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öıtsöz

1960'dan bu yana demokratik gelişmemiz hızlanmıştır. Fikir
akımları. çeşitlenmiş, mevcut çerçevelerden taşmıya başlamış-
tır. Başlıca kayda değer bir değisiklik, sosyalizmin, Millet MeÖ-
lisi kürsüsünden de seslenir oluşudur.

Hem demokrasinin icaplarına uymak, hem daha ileri bir
memleket olmak d6valarımz, bizi alışılan görüş ve düşünüşleri-
mizi geniş|etmeye zorlamaktadır.

İçerde, dışarda çeşitli akımlar, gelenek ve göreneklerimizle
çatışmaktadır. İster çevresinde cereyan etsin, ister gönlünde,
bu çatışmalar yurttaşın içinde de meltemler estirmekte, belkİ
de fırtınalar yaratmaktadır. Medenileşme vetiresinin bu merha-
lesine varı|dı mı, medeniliğin nimetleri kadar külfetleri de ol-
duğu anlaşılıyor. Doğruyu eğriden ayırt etmek, pirincin taşını
ayıklamak külfeti artık yurttaŞa yüklenmektedir.

Ekonomik hayatımızdaki serbestlik mi, yoksa devletçilik mi
çatışmasını da, bir karma ekonomi formülü içinde bağdaştırı-
yoruz derken, son gelişmeler bu zıtlığı, Batılı ekonomi sistemi
mi, yoksa sosyalist sistem mi şeklinde, daha da siıırilterek, tek-
rar ortaya çıkarmış bulunuyor.

Bu konuda sosyalistlerimiz pek keskindirler. Bütün geride
kalmışlığımızı Batı|ı sisteme yormakta, kurtuluşu ise, sosyalist
sisteme bağlamaktadırlar. Geri kalmışlığımızı kimse ink6r ede-
miyeceğine, bundan kurtulmaya herkes teşne olciuğuna göre,
on|arın telkinleri, şu her derde dev6 sosyalizm reçetesi i|e, kese
yoldan, hasretini çekriğimiz ileri bir memleket oluvermektir.
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Bugünün Batılı sistemi nedir? Bunun tersi sosyalist sistem
nasıt şeydir? Rejimi gerçek demokrasi olan her memlekette
bunlar tartışılmıştır. Bizde de tartışılmaktadır, daha da tartışı-
lacaktır. Fakat hangisiııi tercih edersek edeiim, her sistemin
ödemekten kaçınamıyacağımız birer bedeli olacaktır.

Mese|e şudur : emniyetimiz ve refahımız bakımından, bu

sistemler bize neye, nelere m6t olacaktır? Bunun cevaplarını
iyice bitmeliyiz. Nihayet, az zararhsını çok zararlısından ayırt
edecek ve kararını verecek olan yurttaşın da, öğrenip bilmesine
yardım etmeliyiz.

Memleketimiz özel sektörüııün geniş bir kısmını temsil eden
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa|arı Bir-

liği, teşkil6t mensuplarına olduğu kadar yurttaşlarımıza 99,_ b,
sal,ıada, hizmet maksadıyla zaman zaman tercüme veya telif bro
şürler, kitaplar yayınlamaktadır.

Bu yayın dizisi içinde şu kitapla, bu sefer, Birliğimizin teş,
kil6t itibariyle - mütenazırı olan Amerika Birleşik Devletleri Ti,
caret Odasınca yayınlanmış bir broşür serisinin tercüınesini
sunmaktayız. Eser, Amerikan yurttaşına hitap etmekle beraber,
ağırlık merkezile Doğu ve Batı ekonomik rejimlerinin izahlı blr
mukayesesini vermektedir. 8 broşürden ibaret olan asıl eserin
ilk ve son bölümleri doğrudan doğruya komünizm tehlikesine ve
buna karşı mücadeleye ayrılmıştır. Aradaki 6 bölümde ise, pi-

yasa ekonomisi ile güdümlü ekonominin çeşitli veçheleri, esas
s6ikleri, mekanizması ve işleyişi, orta tahsilli kimselerin de
kavrayabilecekleri tarzda anlatılmaktadır. Bu bahisler, yurttaş,
larımızın ekonomik anlayışlarını ve Doğu Batı sistemleri hak-

kındal<i yargı|arını kolayIaştıracak değerdedir.

E|inizdeki şu kitap, ingilizce 8 broşürden ilk 4 ünü ihtiva
ediyor. Geri kalan kısmını ayrı olarak, buna ek bir ciltte takdim
edeceğiz.
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BöLIİM : I

ı(ııtuillzll IEHı[lıırsl

Çoğumuz komünizmin bütün dünyada hürriyeti
tehdit ettiğini kabul eder,

,,Soğ,uk Harpıı tAbirini kullanrr,

,rİnsanlarrn aklını çelmek için yapılan savaş» tan
bahseder,

,,Hürriyet için mücadele» den söz açar,

«Mücadele halinde olan iki hayat tarzl»ı konusunu
tartışırrz.

Gazetelerimiz, bütün dünyadaki çıban başlanna
ait haberlerle doludur. Komünizm Küba'da, Ameri,
lia'nln eşiğine kadar gelir ve çok uzaklardaki Vietnam
gibi küçük bir memlekette ve Batı Berlin gibi bir şehirde
hürriyeti tehdit eder. Başka memleketlerin ekonomile-
rini kuvvetlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri
bir taraftan milyarlarca dolar harcarken, bir taraftan da
Polaris denizaltılarrnı, kıt'alar arası mermileri ve modern
harbin diğer silö}ılarını geliştirip imal etmek için mil-
yarlar döker.

Komünizmin tehlikesinin anlaşrlması kolay olma-
mrştrr. Çünkü Amerika barış içinde yaşamak isteyen
bir memlekettir. Böyie olduğu için de, bütün milletler
liderlerinin aynı gayeyi güttüklerine inanmak ister.

Fakat İkinci Dünya Savaşından sonraki hAdiseler
Amerika'nrn hayallerini suya düşürmüştür.

ı
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İkinci Dünya Savaş devam ettiği müddetçe Birle
şik Amerika, Sovyetler Birliğine harp malzemesi' ver,

miş, baştra şehirlerde yardım etmiş ve bunu harpteıı
,*, Komünist liderleriyle anlaşmaya, varabileceği

ümidile yapmrştır.

Fakat bugün durum değişgniştir. Birçok bıüranlar,
sayıslz konferanslar ve bir sürü ihlöl edilmiş muahede,

leİ neticesinde Amerika kendini şu acı hakikatle karşı

karşıya butmuştur: Anıerika şiındi bir oorolma ıaüaşflı(ı

sürükWnmiştir.

KOMÜNiSTLER AMERİKA BİRLEŞIK

DEVLETLEBİYLE NEDEN SAVAŞ
HALiNDEDiR?

Amerikalrların çoğu komünistierin kendilerine
karşr neden amanslz bir mücadeleye girişmiş olduklarr-
nı anlamakta güçlük çekerler. Amerika'ya karşı bu kin
ve düşmanlrk neden ileri geliyor? Komünistlerin Ameri,
ka'yr mahvetmek istemelerinin sebebi nedir?

Bazr kimseler komünist tehdidi Rus mi!liyetçiliği,
nin bir tezahürüdür, demekle meseleyi savuşturmaya

çatışrrlar. Onlara göre Rusya'nrn idareciieri herzaman
imparatorluklarrnr genişletmek istemişlerdir. Ve Sov-

yetler Birliği'nin bugünkü tutumu da bu siyasetin de-

vamrndan başka bir şey değ,ildir.

Rus emperyalizminin bugünkü mücadelede rol oy,

nadrğr muhakkaktrr. Ama komünist tehlikesi Rus nas-

yonalizminin arzettiği tehlikeden çok daha. ciddidir,
Bu tehlikenin köklerini komünizmin hedeflerinde, tak-

tiklerinde ve stratejisinde, yani mayasrnda aramak ica-

beder. Emperyalist Rusya komşu memleketlerr saldırır
ve o şekilde gelişmeğe çahşırdı. Hatbuki komünizm bü-

tün dünyaya saldırmaktadrr. Çünkü mahiyet itibariyle

-4_



mil]etlerarası bir teşkil6,ttır. Gayesi dünyayı ele geçin
mek ve hakimiyeti altına almaktır.

KoıinÜNısT FELSEFESiNıN
BABASı KARL MARXTIR.

Komünistlerin Amerika ile neden savaş halinde ol-
duklarınr anlamak için Marx ve Lenin'in felsefelerini
krsaca gözden geçirmek faydalı olur.

Karl Marx (1BlB - 1BB3) ve aynı yolun yolcusu olan
Friedrich Engels, komünizm hedeflerini tesbit eden iki
insandır. Bu hedeflere <<s95y4|ist ihtilölinin efsinesb de
nildiği de v6kidir.

Nisbeten küçük bir komünist grubu ile Rusya'yı ele
geçirme plAnlarrnr hazrrlayan Nikolai Lenin (1B?0 - 1924)
ise gerekli taktik ve stratejileri, yani komünist partisi,
nin çalışnıa doktrinini ortaya koymuştur.

Komünistlerin bugünkü cemiyet hakkındaki görtiş.
]eri I{arl Marx'ln kafasuıda beliren fikirlere dayanmak-
tadır. Bu fikirler Lenin, Stalin, I(hrushcev, Mao Tse
tung ve daha başkalarr tarafindan bir çok değişikliklere
uğ,ramıştrr.

Marx bir Alman fiiosofu ve i]im adamı idi. Fa.
kat üniversitede profesörlük mesleğini tercih etmişti.
Zamanın sosyalist hareketlerine karrşmrş ve aşrrı görüş.
lerinden dolayı hükümet makamlarile srk sık baş derde
girmişti. Almanya'nın Köln şehrinde çıkardığı gazete
kapatılmış, Almanya'dan sürgün eülmişti. Nihayet
kapağı Londra'ya atmrş ve orada bir taraftan tetkikleri-
ne devam ederken diğer taraftan da yazınaya devam
etmişti.

komünizm kelimesini icat eden ve her milletin di]ine
sokan Marx ile Engeistir. Komünizm t6,biri, şahsi mül.
kiyetin lnğ,veditdiğ,i ve bütün malların herkesin mah ol-

_5_

ı



ı
duğu herhangi bir sosyal teşkilA,t için kullanılabilir. Bu

çeşit tecrübeier tarih boyunca ufak zümreler tarafindan
defalarca denenmiştir.

Mal - mülkü paylaşmak fikri eski olmakla beraber,
komünizm kelimesi ancak 19. asrın başlarında uydurul,
muştur. Bu kelime o srralarda Fransa'da faaliyet göste

ren gizli ihtitAlci cemiyetlerin propagandalarrnda kul,
ianılıyordu. Onlar, bu kelimeye müşterek mülkiyeti kas
tetmek için, daha doğrusu bütün mal ve rnülke, halk
mAnasrna gelen «community» tarafından tasarruf edil-
diğini belirtmek için başvuruyorlardı. İşte Karl Marx
ile hömisi Friedrich Engels, bu kelimeyi benimsemişler,
1848 cie yayınladıkları Komünist Manifestosu adlı eser,

lerinde bol bol kullanmışlardrr.

Manifesto, ihtilal hareketinin ilham kaynağı olmuş
ve bu harekete katrlanlara komünist adr takilmıştır.
Bundan 69 yıl sonra, bu ihtil61ci doktrinin taraftarlarr
Rusya'da Hükümeti ele geçirmişlerdir. Bugtin komü-
nist partilerinin doktrin ve faaliyetleri için kullanılmak-
tadır.

Marx'ln ilerde izinde yürüyecek olan ihtiliicilere
aşıladığı bu iman acaba ne idi? 18 seneden LızIa bir za,
man zarfında Marx, can sıkıcı bir kitap olan Das Kapi-
tal'i yazdı. Bu kitapta Komiinist Manifestosunda ve di-

ğer eserlerde ifade edilmiş olan fikir ve görüşleri inceden
inceye işledi.

Birkaç bin sahife kaplayan ve çoğu karışık olan
nazariyeleri kolayca özetlemek elbetteki mümkün cle-

ğitdir. Fakat onun nazariyelerini çok basit olarak ifade
etmek gerekirse, bizzat Marx'ın da dediği gibi o, tarihe
bir «ilim anahtarı» vermiştir. Ortaya attığı felsefeye
bazan «diyalektik maddecilik, de dendiği vikidir,

Komünistler bugün "diyalektik maddeciliği" son de,

rece geliştirilmiş nazariye ve fikirler olarak tArif eder-

_6-
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ler. Kitabımızda bu felsefenin inceliklerine pek fazla
yer vermeye lüzum görmüyoruz.

Komünistlerin kullandığr şekilde "maddecilik" bi-
zim anladığımız manidan daha geniş bir anlarna gelir.
Bu kelime dünya malına lüzumundan f.az|a önem ver-
mek temayülünden çok daha derin bir mani taşır.
Maddecilik Marx'ın daha ilk günlerde vardrğ,r bir neti-
ceye dayanır ki, o da şudur: "Medeni bir cemiyetin ana,
tomisini o cemiyetin iktisadiyatrnda aramalıdır". Mad-
di şartlardan ayrr olarak ruh ve gerçek yoktur.

Diyalektik kelimesi ise kullanılan mantık dalı ile
ilgilidir, yani takip edilen muhakeme usulü ile.

Marx'a göre büttin cemiyetler birbirini takip eden
' gelişme safhalarrndan geçerler. Derebeylikle idare edi-

len bir topluluk zaman|a kapibalist bir topluluk haline
geiir. Ondan sonra sosyalist bir toplulıık olur ve za-
manla tam manAsiyle komünist bir cemiyet haline gelir.

Marx'ln mantığına göre, bütün ceıniyetlerde bir sı-

nıf ha]k, başka bir sınrfla mücadele halindedir. Esasen
cemiyetin mahiyetini değ,iştiren ve yeni cemiyeti mey-
clana 5etiren bu sınıf mücadelesidir.

Her cemiyeti vasıflandıran şeyler belirli bir sınıfın
hikimiyeti ve "iktisadi istihsalinin tarzıdır". İstihsal
tarzı kapita|izm olunÖa, - komünistlere göre - idare
eden srnıf istihsal vasıtalarrnı elinde tutan ve işçilere
işveren bir zümreden teşekküi eder. Komünistler bu
zümreye burjuva srnıfı yani kapitalist sınrf derler.

Burjuva srnrfınrn karşısında ise işçiler yani «prole,

tarya, vardr.

Marx'a göre istihsal vasrtalarrnr ellerinde buiundu-
rulanlar bunları, bulundurmayanlarr istismar için kul-
lanrrlar.

-7-
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Marx'ln kanaatine göre, kapitalizmi tamamen yok

etmeden bu sistemin kötülüklerini ortadan kaldırmaya
imkAn yoktur. Çünkü bu sistem ayakta durdukça işçile-
rin durumları günden güne daha kötüye gitmeye mah,
kümdur. Ve neticede meydanda ya|nız iki sınıf kalrr:

Çok zenginler ve çok fakirler .. -

Kapitalist.sistem yıkılınca işçiler ayaklanrr, istih-
sal vasrtalarınr, fabrikalarr ve sanayileri ellerine geçire-

rek hikim srnrfrn 61eti olan hükümeti devirirler.

Durum bu şekilde basit olarak açıklandrğında, hür
dünyada yaşayanlar bu nazariyelerin acayip tarafını gö,

remezler. Fakat Marx işçi sınıfina şu yemleri göstererek

onların hoşnutsuzluğunu körüklemiştir:

- Düşmanlığ,ın hedefi Burjuva slnlfı,

- Burjuva srnrfindan nefret etmenin sebepleri -
İşçilerin istismarr,

- Onları üst köşeye çıkaracak ihtiial ümidi,

Bundan başka Marx bütün bu fikirlerini sözüm ona
iimi bir cepheden ele almıştrr. Yaptığı bu ilmi izalılarla
bütün meseleleri mantrki bir şekilde tereyağdan kıl çe,

ker gibi halleder görünür. Marx'ln dediğine göre ko,
münizm kaçınılmaz bir tarihi gelişmedir.

MARX isrİxeıLı YAİ{LIş
TEFSiR ETMİŞTİR

Marxrn yaşadığ,r devirde Sanayi İnkilAbı bir sürü
siyasi, sosyal ve iktisadi problemleri de peşinden sürük-
leyip getirmiştir. İlmin sanayie tatbiki, yeni enerji kay-
naklarrnrn kontrol altına alrnmasl, artan teknik bilgi,
yeni ham maddelerin keşfi ve eskilerinin daha iyi bir
şekilde kullanrlması, yeni nakil ve ulaştırma vasrtaları,
nın geliştirilmesi gibi dmillerin. o srrada hiç kimsenin

-8-



hayalinden geçmeyen bir hayat standardrnı Batı Av-
rupa halkına sağ,lryacağınr Marx önceden sezememişti.

Hür dünyanrn cebirden ziyade grlnıll rrzasiyle iş
görme prensibi, daimi surette gelişen dinanlik bir sis.
temdir ve bu sistem Marx'ın bahsettiği sistemoen çok
fark]rdır.

Marx'ın ilerde daimi surette gelişen dinamik bir
kapitalizmin ortaya çıkabileceğini önceden görmemiş
olması, uücretlerin Değişmez kanunu» deneiı nazariye-
yi önceden kabul etmesinden ileri gelir. Bu nazariyeye
göre, işçilerin gerçek ücret]erini öyle bir seviyede tut-
mak gerekir ki, bu durumda işçi sınıfının eline ancak
ölmeyecek kadar bir para geçer.

Marx'a göre her çeşit malın değeri, o ma]ı istihsal
etmek için gereken emekten meydana geldiğine göre.
gene Marx şöyle der: Bugünkü işçi, sanayiin terakkisiy-
le yükseleceği yerde, hergün bft az daha sefalete düş-
mekte ve yoksullaşmaktadrr. Yoksulluk, nüfus ve ser-
vetten daha sür'atli olarak gelişmektedir.

Ücret]erin değişmez kanununu kabul etmek]e Marx,
istikbali yanlış tefsir etnıiş ve bilhassa Birieşik Amerika
ile diğer demokratik memleketlerdeki geiişnıeler husu.
sunda yanılmıştrr.

Marx, halkın çoğunluğ,unun daha kötü durumlara
düşeceğ,i kehanetinde bulunmuş, halbuki bunun aksine
olarak Birleşik Amerika ve diğ,er demokratik memleket-
lerdeki hayat seviyesi devamlr olarak yükselmiştir.

Gene Marx'ın kehanetine göre, zenginler daha da
zenginleşecek, fakirler bir kat daha fakirlcşeceklerdir.
Ve günün birinde dünyada yalnız iki srnıf halk buiu-
nacaktrr: Çok zenginler ve çok fakirler. Bunun aksine
oJ.arak, orta geiirli sınrfa mensup ailelerin sayısr artmış,
bunlar iyi bir geçim sağladıkları gibi bankalara para
yatrrmak imkAnrnr bulmuşlardrr.

-9-
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Marx'ın diğer bir kabahatı da şu idi: Kapitalist sis,

temdeki tezatlat yüzünden istihsal tamamen aksayacak
ve zamarrla kendi kötelerini doyuramaz hale gelecektir.
Halbuki prodüktivitenin devam]r surette artması. ser-

vetin artmasrna yol açmış ve bu servetin iıütün, halk
tabakalarr arasrnda daha müsavi bir şekilde tevzii mürn-
kün olmuştur.

Marx'a göre işçilerle kapitalisler aras,ındaki mü,
cadele artacak ve işçiler daha isy§nkAr hal: gelecekler-
dir. Haibuki bugün Birleşik Amerika'daki işçiler Ame-
rikan sisteminin kuvvetli destekleyicileridir.

MARX KoMÜNİSTLERE BİR HEDEF cÖsrrnnıişrin

Kapitalizmin ilerde takip edeceği yolu görememiş
olmakla beraber, Marx bu sistemin o günkü mübrem ıne,
seleierini keşfedebilmiştir. Çünkü ücretler düşük. .çalış,
ııa saatleri uzun, çalışma şartları gayet fena idi. Küçük
çocukları çalıştırmak olağan işlerdendi. Gecekondu ma-
h.ajleleri alabildiğine artryordu.

Bir çok kimseler sefaletin bu derece yaygın oluşu
karşrsında endişe duyuyorlardı. Sosyalistler hükümet-
ten istihsal vasrtalarrnr kendi eline almasrnı istiyorlar-
dr. Marx ve taraftarlarr ise «hayalperest sosyalistler»
dedikteri bu kimselerden bir tek hususta farklr düşünü,
yorlardr: Onlara göre mevcut sosyal nizamrn bir ihtil6i-
le devrilmesi zaruri idi ve bunu israrla belirtiyoriardı.

Mani|esto şöyle diyordu: «Komünistler görüş ve ga-

yelerini gizlemeye temayül etmezler. Onlar gayelerine
ancak mevcut sosyal şartların kuvvet kullanarak de-

ğiştiriimesi sayesinde erişeceklerine inanmaktadırlar.»
1949 da A.B.D. Kongresi Komitel,erinden birinin

hazırladığ,r bir raporda şöyle deniliyordu. tıKomü-
nizrn tarihi boyunca kanlı ihtilöl, değişmeyen teır
prensip olarak görünmektedir. Komünizmi başka bir
esasa göre tefsire çalışmak insanı başarısızlığa

-10-
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götürür. Sovyet siyaseti ve komünistlerin tutumları
bu tek gayeye hizmet amacınt güder. İktisadi ve
siyasi politika ve davranışlar, sureti bir işbirliği ve
alttan alta yıkıcı faliyetler, bir devirde sağa kayma, di
ğer bir devirde sola dönme, bütün bunlar tek bir gayeye
yönelmiştir: Dünya İrıtıiaıiı» ,

1956 da belki de bazr memleketlerde kanlı ihtildller
olamryacağr kanaatr ile hareket eden Khrushchev, par-
lemanter yollarla komünizme geçişin mümkün olabile-
ceğini söylemiş fakat ihtilil hedefinden vazgeçmemiş-
tir. Üstelik mümkün olan yerlerde kanlr ihtiiil çrkar,
mak fikrini de reddetmemiştir.

