisadi yasa 
üretim üzerinde doğrudan insan zekasının 
değerlendirmeleri aracılığıyla uygulanmaz 
ama bir doğa yasası tarzında işler ve 
‘doğal toplumsal gereklilik’ gücüne sahip 
olur. 

Ayrıca, alım-satım bir başka sorunun da 
yanıtını vermelidir: üretim bağımsız 
zanaatkar tarafından mı üstlenilmelidir, 
yoksa kapitalist girişimci tarafından mı? Bu 
sorunun yanıtı, mübadele ilişkisinin, basit 
meta üretiminden kapitalist üretime kadar 

değişimi içinde bulunmalıdır. Mübadele 
eyleminin kendisi, nitelik bakımından 
sadece farklı toplumsal sistemler arasında 
değişir; örneğin, sosyalist toplum ile meta 
üreticisi toplum arasında. Meta üreticisi bir 
toplumda mübadele eylemi nitelik 
bakımından tek biçimlidir, malların alınıp 
satıldığı niceliksel oranlar ne denli 
değişken olsa da. Böyle bir toplumda, 
nesnel bir toplumsal etken, mübadele 
ilişkilerinin temelini oluşturur: alınıp satılan 
mallarda cisimleşen toplumsal bakımdan 
gerekli emek zamanı. Komünist toplumda, 
diğer yandan, mübadelenin yegane temeli 
malların öznel bakımdan eşitlenmesidir, 
denk bir istektir. Böyle koşullar altında 
mübadele tümüyle rastlantısaldır ve 
dolayısıyla teorik iktisat için olası bir 
inceleme konusu oluşturmaz. Teorik 
analize uygun olmamakla birlikte, sadece 
psikolojik terimler içinde ele alınabilir. 
Ancak mübadele her zaman iki şey 
arasında niceliksel bir oran biçiminde ele 
alındığı için, insanlar farkı anlamazlar. 

Mübadele eylemi toplumsal ürünlerin 
dolaşımında gerekli bir aracı haline gelir, 
çünkü bunların dolaşımı başlı başına bir 
toplumsal ihtiyaçtır. Tek ya da tecrit olmuş 
bir mübadele tamamen rastlantısal 
olabilir, ama malların toplumsal dolaşımını 
sağladığında ve toplumun üretken ve 
yeniden üretken süreçlerinin 
gerçekleşmesini sağladığında, mübadele 
genel ve kurumsallaşmış bir pratik haline 
gelir. Toplumsal üretim böylece bireyler 
arasındaki mübadelenin bir koşulu olur ve 
sadece bu yoldan, bireyler topluma 
entegre olurlar ve toplam toplumsal 
ürünün kendilerine düşen parçasını ancak 
bu yoldan paylaşabilirler. Bu durum, 
mübadele eylemini, rastlantısal, keyfi ve 
öznel alandan uzaklaştırarak, onu tek 
biçimli, zorunlu ve nesnel olanın düzeyine 
yükseltir. Malların toplumsal dolaşımının 
ön koşulu olarak, mübadele eylemi, aynı 
zamanda, her birey için yaşamsal bir 
ihtiyaçtır da. Özel mülkiyete ve iş 
bölümüne dayanan bir toplum, üyeleri 
arasındaki bu alım-satım eylemleri 
sayesinde mümkündür; alım-satım 
sayesinde bir toplum haline gelir. 
Mübadele, ekonomik bakış açısından, 
böyle bir toplumun yegane toplumsal 
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sürecidir. Sadece böyle bir toplumda 
mübadele eylemi özel bir analizin konusu 
haline gelir, ki bu analizin sorusu, 
mübadele eyleminin, toplumsal malların 
dolaşımının bir aracı olarak nasıl 
yükseldiğidir. 

Mübadele, bir malı, meta haline getirir. 
Artık bu nesne, bireysel bir ihtiyacın 
tatmini amacıyla üretilmemiştir, bu amaçla 
var edilip, bu amacın tatmin edilmesiyle 
ortadan kaybolmaz. Tam tersine, toplum 
hedeflenerek üretilmiştir, ve kaderi, şimdi 
sosyal malların dolaşımını düzenleyen 
yasalara bağımlı olduğu için, Odysseus’un 
kaderinden daha kaprisli olabilir; zira, 
Newport’un Argus-gözlü (Mitolojide 100 
gözlü bir canavar, çn) gümrük 
memurlarının yanında, tek-gözlü 
Polyphemus (Odysseus ve adamlarını bir 
mağaraya hapseden tek gözlü dev, çn.) 
nedir ki, ya da Alman et müfettişlerinin 
yanında, adil Circe?(Odysseus’un bütün 
adamlarını domuza dönüştüren, ancak 
sonra evlerine dönmeleri için yol gösteren 
tanrıça, çn) O mal bir metaya dönüşmüştür 
çünkü onun üreticileri, birbirleriyle 
bağımsız üreticiler olarak karşılaşacakları 
özgün bir toplumsal ilişkiye katılmışlardır. 
Aslında doğal, sorunsuz bir nesne, bir mal, 
bir toplumsal ilişkiyi ifade etmeye başlar, 
sosyal bir boyut kazanır. O emeğin bir 
ürünüdür, artık sadece doğal bir nitelik 
değil, ama toplumsal bir olgudur. 
Dolayısıyla, bu toplumu üreten ve çalışan 
bir topluluk olarak yöneten yasaları 
bulmalıyız. Bireysel emek şimdi yeni bir 
boyut içinde, toplumun tasarrufundaki 
toplam emek gücünün bir parçası 
olarak  ortaya çıkar ve sadece bu bakış 
açısından değer-yaratan emek olarak 
belirir. 

Mübadele böylece, analizin alanına girer, 
çünkü artık o sadece bireysel ihtiyaçları 
tatmin etmekle kalmaz, ama aynı zamanda 
toplumsal bir gereklilik haline gelir; 
bireysel ihtiyacı kendi aracı haline getirir 
ve aynı zamanda onun tatminini 
sınırlandırır. Çünkü artık bir ihtiyaç, ancak 
bu toplumsal gerekliliğin izin verdiği 
ölçüde karşılanabilecektir. Bu, kuşkusuz, 
sadece bir ön varsayımdır, zira insan 
toplumu bireysel ihtiyaçların karşılanması 

olmaksızın düşünülemez. Ne var ki, bu, 
mübadelenin basitçe bir bireysel ihtiyaç 
işlevi olduğu anlamına gelmez; ki, 
kolektivist bir ekonomide gerçekten de 
böyle olurdu. Ancak meta toplumunda, 
bireysel ihtiyaçlar, mübadelenin onların 
toplumun ürününe katılmasına izin verdiği 
ölçüde karşılanabilir. 

*Hilferding’in Finance Capital, A Study of the 
Latest Phase of Capitalist Development, 
Routledge Press, 2006 adlı eserinin, “The 
Necessity of Money” bölümünden 
çevrilmiştir. Başlık bize aittir. 
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