Marx komünistlere iki şey vermiştir ki bunlar onla-
rın bugünkü davranrşlarınr anlamamrza yardrm etmek-
tedir.

Herşeyden evyel onlara bir hedef göstermiştir.
Mevcut sosyal nizamın yrkıimasr ve Komünizmin ku-
rulmasr.

Her komünistin birinci gayesi bu hedefe ulaşmak
için çalışmaktır. Her teklif komünistler tarafindan iki
bakrmdan değerlendiriiir: Komünist olmayan sosyal ni-.
zamı zayıflatmağa yardrm ediyor mu?... Komünizmin
kurulmasrna faydası dokunuyor mu?

Marx'ın taraftarlarrna verdiği ikinci şey maddeci-
lik felsefesidir. Bu felsefe, Khrushchev'in Rus milletine
daha iyi bir hayat standardı sağlama vaatlerinden çok
daha geniştir. Bu felsefeye göre madde dünyası önemli
olan tek dünyadrr.

Batr dünyasr insanlarında, seneler boyunca mane,
vi ölçüler va'zedilmiş, bir yanlrş ve doğ,ru duygusu te-

şekkül etmiş, ferdin hürriyetine, haysiyetine ve önemi,
ne değer veren bir inanrş kök salmıştır. Bütün bu ölçü-
ler, kültürel ve dinsel gelenek ve inançlarrmrzda derin
izler brrakmıştır.

Komünistler, manevi ölçülerimizi, kıymetlendirme

-11 -
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I
duyğumuzu, istediğ,imiz şeyi ve ferdin haysiyet ve öne-

mine olan inancrmızr tanrmazlar ve anlamak istemez-
ler. Onlar insanrn hiçbir şekilde gasbedilemiyecek baa
haklarla dünyaya geldiklerini, bunlar arasında da ha,
yat, hürriyet ve mesut yaşamanın en önemli yeri işgal
ettiğ,ini kabul etmek ve anlamak istemezler.

I{omünistlere göre insan, çevrenin ve bilhassa ik-
tisadi çevresinin eseridir. Bu çevreyi değiştirmekle insa,
nr da değiştirmek mümkündür.

Komünistler, davranlş veya ahmk hususıında kesin
ölçüler kabul etmediklerinden, Komünist dflvasını yü-
rütmek için başvurulacak her hareket onlarca mubah,
trr. Komünizmin aleyhinde olan her şey yalanür ye

yanlıştrr.

PARTıYi KURAN IENıN,DıR

Marx Komünisttere hayatta bir gaye vermiş ve bu
gayeye ulaşmak için çabalayan insanlarrn davranrşla-
rrndan her türiü manevi engelleri kaldırmrştrr.

Lenin bugünkü komünizmi bu temel üzerine kur,
muştur. Komünizmde harekete geçme doktrinini sağla,
yan o'dur. Marx Komünistlere niçin çalışacaklarınr, Le-
nin ise nasıJ. çalrşacaklannı göstermiştir. Ayrıca Lenin
Marxist doktrinine önemli bazr ilkeler ilöve etmiştir.

Marx ile Engels'in, ihtilAJden sonra neler olabiieceği
hususunda pek kesin fikirleri yoktur. Bildikleri tek şey
ihtileli bir sosyalizm çrğrnnın takib edeceği idi. Bu ara
devirde memleketin mevcut müeseseleri ve iktisadi
sistemi baştan aşağr elden geçirilecektir. Bütün kapita-
listler ve diğer mürteci unsurlar şu veya bu şekilde tas-
fiye edilecek veya temizlenecektir.

Bütün geri kalanlarrn inanç ve davranrşlarr tam
manAsiyle komünist otan bir cemiyette yaşamalarrnr
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mümkün kılacak şekilde değiştirilineeye kadar eğitime
t6bi tutulacaktrr.

Marx ve Engels'in bu sosyalizm ata devresinin krsa
olacağına ve ihtilAlin derhal yeni bir cemiyet meydana
getireceğine inandıkları anlaşrlmaktaür.

Lenin, Marx'rn mücerret nazariyelerini uzun vddeli
bir mücadeleye elverişli plAnlar şekline sokmuştur. O,
ihtilAlin sene]erce devam edeceğini ve bu mücadelenin
hem memleket dahilinde, hem de memleket dışındaki
düşmanlara yöneltilmiş olacağınr etrafindakilere telkin
etmiştir. Böylece o, ihtilel fikrini gayeye daha iyi hiz-
met edeceği inancr ile değiştirmiş, bu ihtilAlin tek bir
ayaklanmadan ziyade sürek]i bir mücadele şeklini ala-
cağınr her firsatta tekr4rlamıştır.

Marx ve Engels, aynl zamanda bir memleket için-
deki sınıf mücadelesi üzerinde durmuşlar, Lenin ise bir
devlet içindeki sınıf mücadelesi doktrinini daha da ge-
nişleterek, mi]letler arasrnda srnrf mücadelesi şekiine
sokmuştur. Onun görüşüne göre dünya büyük bir savaş
meydanr idi ve savaş kapitalist devletlerle sosyalist dev-
letler arasrnda cereyan edecekti.

KOMÜNİZM RUSYA,YA GİRİYOR

Marx ve Engels ihtil6,1in Batı Avrupa'daki sanayi-
leşmiş memleketlerde vuku bulacağr kehanetinde bulun-
muşlardr. Halbuki tam aksi ihtilal, en az sanayileşmiş
bir ülke olan Rusya'da patlak vermiştir. Bunun sebeple,
ri arasında Çarlar'ın yıllar boyunca devam edegelen bas-
kıIan ve Lenin'in ihtilen başarmak için sarfettiği gay-
retleri zikretmek yerinde olur. Fakat asrl sebep şüphe-
siz ki, Rusya'nrn Birinci Dünya Savaşındaki büyük ka-
yıpları idi.

Bir avukat olan Lenin, mesleğ,e ciddi olarak sarr]-
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mlş, bütün vaktini Marx'ı tetkike ve ihtilAlci fikirleri
yaymtya harcamrştrr. Gençliğinde, uzun zaman hapiste
yatmış ve siyasi faaliyetierinden dolayı Doğu Sibirya'ya
sürgün gitmişti. 1905 de serbest bırakrlınca, Rusya'yr
terketti ve gittiği Münich, Londra ve İsviçre'den Rus-
ya'ya kucak kucak propaganda broşürleri göndermekte
gecikmedi.

28 ay Birinci Dünya Savaşr içinde bocalayan Çarlık
Rusyası yıkılınca, Lenin'in beklediği büyük fırsat zu,
hur etmiş oldu. Çarlık hükümeti devrilmemiş, kendiliğin-
den düşmüştü. Onun,yerine geçici bir hükümet işbaşına
gelnıişti. Bu hükümette sağ-sol sınırinın ortasında bu,
lunanlarla Çar'a muarız o|an muhafazakör kimseler yer
almıştr.

Gerçekte Rusya'da iki ihtilal olmuştur. 1917 Şubat
ayrnda patlak veren itk ihtilal, bir Komünist ihtiiAJi de-

ğildi. Bu daha ziyade savaştan bezmiş milletin 6ni ve kar-
man çorman bir ayaklanması idi. Bu ihtilal vuku bulduğu
srrada, Lenin İsviçre'de, başka bir komünist lider olan
Trotski New-York'ta, Stalin ise Sibirya'da idi. Ve o gün-
lerde Bolşevik adınr taşıyan diğer komünistlerin çoğu
ya hapiste yahut ta sürgünde bulunuyorlardı.

Yeni geçici Hükümet, siyasi sürgünler için genel
bir af çıkardr ve Bolşevikler memleketi ele geçirmek
amaciyle Rusya'ya döndüler.

Geçici hükümetin başlrca muarrzr işçi ve asker
meb'uslardan müteşekkil Petrograd Sovyeti yani Kon-
seyi idi. Bu meb'usların çoğu Petrograd'daki fabrikalar-
da çalışan işçiler ve yine şehirde buluııan birliklere
mensup askerlerdi.

Lenin, Petrograd Sovyetinin nüfuzunu artırmak
ve bu toplulukta üstünlüğü elde etmeye çalrşmakla
işe başladı. 1917 Ekim ayında serbest seçim neticesinde,
Rus mi]letinin çoğunluğu tarafindan tasvip edilmiş olan
geçici hükümeti devirmeğe muvaffak oldu.

ı
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Ne Rusya'da ne de başka bir memlekette komünizm,
haik bu idareyi istediği için iktidara gelmiş değildir.
Komünistlerin Rusya'da idareyi ellerine geçirmelerinin
sebebi, iyi yetişmiş, disiplinti ve kurnazca idare edilmiş
olmalanna bağlıdır. Halbuki muarrzları, aralarrnCa an-
laşamadıkları için parçalanmış ve zayıf düşmüş kimse-
lerdi. Komünistler, o günden beri hep tatbik edegildik-
leri kuvvet kullanma, dehşet salma, ikna etme ve vaat-
te bulunma usullerine başvurmuşlardrr.

KoMÜNısT, PARTisi

Rusya'da komünizmi kurmak için girişLiğ,i savaşta
Lenin, bazı çalışma prensipleri vazetmiştir ki, bunlar
bugün de partide birer yol gösterici vazifesi görmekte,

dir.

Bu prensiplerden belki de en önemlisi şu idi: Ko,
münist partisi çok sayıda işçilerin katıldığı bir topluluk
olmayrp, profesyonel ihtitAlcilerden kurulu kapalı bir
parti olarak faaliyet göstermeiidir.

Marx'rn düştüğü bir hata ölümünden önce meyda-

na çıkryordu. Avrupa'da işçi ücretleri artmaya başla-

mıştr. Üstelik işçiler elde ettikleri devamlr ilerlemeden
memnun görünüyorlardı. Mevcut sosyal nizam içinde

reformlar yapnak için çalışıyorlar, başka sınrflara men-

sup kimseleri yoketmek için fesat çrkaracakları yerde,

onlarla beraber yaşamayı tercih ediyorlardı,

Lenin meseleyi kendine has bir şekilde halletti,
1902 yılında yayınladığı «Ne Yapmalı" başlıklı broşü-

ründe ileri sürdüğü fikirier, bugünkü komünizmin baş-

langrcı sayrlmaktadrr.

Bu broşürle Lenin şöyle diyordu: İşçiler madem ki
ihtilelçıkarmak,hükümeüveistihsalvasıtalarınıelle.

_15-
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rine geçirmek istemiyorlar, o halde Marx'ln çizdiği yol-

de yürümeye onları zorlamak icap eder.

Bu işi başarmak görevi profesyonel ihtilAlcilerden
kurulu kapalı partiye düşer. Bu partinin mensuplarr iş-

çilere ne]erin yararlı olduğunu bilen kimselerdi- Parti
<ıGerçeği» t6yin edecek ve bu «Gerçek» herkese zorla
kabut ettirilecekti.

komünist partisinin doktrini ve taktikleri za -

man zaman ve icil durumlara göre sağa, soia ve i]eri
geri kaydırılır. MeselA, Stalin, hareket]erini haklı gös-

termek için Marx ve Lenin nazariyelerini kendine göre

tefsir ederdi.

Khrushchev de bazr önemli dAvalarrn veya taktik-
lerin değiştirilmesinde zaruret gördüğ,ü zaman Marxizm
-Leninizm fe]sefesini kendine göre tefsir etmekten geri
kalmazdı.

Ancak, değişmeyen tek zihniyet vardrr: Son derece
disiplinli parti üyelerinden kurulu küçük bir grup, ya-
ni öncüler, ihtililin liderliğini yapmakta ve ırGerçeği»
herkese zorla kabul ettirmeğe devam etmektedirler.

1961 Ekim ayında akdedilen parti kongresine, su-
nulmak üzere llhrushchev'in direktifi altında hazıtl.a,
nan program, «Barlş içinde beraber yaşama» tezini bal-
landıra ballandrra anlatmaktaydı. Bazı müşahitlere gö,

re bu program, savaşın kaçınılmaz olduğuna ve kanlı
bir ihti16lin ]üzumuna dair olan eski komünist nazari-
yesini reddetmektedir. Ilhrushchev'in 1956 da belirttiği
gibi bu vesika komünistlerin, bazı hallerde, parleman-
ter yollarla hikimiyeti elde edebileceğini ileri sür -

mektedir.
Fakat bu vesikada komünistlerin esas gayelerin-

den uzak]aştıklarını gösteren hiçbir belirti yoktur. Hür
Dünyanın anladığı manAda <<Barış içinde beraber yaşama-

nınıı aksine, vesika sosyaiizm ve kapitalizm arasrnda bir
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nevi sınıf mücadelesi olduğunu belirtmektedir. Her ne
suretle olursa olsun, kapitaliarı yıkılıncaya kadar sınıf
mücadelesinin devam ettirilmesine dair olan temel ko,
münist inancında hiç bir değişiklik yoktur.

Başka bir deyimle .<E}arış içinde beraber yaşamb)
Batı ile iktisadi rekabeti ve az gelişmiş memleketlere ik-
tisaden nüfuz etme amaçlarını içine alan Sovyetleri.n
yayılma taktiklerinin en son şeklidir.

Uzun seneler Komiinist stratejisini izlemiş olan
dört ilim adamr, Pennsylvania Üniversitesi Dış Politika
Araştırmaları Enstitüsü için haarladrkları ra,porda

şöyle demektedirler:

«Komünist nazariyesine göre bütün dünya bir sa-
vaş meydanıdır. Bu meydanda birbirine düşman kuvvet-
ler, ne zamaıl biteceği belli olmıyan müthiş bir mücade-
leye girişmişlerdir.»

Bizim barış dediğ,imiz şey, komünistler için askeri
vasrtalardan gayrl sildhlarla yapılan bir savaştan başka
birşey değildir. Böylece onlar için savaş ister top tüfekle,
ister siyasi ve psikolojik vasıtalarla yapılsrn, aynı şey-
dir. «Sıcak» ve «Soğuk» tabirleri aynı savaşln içindeki
safhalann şiddet derecesini gösterir.

Bu, zamania kaybolacak bir ruh haleti veya milü
heyecan değildir. Bu, Kar1 Marx'ın ortaya attığı Lenin
akidesi, değişmesine imk6n olmayan bir inançtır.

Bu gerçek iyice kavranmadıkça, geçirmekte olduğumuz
devamlr buhranlan anlamaya imkan yoktur ve gene bu
anlayrş doğrnadan, tesirinin devamlı olaca$na inanabi-
leceğimiz bir karşı strateji düşünülemez. Amerika tari-
hinde pek az hödiseler, bu mitleti ne zalnan biteeeği ve

neticesinin ne olacağı belli olmayan sürekli mücadele-
lere hazırlamrştır. ... Ama gene de Birleşik Amerika bu
tehditten kaçınamaz.

- 
Il 
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Çiınkü komünistler bu memleketi başIrca hedefleri

olarak göstermektedirler. Amerikan halkrnın yaşay§

tarzı, komünistterin «insanlar saadet ve refahı ancak

komünist idaresi altında bulurlar» iddialarınr yalanla_

maktadır.
Birleşik Amerikahın iktisadi ve srnai kudreti hür

müesseseİer üzerinde kurulmuştur. Halbuki komünist
nazariyesi bu müesseselerin elverişli olmadrğını ve ba-

şarısızİığa mahküm bulunduğunu ileri sürmektedir,

En önemii nokta ise, Birleşik Amerika'nın dünyanın
en büyük devleti olmasr ve hür milletlerin önderliğini
yapmasıOır. Amerika'nın mahvolması, komünist zaien-
,l, n,ltrlr, dünyaya yayılmasına engel olan kapının açı|
ması demektir. Macar İıimıer Akademisinde şu sözleri

sarfettiği zanrrar: Khrushchev, Marx,ln nazarİyelerini ve

Lenin'in doktrinini açıklamıştır:

«Kapitatizrı, artrk gerilemekte, çöküntüye doğru
gitmektedir. Ama bu, yerlere yatmış bacaklanru uzat,

mış demek değildir. Onu bu hale getirmek için yapıla-
cak daha çok iş vardır.»

Yani bir Marxist olarak Ktrrushchev, kapitalizrrin
ötüme mahküm olduğuna inanİnak zorrındaydı, Buna
mukabil Lenin'in bir taraftan olarak da onu mahvet-
mek için elinden gelen her şeyi yapmaya mecburdu,

KOMÜNİZM NASİL BlR KALİBA
DöKüLMüşTüR?

I(omünizrri kalrbına döken Marx ve Lenin'dir. Bu
kalıpla onlar komtırıisttere şunlan sağra,mışlardır :

1 - Amaç: Komünist olmıyan bütün sosyal sist€m,
leri yıkrrrak, dünyaya haHm olmak.

2 - Maddeci bir ielsefe: Bu felsef€ııin ışığ,ı athııda

ı
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komünistler gayelerine erişmek için her çareye başvur-
mak ve başkalarına komiinizmi zorla kabul ettirmek inı-
k6nını bulurlar. Lenin şöyie demişti : İnsaıük ve sınıf te
lökkileri dışında olan her türtü ahlik nazariyelerini inkaI
ediyoruz. Bizim için ahlök telökkileri sınıf mücadelele
rine t6bi olan şylerdir.

3 - Çalışma doktrini : Bu doktrin komünizmi dünya-
ya yaymak gayesini gerçekleşürmek yolunda kullanila-
caktır. Daha doğrusu mücadele disiplinli parti üyelerinden
kurulu ufak bir topluluk tarafindaıı yapılacakhr.

Bu kalıbın daha ince bir şekte soku_lması sağlanmış,
partiye önderlik edecek olan diktakiıün mevcudiyeti ha.lı
lı gösterilmeye çalışılmıştır.

..Demokrasi,, fikrinin cazibesine bir kat daha değer
kazandırmak için komünistler bu kelimeyi bir düstur ola-
rak almışlaıdır.

Sovyetler Birliğihden bahsederken, ..En ileri cinsten
bir demokrasil> diye bahsederlei. Çin, Doğu Avrupa mem.
leketlerindeki Sovyet peyki memleketler, Kuzey Vietıam
no Kuzey Kore'den bahsederken bunlara .Eılk Demok
ı?sileri, derler.

Esaretleri altına aldıklan memleketleri ku-tanrlar (!)

Gerçekte ise Rus Hükümeti bir üktat<irlüktür. Ko-
münizmin tatırif edilmiş mantığı bu diktaüjrlüğii haktı
göstermek ve ona <.Demokrasi» adını takmak gpyretlerin
de açık bir şekilde sırıtıl.

Gördüğtimüz ğbi komünizm nazariyesi $yle bir idüa
peşindedir : Kapitalist sistem yıkılmakta ve sosyalist dev
lette işçiler ,yani ploletarya, istihsal vasıtalarını ellerine
almaktadırlar.

Bütün insanlar, kötü iktisadi tesirlerden sıyrılmş ol-
duklıaıı için temiz ve asil birer varlık haline getiıler vo
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umumun menfaati için feragatla çalışırlar, Hükümete lü-

zum yoktur. Hükümet kendüğinden yok olup gider, An,

cak böyle gerçek bir korııünizrn o'rtaya çıkıp in,

san kalakteri değişinceye, büttin kapitalist tesirler yok

edilincaye kadar, komünist memleketler bir istihale dev,

resi içinde bulunur.

İşte bu devre proletaryanın diktatörlük devresidir,

Bu mevzuda Lenin iki önemli nokta ileri sürmt§tiir :

1 - Diktatörlük kanuni engel tanımıyacak, yalnız ve

ya|nız kuwet üzerine kurıı]u olacaJ<tır... İırıi bakımdan
.ainrtorltllo anlayışr, ancak ve ancak hudutsuz selöhi
yet demektir. Bu selOhiyet kanun ve nizamlarla hiçbir
suretle engellenemez. O, sadece cebir ve şiddete dayanır,

Diktatörliik anlamının özü §te budur.

2 - Tek diktatör olarak Lenin kenü hökimiyetini
haklı gösterrneye mecburdu. Komünist nazariyesine göre,

takip edilen sistem proletaryanın üktatörlüğü idi, Bu
sebeplerleür ki Lenin, şahsi hikimiyetini halk kitleleri
.rr*İr" yürüttüğü nazariyesiyle haklı göstermeğe çalış-
mıştır.

«Tarihin reddedilmesine imkin olmıyan tecrübeleri
göste,rmişür ki, İhtilA,l hareketlerinde şahısların diktatör_

lüğü ekseriya ihtililci sınıfların bir öleti olmuştur,"

I_enin'in gününden bu yaııa komünistler, bu acı haki,
kati biraz olsun telleyip pullamışlardır. Kiğıt üzerinde

Sovyet vatandaşları hür dünyada yaşayan insanlal gıbi
oy verme hakkına sahiptirler.

Gerçekten de Rus milletinin çoğu oy kullanır. Halkı
seçim kütüklerine yazılmaya ve seçim sandıklarının ba-

şına gitmeye teşvik için büyük kampanyalar açılır, Se,

ği." gıl.rtl bayram havası taşır. Ve alelide Rus vatandaşı
memleket idaresine iştirak ettiği inancına kapılır. Halkın
moralini yoklamak içİn seçimler komünist liderler için
faydalı birer vasıtadır.

ı
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Gelgeleüm komtinist seçimleri bizim anladığımız mi,
nada seçimler değildir. Seçmenler, parti üyesi olan veya
partice desteklenen bir adaya oy vermekle hiç oy kullan-
mamak gibi bir tercih hakkına satıip değildirler. Oy kul-
lanmamak partiye karşı gelmek şeklinde tefsir edilir ki
Rusların çoğu bu du'ruma düşmek istemezler.

Müteveffa Josef Stalin, seçimier ve siyasi partilere
dair tutumunu şu sözlerle açıkça o'rtaya koymuştur :

«Memleketimiz proletarya üktatörlüğtini.in hökim
olduğu bir tilkedir. Bu diktatörlüğiin başında tek bir par,

ti, komünist partisi vardır. Bu parti başka partilerle ik,
tidarı paylaşamaz.r,

Komünizmin döküldüğü kalıbın bu şeklini bilmek ko
münist memleketlerindeki birçok gelişmeleri ve millı-i
arası komünist şebekesinin faaliyetlerini daha iyi aniama,
ya yarar. Bu öyle bir partidir ki, mayası diktatbrlükle yo-

ğurulmuş bir avuç disipünli insanlardan kurulmuştur,
Bu insanlar komünistlerin iktidarı ele geçirmesi ve dün,

yaya hikim olması için durup dinlenmeden çalışır ve ça-
balarlar.

oiN :

Bir komünist kılı kıpırdamadaır size şöyle bir şey söy-

liyebilir: ..Sor{ıetler Birliği Anayasası, dini, ibadet hüiri-
y"tl.rl ve din aİeyhtarı propagaııda serbestliğini tanr»> der,

Ve ilive eder : ..Rusya'da hdk hala kiliseye'gitmektedir,»

Rusya'da bazı kimselerin kiliseye gttiğl doğrudur,

Ama bu gerçeğin önemini kolayca yanlış bir şekilde
tefsir etmel< mümkündür. Çünkü bu olay dini yoketmeğu

niyetli olarr komünizmin uzun videli amacını değiştiıe
mez.

Rusya'da vukubulan 191? ihtilalinden şonra komü-

nistler, İu memlekette dini inaııçları yok etmeğe koyul,
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dular. Kiliseler kapatıldı ve mtize haline sokuldu, Din
bdaJr,lan hapse atıldı. Din aleyhtarı propagaııda rceğtim
ile uğraşmak üzere bir .<Alla]ısıdaı Cemiyeti» hüJldıı

Fakat 1941 yılında Almarılar Rusya'ya hücum ettiği
zamarL Stalin hatkırı desteğine muhtaç otduğunu anladı ve

baskıyı gevşetti.

Kilisenin hürriyeti tahdit edilmiştir. Din adamları
komiinist partisini ve onun faaliyetlerini bııkit etmeııin
müsamaha ile karşılanmıyacağını bilen kimselerür, Mah
dut dinı faaliyetlerin muvakkat bir zaıııarı için miisaırıa,

ha görmesi, komünist gayelerinde esaslı bir değişiklik o}

duğu mAnasına gelmez. Khnıshctıev'in dediği gibi <dler

,"-*tl gibi dinsiz ka]makta devam: edecnğiz. Half,, di,
nin uyuşturucu tesiri attında bulıınan kimseleri bu bsiF
den kurtarmak için elimizden geleni yapmaktan geri kal,'
mlyoruz.>>

Söztin kısasr, dini ortadan kaldırmanın çok masrallı
ve çok patıalıya mal olacağuıı anlayan komtinistler, tak,
utıerıni değiştirmişlerdir. Komtinizn meırzuıındı detin
bilgi sa}ıibi olan David J. Dallin'in Ualrttlğl gibt :

«yunan ortodokş, kilisesinin kuwetli olduğu Roman-

y4 Yıınanistan. Sırbistan w bazı Ortadogu memleketle-

,ı"a.ı.ı papazların yaıdımtarı, hatte harpteıı soııro biıs
kiliseye kaşı miilayim davranmakta devam etmeyi liizum-
lu kılmıştır. Ancak, 1947 de kurulan ve Allahsızlar Cemi_

yeti'nin 
-bi" 

d"ra-İ olan «Siyasi ve İlmi Bilgileri Yayrna
-Cemiyeti, ün aleyhtarı propagıında yapmaktan geri kal,

mamaktadrr.>>

Uzun va,deli gayelere erişmek için taktik değişt,iınıe
aızusu Birleşik Devletler,deki komiınist pfopagandasında

da açıkça kendini göstermektedir. Dini inaııçlann kııwet,
U oljuğu Amerika'da ldlise aleyhtarı propaganda a§r yü,

rütümektedir.
Bugiin Rusya'da kiliseye giderıler yaşlı kimselendir,

ı
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Bunların çoğu, dini inançları kuwetli olan kadınlardır.
Ara]arında gençlerin bultınmamasr din aleyhtarı propa.
gandanın tesirlerini göstermektedir. Ayrıca okullardaki
bütün derslerde Allah'ı inkör eden telkinlere 5zei verilmiş-
tir.

Mahiyeti itibariyle komünizm, insan haysiyetine ve
ferdin önemine inanmayı öğreten dini ortadan kaldırmaya
çalışmak zorundadır.

,,Diyalektik maCdecilik,, prensiplerinin icabı olarai<
komünistler belirli kaJıplara sokulmuş bir marıtık sistemi
uydurmuşlardır. Bütün bu kalıplar cemiyetin maddi ha.
yatının esas olduğu faraziyesine dayanır.

İster minevi, ister kültürel veya siyasi olsun, hayatııı
bütün diğer safhaları ikinci derecededir. A.B.D. Fbderal
Araştırma Bürosu Müdüni J. Edgar Hoover giyle der :

..komünizm iktisadi, siyasi, sosyal veya felsefi bir dokt-
rinden çok datıa başka bir şeydir. O, bir hayat tavı, yra-
lancı, maddeci bir dindir. Gayesi her insanın Allah'a ve
hürriyete olarr inaııcını, sevgi5ıe, adalete ve merhamete
olan güverrini kökiinden söküp ahıaktır.>>

ADAtET

Stalin devrinde Rusya'da hüküm süren dehşet havası
hakkında çok şeyler yazılmış ve söylenmiştir. Milyonlarca
insanın esirler gibi çalıştırılmak üzere iş kamplarına
gönderildiği veya sorgusuz, sualsiz idam edildiği herkesçe
bilinen bir gerçektir.

Son birkaç yıldan beri adalet sisteminde vukubulan
değişiklikter, bazı kimseleii Sovyetlerin polis kontrolünü
gevşettiklerine inandırmıştır.

Bu yolda yapılan başlıca ıslahat tahkikat, adli taki-
bat ve ;zargılama safhalarının ayrı ayrı makamlara tevdi
edilmiş olmasıdır.

-23-
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Eskiden alelA-de bir vatandaş hakkında ta}ıkikat ya,

pan, yargılayan ve hüküm veren makam gidi polis teş-

1.ilat, lai. Halbuki bugün aynı vataııdaş hakkında müsta,

kil bir savcılık makamının delilleri incelemesi ve aleyhin-

de diva açılıp açılmıyacağına karar vermesi usulü kabul
edilmiştir. Ayırı vatandaş mahkemeye verilüği takdirde,
bu mahkemeler nazariyatta savcılık makamından ve poiis

teşkilAtından ayrı birer mercidir.

MeselA bir şahıs komşusuna tecavüz ettiği için yaıgı,
lanıyorsa, alelöde bir vatandaş olarak muhakemesi o]duk,

ça aditine bir şekilde cereyan eder. Ama ayrtı şatrıs BatI
propaganası yapmakla suçlandırılıyorsa vaziyet değişir,

Emniyet teşkilitı eskisİ gibi faaldir. AdaJet bugün de

komünist partisinin direktifine uymak zorundadır.

Emniyet teşkilitı mensupları, savct ve yargıçlar ko-

münist partisi tarafından tayin edilebilir ve gene o parti
tarafından işten çıkarılabilir. Bir müdafaa avukatı, mü-

vekkili lehinde pek fazla gayret gösterdiği için parti ta,

raf ından c€zalandırılabilir.

Bir Sovyet yar$cı pervasrzca şöyle demiştir: «Bir ta,
raftan yaptığı ödgvin kanuna uymasınr istemek, diğer ta,
raftan da bu ödevin komünist partisinin siyasetine tabi
olmasını talep etmek bu memlekette bir tezat teşkil et-
mez.>>

A5/rıca, askeri mahkemeler hili tam bir gizlilik için,
de dnvalara bakmak selöhiyetini haizdir.

Sözün kısası. eğitim de dahil olmak izere, diğer bü-

tün müesseselerde olduğu gibi, Sovyetler Birliğinde ada,

let sistemi komünist partisinin mi]let üzerindeki kontrc-
lünü kolaylaştırmak ve bu partiyi dünya hdkimiyeti he,

define doğrı-ı yöneltmek için kullanılır.

- 
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KoMüNizMiu enzrrrlĞl rıııı.lre

Komünist tehdidi birbirile ilgili üç cepheden doğmak,

tadır :

Komünizm bir doktrin, bir ideolojidir. Bu ideoloji, ta-

rih ve teşkilöt, girişiJecek faaliyetter ve cemiyetin gelecek-

teki geü§mesi hakkında birçok nazariyeleri içine almakta-

dır. Bu nazariyeler, komünistleri harekete getirmek ve

davranışlarını haklı göstermelerini mümkün kılmak ama,

cına yönelmiştir. Bu ideoloji bir tehdit teşkil etmektedir. 
_

ÇünküSovyetlerBirliğiveKızılÇin,inemirlerialtında
İalışan Oslpllnli parti üyeleıine muhtaç olduklaıı

ğayret; aşılmaktadır. Komünizm ayrıca, bu ideo-

İoj-l lçl"a" kök salmış ve Rusya ile Çin'de mevcut sosyal

nizamıntakendisidir.Mamafih,herikimemlekettekili.
de,rler, bu doktrinin teferruatını münasip gördükleri şe,

kilde değiştirmekte beis görmezler. Komünist Rusya ile

Kızıl Çin, birer tehlike teşkil etmel<tedir, Çünkü işbaşın,

daki idareciler, dünyayı hökimiyetleri altına a]mak peşiıı,

dedirler. Ve bu gry"yu ulaşmak için de sanayi ve askeri

kııdretlerini arttırmaya çalışmaktadırlar,

Komünizm,hermemlekettekikomünistlerinöletidir
ve dünya için tehlike teşkil etmektedir, Zira Sovyetler

Birliği ,e l<,r,l Çin'in hikimiyet elde etmek gayretlerini

arttırmak yolunda her türlü yıkıcı faaliyetlere ve bozgun-

culuğa başvurmaktadırlar.
Koınünistler bugün, geniş bir cephede taarruza geç-

mişlerdir ve çeşitli silAhlar kÜllanmaktadırlar,

Bu sillhlar propaganda, başka memleketlere gizlice

girip yayılmak, fesat ve bozgunculuktur,

Gene kullandıkları siiAhlar arasında, topyekün harp

ve mevzii harpler tehdidi, hür dünya memleket,lerinin den-

gesini bozmak için çeşitli şekillerde şantajlar da vardır,

Asya, Orta,Doğu, Afrika ve Lötin Amerika'daki qz

_25_

I



gelişmiş memleketlere nüfuz etmek için inatla ve yorul-

madan çalışmaktadırlar.
NATO üyeleri araslna nifak sokmak için devamlı ga1-

ret sarfutmektedirler.

Bir taraftan komünizmin kaçınılmaz olduğunu tekrar

edip duran bir propaganda kampanyası yürütürken, diğer

taraftan da komünizmin yenilmez bir kuvvet olduğunu ya-

yarlar.

KOMÜNİST TEHLiKESİNİ
NAslL öıııı-ivgsiıinizz

Ekseri kimseler komünizm tehlikesini kabul etmekte-

ürler. Bu tehlikeyi nasıl önliyebiüriz? Elinizde tuttuğunuz

şu kitabı hazırlıyan yazarlar, komünizm konusunda ihti-
sas yapmış birçok uzman ve komünizme karşı savaşta
ileri gelen liderlerle görüşmüşlerdir.

Bu uzmarilar, esas itibariyle hür dünya milletlerinin
komünizmle şu iki şekilde mücadele eülebileceği husu-

sunda mutabık olduklarını belirtmişlerdir :

1 - Komünist tehdidini anlamak,

2 - Hür dünya milletlerini kuwetlenürmek için ça,
lışmak.

Komünist tehdidini anlamak için komünist]erin ideo-

loji ve amaçlarrnr, taktik ve stratejilerini, kuvvetli ve za-

),ıf taraflarını incıeden inceye tetkik etmek gerekir.

Hür dünya memleketleri, kuwetlerini kültiirel ve
manevi geleneklerinden, siyasi sistemlerinden, liderleri-
nin vasıflarından, iktisadi düzenlerinden, milletlerinin ka,
raktetinden, vatandaşlarının hürriyet sevgisinden ve bu
hürriyetle elele yürüyen mes'uüyet duygularından al-

maktadırlar.

ı
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kitabımızda öncelik]e iktisadi sistemlere önem verii-
miştir.

İlk bakışta bu ön6m yersiz görülebilir. Çünkü komü-
nistler, propaganda kampanyalarında, mücadeienin sade-
cıe iki iktisadi sistem arasında olduğunu dünyayı inandır-
mağa çalışmaktadır]ar.

Khrushchev böbürlene böbürlene şöyle demişti: ..Sı,
nai ve zirai istihsalin artması, kapitalist sistemi ezmemize,
Marxizm-Leninizm fikirlerinin değerini yükseltmemize,
sosyalist cepheyi kuvvet]endirmemize ve bütün dünyhda
barış cephesini muzaffer kılmam:za yarayacak bir şah-
merdandır.r,

Eski Başbakan Khrushchev, istihsali bu şekilde dili
ne dolamış olmakla beraber, hür dünya ile komünist sis-
tenileri arasındaki ciddi farklar, iktisadi sistemler arasın-
daki farklardan bambaşka şeylerdir.

komünizmle demokratik düzen arasındaki temel fark,
ahlöki ve manevi değerlerle devletin fertlerle olan müıra-
sebetlerine ait zıt fikirlerden doğmaktadır.

İhtilafın köklerini, ferdin haysiyet ve önemine ve
onun gerçekleri bildiği şekilde arayıp bulma hakkına ait
telökkileTdeki farklarda aramak icabeder.

Esas d6.va komünizme karşı hürriyet dövasıdır.

Çünkü gerçek demokrasilerde hür memleketlerin ko,
rumak azminde olduğu, Komünistleiin ise kısmay| arzv,
ladıkları birçok hak ve hürriyetler vardır:

- Dini ibadet hürriyeti,

- Söz, toplanma ve memleket içinde serbestçe seya,
hat etme hürriyeti,

- Toprak, bir yuva ve istihsal vasıtalarına sahip oı,

ma hakkı,

- Dilediği işlerde ve dilediği yeilerde kabiliyetine
göre çalışma hakkı,

I
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- Liderlerini seçerken ğzlıı oy kullanmak ve ülediği
gibi siyasi inaııç ve fikirler beslemek hakkı,

- Kanunlar tahtında eşit ve taraftız şekilde yargilan,
mak hakkı ve keyfi olarak tevkif veya sürgiin edilmek-
ten masun olma hakkı.

Bu çeşit hak ve hürriyetlerin nimet]erinden faydala-
nan biz hür dünya vatandaşları, hürriyetle komünizm a,

rasındaki mücadeleyi sadece iki iküsadi sistem arasında
bir mücadele olarak telökki etmek tuzağına düşmemeliyiz.

HAL BöYLE ixrı* oıvıııııı
ixrisıoi cEpHEslNE NEDEN

öı.ıenıı VERMELıYİZ?

Bunun iki sebebi vardır :

(1) İktisadi sistemlerimiz arasındaki farklara diğer
cephelerden daha az önenı verilmiştir.

(2) İktisadi sistemimizin kuwetlendirilmesi şarttır.

DAVANıN ixrisaoi GEPHEsıNE
DiĞERIERiNDEN DAHA Aİ
öıırıu vERiLMlşTiR

Hür dünyada yaşayan fertler ve bilhassa hür dünya-
nın önderliğini yapan Birleşik Amerika vatandaşlaıı si,
yasi hürriyetlerine çok değer verirler. Her Amerikalı ço-
cuk, okulda Amerikan Cumhuriyetinin nasıl doğduğunu
r,ne nasıl geliştiğini okul sıralarında öğrenir. Amerikan Hü
kümetinin icrai, teşrii ve adli müesseselerindeki selöNyet,
lerin taksimi ile hürriyet arasındaki münasebetlere bü,

5,ük önem verilmiştir. Anayasa ile sınırlandırıimış bir ida-
re meftıumu ve mes'uliyetlerin Federal Hükümet, eyalet
hükümetleri ve mahalli idareler arasındaki taksimi Ame
rikan milletinin nlil olduğu hürriyetlerin korurıltıasına
yardım eden birer imil olarak kabul edilir. 

:İı
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Amerikan Anayasası, Amelikan milletine din hürri-
yeti sağlamıştır. Aynı Anayasa gereğince, basın hürriyeti
teminat altına alınmıştır. Bunlara benzer üğer hürriyet
ler, Amerikan milletinin tabii haklarıdır ve bunları ko-
nuşmak için bu millet savaşmayı göze a|ır.

Bu siyasi hürriyetlerin, hel Amerikan vatandaşı için
çok büyük önem taşı.dığı muhakkaktır.

Ara sıra komğnist memlehetlerdeki «tasfiyo> ve «te
mizlemo> hareketlerinden ba}ısedildiğıni duyar, gizli poll
sin kapıları çalıp şüphelendikleri kimseleri bilinmeyen
yerlere ııe meçhul ikıbetlere sürüklediklerini okur, iş
kamplarındaki dehşet verici şartlara dair hikflyeler işiti-
riz. Bütün bunlar, şahsi hürriyetlerimizin önemini bir kat
daha arttırır.

Komünist mem]eketierdeki insan]arın siyasi hakla-
rından yoksun halde yaşayışlarını belirten bu haberlere
mukabil, hür dünya ile komünist iktisadi sistemleri ara,
sındaki temel farklara ve bu farkların fertlere ne şkilde
tesir ettiğine dair pek az şey yazılır ve söylenir.

Hür dünya meınlel<etlerinde komünistlerin nasıl ça-
lıştıkları ve yaşadıklarını açıklayan bircok eserlere rast-
lamak mümkündür. Bilhassa son seneler zarfında Ameri,.
kan ekonomisine kıyasla Rus ekonomisinin genel olarak
geliştiği çok bahis konusu edilmişür. İktisat dergilerinde
yazarlar ve Amerikan Kongresi Komiteleri önünde şahit-
lik yapanlar, oldukça etraflı bir şkilde Rus ilııtisadi sis,
temini tatılil etmişlerdir. Halbuki bu gibi önemli mesele
lerin halkın anlıyabileceği bir tarzda münakaşasına pek
az yet verilmiştir. Demokrasi i]emi iktisadi sisteminin
kuwetli ve zayıf tarafları nelerür.?... Komünist memle
ketler iktisadi sistemlerinin kuvvetli ve zayıf tarafları ne-
lerdir? Ve hepsinden önemlisi, iktisadi sistemimizin daha
iyi çalışması için neler yapılmalıdır?

_29_
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Birkaç sene evvel yapılan bir etüd göstermiştir ki, A-

merikan milleti, Amerikan iktisadi sistemini kuwetle des,

teklediği halde, Amerikan ekonomisinin Amerikan mil-
letine ölçüsüz refah sağlamış olmasının sebeplerini araş

tırmak hiç kimsenin aklına gelmemiştir, Amerikan eko-

nomisinin nasıl ve ne maksatla işlediğini bilen pek a3

kimse vardır. Ve bu işleyişin dayandığı ana ilkeleri v&
tandaşların çoğu bilmemekteür.

İşte bu kitap bu ilkeleri betirtmeğe çalışacaktır.

Kitabımızda Amerikan ekonomisinin çalışması ile
Rus ekonomisinin çalışması arasındaki mukayeselere im,
kin nisbetinde yer verilecektir. Bazı bakımlardan Sov,
yetlerle Birleşik Devletler ekonomisini mukayese etmek,
Amerikan kartalı ile Rus ay]sını mukayseye benzer. Bun-
lar, birbirinden çok farklı şeylerdir. Ayrıca, mevcut ista,
tistik bilgilerindeki farklar meseleyi muğlök bir hale sok,
maktadır. Çünkü Ruslaf, her işte olduğu gibi bunda da
ketum davranmakta ve propaganda maksadile gerçekleri
tahrif yoluna sapmaktadırlar.

Bütün bu müşküllere rağmen, Amerika Birleşik Dev,
letleri ekonomisi ile Sovyetler Birliği ekonomisinin işlc,
yişi alasındaki farkları be]irhnek mümkündür.

Komiinistler propaganda gayesiyle her başarılarını şi,

şirmek temayülündedirler. Bu sebeple, nisbet ve perspek,
tif duygumuzu kaybetmek tehlikesini daima gözönünde
bulundurmak icabeder.

«Komünizm Hakkında Neler Bilmeliyiz?,, aüı kitapta
şu noktalar belirtilmektedir :

Rusların devamlı propagandaları neticesinde, Ameri,
kan milleti kendini olduğundan daha başka bir şekilde
görmeğe başlarnıştır.

Meselö Ruslar Amerikalıları harbi körükleme&le ve

I
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emperyalist temayüller beslemekle suçlandırmışlaidır. Ni-
hayet öyle bir zamarı gelmiştir ki bu iki ithamdan sıyrıl-
mak çabası içinde çIrplnan Amerikalılar, yavaş yavaş
belki de biz gerçekten öyleyiz demek yoluna sapmışlar-
dır. Rus]ar, Amerikan topluluğunun çözülmemiş her me-
selesi üzerine parmak basmışlar, bunun neticesinde kÖndi-
lerini suçlu görmeğe başlayan Amerikalılar nisbet duy-
gularını ve başardıkları işlerden kıvanç duyma his]erini
kaybetmişlerdir.

Ruslar, Amerikalılar için varlıkları ile övünen mürai
insanlar demişler, Amerikalılar da gelenekleri ve bugün-
kü yaşayrş tarzlle övünmekten çekinen, sıkılgan bir millct
haline gelmişlerdir.

Bugün Amerikan iktisadi sistemi devamlı bir hücuma
maruzdur. Ruslar bu sistemin çökmekte olduğunu ve son
günlerinin yaklaştığını söylemekteürler. Amerikan siste.
ninin mükemmel olduğu iddia edilemez. Fakat halkın ih.
tiyaç .ve arzularının tatmini hususunda bu sistemin kar-
şılaştığı müşküllerin şimüye kadar sağladığı faydaları
gölgede bırakmasına müsaade edilmemelidiı.

Zorlamay|a değil, ülediğini seçme ilkesi üzerine ku-
rulmuş olan Amerikan iktisadi sistemini daha iyi kavra-
mak ve bunu Rusya'daki iktisadi sistemle mukayese et-
mek daha iyi bir nisbet mefhumu kazanmamva yaıaya-
caktır.

AMERıKAN EKoNoMısl öı,ıeıuı.loln

Bu kitapta iktisat ilmi üzerinde ısrarla durulrnasuıın
sebebi Amerikan ekonomisinin gerçekten önemli olmasın-
dan ileri gelmektedir. Çünkü Amerika Birteşik Devletleri
iktisadi bir tehlike ile karş karşıya bulunmaktadır.

Komünizmin aızettiği tehlike ideoloji\ siyasi ve ik-
tisadi topyekün bir tphlikedir.
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Bugünkü diinyada Amerika'nuı durumu, şeref ve

haysiyeti, bu memleketin ahlöki ve manevi değerlerine

dayarımaktadır. Aynı zamanda Amerika'nın iktisadi kud,

,"ti d" bu mücadelede önemli bir rol oynamaktadır,

Amerikan ekonomisinin taşımaya mecbur olduğu yük-

ler ağırdır :

.- Bu ekonomi, Rusya'yı yahut başka bir memleketi

soğuk harbi sıcak harp şıekline getirmeğe mini o-

lacak askeri bir kuwet için gerekli kaynaJ<ları te-

min etmek zorundadır-

- Birleşik Amerika'nın, ilim ve feza araştırmaların-
da önderük edebilmesi için, ekonomisinin gerekli

kaynaklarını emrine ömade bulundurması gerek-

mektedir.

- Gene aynı ekonominin, Amerika müttefiklerinin
kuvvetlenmesini mümkün kılacak kaynakları te-

min etmesi ve tarafsız milletlerin istiklöllerini mu-

hafaza etmelerini emniyet aJtına alacak kaynakla-

rı sağlaması beklenmektedir.

- Bu ihtiyaçları temiİı ederken Amerikan ekonomi-

sinin memlekette artan nüfusa, iş ve daha yüksek

bir hayat şeviyesi temin etmesi gerekmektedir,

Kuvvetli, isükrarlı ve gelişen bir ekonominin lüzumu

üzerinde durmak, Amerika'nın haddinden faz|aca madde-

ci olduğu minasına gelmez. Bu, olsa olsa Amerika'nrn bu-

günkü dünyada gerçekleri olduğu gibi görmesi minasına
gelir.

Arıerika'nın ser]oest rekabete dayanan ekonomisi zı-
yıflarsa, bundan dünyadaki kuvvet muvazenesinin komü-

nistler tarafından kaydığı neticesi çıkar. Ve neticede so-

ğuk harpte başlıca rol oynayan ekonomi daha az tesirii
bir haie gelir.
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Bugünkü Rusya'da mevcut komünizm, "Herkesten ka-

biliyetine göre iş beklemek, herkese ihtiyacına göre mcn-

faat sağlamak,, olan klasik Marxist doktrininden bam-

başka bir şeydir. Bütün istihsal vasıtaları devletin malı

olduğu için, bu sisteme sosyaüst denebilir, Ama, sosya-

lizmden ileri giden tarafları çoktur. komünizm totaliter
bir rejim, bir azınlık tarafından kurulmuş bir sistemdir,

Bu azınllk, ordulru, polis kuvvetlerini, mahkenıeleri ve

ulaştırma vasıtalarını kontrolleri altında bulundurdukça,
nüfuzlarını genişletnıek için, ekonomivi istedikleri kalıba
sokabileceklerini öğrenmiş kimselerdir

Bu sisteme bazı kimseler tarafındarı ..Devlet inhİsa,

rında kapitaliznı,, deııildiği de olmuştur. Çünkü ilerde gö,

receğiiıiz gibi, birçok özelliklerini kapitalizmden almıştıf.
Fakat kapitalizm, özel mülkiyet ve ferdiyetçiliği de içine
aJdığından, bu terim yersiz olarak kul]anılmaktadır.

Birçoklarımız, Amerikan iktisadi sistemini bildiğimi-
zi iddia ederiz. Ama, gerçekten bilir miyiz?

ıstihsal edilen mal ve hizmetlerin kalite ve fiatlarını
tayiır edc:-ı kararlar üzerinde müstehlik nasıl müessir o-

lur?

Birleşik Anrerika Devletleri'nde hudutsuz ihtiyaçları

mahdut kaynaklardan karşılamak gibi, belli başlı bir ikti
sadi problem ııasıl halledilir? Amerika'nın bu problemi

ele alma. tarzı Rusların tatbik ettiği usulden ne derece

farklıdır?
komünistler neden "kazanç" a karşı en şiddetli pro-

pagandalannı yöneltmişlerdir?

Birleşik Amerika'cia niçirı ıe kinıler neleri temin

ecJer? Mükifatların bu yolda dağıtılması, komünist sis-

temincleır ne şekilde farklıdır?

Prodüktivite ne derece önemlidir? Bunun yükselen

hayat seviyeleri ile ilgisi nedir?

-3E_



Kallrınmayı teşvik hususunda devlet nasıl bir rol oy-

namalıdır?

Ekononrinin çeşitli sektörleri nelerdir ve bunlar bir,
biriıre ne şekilde bağlıdır?

Enflasyon ve işsiziik hakkında neler yapmak gerekir?

İşte bu kitapta ele alınacak meselelerin bazıları burr,

lardır.

HAYAIE KARş| HAKİKAT

Bugüırkü Rus idarecileri, Illarxist doktrine uygun ola-

rak, memleketini sosyalizm sisteminden tam mönasile ko-
münist bir sisteine götüı,mek zorundadırlar.

1961'de yayınlanan 45,t00 kelimelik bir komünist par-

tisi vesikası, Sor,yet halj,riıa hudutsuz vaidlerde bulun-
maktadır. Bugünkü kasvetli hayat şartlarına mukabil,
parlak bir istikbal vadeden sözlerle dolu bir vesika oldu,

ğu ilk nazarda göze çarpmaktadır.
Bu vesikaya göre, 1980 yılına kadar tam minasile bir

komünizme geçiş için gerekli maddi ve teknik temel ku-
rulmuş olacak ve bugünkü proletarya diktatörlüğünün
yerini serbest seçime dayanan demokratik bir rejim ala,
caktır. Gene aynı vesikada hayat seviyesinin Amerikan
hayat seviyesinden kat kat yüksıek olacağı Sovyet müs-
tehlike]erine vödedilmekteür.

Fakat tabiatiyle, sıkı devlet kontrolü devam edecek-
tir. Devletin kudretini arttırmaya matuf esas gaye de-

ğişmiyecektir. Demek ki, Sovyetler Birliği'nin istihsaii
artsa bile, mevcut sistemin kusurları giderilmeyecelçtir.
İnsanları refaha kavuşturmak uğruna meydana getirile-
cek esellerin bedeli eskisi gibi hesapsız kitapsız olmakta
devam edecektir.

Federa] Araştırma Bürosu Müdürü J. Edgar Hoover,
bu meseleyi şu şekilde belirtmiştir :
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*Amerikalıların gerçekleri olduğu gibi görme kabiii-
yeti, komünistlerin hayallerinden çok üstündüf. Buna se-
bep, gerçekleri görme kabiüyetinin biz AmerikalıIara has
bir özel]ik olmasından değil, insarı ruhunun bühin diinıra-
ya şArnil vasıflarını ifade etmesinden ileri gelmektedir. in.
san oğlunun kölelikten hürriyete kavuşmak yolunda yap-
tığı mücadele, bizim tarihimizde yer alan bir olaydır. Cet
lerimizden bize miras kalan prensipler, insan oğlunun çe-
şitli ihtiyaç ve emellerine, onun haysiyet duygusr.r, ,e
mutlak bir varlık olarak kendisine verdiği değere dayan-
maktadır.

Askeri kudretimiz, siyasi bünyemiz ve iktisadi kay-
naklarımız tesirli o]makla beraber, komünizme karşı olan
savaşı kazanacak nitelikte değildir. Bu sil6,tıJar, her va-
tandaşın içinde yaşadığı cemiyetin üstünlüğiinü bi]mesi
ile takviye edilme}idir. Bu gerçği bilmek, yalnız komü-
nizme karşı olan mukavemetimizi devam ettirmekle kal-
mayaca,k, yaşayan demokrasimizi bütün dünyanın muhay-
yilesini harekete geçirerek ahlöki ve manevi bir ikna kuv-
veti haline getirmek için ruhumuzda canlı bir azim da
yaratacaktır.r,

a



ııüsrurnirınniu roxıtoıü vEfA
KoNTRoLl\ rarİ ıuÜstun trg,EE

söıt-İM : Iİ

Khrushchev'in Amerika'yı ziyaretine takaddüm eden

ve soğuk harbiır biraz gevşedıği 1959 yılında, Amerikalı,
lara ğtrltlt hayatlarının birer parçasr olan birçok eşyala-

rı Moskova'da teşhir etmek müsaadesi verilmişti,

ılk defa olarak binlerce Rus vatandaşı Amerikan oto,

mobillerirıi ve dikiş makinelerini görmek fırsatını elde

ettiler, Milyonlarla Amerikalının yaşadığı evlere benzeyen

14.000 dolar değerindeki bir evin eşyalarına gözleri falta,

şı gibi açılmış olarak günlerce bakıp durdular,

Rusça konuşan Amerikalı rehberlerin bildirdiğine gö,

re, Ruslardan birçoğu teşhir edilen bu eşyaların orta haı]i

bir Amerikalı tarafından temin edilebileceğine inaııma-
mışlardır. Onlara göre böyle lüks eşyalalı satın almak an-

cak bir milyonere nasip olabilildi.

1960 yılı Aralık ayında Sovyetler Birliği Devlet Plön-

lama Konıisyonu Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Novi,
kov, 1961 yılına ait Sovl,et iktisadi plf,nlarını açıklamış-
tır. Bu plAnlara göre, o yıl zarfinda ağır sanayiin istihsa,
linde (çelik, petrol, elektrik enerjisi v,s.' % 9,5, müsteh,

lik malları istihsaJinde ise (elbise, ayakkabı, mutfak eş-

yası, buzdo]abı v.s.) Yo 6,9 bir artış beklenmekte idi.

Novikov tarafından açıklanan iktisadi plörılarla, A-
merika]ıların ,günlük hayatın bir parçası telilkki ettikleri
eşyaları, Rusların her vatandaşın lresesi için imkönsız gör,

meleri arasında bir münasebet var mıdır?
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Birleşik Amerika'da, Devlet Plinlama Komisyonu
makamına benzer bir mevkii işgal eden hiç kimse yok,
tur. Novikov'un bu plönları açıkladığı sırada birçok Ame,
rikalılar da plinlar yapıyor ve tahminler yürütüyorlardı.
Meselö. Washington'daki Bütçe İşleri Bürosu, Birleşik A,
merika'rıın 1961 de başarısının ne olacağını tahmin et,

mekle meşguldü. Vergi tahsilötı ne olacaktı? Devlet ne ka-

dar para sarfedecekti? Bütün memlekette iş adamları ve
iktisatçılar da plinlar yapmakla meşgul idiler. Kaç oto-

mobil satılabileceğini, ka4 yeni telefon alınacağını, kaç
evin inşa edileceğini tahmin eüyorlaidı.

Novikov, plönlı istihsal sevi;ıesine ulaşılmaması ihti,
malini kabul etmiş o]sa bile bunu belirtmekten kaçınmış,
tır. Buna mukabil Amerikalı memurlar, iş adamları ve ik-
tisatçıları kA.ğıt üzerine döktükleri rakamların sadece bi-
rer tahmin olduğunu belirtmekten çekinmiyorlardı. E,

vet, onlar yalnız tahmin edebilirlerdi. Çünkü asıl kararı
verecek olan müstehlikler, imalötçılar ve vatandaşlar, ya,

ni miiyonlarca hür insandı. MeselA bir vatandaş o yıl ye,

ni bir otomobil satın aldı ise, o otomobilin büyük veya kü-

çük model olacağı hususundaki kararı gene kendisi ver,
miştir. Belki de aynı vatandaş bir buzdolabı veya bir pi,

kap satın almıştır. Yahut da aynı vatandaş evini naklet,
miş veya işini değiştirmiştir.

NELER isriıısıı-
EDİLECEĞİNE DAiR
KİMLER KARAR VERİR?

Herkesin bildiği gibi Birleşik Amerika'nın tabii kay
nakları çok zengindir. Memleketin oita bölgesinde toprak

çok ııerimlidir. Texas'ta petrol, Pennsylvania ve Bafu Vir,
ginia'da kömür bulunur. Amerika Birleşik Devietlerinde
her tür]ü malın bir yerden diğer yere nakline imkön ve



ren geniş nehirler, denizaşırı memleketlerden gelen ve bu

memleketler gönderilen malların tahmil ve tahliyesirıe el,
verişli tabii limanlar vardır.

Amerika'nın başka kaynakları da vardır: Meselö her
türlü ilet ve rrıakine]er, fabrikalar ve sayısız teçhizat. -[ıy-
rıca usta işçiler, mühendisler, ilim ve iş adamları bu mem-

]eket ekonomisinin belkemiğini teşkil ederler.

Bütün bu kaynakları tabiat Amerika kıt'asına bol bol
verdiği halde, insanların hudutsuz istek ve aizulaıı karşı,
sında bunların dahi kifayetsiz olduğunu düşünmek müm-
kündür.

Bu kaynakların çeşitli şekillerde ve çeşitli gayeler için
kullaııılabileceğini hatııa getirmemek bazaı mümkündür.
Meseli insan ve makineler, buğday veya mısır yetiştirmek
için kullanılabilir. Aynı vasıtalarla petrolü benzin veya
kimyevi mamül haline geürmek, çelikten otomobil veya
bir köprü tabanı imal etmek için kullanmak mtimkündür.

Kaynaklar mahdut olduğuna ve birçok şekillerde kul,
laııılmaları mümki.iı bulunduğuna göre, Birleşik "{merik4
Rusya ve dünyanın diğrr memiekeüerindeki insanlar şöy-
le bir mesele ile kaşı kaşıya bulunmaktadıllar :

Kayna.kların nasıl kullanılacağına kim karar vere-
cektir? Ne cins ve ne miktarda mal istihsal edilecektir?

İktisatçılar, bir memlekette ne gibi malların istihsat
edileceğinden bahsettiklerinde, kasdetükleri möna şudul:
Kaynakların çeşitli maksatlarda ku]laıımak üzere tevzi
ve tahsisi nasıl olacaktır?

KAYNAKLARİN PİYASAYA TAH§İSİNDE
TATBıK EDİIEİ{ lx| usur

Ne gibi malların istihsal edileceği, yani kaynakların
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tahsisi meselesi Birleşik Amerika'da Rusya'dakinden fark-
lı bir şekilde ele alınır. Bu fark, iki memleket arasındaki
diğer birçok farkları da aydınlatma),a yarar.

Sovyet sistenıinde hükümet merkeziııde vazifeli ko-
münist plöncılar, kaynakların ne şekilde kullanılacağı
hakkında ana kararları alırlar. Birleşik Amerika'da ise,
rekabete dayanan hür müstehlikler ve demokiatik sistem
içindeki hür seçnıenler ne gibi malların imal eüleceğine
keı-ıdileri karar verirler

Rusların tahsis sistemi yukarıdan aşağı doğru inen bir
piramit gibidir. Amerikalılarınki ise aşağıdaıı 5ruka,rıya
doğru gider.

Bir taraftan devlet taraf;ndan kontrol edilen, devle-
tin dire]<tifleri altında işliyen bir ekonomi, diğer taraftan
isc ..rekabete dayanan serbest piyasa ekonomisi,, dediği,
miz ekonomi vardır.

soVYETtER ıinı.İĞiııiıı DEVLET
DİREKTiFi ALT|NDA
işırvııı EKoNoMisl

Sovyetler Birliğinde ne çeşit ma]ların istihsal edile-
ceğine dair ana kararları veren plönlama merciine GOS-
PLAN yaııi Sovyetler Birliği Devlet Pllnlama Komisyonu
adı verilir.

Bu merciin kararlarına yön veren Komünist Parti-
sidir. IIeı: işte olduğu gibi bu parti. askeri istihsale ayrıla-
cak nisbeti, tesis ve teçhizat gibi yatırım mallarına ayrı-
lacak kısmı ve istihsa] maddelerine tahsis edilecek mik,
tarı tayin eder.

İmal edilecek mal çeşitlerine ait bu kararlar neticesi
o]arak iki nevi p16.n ortaya çıkar: Bunlardan biri birkaç
seneyi kapsayan uzun vadeli plA,ndır. Bu pl6n gereğince,
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kaynaklar çeşitli ihtiyaçlara göre tevzi edilir, Meseli

lgdg-lgOS yllr.,rr, lçine alan yedi yıllık plin madenciljk,

sanayi, ziİaat, ulaştİrma, balıkçılık v,s, gibi sahalarda he,

defler tesbit etmektedir.

İkincisi ise yıllık plindır, Bu plön, ana kaynakların

tahsisi ile ilgiti değildir. Gayesi hedeflere ulaşmak için
usı-ıller: vazetmektir. Meselh uzun vi,deli plin şu kadar

tcn çelik istihsalini gerektiriyorsa, yıllık plin, bu çeliği
yap*ai. için gerekli malzemenin temin edilebileceği kay,

nakları gösterir.

İstihsalde takip edilecek yolları gösteren bu iki plön,

dır.
Gerçekte, Sovyetlerin plönlama ve istihsal sistemi bu

kısa açıklamadan çok daha muğlöktır, Ama biz bu siste-

mi ilerde daha etraflı olarak elİ alacağız, İstihsalde takip

eülecek usu]lerin kontrolü, ne çeşit eşya istihsal edile-

ceğini tayine yarar.

BıRLEşiK AMEBiKA,DAKı
MÜSTEHLİKLERİN iDARE

ETriĞi PiYAsA sisrııııi :

Ne çeşit malların imöl edileceğine karar vermek

için, mesel6. Birleşik Amerika'da, rekabete dayanan piya,

sanın gidişatına ayak uydurmak icabeder, Ka'rl Marx ve

diğer komünist yazarlar, piyasa ekonomisi ilkelerine şid-
deiıe ııticum etmişlerdir. Bu bakımdan, bu ilkelerin kısa_

ca gözden geçirilmesi hem Birleşik Amerika ile Sovyetler
nlrllgl arasındaki farkları açıklamaya yarayacak, hem de

Amerikan sisteminin daha iyi bir şekilde çalışmasını sağ,

layacak yolları araştırırken faydalı bir mesnet vazifesi
görecektir.

Amerikalılar her dört senede bir Birleşik Devletler
Cumhurbaşkanını seçmek üzere seçim sandıkları başına

ı
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giderler. Verdikleri oyların kendi inançlarında olan mil-
yonlarca vatandaşın oylariyle birleştiğinde, istedikleri
kiınseyi işbaşına getireceğini ümit ederler. Fakat, siyasi
oy kullanma yetkisine değer veren birçok kimseler, her
alış verişe çıktıklarında, verdikleri dolar şeklindeki ovla-
rın, Birleşik Amerika'da ne gibi malların istihsal edilece-

ğini ta5 ine yaradığının farkında değildirler.

Bir vatandaşın dolar olarak verdiği oy'un, istihsali:ı
şeklini tayine yaradığını bilmemesi gayet tabiidir. Çünkü
1B0 milyondan fazla insanı besleyen çok taraflı muazzar:7

bir ekonomide husule getireceği netice, pek öyle görünür
cinsten değildir. Satın aldığımız mallarla istihsal edilen
mallar arasında bir münasebet kurmakta güçiük cekme,
mizin diğer bir sebebi de, hem müstahsil, hem de müsteh-
lik olmamızdan ileri gelmektedir.

Farzedelim ki, testere imal eden bir fabrikada çalışı-
yorsunuz. Fabrikayı inşa eden siz olomadığınız gibi, bu
fabrikanın testere imal etmesi için karar veren de siz de,

ğilsiniz. Sizin vazifeniz, testerenin madeni kısmına tahta
sapları perçinlemekten ibarettir. Ama, testerelerin imil
edilmesi veya edilmemesini tayin hususunda oy sahibi de,

ğilsiniz.

Fakat müsteiı]i]< olarak, biı, testere satın alıp a]mama,
ya karar vermek size aittir. Bu kararı verirken testerenin
fiatı ile diğer ihtiyaçlarınızı düşünüp taşınır, başka bir
ölete o]an ihtiyacınızı gözönünde bulundurursunuz. Tes,

tere yeriııe balta almanız daha iyi olmaz mı? İhtiyacınız
olduğu zaman komşunuzun testeresini ödünç almak belki
de mümkündür.

Böylece milyonlarca Amerika]ı dolar şeklindeki oyla,
rını verirlerken emin oloabilir]er ki, testere imali için ge,

rekli çelik ve kereste, testere imaline tahsis edilecektir.
Ama, bunun aksine olarak aynı vatandaş, testere yeri-

ı
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ne balta satın aldık]arı takdirdo, bu çelik ve keresteler,
balta imali için kullanılacaktır.

Testere imalitçısı, rekl6,m vesair vasıtalarla sizi, ma-
lını satııı almaya, elbetteki iknaa çalışacaktır. Ama, enin-
de sonunda sizin ve daha binlerce kimsenin vereceği kara,
ra uymak zorundadır. Siz ve diğer müşteriler onun malı-
nı, masrafını koruyacak ve biraz da k1r bırakacak fiata
satın almak istemedikçe, günün birinde testere imal et-
mekten vazgeçmek zorunda kalacaktır.

Kısacası, testere imal etmek için ne kadar, balta imal
etmek için ne miktar çelik ve kerestenin kullanilacağına
dair kararlar, Rusya'da olduğu gibi devlet plincıları ta-
rafından da verilebilir. Fakat Birleşik Amerika da dahil
olınak üzere hür dünya mem]eketleıinde bu karal, halkın
tercihine ve ihtiyaçlarına dayanan piyasa tarafından veri-
lir.

HÜR DÜNYA MEMIEKETLERİNDEKi
SİSTEM MERKEZDEN EMiR
ALMADAN YÜRÜTÜIÜR

İnsanların çoğu memleket]erinde mevcut iktisadi sis-
temi gayet normal kabul eder]er. Hepimiz bir mağazaya
gittiğimiz zaman istediğimiz her şeyi bulmayı arzu edc-
riz. Harp glbi bazı olağanüstü hallerde bir kısım maddele-
rin darlığı hissedilir. Fakat ncrnıal zamanlarda her çsit
malı aradığımızda bulmak isteriz. Birçok cepheli ekonomi-
mizde, milyonlarca maddenin milyonlarca insana merkez-
den diı"ektif almadan veya ana bir plina dayanmdan is-
tihsal ve tevzi edildiğini düşünmek aklımıza bile gelmez.

Bu çapraşık sistemin yürütülmesinde iki önemli fak-
tör rol oynar. Birincisi «fiat mekanizması,,, ötekisi ise «re-
kabet,, tir.

FİAT MEKANizıuesı

Hepimiz aldığımız malın fiatı üzeriııde titizlik]e du-

l
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ruruz. Her zaman, her yerde kelepir mal ararız. Fiatları
yüksek diye bazı malları almayız. Bir kazağın fiatını di-
ğer bir kazağın yahut da bir ceketin fiatı ile mukayese
ederiz. Fiat]ar üzerinde bilgi sahibi olmak istememiz ga-
yet tabi.idir. Çünkü, bir memleketin ekonomisini düzeırle-
yen, ilııtisatçıların ..fiat mekanizması,, dediği şeydir.

Hepimiz <<atz>>,..talep, ve «fiab, tan ne kastedildiğini
.azçok biliriz. Birisi bir papağana, <<arz ile talep, fiatı ta-
yin ede», demesini öğretirse, o papağan iktisatçı olur çr
kar derlef. Halbuki iktisatçılar son derece basitleştirilmiş
bir misal üye buna itiraz ederler. Ama, üç tabirin önemini
belirtmesi bakımından, burada tekrarlamakta fayda gör-
dLik.

Bir iktisatçı, (<aiz>> dan bahsederken, yiyecek ınadde-
leriyle dolu bir depodan yahut da mısırla dolu bir ambar-
dan daha fazla şey ]<asteder. Birisi çıkıp ambar sahibiııe
içerdeki bütün mallar için 250.000 lira teklif etse, bun.
ları hiç düşünmeden satar. Başka birinin 50.000 lira ver-
me teklifini dikkate bile almaz. Görülüyor ki, ekonomide
arz, fiat|a ilgilidir. Bu belirli bir fiata satılmak üzere
arzedilen mikta?dır.

İktisatçı, talep tabirini kullandığında, arzu ve ihti-
yaçlardan daha çok şeyler kasteder. Talep, para veya mu-
kavele ile desteklenmiş bir isfuktir. Diyelim ki kullanıl-
mış bır otomobil almak için komisyoncuları dolaşıyorstt
nuz. Cebinizde de 8.ğ00 liranlz var, O halde siz, 15.000
]iralık bir otomobile sahip olmak isteseniz bile, bu fiatta
bir otomobil için talebi temsil edecek durumda değilsiniz.

Demek oluyor ki talep, alıcının bit malı belirli bir fia-
ta ve belirli bir zamanda mübayaa edeceği miktardır. Da-
ha geniş mi.nasile talep, muhtelif alıcıların değişik fiatlar-
la bir malı mübayaa edecekleri çeşitli miktarlardır.

Piyasa ekonomisinde, atz, talep ve fiat, birbirlerile
sıkı sıkıya ilgili olan şeylerdir. Tıpkı bir tepsideki üç top
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gibi. Bunlardan biri hareket ederse, ötekiler de sağa sola

oynar.

Et gibi bazı maddelerin değeri, fiattaki ufak değiş-

meler neticesinde, hissedilir derectde değişebilir. Fakat,
meselö penisilin gibi bazı maddelerin değeri üzerinde bu
değişmelerin tesiri nisbeten az olur. Bir oyuncak imalöt,

çısı, fiatlar yükselükçe, istihsalini hemen arttırır. Fa,

kat, piyasaya sürülen sa]atalık miktarının fiat değişme,

lerini aksettirmesi için bir yaz mevsimi geçmesi icabeder,

İktisatçılar, çeşitli cinsteki talep ve arzn, fiatlar üze-

rindeki tesir]erini incelemek için çok zamEın ve emek har-
camışlardır. Ama, kitabımızda bu kadar teferruata kaç-
maya lüzi-ım yoktur. Bizi iigilendiren, hepimizin az çok bil-

diği arz ve talep ana kanunlarıdır. Meselö tecrübe ile bili,
riz ki bir malııı mevcudundan iaz|a alıcısı olursa, fiatı
yükselrrıeğe yüz tutar.

Şu testere fabrikasındaki misa]e dönelim. Testereye
ihtiyaç olduğunu ve kör edeceğini anlayan bir iş adamının
size iş verdiğini farzedıniz., Bu adam, ınakine satın alıyor,
bir bina inşa ettiriyor veya kiralıyor, çlik ve kereste ge,

tirtiyor. Firma, testere imal etmeğe başlıyor ve bunları
bütüıı memleketteki hırdavatçılar vasıtasiyle satışa çıka-
rlyor.

Bu iş adamı, maliyet fiatını kontrol altında tutmasını
bilir ve testerelerini halkın ödeyebileceği bir fiata imal
ederse, kısa zamanda köra geçer. Bu durum karşısında, bu
işe dört elle sarılır, daha fazla çelik ve keıreste mübayaa
eder ve daha çok sayıda testere imal eder. Talep, canlılr
ğını ıııuhafaza ctmeğe devam ederse, fabrikasını genişlct-

mek yollar]nı arar.

Bunun aksi olarak, testere talebini pek yüksek tah-
min eder ve maliyetini kontrol edemezse, fabrikanın imal
ettiği testereleri satamaz. Hele müşteriler, testere yerine
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balta almaya karaı verirlerse, testere imalötını azaltmaya
mecbur olur. Neticede kör yerine zarar eder.

Durumu iktisat terimlerile şöyle özetleyebiliriz: Bir
mala karşı olan talep artarsa, bunun kısa videli etkisi ola,

rak fiatı da yükselir. Bu yüksek fiatlar, imalitçilara daha
fazla k6,r sağlar ve daha fazla ınal istihsal eüIir. Zarrıanla
piyasaya arzedilerr fazla mal, taleple başabaş hale gelirse
o takdirde fiatlar düştüğü gibi kir da azalır.

Diğer taraftan, bir malın miktarı, o malı satın almak
isteyenlerden fazla ise, fiatı düşer ve istihsali aza|ır.

Her iki halde de arz ve talep kuwetleri denge bulma-
ya temayül ederler ki bu dengeyi sağlayan kuvvet serbest
ve değiş}<en fiatlardır. Görülüyor ki bu ayarlamada değiş-

ken fiatlarla değişken kirlar gayet önemlidir. Ekonominiır
geüşmesi ve kaynakları - rekabetin h0kim olduğu piyasa-
larda-, müsteh]ikin teı,cih ettikleri malların istiiısaline
yöneltilrnesi için lüzumlu işaretlerdir. Müstehlik taleple-
rinin şu veya bu yöne kayması karşısında gerekli tedbir-
leri almak için kanun çıkarmaya, bir diktatörün ölmesini
veya iktidardan atıimasını beklemeğe lüzum yoktur. Pi-
yasa sistemi müstahsilleri, insanlarm çeşitli zevk ve ar-

zularına göre hareket etmeğe sevkeden bir 6mildir.

REKABE7

Hangi ma]ların istihsal edileceğini tayinde a'rz, talep

ve fiatların etki ve kaşı etki.leri, ancak rekabet olduğu
takdirde iyi vazifu görürler. Rekabetten anlaşılan mina,
fiatların kontrola t6bi olrnadığı, serbest pazarlarda alıcı_
larla satıcılar arasındaki faydalı rekabettir,

Bazaıı iktisatçılar. ..mükemmel rekabeb, in hüküm
sürdüğü hayali bir dünya tasaı,vur ederler. Bu dünyada,

alıcı ve satıcılar, piyasanın bütünü yanında o kadar kü-
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çük kalırlar ki onların münferit hareketleri, fiatlar üze-
rinde önemli bir etki yaratmaz.

Rekabetin tam mi,nasile hüküm sürdüğü bu hayali
dünyada, kaynakların bir bölgeden diğerine kayması veya
kullanış yerleri hususunda tahdit edici harekette bulun-
maz]ar.

Bu hayali pazarda, imkinsız olan bir durum var
olarak kabul edilir ve alıcılarla satıcıların mevcut gerçek-
iere dayanarak rasyonel ve akı]lıca kararlal verdikleri
farz olunur.

Gerçel<te ise, her bakımdan serbest olan bir piyasada
tam mAnasile rekabet, hiçbir zaman mevcut olmamıştır ve
olamaz.

Birleşik Amerika'da mevcut rekabetin derecesi hak-
kında iktisatçılar farklı görüşlere sahiptirler. Aslında ise,
bugünkü Amerikan ekonomisi, ne inhisarcı, ne de tarrı
mAnasi]e rekabete dayanan bir ekonomidir. }'akat bunda
piyasa5,a h6,kim olan kuvvetli bir yarlşma zihniyeti mev-
cuttur.

Maiları bir noktadaıı diğerine sür'at]e ve kolaylıkla
nakledebilme kabiiiyeti, ne gibi ma]ların mevcut oltiuğu-
nu tesbit imkinlarının artmbsı ve nüfusun günden güne
daha oynak bir hale gelmesi, Amerika'da mahal]i inhisar-
cılığı ortadan kaldırmaya hizmet eden Amillerdir.

İlmi araştırrnalar neticesinde yeni yeni mamüller or-
taya çıktıkça rekabet de şiddetini arttırır. Mese]A, sun'i
l1stikten yapılmış birkaç çeşit mamül, tabii löstikten ya-
pılmış mamüllerle rekabet halindedir. Eskiden Ameri-
kan kadınları daha ziyade pamuk. yün ve ipek kullanır-
lardı. Bugün ise bunların yerine nylon, orlon, dakron gibi
çeşitli sun'i elyaf ortaya çıkmıştır.

Yiyecek maddeleri de donduru]muş, teksif edilmiş ve-
ya toz haline getirilmiş olalak çeşitli şekillerde satılmak
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tadır. Nebati margarin teıeyağı ile; nebati yağlar hayvarıi
yağlarla rekabet halindedir. Tabii gaz, petrol ve kömüre
rakip çıkmıştı?. Hidro-elektrik enerjisi ise her üçü ile re
kabet etmekte buna mukabil nükleer enerji. yavaş yavaş
piyasaya sokulmaya çalışmaktadır.

İnşaat sanayiinde taş, tuğla ve kerestenin yerini al.
maya namzet birçok malzeme piyasaya sürülmektedir:
Sun'i tahtalar, plistikler v.s. gibi. Alüminyum çelikle re
kabet etmekte ve bunların her ikisi de taş, tuğla ve keres-
tenin yerini almağa çalışmaktadır.

Rekabet mevzı-ıunda kalem oynatan bazı yazarların
belirttiğine göre, birçok f,irmalar alömeti farika, hususi
ambalij ve daha başka usullere başvurarak kenü ma]la-
rını rakiplerininkinden ayırd etmeğe ve müstehliki mal
yerine marka satın almaya teşvik yoluna sapmaktadırlar.
Ancak, bir malın diğerinden ayırd edilmesi, o malın reka.
betten kaçınmasına her zaman imk6,n vermez. Ford Kum-
panyası. Ford otomobillerini, Genera]-Motors Kumpanya-
sı ise chevro]et otomobil]erini imil inhisarını ellerinde
tutmaktadı?lar. Ama, bu iki kumpanyadan hiçbiri otomo.
bil yapmak inhisarına sahip değildir. Esasen Birleşik A
merika otomobil sanayii, her türlü nakil vasıtaları şöyle
dursun, sadece otomobil imali üzerinde dahi hiçbir inhi-
sar hakkına sahip değildir.

Rıekabet, Amerikan ekonomisinin her safhasında ken.
dini gösterir. Amerikan işçisi, § temini ve yükselmek için
diğer işçilerle rekabet etmek zorundadır. Son zamanlarda
Amerkan işçilerinin diğer memleket işçileri ile rekabet et-
mesi de bahis konusu olmuştur. Aynı şekilde daha kalifi-
ye işçiler ve daha iyi malzeme temini hususunda bir ima-
litçı, hem Birleşik Amerika'da, h€m de diğer memleket-
lerdeki firma]arla rekabet etmek zorundadır.

Burada hatırda tutulacak önemli nokta, piyasa siste-
minde rekabetin zaruri bir unsur olduğudur. Çünkü, bu
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sistemde fiatlar birbirlerile ilgili bir sürü rehber ııe işa
ret vazifesi görür. Fiatlar, arzve talep kanununa göre yön

değiştirdikçe tabii kaynakların, işçilerin ve makinelerin
yönünü de değiştirirler ve bunun neticesinde bir madde-

nin imöli yerine üğer bir maddenin imiline geçilir.

Ve hepsinden önemlisi, bu kaynaklaia istikamet veren,

vatandaşların istek ve ihtiyaçlarıdır.

BEKABET iı-sRı:uı sAĞtAR

İmil edilen herşey kullanılmak için yapılır. En büyük
makine]erle en küçük ölet]er şu veya bu kimsenin istediği
bir malı imöle yaradıkları için meydana getirilir ve kulla-
nıIır.

Ekseri kimselerin bütün ihtiyaçlarını tatmin etmeğe
yetecek geliri yoktur. Onun için, ekonominin yarattığı mal
ve hizmet]erden keselerine en uygun ve en elverişli olan-
larını seçerler. Harcadığımız tıei ]iradan azami isitfadeyi
sağlamaya bakarız. Ga5ıemiz, en az para vererek en iyi
malı ve en iyi hizmeti kendimize mal etmektir.

Böyle bir baskı altında bulunan her firma, yeni ve cl.a,

ha iyi ma.müller ortaya çıkarmal<, isühsal ve tevzideki ve-

rimini arttırmak zorundadır. Yaşıyabilmesi için her firma,
verimini arttırmak suretiyle maliyetini düşürmeğe mec-

burdur. Çiinkü mamullerini cözip fiat]arla satmak ve gene

de kör etmek arıcak bu şekilde mümkündür. İş adamları
aynı zamanda taleplerdeki kaymalardan doğan kazanç
imkinlarındarı faydalıınmaya daima hazır olmalıdırlar.

Birleşik Amerika'nın ulaştığı yüksek hayat standaı-
dında rekabet sisteminin oynadığı ro]ü en iyi şekilde be-

lirten misal televizyon sanayiidir.

İkinci Dünya Savaşı sonunda Birleşik Amerika'da te-
levizyonu bulunarı ancak birkaç yiiz aile vardı. 1948 de

çok ufak ekraıılı televizyon makineleri gayet yüksek fiata
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satılıyordu. Her kırk aileden ancak bir tanesinin televiz,
yon alıcısı vardı.

Aradan beş sene geçmeden, ku]lanılan televizyorıların
sayısı 25 milyona yaklaşmıştı. Ekranların boyu iki misline
çıkmış, fiatlar ise yarı yartya düşmüştü. Ha]buki bu müd-
det içinde malzeme ve işçilik masrafları epeyce yükselmiş-
ti.

600 dolara satılan makineleri, ancak hali vakü yerin,
de aileler alabiliyorlardı. Fakat seri imalitın başlaması ile
kalite düzeldi ve fiatlar düştü.

Bu düşük maliyetlerden halkın da istiJade etmesi sağ-
lanmıştır. Fakat bu, halka karşı cömert davranmak arzu,
sundan değil, daha kirlı olduğu için yapılmıştır. Buııdair
başka, televizyon imaldtçıiarı, müşterilerini rakip imalöt-
çılara kaptırmamak için fiatlarını düşük maliyetlere göre
ayarlamak zorunda kalmışlardır.

Serbest piyasanın fiat dalgalanmalarını takip eden
iııalitçı ve müstehlikler, mı-ıazzam bir sanayiin kurulma-
sına yol açmışlar ve Amerikan milletinin yepyeni bir eğ-

lence vasıtasından bol bol faydalanmasına imk6,n vermiş-
lerdir.

Serbest piyasa, aynı zamanda, müstehlil<e muhtOif
boy ve marka televizyon alıcıları arasında bir seçme imkö-
nı vermiş, onu bir televizyon alıcısı, bir sinema makinesi,
b,ir pikap almak yahut da hiçbir şey almamak şıklarından
birini tercih etmekte serbest bırakmıştır. Yani müsteh]ik,
isterse parasını biriktirir, isterse dilediği mda yatırabi-
lirdi.

Rekabet, bazı kimseleri zarara da sokabilir. Bu yüz,
den birçok firmaların iflis ettiği bir vakıadır. Rekabetten
hem işçiler hem de sermayedarlar zarar görürler. Bunun-
la beraber, rekabetin iyi ve kötü tarafları bir teraziye kon-
duğunda, iyi tarafları daha ağır basar.

Birleşik Amerika'da milyonlarca çeşitli madde imal
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eden on milyon özel teşebbüs vardır ve bunlara ziraat sek-
törü de dahildir.

Demek oluyor ki, inisiyatif ve teşebbüs imkinlarıni
kullanan, çeşitli deneme]er yapmaya müsait on ınilyon yer
mevcuttur. Bu yerlerde ilerlemek arzusunda olan insanlar,
devamlı olarak yeni şeyler, yeni mamüller bulmaya çaba-
lamakta, maliyetleri düşürmek için türlü çareler aramak-
tadırlar. Eide edilen başarılar, muhakkak ki taklit edilir.
Ama, rekabet şartları altında bunların taklit edilmesi
muhakkak l6,zımdır.

20. asrın ilk yıllarında Anıerikan milieti, dev tröstle:
yüzünden endişe duyduğu bir sırada, Curnhurbaşkarıı
William Mc Kinley şöyie demişti : «Rekabet olmasaydı
bizier h§lA modasl geçmiş ziraat ve imalAt usullerile uğ-

raşacaktık. Ticaret hayatımız, geçmiş yılların usullerine
bağlı kalacaktı. Neticede eşiğinde bulunduğumuz 20. yuz,
yıl 1B. yüzyıldan bir adım bile ileri gitmemiş olacaktı.,,

Bundan tam yarım asır sonra, Henry Ford'un oğlu
şöyle demiştir : «Rekabet ticaret hayatının keskin tara-
fıdır ve devamlı olarak maliyetleri doğrar.r,

BİRtEsiK AMEBiKA,DA
DEVLETıN PiYAsA sisTEMi
üzrniıııoexı ETklsl eüyüxrün

Amerikan ekonomisi pek tabii olarak tam minasiie
bir piyasa ekonomisi değildir. İstihsal edilen malların çe.
şitleri üzerinde devletin nüfuzu mühim rol oynar.

1960 yılında Birleşik Amerika'da istihsal edilen bü,
tün malların fu, 20 sini devlet satın almıştır. Bu mübayaa-
ların ne gibi mallar istihsal edileceğini tayin hususundaki
etkisi, piyasadaki diğer mübayaalarda olduğu gibi azım-
sanmıyacak kadar önemli olmuştur. Devlet de do]ar öd.e-

mek suretiyle bir nevi oy ku]larıarak kaynakların yollara,
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mermi]ere veya okullara yöneltilmesini sağlamıştır. Bunu
yaparken Devlet, bu kaynakları kullanan özel kişilerle
rekabet etmiş ve fiat sistemi, sanki alış verişler özel kişiler
arasında cereyan ediyormuş gibi. aynı şartlara tibi olmuş-
trır.

Mübayaalariyle bazı malların imölini tayin eden dev-
let. daha başka vasıtalı yollarla bu imalita tesir eder.
Vergilendirme ve harcama programları, herrı müstehlikle-
rin hem de müstahsillerin kararları üzerinde müessir olur,
lar. Tarife]er, ödünç verme programları, asgari ücret ka,
nunları, zirai mahsuller için ödenen destekleme primleri
ve bunlar gibi bir sürü proğram ve nizamlar, istihsaıin
normal yolunu değiştirir, bu yolun tam manasile piyasa
ekonoınisi altında talrip edeceği başka yollara sapmastna
sebep olur.

Devleün Amerikan ekonomisindeki rolü ilerde daha
etraflı olarak ele alınacaktır.

SOVYET PLANC|LARİ NELEB
isriHsıı. EDitEcEĞiNE NA§ıt
KARAR VERiRLER?

Karl Marx ve diğer komünist yazar|ar, piyasa ekono-
misine şiddetle hücum ettikleri halde, istikbalde kendi eko,
nomilerinin nasıl düzenleneceğine dair kesin birşey söyle-
memişlerdir. Söyledikleri tek şey ..serbest ticaret, serbest
alış veriş,, ekonomisi olamıyacağıdır.

Nazariyatta, piyasanın ortadan kaldırılması basit gö-

rünebilir. Serbest piyasanın yaptığı işleri varsın devlet ii-
zerine alsın. Fiat]arı da dev]et tanzim etsin, arz ve talebi
de gene o ayarlasın. Ne gibi malların istihsal edileceğini.
nasıl istihsal edileceğini ve kimlere nelerin isabet edeceği,
ni tayin eden de hep devlet olsun.

Bu usulün diğer mahzurlarını bir tarafa bıraksak bi-
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le, piyasanın her gün bir merkezderr, diiektif almadan,
otomatik olarak verdiği milyonlarca kararları devletin
r.ermesi tatbikatta birçok güçlükler doğurmuştur.

Rus ihtilölinin ]iderleri, piyasa mefhumunun bütün
izlerini ortadan kaldırmaya çalışmışlardı. 1919-1921 yılları
arasında bütün istihsal ve tevziatı bir merkeze bağlamaya
çalıştılar. Bu teşebbüs, o derece büyük bir fiyasko verdi
ki, idari mekanizmada bir hercümerç yarattı ve müthiş
bir kıtlık başladı.

Stalin'in 30 yıl süren müstebit idaresi müddetince,
merkezi bir sistem kuruldu ve bu sistem içinde sözde Ba-
kanlıklara, sanayi sahasında bazı yetkiler tanındı. 1953 de
Stalin'in ölümünden sonra işbaşına gelen liderler bu siste,
mi devmlı olarak tadi] lüzumunu duymuşlrdır. Fakat bu
tadiller, hiçbir zaman merkezden uzaklaşmayı mümkün
kılamamıştır.

Rusya'da iktisadi sistemin kalbi Devlet Plnnlama Ko-
misyonu (ĞOSPlaN) dır ve kaynakları o tahsis eder.

Tahsislef, iktisadi pl6,nlar gereğince yapılır. Üst ka,
demelerdeki komünist plincılarının tayin ettiği uzun va,
deli hedefler, plinlamanın temelini teşkil eder. Bu hedef,
lere erişmek için yıllık plönlar tesbit edilir ve bunlar ge-

reğince, gerekli malzeme ve sermaye yatırımları, hiç de,

ğilse k6.ğıt üzerinde tesbit edilir.

Plön]ar çok çapraşık usullere göre düzenlenir. En baş-
ta Sovyetler Birliği Dev]et PlAn]ama Komisyonu (GOS-
PLAN) vardrr. Ayrıca her Sovyet Cumhuriyetinde gene
Gosplan adını taşıyan yardımcı komisyonlar bultınur.
Bunlardan başka 1957 yılında Bakanlıkların birçok vazi-
falerini üzerlerine alan Bölge E]<onomik Konseyleri (So.ı-
narkhozy) ler de vardır.

Nazariyatta bir plön, işe temelden başlar ve her fir-
manın kapasite ve ihtiyaçlarını tahmin eder. Piramit vır-
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karıya doğru çıktıkça, bunlar tevhit edilir ve nihayet Milti
Plönlama Komisyonu (GOSPLAN) ın önüne gelir. Bu
komisyon, bir bölgedeki ihtiyaç ve kapasiteleri, diğer biı.
bölgedeki ihtiyaç ve kapasiteler]e denkleştirir ve bunların
hepsini Sovyetler Birliğinin genel hedeflerine göre ayar-
lar.

Neticede, tasvip edilen nihai bir plln, bütün Sovyetler
Birliğine yayılmış olan yüzden fazla Sovnarkhoz'a gön-
derilir.

Bunun üzerine, her Şovnarkhoz, kendi bölgesindeJıi
bütün fabrikalarda teker teker kontroller yapar. Tabii as-
Iında bu sovnarkhoz'lar tam mönasile müstakil ve muhtar
teşekküller değillerdir.

Her fabrika yalnız teknik istihsalden sorumludur.
Sovnarkhgz, teknik işleri murakabe ettiği gibi, fabrikanın
kalburüstü personelini yabizzat tayin eder yahut da ya.
pılan tayinleri onaylar. §ovnarkhoz, 5rukarıdan tayin edi.
Ien geniş hedefler çerçevesi içerisinde, fabrikanın istihsal
programlnı tesbit eder. Mevcut para, teçhizat ve ma]ze-
meyi bir taraftan öbür tarafa a.ktarır ve kendi emri altın-
daki personeli bir dereceye kadar şu veya bu vazife ba-

şına getirir. Ayrıca, ilmi araştırmalarda faal bir rol oynar,
yeni imalöt usul]eri ve yeni mamüller ortaya koyar ve
bunların fiatlarını tesbit eder.

Özet olarak denilebilir ki, Devlet Plinlama Komisyo
nu, temininde güçlük çekilen maddeleri Cumhuriyet
P]in]ama Komisyonlarına tahsis eden dairedir. Cumhuri-
yet PlAnlama Komisyonları ise, Sovnarkhoz'|aıa, Sov-
narkhoz']ar da münferit fabrikalara tahsisler yapailar.

' Bu açıklamamlz, karma karışık bir teşkil0tın basıt-
leştirilmiş bir şekildir. İstihsalin tahminen 7o 72 si Sov.
narkhoz'lar vasıtasiyle yapılırsa da, bunun atom e-
nerjisi gibi takriben 7o 6 sı hükümet makamlarının emri
altındadır. Ayrıca, is,tihsalin takriben % 7 si cumhuriyet-
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lerin çeşitli tröstleri ve bakan]ık|arı, /. 15'i ise mahalli
grupların sorumluluğu altındadır.

Fakat komünist partisi her kademede kontrol icra
etmekten geri kalmaz.

ötceı-ix vERitEN IşLER

plinlı istihsal ile fiili istihsal arasında farklar belirme-
ğe başlayınca, plAnlar, pek tabii olarak devamlı tadillere
uğramaktadır. Rus plAncıları, bu meselenin a]tından kalk,
mak için, en önemli ,telökki ettikleri malların istihsaline
öncelik verirler. Ayrıca, bu malların imali için gerekli
malzeme ve makineler de aynı şekilde önce]ik kazanirlar.

Kaynakların piyasa vasıtasiyle tahsisi yerine ma|ze-
menin devlet tarafından tahsis edilmesinin doğurduğu
müşküllere ilerde yer verilecektir. Fakat, gözlemcilerin
vardığı kanaate göre, Rusların bazr sahalarda başarı sağ,
lamalarının sebebi şöyle izah edilebilir: Devletin, mermi
ve jet uçağı imali veya ağır sanayi için gerekli gördüğü
malzeme öncelikle kullanılır; geri kalan kısmı ise, istihlik
malları imaline sarfedilir.

Amerika İşçi Federasyonları ve Sanayi Müesseseleri
Mil]etlerarası Yayınlar Müdürü Jay Lovestone, Amerikan
Kongresi üyelerinden kurulu bir ko'misyon önünde bu
meseleyi şöyle açıklamıştır :

..Sovyet ekonomisi herşeyden önce, komüırist dikta-
törlüğünün menfaatlerine hizmet eder. Bu ekonomi, Sov.
yetler Birliğinde Komünist Partisini ellerinde tutaır bir
avuç insanın iktidarda kalmasını sağlayacak ve sağlamlaş-
tıracak şekilde ayarlanmıştır. Sovyetler Birliği dışında ise
komünist ekonoınisi, saldırganlık, emperyalist genişleıne
ve dünyayı ele geçirme amaçlarına yöneltilmiştir.

Sovyet ekonomisi, her şeyden öııce ağır sanayiin geliş-
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mesinr destekler. İstihlök maddeleri imal eden sanayiler
ve ziraat, ikinci pllnda gelir.

Sovyet ekonomisi esas itibariyle bir harp ekonomisi-
dir. İşçilerin istismarı yolu ile finanse edilir ve yürü-
tültir. İstismar edilir demekle, şunu kastediyorum: İşçile
re düşük yevmiyeler ödenir ve belirli bir işi en klsa za-
manda bitirmeleri emredilir. Köylüler, düşük fiat]a mal-
larını devlete vermeğe zorlanır. Müstehlikler ise, a]dıkları
mallara yüksek fiatlar öderler, ama istediklerini her 7.a-

man bulmaları mümkün değildir.,,

Aynı fikir Sovyet ekonomisini inceleyen lhe Chris-
tion Science Monit«ır dergisi ticari ve ma]i işler yazarı
Nate Wlıite tarafından şıı şekilde ifade edilmiştir: <.Sov-

5,etier Eirliğinde önemli sanaviler, harp hali e§asma göre
zorla adaın çalıştırarak işlemektedirler. Yapılan tahsisleı,
kıttır ve tesbit edilen öncelikler dar zamanlara sıkıştırıi-
mıştır. Halkın ihtiyaçları asgari müstehlik mal]arı temiı,i
suretiyle karşılanır. Bütün gayret, dünyanın askeri ve ikti-
sadi bakımdan ele geçirilmesi amacına ),önelti]miştir..

Bazı bakımlardan bugünkü Rus sistemi II. Dünya Sa-
vaşı sırasında Birleşik Amerika'da tatbik edilen harp
z&manl kontrolleri sisteminin çok daha geniş bir şklidir.
II. Dünya Savaşı sırasında, birçok istihllk maddeleri Anıe-
ril<an piyasasrndan kalkmış, bunlar için lüzumlu malzemc,
harp sanayii için kullanılmıştır. O sıralarda, Amerika'da
atom bombasını imal edebilmek için merkezi bir teşkilit ,

kurulmuş ve bütün kaynaklar bu teşkilötın emrine veril-
mişti. Aynı şekilde Sovyetler Birliği de bütün bu memle-
ketin kaynaklarını elinde tutan böyle merkezi bir teşkili.t
kurmuş, Batıdan öğrendiği birçok teknik bilgilerle ağır
sanayiini plincılarının tayin ettiği hedeflere doğru yönelt-
me yoluna gitmiştir.

Birkaç can alıcı sanayiin bu şekilde bir merkezde top,



lanması, Sovyetler Birliği'ni ziyaret edenlerin edindikleri
birbirinden farklı intibaları izah etmektedir.

Mesel6. öncelik sırasının başında olan bir fabrikada
incelemeler yapan ziyaretçiler, istihsalin fazlalığı karşı-
sında parmak ısırabilirler. Buna mukabi], önce]ik derecesi
düşük o]an tesisleri gezenler ise, Sovyetlerin geriliğine,
fakirliğine, çalışma şartlarının ağırlığına, memurların yol-
suz]uklarına, işlerin verimsizliğine şahit olur ve hayrete
düşerler.

sovYETLER giRı-İĞi,İıloı vg
AMERıKA BiBLEşıK DEVLETLERİNDE
isriıısaı. usuLLER|

İki milletin ekonomilerini mukayese ederken, bunla-
rın gayri söfi hasılasını incelemekle işe başlamak gerekir.

Gayri safi milli hasılanın nası] tayin edildiği
ilerde ele alınacaktır. Genel olarak denilebilir ki, gayri
sifi milli hasıla, bir memleketteki topyekün istihsalin pi-
yasa değeridir. Yani bir yıl zarfında istihsal edilen ma]lar.
la sağlanan hizmetlerin toplamıdır.

İki memleketin gayri s6fi milli hasılası arasında mu-
kayese yapmak güçtür. Hele Sovyetler Birliği ile Birleşik
Amerika ekonomileri birbirinden çok farklı olduğu için bu
güçlük daha da artar. Rusya'ya ait istatistikleri izleyen
uzmanların çoğu, şu noktayı belirtmekten kendilerini ala-
mazlat :

..Komünist istatistik]erine inanmak cdiz değildir, Bun-
ların çoğu, propaganda maksadı ile şişirilir..

Rusya hakkında ihtisas sahibi olan Amerikalı uzman-
ların çoğu, I(asım 1959 da A.B.D. Merkezi İstihbarat Ajan-
sının (C.I.A.) Konğre Müşterek İktlsadi İşler Komisyonu-
na sunduğu tahminleri güvenilir bulmaktadırlar. Bu tah-
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minlere göre, Sovyetlerin gayri sifi milü hasılası, -Ame-
rikan doları olarak hesaplanmak şartiyle, Amerika Bir-

leşik Devletlerinin gayri söfi milli hasılasının /o 45'i nis,

beli.,dedir. Umumi kanaata göre, Sovyetler Birliği,nrn
gayri sifi milli hasılası, Birleşik Alnerikd'nın gayri s6,fi

miıii hasıIasından datıa sür,atle artmaktadır. 1961 Haziran
ayında müteveffa Başkan Kennedy, Sovyetlerin gayri söfi
milli hasılasının Amerika,ya kıyas|a o/o 47 olduğunu ifarie

etmiştir.

Gayri s6fi milli hasılanın terkibi, yani fiilen istihsal
edilen mal]arın tahlili, Sovyetler Birliği ile Birleşik Ame-

rika,da kaynakların tahsisinde kullanılan usuller arasln,

daki esas farkları açıkça belirtmektedir.

Bazı uzmaniarın,tahminlerine göre :

- Sovyetler Birliği, topyekün istihsal kaynaklarırıın
takriben % 15,20 sini askeri ve savaş gücü ile ilgili mas-

raflara tahsis etmektedir. Halbuki bu nisbet Birleşik Ame_

rika'da % 9 dur. Dolar olarak her iki memleket aynı mik-

tarda para sarfetmektedirler.

- Sovyet gayri söfi milli hasılasının takriben % 30'u

reenvestismana tAbi tutulur. yani eski yatırınılardan sağ,

lanan kazançla yeni yatırımlar yapmak. Dolar olarak ifa-

deedildiğinde,Ruslar,Amerikalıların3/4,ijnİ,sbetindete.
sis ve makineler içiır reenvestisman yapmaktadrrlar, Fa-

kat bu yatırımların yarısı askeri güçlerini destekleyen sa-

nayilere gitmektedir. Amerika'da ise, yatırımların ancak

7/4'i ağır sanayiin gelişmesine yöneltilmiştir,

- Sovyetler Birliği gayri sifi milli hasılasının % 60

ından azbir miktarı istihlike tahsis edilmektedir. Halbui,;i

Amerikangayrisöfimi]lihasılasının2/3siistihlökmad-
delerine ayrılmaktadır. Sovyetler gayri s0fi milli hasılası,

Amerikan milli hasılasının yarlsı nisbetinde, nüfusu ise

Amerikan nüfusunun 7o 20 iİstiünde olduğuna göre, bun-

danşuneticeçıkarılabilir.BirleşikAmerika'danüfusba-
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şına yıllık gelir takriben 17.500 lira civarında, Sovyetler
Birliğinde ise ancak 5.000-6.000 lira kadardır.

HAYAT STANDARDLARİ

Rusya'nın sanayi yönünden gelişmesi, müstehlikten
birçok şeyleri esirgemekle mümkün olmuştur. Fakat u-

mumi kanaate göre, müstehlikler son zamanlarda daha
yüksek bir hayat seviyesi istemeğe başlamışlardır. Ame,
rika'da olduğu gibi, Sovyet Rusya'ü da müstehlikler ağır
sanayii veya harp ma]zemesinin şekli veya cinsi ile pek
a]ökadar değildirler. Onlar için mühim olan, istedikle;i
mal ve eşyan]n bulunması ve bunların kalitesinin iyi ol,
masıdır.

Bu itibarla, müsteh]ikin isteklerini tatmin bakımın-
dan, piyasa sistemi ile plAnlı sistemi mukayese etmemiz
faydalı o]acaktır.

Sovyetler Birliği'nde müstehlik]ere mahdut bir mal
seçme hakkı tanınmıştır. Fakat onların alış veriş ettikieri
pazarlar bizim anladığımız minada değildir. Çünkü bu
mallar, Devlet tarafından ima] edilir, Devlet tarafından
tesbit edilir. Hür dünya piyasalarında olduğu gibi talep,
fiat değişmeleri yolu ile arza tesir etmez.

Bir diktatörlük bile müstehlikleri umursamazlık ede-
mez. Bunun içiııdir ki, eski Başba-kan Khrushchev, mille-
tine defalarca daha yüksek bir hayat standardı videtmiş-
tir. Bu münasebetle söylediği şu sözleri ele alalım: ..Sov,

,vetler Birliği'nin topyekün ve fert başına istihsalde, düıi-
yada ön mevkii işgal edeceği gün uzak değildir. Bu ama<;

gerçekleştiğinde. milletimiz dtinyada en yüksek hayat
standardına ulaşmış olacaktır.r,

Rus milletinin artan baskısı karşısında, kaynaklarıır
istihllk malları imaline ııe derecede yöneltileceği henüz
kesin olarak bilinmemektedir. Mamafih, birçok gözlemci-

-
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]erin kanaatine göre, müstehlik ma]larına verilen önern
gün geçtikçe artmaktadır. Gene birçoklarınırr kanaatine
göre, müstehlik mal]arı istihsaline verilen bu önem, pliıı-
lama sahasıırda birçok müşküller doğuracak ve bunlar gü-
nün birinde plAnlarırı uygulanmasında zerci tedbirler
alınmasına yol açacaktır.

Max Frankel, New-York Times gazetesinde yayınlaclı-
ğı bir makalede şöyle der :

<<Sovyet basınında çıkan bazı tenkitler, mese]elerdcn
bir kısmını ortaya koymuş bulunmaktadır. Vakıa bir ma.-

dencinin hergün ocaktan çıkaracağı cevherin miktarını ta-
yin etmek yahut da bir çelik fabrikasıntn ton olarak güıı-
lük veya aylık kapasitesini hesaplamak kolaydır. Fakat
yuvarlak veya dört köşe mutfak masaları, yeşil veya tu-
runcu abajurlar için ölçüler tayin ederek plinlar yapmak
bambaşka bir şeydir. Hele iskarpinler, yüksek topuklu mu
yoksa arkası açık mı olsun gibi meselelerde peşinen ısa-
betli kararlar vermek hemen hemen imkinsızdır. Üsteiik
bunların müstehlikin isteklerine göre ayarlanması da nıü-
him bir meseledir

«Şimdiye kadar plincılar bu meseleleri kiğıt üzerinde
şöyle halletmek yoluna gitmişlerür: Çeşitli mamülleriiı
tesbit edilen değerlerini gözönünde bu]undurarak fabrika-
lar, toptancilar ve perakendeciler için müstehlik ma]larına
ait plinlar hazırlam4k. Yani kAğıt üzerinde ticaret, 36 ve
37 numara kırmızı kadın iskarpini, düz topuk, sandal veya
ınokasen şeklinde yürütülmemekte, sadece 4000 ruble de-

ğerinde ayakkabı deyip geçilmektedir.

..Bu sisteme göre çalışan fabrikalar, iyi ve pahalı de-
riden kaba bir ayakkabı yapmakla plinı daha iyi bir şe-
kilde uygulama imkinını bulurlar. Ama aynı deriden da-
lra ucuz, daha zarif iki misli ayakkabı yapmak mümkün-
müş; bu onları ilgilendirmez. Plinın istediği yerine getiril-
miştir. Ayakkabıları hemen devletin toptancısına yollar,
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lar ve başarılarının mükA.fatı olarak ikramiyelerini bek,

lemeğe başlarlar.

ttAynr durum mobilya fabrikalarında da görülür. Sa,

kil ve pırıl pırıl parlatılmış masalaJ, basit ve kullarıışlı
mutfak masalarındarı daha önemlidir. Plincıların gözü ıle,

hantal bir demir karyola, hafif ve zarif üç somyürın ye-

rini tutar. Toptancılar ü pl6,ıılarını ve ikramiyelerini bu

şekilde hesaplarlar. Fabrikalardan gelen bu eşyaları, sö-

züm ona perakendeci mağazalar arasında taksim ederler.

<.Ama bu perakendeciler, çok geçmeden yaygarayı ba
sarlar. Meseli Moskova'daki büyük devlet mağazasr GUM',
un müdürü, modası geçmiş ev eşyalarr imal ettikleri, rağ-

bet gören faydalı eşyaların imalötını keyfi olatak durdur-
dukları ve yedek parça imal etmeği ihmal ettikleri için
fabrikalara hücum etmiştir. Başka sat]cılar şu yolda şiki,
yetlerde bulunmuşlardır: "Ne bulursak onu almak zorunda
kalıyoruz.,, Ama onların da gerçekleştirilecek plönları var-

dır. Hele dağıtımı yapan makamları kızdırmak hiç işlerine
gelmez.

.<Bu köşe kapmaca oyununa son vermek için, birçok
fikirler ortaya atılmıştır. Bazıları, mağazalarla toptancıla,
ra, satabilecaklerini zannettikleri malları fabrikalardan
satın atmalarına müsaade edilmesini teklif etmişlerdir. A-
ma bu takdirde plAnların kir esasına göre hesaplanması
gerekir. Çünkü bu şekilde ortaya çıkacak a.rz ve talep ka,
nunu! komünist sistemine aykırı olan ..serbest teşebbüs.
unsurunu ortaya çıkaracaktır. Halbuki bu, Sovyet plincı-
larının hazmetmesine imkin olmayan bir şeydir.

<<Ve bunun içindir ki işler sarpa sardığı zaman Devle,
tin ve Partinin en yüksek kademeleri yani Kremlin'in ta
kendisi daha zarif bir ayakkabı, buzdolabı kapısına bir raf
yahut da püskülsüz abajur yapılması için emirler çıkarır-
]ar.r,
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Bir iktisatçı olan Dr. Walt Rostow, Birleşik Amerika
ve Rusya'daki hayat standardlartnı şu şekilde mukayese
etmiştir :

«Sovyet ölçülerine göre her ailenin meskeni, bir A-
merikarı ailesinin oturduğu evin dörtte biri kadardır. Fert
başına gıda maddeleri ve giyecek eşyası istihlöki aşağı yu,
karı yarı yarıyadır. Sağlık hizmetleri, umumi parklar rse
Amerikan ölçüleri ayarındadır.r,

Giyim ve ev eşyası gibi uzun müddet kuilanılan müs-
tehlik malları ve seyahat hususunda Sovyet hayat stan-
dardı, tabir caizse, yeni yeni rekabet sahasına girmekte-
ür.

Sovyetlerin gelecek on yıl içindeki yiyecek maddeleri,
mesken ve giyecek eşyası temin imkön]arı iyidir. Bundaı
başka uzun müddet kullanılan istih]ök mallarının bazı
çeşitleri süratle artmaktadır.

Geniş ölçüde otomobil imal etmek, herkesin bir otomo-
bil. sahibi olmasını sağlamak yolunda ciddi bir gayret gös-

terilmektedir. Yeni mesken inşaötı ise daha ziyade şe-
hirlerdeki blok apartmanlara inhisar etmektedir.

Balık, yünlü mensucat ve tereyağı gibi bazı madde]er
hariç olmak üzere, Sovyetler Birliğinde fert başına istih-
likin 1965 yılına kadar Amerikan ölçüleiini aşacağını gös-

teren hiçbir belirti yoktur.

Genel olarak ilerdeki on sene içinde bugüır Amerikan
seviyesinin üçte biri nisbetinde olan hayat standardıırııı
7o 40' a yükselmesi beklenmektedir.

İktisatçılar, bir memlektteki hayat staııdardını diğer
bir memleketin hayat starıdardı ile mukayese etmenin güç
olduğunu kabul etmektedirler. Aynı memleketteki bir gruo
insan ile diğer bir grup insan arasındaki farklara iliveten,
ölçü meselesi de büyük önem taşımaktadır.

Wellesley Koleji İktisat Fakültesi Profesörlerinden
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Marshall I. Goldman, Foreign Affairs dergisinde şöyle de-
mektedir :

tr1965 de Sovyetler Birliği'nin 2,5 veya 4,5 milyon ça-
maşür makinesi imal edeceğini söylemek hiçbir mina taşı-
maz. Çünkü, bu rakamların bir m6.na ifade edebilmesi için
Sovyetler Birliğindeki çamaşır makinelerinin kalite özei-
]ikierini, başka bir meınleketteki makinelerin özellikleri iie
kıyaslamak icabeder.

..Bugün Sovyetler Birliği'nde kullanılan çamaşır maki-
nelerinin hepsi sıkma tertibatlı olarr cinstendir ve yıkama
kapasiteleri mahduttur. Bu sebeple, 1965 yılına kadar Bir-
leşik Amerika'nın 1959 da imal ettiği miktarın |t 60 veya
% 120 nisbetinde makine istihsal edeceklerini söylemek
hiçbir şey ifade etmez.

..Sovyetlerdeki meskenleri Amerikan evleriyle muka-
yese etmeğe imkAn var mıdır? Amerikaiılar daha ziyade
müstakil evleri tercih ederler. Sov;ıetler Birliğinde ise in-

şa edilen meskenler yarı hususi cinsten apartmanlardır ve
tuva]et ile mutfağı birkaç aile paylaşırlar.

- ..Ve nihayet Sovyetler Birliğinde istihsal edilen malla-
rın ka]itesi o kadar düşüktür ki, mahiyet itibariyle birbiri-
ne benzer eşya bulunsa bile bunlar arasında ınukayese yap
mak asla mümkün değildir.,

Goldman sözleriı-ıi şöyle bitirmektedir :

..sovyetler Birliğindeki hayat standardı hiç şüphe yok
ki düzelmekte devam edecektir. Fakat Rus]arın gelecekteki
yedi yıllık plinları sayesinde Birleşik Amerika'yı geçip
geçmiyeceklerini anlamak için yan sokaklardaki Sovyet a-
partmanlarından herhangi birini gezmek, yahut da bir Rus
köyünde dolaşmak icabeder. Gerçi bu, Rusların Birleşık
Amerika'da mevcut istihjik malları nisbetinde bir sto]ia
hiçbir zaman sahip olamıyacakları mi,nasında anlaşılma-
malıdır. Ancak, aradaki mesafeyi düşünür ve müstehlik
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ma]]arı hususunda Rusların geçmişteki tutum]arını göz,

önünde bulundurursak, onların bugünkü nes]in ömrü bo,
yunca Amerika'yı geçemiyeceklerini pekalö söyliyebiii,
lciz.r,

SOVYET VE AMERiKAN
slsTEMLERiNDE HüBRlyET

Bir memleketin ekonomisi hakkında hüküm verirken,
o ekonominin ınillete yüksek bir hayat standardı sağlama
imkönlarını ön plönda tutmak gerekir. Başka bir deyimle,
bu ekonomi, insanların her isteğini istihsal edebiliyor mu
sorusunun cevabı müsbet olma]ıdır. Birleşik Amerika'daki
pi3ıasa ekonomisi, bunu yapabileceğini ispat etmiştir. Rus,
iarın devlet kontrolü altında işleyeır sistemi ise, ancak va-

tandaşlarının hayat standardını yükseltebileceğini isbat
etmiştir. Ama bu sistemin mahiyetinde zecri değişiklikler
yapmadan ilk başarısını devam ettirip ettiremiyeceği tıe-
nüz kesin olarak ispat edilmemiştir. Bilikis tenzilötlı sa,
tışlar, mevcut fazla stokları e]den çıkarmak için fiat indir-
meleri, bazı maddelerin satın alınmasında krediye baş vu-
rulması, müstehliklerin isteklerine uymak için model deği
şiklikleri gibi bazı kapitalist usul]erin ortaya çıktığını
gösteren haberler aliırmaktadır. Hattö daha iyi ka]iıe
kontrolü sağlamak gayretile değişik çeşitte mal bile imali
yoluna gidildiği anlaşılmaktadır.

Eğer Rus ekonomisi rekabete dayanan serbest piyasa
sistemini kabul etmiş olsavdı, bugün belki de daha büyük
bir ilerleme kaydetmiş olÜrdu. Gerçekten Rus ekonomisi-
nin artış nisbeti, harpten sonra Japonya ve Batı Alman-
ya'da kaydedilen artışlardan daha düşük olmuştur.

Mamafih asıl mesele hayat standardından daha ileriye
gitmekte ve şu sorunun cevabına dayarımaktadır: Feü mi
devlete hizmet eder, yoksa devlet mi ferde?
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_ Hür bir toplulukta fert kendi menfaatlerini iyi biten
bir insan olarak kabul edilir ve onun bu husustaki mantık,
sağduyu ve vicdanına güvenilir.

Ferdin gelişmesi, toplumun amacı olarak kabul edi-
lir.

Hürriyetin nimetlerinden faydalanan milletlerin fert-leli jin, eğitim veya basın hürriyetlerinin kaybedilmesi
tehlikelerine karşı daima uyanıktırlar. Fakat mal ve hiz-
metler için bir serbest piyasanın mevcuüyeti ile fercli
hürriyetlerin muhafazası arasındaki münasebeti idrak et-
mek biraz güçtür.

Yapılan plönlar uygulanmadıkça, pldnlamanın başaı.ı-lı olduğu söylenemez. Piyasa ortadan kaldırıhp onun jeri-
ne bir ana plön ortaya atıldığında, idare makamları bu a-
na plinı uygulayabilmek için din adamlarına, öğretmen-
]ere ve basın mensuplarına tesir etmek lüzumunu dry-rş-
]ardır.

..Komünizm Hakkında Nejer Bilmeliyiz,> adlı kitapta
belirtildiği gibi, ister ihtila] neticesi bir hükümet darbesi
olsun, ister muazzam dev]et binalaiı, dünyayı kapsayan
propaganda veya bir sputnik olsun, komünistlerin kuvvetı
gösterişe dayanmaktadır. zaafı ise ufak, basit ve alelide
şeylerden doğmaktadır. komünizm öyle bir sistemdir ki
onun i]iderleri için üç ve hattö aıtı slt süren bir nutuk
çekrnek işten bile değitdir. Ama tarihin bu en kudretli bü-rokrasisi, bir avuç talebe bir araya gelip Marxism'i açık
tan açığa tenkit etmeğe başladılar -1 l.*ai.l için tehlİke
çanları çalmağa başladığı korkusuna kapılıp tel-işa düşer.

_ Demirperde gerisinden sızan bir hik6,yede aynı nokta
belirtilmektedir: Bir komünist partisi lideri bir-kaç saat
müddet]e komünizmin nimetlerini ballandıra ba]ıandıra
anlattıktan sonra şöyle bağırmış: .jşte size müjdeliyorum
yoldaşlarım, yakında aya gidece$z., l<lanalığırı r.k"r,rr-
dan bir ses duyulmuş: <<Güzel söylüyorsun yolciaş ama, Vi-
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yana'ya ne zaman gitmek imkönını bulacağımrzı söylerseıı
daha iyi edersin.,,

Pek tabii olarak piyasa da mükemmel bir mekanizma
değildir. Bu mekanizma, insan ruhunu değiştiremez. Bu,
nun için ondan imkönsız olan şeyleri beklemek doğru de-

tildir. Fakat piyasanın, hür ve barışsever bir toplumun
en önemli temel taşlarından biri olduğu şüphe götürmez
bir gerçktir. Çünkü, piyasa insarr enerjisi ve kaynakla-
rını kuvvete dayarıarak değil, vatandaşların gönüllü işbir-
liği arzusuna göre teşkilötlandırır.

Bu bölümde rekabet esaslna göre işleyen pazarlar va-
sıtasile, müstehlik]erin isteklerinin günden güne, haftadan
haftaya nasıl karşılandığını gördük. Hür bir memlekette
halkın isteklerinin ne gibi mallar istihsal edileceğini nasıi
tayiır ettiğini, komünist sisteminde ise istihsalin devlet ta-

rafından ne şekilde tesbit edildiğini misallerle anlattık. Ge-
lecek böiürnde ise faydalı mallar ve hizmetler istihsa]iııde
rekajıetin hikim olduğu piyasaların kaynaklara ve insan
gücüne nasıl yön verdiğini ele alacağız.

I
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BöLÜM : IIr

xAn ceyEsİ Mİ YoKsA ANA PLAN- il[?

Bundan önceki bölümde başta Biileşik Amerika Dev-
let]eri olmak üzere hür milletlerin müstehlike doğru yö-
neltilmiş ekonomilerini Sovyetler Birliği'nin devlet kont-
rolü altındaJ<i ekonomisiyle mukayese etmişük. Serbest e
konomi sisteminin ne çeşit mallar imal edileceği hususıın
da halkın devamlı olaxak değ§en isteklerine nasıl uyduğıı-
nu, Sovyet sisteıninin ise aslında askeri kudnet sağlamak
olan komünist amaçlaTma nasıl hizmet ettiğini görmüş-
tük.

Hem Sovyetler Billiği hem de hür milletlerde ortaya
çıkan ikinci ana mesele, istihsalin ne şekilde yapılacağıdır.

Farzedelim ki hür diltiyadatri özel bir firma yahut da
Sovyet Devletinin plöncıları ayakkabı imal etmeğe kaiar
verdiler. Bu kararı vermek kolaydır. Fakat bundan sonra
işler daha güç bir mahiyet alır. Bu ayakkabıları hangi fir-
maya imal ettirmeli? Kaç adet ve ne cins mal<ineye ihti
yaç vardır? İşçi sayısı ne olmaJıdır? Bunların ustalık de-
receleri nasıl tayin edilecektir? Deri nereden temin olu-
nacaktır? Firma, tabaklanmış deri mi satın almalı, yoksa
kendi tabakhanesini mi kurmalı? Ayakkabı bağlarını ken-
di mi yapmalı, yo'ksa satın mr almalı?

İstihsale geçmeden önce, bu şekilde birçok kararlar
almak gerekir. Halbuki bir merrüekette yalnız ayakkabı
imal edilmez. Meselö sadece Birleşik Amerika gibi sanayi
sahasında geüşmiş bir memle]<ette &10 milyon çşitli mad-
de imal ediliT. Bu çeşitli mallaıın |6alini gerçekleştirmek
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içinnegibitedbirleralmakl6zımdır?SovyetlerBirliğine
den daha az çeşitte mal imal eder?

ıktisat dilinde istihsa] ameliyesi şu şekilde tarif edilir:

Faydalı mallar ve hizmetler istihsali için insan gücü, iş-

letmecilik bilgisi, arazi, tesis ve öletlerin ve ham maddeie-

rin bir araya gelmelidir.

Şu haide bir memleketin istihsali bu şeylerin mevcut

oluşuna ve bunları verimli bir şekilde bir araya toplama-

ya bağlıdır.
Hür diinyada yaşayanlar, mem]eketlerinin eşsiz istih-

sal kapasitesini normal bir şey olarak görmeğe alışmışlar-

dır. Meselö Birleşik Amerika Devletlerini ele alalım: Bu

memleket halkının çoğu, ekonomilerinin <<şu veya bu eşya

nası] istihsal edi]in, probiemini çözme kabiliyetinin mem-

leketlerindeki yüksek hayat seviyesinin ve diinyada işgal

ettikleri önem]i mevkiin başlıca sebebi olduğunu kabui e,

derler. Buna mukabil Sovyetler Birliği'nin hem atom bom-

bası, hem de «sputnik, imal edebilmesi hür dünya memle

ketlerini endişeye düşürmüştür. Çünkü bu iki olay, komü-

nisttehditlerinindevamlısuretteartanistihsalvebaşarl.
larla desteklendiğini göstermiştir,

Rus idarecileri, istihsal yarışında Amerika'ya meydaır

okumaktadır.Bumünasebetlesarfettiklerişusözleriib.
retle okuyalım: ..Sanayi ve ziraat sahasındaki istihsalimi,

zin artması, kapitalist sistemini ezeceğimiz bir balyoz va-

zifesi görecektir.,, Diğer tara"ftan Sovyetlerin her zaman

tekrarladıkları bir söz vardır: ..Birleşik Amerika,ya yetiş,

mek ve onu geçmek."

Bir gözlemci şöyle demiştir: ,<Anlaşılan Rus idarecile-

rinin gal,esi bütün milletlerarası işleri nllJazzarn bir yanş

.atasındaki müsabakalara benzetmektedir, Müsabaka]a-

iştirak eden herkesin, onların koyduğu kaideleri, onlalı1
aiı.uğı engelleri kabul etmesi ve onlarrn tesbit etti$ hedef_

lere doğru çıkış yapması beklenmektedir,"
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Mamafih, bu müsabakanın kaidelerini tesbit hususun,

da Rusya idarecilerine yetki verilmemesi gerektiğini söy

lemek, istihsalin önemsiz olduğu manasında anlaşılmama-

lıdır.

Birleşik Amerika'nın, savunma, dış yardım taahhütleri

ve devamlı surette artan hayat standardının gerektirdiği

ihtiyaçları karşılamak için usta eller tarafından imal edil,

miş büyük miktarda mala ihtiyacı vardır,

BiRLEşıK AMERiKA vE
RUSYA,DA MEVCUT KAYNAKLAR

Her iki memleket de tabii kaynaklar bakımından çoı<

zengindir; her iki memlekette çok sayıda işçi vardıı"

Uağtelol kayıpları ve doğum nisbetinin düşük olması yü-

zünden, Rusya'nın nüfusu 1939 dan beri Amerika'nın nü-

fus artışına ayak uyduramamaktadır, Bugün Sovyetler

Birliği'nde yaşayan 215 milyon insana mukabil Amerika'-

nın nüfusu 1B0 milyonun üstündedir,

Tahminlere göre 1959 da Sovyetler Birliği'nde çalışa-
bilecek yaşta (15-59) insanların sayısı 131 milyon idi,

Bunların 5? milyonunu erkekler, 74 milyonunu ise kadın,

tar teşkil ediyordu. Aynı yaş grubuna dahil Amerikan nu-

fusuise99milyonduvebunlarlnyarlslnlkadınlaryarlslnr
da erkekler teşkil ediyor.

Çalışabilecek yaştaki nüfusta görülen 30 milyonuı üs-

tündeki bu farka rağmen sanayi saJıasındaki iş gücünün

birbirine denk olduğu tahmin edilmiştir,

Buna sebep, Sovyetler Birliği'nde ziraat salıasında ça-

lışan insan sayısının Birleşik Amerika'dakinden fazla
oluşudur. Sovyetler Birliği nüfusunun takriben yarıst ge-

çinıini ziraattan temin etmektedir. Halbuki bu nisbet Bir-

leşik Amerika'da 1/10 dır-

Sanayide çalışan işçi sayısındaki bu fa,rkı teliii
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edenler Rus kadınlarıdır. Çünkü Rus sanayiinde çalışaı:
kadın]arın sayısl Amerika'dan yüksektir. 1957 de yapılan

tahminlere göre, Sovyetler Birliği'ndeki işçilerin % 53'i
kadın]ardan müteşekkil bulunuyordu. Ha]buki Birleşik
Amerika,da tecrübeli iş gücünün kadınlara isabet eden nis,

beti % 32 idi. Üstelik Rusya'da kadınlar en ağır işlerde

erkeklerle yan yana çalışırlar. Bunrıı en bariz misali iıı,

şaat sanayiindedir. Sovyetler Birliği'nde her 100 inşaat ış-

tlrirrd", 30 u kadındır. Halbuki Birleşik Amerika'da bu

nisbetsadece%3tnr.

Ayrıca Sovyetler Birliği'nde çalışan gençlerin say§ı
Birleşik Amerika'dakinden fazladır.

Her iki mem]ekette işletmecilik sahasında tecrübeli e-

lemanlar vardır. Bu noktayı iküsatçı David Graııick şöy,
le be]irtmektedir : <<kızıl işletmecisi ihtilaldan bu yana çoiı
büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bugün bu işletmeci kolej

]nezunu bir mühendistir. Teknik ve idare sahasında iyi
yetişmiştir. İlk yılların gösterişten başka hiçbir meziyeti

ol-nyun parti idarecisine hiç benzememektedir, Zia parti
laarecllerlnin tek meziyeti, Çarlık hapishanelerinde bir
kaç vıl yatmış ve sürgünden kaçmış olmak, halk kitlele-

rini laleyarıa getirecek nutuklar çekmeyi becermekten iba,

retti.
«Sıkı bir üsiplin altında iyi yetişmiş, siyasi amaçları,

nı müdrik ve faal bir insarı olan kızıl işletmeci, Sovyet
Rusya'nın kodamanları arasında yer almış kudretli ve nü,

fuzlu bir kimsedir. onu, komünıst partisi üyeleri ile ihti_

lifhalindeveonlarlaşimdilikiktidarıpaylaşanbirinsan
olarak görmek doğru değildir. Bilökis, sanayi işletmecisi

ile partİ sekreteri sınıf ve iş arkadaşı, iyi komşudurlar,

Dünyayı aynı zaviyeden görmektedirler,"

Teknik bilgi.bakımındarı çok geride olan ve diğer

memleketlerden aşıpdığı patentleri ve telif haklarını öde-

meyen Rusya, her eline geçirdiği istihsal tekniğini benim_
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semek veya aştrmak suretiyle, bu sahada Amerika'ya yetiş-
meğe çalışmaktaür.

Birleşik Amerikanın elinde daha fazla miktarda yatı,
rım ma]ları vardır. Rusların bu boşluğu kapatmak için
sarfettikleri olağanüstü gayretler, iktisadi politikalarının
pek çoğunu izaha yaramaktadıf.

Sermaye, ancak bir millet istihlök etüğinden da}ıa

fazla istihsal ederse birikebilir. Bu açıdan hareket eden

Rus liderleri, sermaye teşkili ,mese]esini iki şekilde eie

almışlardır: EvvelA. da}ıa fazla istihsal edebilmek için
Rus milletini zorlamışlar ve üat sistemine <.zorla tasar,
ruf» usuli.irıü sokarak, istihsaii ağır sanayie doğru yö-

neltmişlerdir.
Charles Tiıayer adındaki yaza,r bu iki usulü şöyle

izah etmektedir :

..Stalin, işçileri korkunç şartlar altında fabrikalarü
çalışmaya zorlamıştır. Geç katanlara en ağır cezalar koy-
muş, işe gelmeyenleri hapse atmıştır. Zagıan zaman iş ko-
ta]arını yükseltmiş, ücret baremini dt§iirmüştiir.

<<Stalin'iı usulleri, yalnız işçiler arasında değil, parti
kademelerindeki iş arkadaşlarr arasında da hoşnutsuzlük
yaratmış ve çoğunun partiden soğumasına yol açmıştır.
1930 dan sonraki devrelerde büttin Rusyayı kaplayan zu-
lüm dalgası, işte bu sebepten ortaya çıkmıştır.

,«Bununla beraber istihlik mallarını fahiş körlarla
satmak, mahsulden ağır'vergi almak suretiyle Stalin, ser-
maye biriktirmek için gerekli kaynakları kontrolü altına
almayı başarmıştır.

<<Bugün bile aslında satış vergisi olan istihlAk ma]la -

::ından elde edilen ki,rlar, Sovyetlerin yatırım fonlarının
büyük kısmınr teşkil eünektedir. Meselö, Leningrad şeh -

rinde 500 lira aylıklı bir odacı kadın, yeni bir iş elbisesi
için birkaç metre kumaşa ihtiyaç duysa, en ucuzunun met-
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resi yedi liradan satıldığını görür. Maliyet fiatları gizü tu,

tutulduğu için, kadının gerçeği bilmesine imkön yoktur,
Ama bu kumaşın metresi Devlete iki liraya mal olmuştur,
Geri kalan beş lira yatırım için Devletin kasasına gircr,
Böylece, maliyet fiatı sekiz lira olan dört metre kumaş için
kadın, yirmi sekiz lira eder. Satış vergisi olarak fazla öde-

diği yirmi üra, bir fabrikanın genişletilmesi yahutta Urai
dağlarında bir füze fabrikası kurulması için sarfediür,"

Bu çeşit baskılarla sermaye biriktirmek mümkün ol

nuştur. Bugün Rusya ve Birleşik Amerika, modern sana-

yi teknolojisinden faydalanmaktadır. Büyük fabrikalarda-
ki ma]<inelerin çoğu otomatiktir.

Her iki memlekette de fabrika]ar seri ima]öt yapmak-

ta ve işçiler ihtisaslarına göre belirli işlerde çalışmakta-
dır.

Bu iki memlekette istihsalin ne şekilde yapılacağı
problemini ele almak hususunda göze çarpan farklar ne,

lerdir?

ImalA.t ameliyesinde insan gücü, ham madde ve ser,

maye ne şekilde bir araya getirilmektedir?

Ve en önemlisi, bu iki sistemde verim bakımından
farklar var rrııdır? Bu meseleleri incelemeden önce verim_

den ne kastedilüğini açıkça anlamamız gerekir,

PRoDüKTiVıTENıN öı.ııııi

Paraya dayanan her ekonomiyi grafik şeklinde gös -

termek icabederse, bunu daire şeklinde bir akış olarai<

belirtmek mümkündür.

İşçiler ile se'rmaye birleşip mal ve hizmet haline gel-

dikçe, istihsal ameliyesinden geçerek bir istikamete doğru
akarlar.

Bir işçi olarak diyelim ki buzdolabı imal ediyor ve
bu emeğimize karşılık ücret alıyorsunuz. Aldığınız bu üc,
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retleri bir buzdolabı veya bir ev satın a]mak içiır kullanı-
yorsunuz. Ama buzdolabı imal etmekten vaz geçtiğiniz
anda, geliriniz de durur. Demek oluyor ki. bir mem]eket-
teki fayat seviyesi, buzciolabı, otomobil, ev ve iş gibi şey-
lerin akıp gitın,csine bağlıdır.

Bu akışın bir tarafında istihsal vardır. - yani buzd.ı-
lapları imali ayakkabı boyatma, otomobii ima]i, elbise te-

mizletme gibi işler -, diğer tarafında ise gelir, başka bir
c'leyimle para akışı vardır. Bu akış neticesinde, ücretler,,
maaşlar. faizler, kiralar, kör]ar v.s. ha]kın cebine girer.
Bunlar istihsalin doğurduğu kazançları temsil eder.

Birleşik Amerika'da milli gelir ve milli hasıla dolar
olarak, Sovyetler Birliğinde ise rub]e olarak ifade edilir.
Ama bu iki par.a ünitesi yerine bunları şu kadar ton çe,
lik, şu kadar otomobil, şu kadar kilo buğday olarak da
ifade etmek mümkündür. Çünkü aslında milli hasıla ve
milli geliri teşkil eden buniardır.

Görülüyor ki bir memlekette halkın yaşayış seviyesini
tiyin etıı,ek için, istihsal akışının fazlalığı ve devamlılığı
mühimdir. Bilirassa miihim olan o memleketteki insan sa-
yısına nisbetle, akışın fazlalığıdır. İki kişi bir senede birer
buzdolabı imal ederlerse, her ikisi de birer buzdolabı ,sa-

hibi olur. Bunlardan biri iki buzdolabı, öteki de iki radyo
makinesi yaparlarsa, bunları trampa edebilirler. Bu duru-
ma göre, her birinin hem bir buzdolabı hem de bir radyosu
o]acak demektir. Btı adamların her ikisinin de, hem ima,
lötçı hem de müstehlik olarak durumları düzelmiş olacak-
tır. Şu halde }ıir insan, eskisine nazaran aynl zarnan zar,
fında daha fazla isühsal etmeğe muvaffak olursa, prodiik-
tivitesinin yani istihsal kabiliyetinin arttığını söyleyebilı,
riz.

Aslında prodüktivite insan gücü, kaynaklar ve serııxa,-
yenin isteüğiıniz ma.l ve hizmetlerin istihsali için birleş-
rrıesinde verim,i ölçmek için kullandığımız bir ölçiidür.
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Bir tabir geniş şekilde kul]anılabileceği gibi, daha
dar manöda da kul]anılabi]ir. Meselö prodüiıtivite, bir
mem]eketteki nüfus sayısına kıyasla, o memleketin topye-
küır ist:hsalini içine alabilir. Buna nüfus başına milli ıs
tihsal adinı veririz. Yahut ta bundan çalıştığımız her yıl
için yaptığımız istihsalin toplamı deınek olan çalıştığımız
her saat başı ınukabilinde çıkardığımız iş de kastedijeb,j-
lir. Bu tabir ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, prodük-
tivite aynı fabrikadaki içi işçiye, iki sanayie veya iki mem-
lekete göre değişir.

Amerika Birleşik Devlet]eri kurulduğu günden berı
prodüktivitenin devam]ı surette artmış olması, bu mem-
]eketin maddi sahadaki ilerleyişine bir delildir. Milletlerin
gelecekte daha iyi bir hayat sürmeleri. prodüktivitenın
artmasile mümkün olabilecektir.

Prodüktivitenin Birleşik Ameril<a'da hayat standar-
dının yükselmesinde oynadığı rol, 1908 senesinden beri
otomobil lAstiği sanayiindeki gelişmelerle çok iyi izah edi
lebilir.

1908 .vılında otomobi] löstiği imal eden fabrikalarda
çalışan işçi, imöl ettiği iAstiklerden birini satin almaktarı
5cizdi.

I(üçük bir otomobiie takılan dış lAstiklerin tanesi 35

dola.rdı. Bu löstikler ancak 3000 - 3500 kilometre dayanı,
:,cıı^du. Demek ki, otomobil kullanan bir insan her kilomet,
re için bir sent yani Türk parasile on kuruş ödemek zo-
runda idi.

O taı:ihte listik fabrikasında çalışan bir işçi ortalama
olarak saatte 40 sent, yani 4 lira kazanıyordu. Otomobiüle
40 ki]ometre gidebilmek için bir saat çalışması gerekiyordu.

Halbuki 1960 )ıılında aynı fabrika işçisinin saat başına
ortalama kazancı yedi misli artmış ve dolayısiyle üç dolara

- Türk parasiyle 30 liraya - çıkmıştı. Fakat, yegane de-
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ğişiklik bu olsaydı bir işçinin, otomobilindeki listiği 250
kilometre kullanabilmek için, gene de bir saat çalışması
gerekecekti ki, bu şartlar altında dahi otomobil kullanma-
sı ihümali çok zayıf olacaktı.

Maiııafih bu arada başka şeyler de vukubuldu.
İstihsalin daha verimli bir hale gelmesi, yani p?odük-

tivitenin artması sayesinde, dış listiğin fiatı 1f dolara
düştü. Ayrıca, araştırma, daha iyi makineler, daha usta
işçiler ve diğer değişiklikler söyesinde, bir löstiğin ömıü
3500 ki]ometreden 50.000 kilometreye yükseidi.

Böylece, 3 do]ar kazanç sağlayan bir saatlik çahşma,listiğin 40 kilometre gitmesine kifi gelmerken, nultln ay-
nı para ile 8500 kilometre yol katetme]< imkinı elde edilc-
bilmiştir.

Gördüğümüz gibi, 16stik sanayiiniır prodüktivitesi
arttıkça, işçinin ücreti artmış, saatte 40 sent'ten 3 do]ara
yükselıniştir. Fakat aynı işçi, diğer birçokları rle beraber
modern bir otomobil listiğinin ucuz fiatından ve daha
uzun ömründen faydalanmıştır.

Aynı şekilde artan prodüktiviteden, ]ösük imöl edeıı
fabrikalar da faydalanmışlardır. Çünkü, bunların istihsai-
lerile beraber satış hacmi de artmıştır. Bu gelişmeden isti
fade edenlerin listesi - l6,sük fabrika]arır, h".n nıadde
satanlar, bu maddeleri nakledenler, kauçuk ağaçlarının ye-
tiştiği arazinin sahipleri, daha iyi makine ve İeçhizat te-
min etmek için gerebli parayı veren sermayedarlar v.s. -bir hayli uzurıdur.

1930 dan, * Amerika'yı kasıp kavuran iktisadi buh-
ran dolayısiyle - 1960 yılına kadar Birleşik Amerika fert
başına gerçek istihsalini hemen hemen iki misline çıkar-mıştır. Gelecek 25 yıl zarfında aynı prodüktiviteyi birmisli arttırmak için Amerika'nın büyük gayretler sarfei-
mesi gerekecektir. Aynı gayreti Rus]arın da göstereceği-
ne şüphe yoktur.
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Prodüktivite Sovyet Rusya'da artmaktadır. Fakat he-

nüz Amerika'nın seviyesine erişilememiştir. Askeri tek-

noloji gibi Rusların en fazla önem verdikleri sanayilerde
Rus işçisinin prodüktivitesi, aynı sanayide çalışan Ame-

rikan işçisinin prodüktivitesine eşittir. Ziraat sahasında
bu prodüktivite, Amerikalı işçinin prodüktivitesinin an

cak sekizde biridir. Mensucat gibi bazı sanayide bu nisbet

daha da düşüktür. Tahminlere göre, Rus işçisinin sanayi

sahasındaki prodüktivitesi, genel o]arak Amerikalı işçinin
prodüktivitesinin üçte biri I|e Yo 40'ı arasında değişmek-

tedir.

PİYASA EKONOMiSİNDE
isrirısıı-

Bundan önceki bölümde, atz ve talep kuv"ıetlerinin fi-

atları nasıl tesbıt ettiğini ve bu fiatların rekabet halinde_

lri imalötçı ve müstahsillere ne çeşit mallar im1l veya is-

tihsal edecekleri hususunda yol gösterdiğini gördük, Aynı

şekildepiyasadakiarzvetalepkuwetlerifiatlarıtesbit
ederle. ve bu fiatlar, rekabet halindeki imalltçı ve müs-

tahsillere imalA.t ve istihsali ne şekilde yapmaları gerek-

tiği hususunda yol gösterirler.
Serbest bir ekonomide, ham madde, sevki idare bilgisi,

yatırım fonlarr, makine ve teçhizat gibi herşeyin bedeli,

^r, 
u. talep kuvvetleri tarafından tesbit edilir. İşçilik kar_

şılığında ödenen bedele, genel olarak ücret denir, Serma-

İu"l" bedeii faiz, başkasına ait araziden ve em]ökten fay-

dalan*ma bedeli ise kiradır.
Temin edilmesi güç olan mal ve hizmetlerin bedeli,

nisbeten bol olan mal ve hizmet bedellerinden daha yük_

sel< olduğu cihetle, başkalarile rekabet halinde olan iş ada-

mı kazanç temin edecek sahalar ararken, daha verimli ça-

lışmak suretile maliyet fiatlarını düşürmek zorundadır,

ımalöt ve istihsali en iktisadi şekilde becerebilen iş adamı_

ırın kazancı - büyük bir ihtima]le - en yüksek olur, Bu

bakımdan o, ısrafİ önlemek ve maliyetleri kısmak yolla-
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rını aramak zorundadır. Böyle bir iş adamı, pahalı kaynak,
ları kullanmaktan kaçınır ve istihsal ameliyesinde bu
ka.ynakların daha ucuz olanlarından istifade etmeye ba,
kar. Fakat bu kaynakların, mamül maddenin mahiyet ve
kalitesine her zaman uygun olması şarttır.

Firmalar çeşitli sebeplerden dolayı başarısızlığa uğ,

rarlar. Bazıları istihsalin gerektirdiği teknik problemleri

çözemezler. Bir kısmı arz'ın mahiyetini iyice tahlil etmez
veya doğru pazarlama tekniğini bulamazlar. Bir kısmı da
sermayelerini tüketirler. Herkes iyi bir idareci olamaz ve
iş kabiliyeti dediğimiz şey, herkeste bulunan bir meziyet
değildir.

Eniııde sonunda kazanç temin eden firmalar, serbest
rekabet Ösaslarına göre işleyen piyasanın sıkı imühanıncia
başarı gösterenlerdir. Bir firma battığı zaman, müstahsil
şöyle der: <.Bu müessesenin başındakiler, zaten kıt olan
kaynakları kullanmasını bilemediler.,>

Kazanç bazan şöyle tarif edilir: ..Arazi, işgücü ve
sermayenin tesirli bir şekilde birleşmesi neücesi elde e-

dilen müknfat.,

Burada ..tesirli, keümesinin önemini belirtmek icabe-
der. Çünkü, sadece arazi, işgücü ve sermaJıeyi bir araya
getirmek kazanç değil belki zarar doğurur.

MERKEZDEN ioıng EDİLEN
sisTEMDE isrlıısıı-

Nazari bakımdan komünizmin temelini kuran Marx
ve Engels, İntllalden soııra bir ekonominin günden güne
işIemesini sağlayacak yolları göstermişlerdir. 1848 de
kalemg aidıkları Koıııünişt Maııifesto'şunda, bir taraftan
modern sanayi tekniğinin istihsal kabiüyetni ballandıra
ba]landıra övmüşler, bir taraftan da serrriayenin özel ş*
hısların elinde bulunması ve kör sağlama gayesinin bütün
dertleri doğu'ran birer ömil olduğunu iddia etmişlerdir.
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Marx'ın kanaatine göre, bir malın mübadele değeri,
o malı imöl içiır gerekli insan gücüne dayanmaktadır. Hai-
buki işçi, emeği sayesinde yarattığı değerin yalnız bir kıs-
mını alabilmektedir. Geri kalan kısmı, istihsal vasıtaları-
na sahip olan kimse tarafından alıkonulur. Marx'a göre,
devamlı kazanç peşinde olan kapitalistier, gittikçe daha
fazla sermaye topla.yacaklar, işçilerin ücretleri ise ancak
geçinebilecekleri bir seviyede kalacaktı. Neticede, durura-
larının tatıammül edilmez hale geldiğini gören işçiler, is.
yön edecekler ve patronlarını başlarından atacaklardı.

İlerde de göreceğimiz gibi, bütün değerlerin kaynağı-
nın işgücü olduğu iddia eden bu nazariye komünistle-
rin başına birçok dertler açmış ve bunu tatbikatta değış-
tirmek zorunda kalmışlardır.

Marx'ın bu nazariyesine uygun olarak, ilk günlerdeki
komünist liderleri, sermayenin şahıslar e]inde bulunması-
iıı ve kazanç gayesini cıtadan kaldıracak bir sistem kur-
muşlardır. BuEün Sovyetler Birliğinde özel mülkiyet cid"

di suııette tahdit edilmiştir. Ruslar, şahsi eşya sahibi ola-

bi]irler. Fakat bazı ufak tefek istisnalar hariç, ticaret ve
sa,nayi müesseseleri r.e sermayenin vasıtaları Devletin ma-
iidır ve Devlet tarafından idare edilir.

İmalöt ve istihsalin nasıl yapılması gerektiği proble-
mini çözmek için birbirlerile rekabet halindeki imal6.tçı
ve müstahsiller arasında kazanç sağlama çabasına güve-
necekleri yerde, komünistler, devlet kontrolü ve plönla-
ması gibi karışık bir çareye başvurmuşlarÜr.

İlt komtlnist plöncılarının, bütün işleri pl6na göı,e

başarma gayretleri karşısında birçok kimseleri, istihsal
sisteminin kendi ağırlığı altında çökeceğine inanmağa
sevketmişti. Komünistler, bu sistemin işlemesini nasıl
beoermişlerdir?

Sovyetlerin hür dünya ekonomisinin başlıça iki özel-

liğini ortadan kaldırma gayretleri (yani fiatların piyasa
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tarafından töyini ve kazanç arama gayreti) çeşitli yeni
meselelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bu meseleleri iki kategoriye ayırabiliriz: Birincisi,
dev]et tarafından kontrol eü]en istihsal sisteminde, bu
sistemin işlemesini mümkün kılacak derecede esnek]ik
sağlamak; kincisi ise yapılan işlerden randıman almak.
tır.

Sovyetler, devletçe imal edilmesi arzu edilen ma]ları
istihsa]de oldukça başarı sağlamışlardır. Fakat umumi
randımaır hususundaki muvaffakiyetleri şüphelidir. Üste
lik sistemlerinin işliyebilmesi için komünist nazariyelerin-
den bir çoğunu terketmek zorunda kalmışlardır.

ARz sısTEMİııoş rsıırrıix :

Bundan önceki bölüınde merkezden tatbik eülen plön-
ların, kaynakları ve ulaşılması istenen hedefleri bir mer-
]<ezden tAyin etmenin, Sovyet iktisadi sisteminin esa§ınr
teşkil ettığini görmüştük. Plön, bürokratik kumanda zin
cirinde aşağı ve yukarı doğru yünidükçe, bu çerçeve da-
haJindeki teferruat doldurulur. Böyle bir çalışmanın ge-
rektirdiği evrak hacmi muazzamdır.

Plinlama ameliyesinin temeli Sovyetlerin «malzeme
dengeleri,, dedik]eri bir bilinçodur. Bu bilinçoda, belirli
bir mamülıjn arz ve talep durumu gösterilir.

Bu rnalzeme dengeleri tanzim edilirken, bütün eko-
nomiye şömil normlar yahut hedefler tesbit edilebilir.
Her işçinin kendine ait kontenjan veya istihsal hedefleri
vardır. Devlete ait mağazların da satış hacmine göre tesbit
edilmiş kontenjanları vardır. Her yıl, bu kontenjanlara
erişmek, yahut da onları aşmak şarttır. Halbuki bütün
fabrikaların bir de istihsal kotaları mevcuttur.

Kontenjanlar veya kotalar çok yüksek tutuldukları
takdirde, netice]erin başarılı olamıyacağı muhakkaktır.
MeselA Pravda gazetesinin bildirdiğine göre, 1951-54 yıl-
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ları arasında sanayi firmalarının 7o 3040'ı yıllık plönlaıı,
nın hedeflerine erişememişler,dir. Yakın zamarıda ise bu
firmalarcian yalnız % 79 unun istihsal hedeflerine erişe-

medikleri bildirilmekteür. Yani her beş hedeften biri ba,

şarısızlıkla netice]enmektedir.

Günümüzün çok cepheli ekonomisinde, bir bölgedeki
hata ve başarısızlıklar, diğer bölgelere de tesir ederler.
Yanlış plinlama yahut da bir istihsal ünitesinin plönla,:ı
uygulamak hususundaki başarısızlığı, çok şümullü tepki
lere yol açabilir.

Sovyetler Birliği'ni ziyarct edenlerin arüattıkları ve
Rus basınında çıkan haberler, bu memlekette mevcııt de,

vamlı arz problemlerini ispat edecek mahiyettedir.

Pravda gazetesinde Mayıs 1960 tarihinde çıkan bir ha-

beri misal olalak alalım. Bu haberde bildirildiğine göre,

okullar için sinema makineleri imal edilmekle beraber, bu
makine]erde kullanılan ampulleri bu]mak imk6,nsız imiş,

Haberde ayrıca şöyle denilmektedir : "Gazete idaıe}ıa-
nelerine, millı ekonomik konseylere, eğitim bakaıılıkları,
na, okullarda sinema projektorü kuran firmalara her giin
yüzlerce mektup gelmektedir.

..sinema projektörleri, kiev şehrindeki kinap fabri,
]<ası tarafından yapıldığı halde, bunlaıda kullanılan
ampuller Moskova'daki ampul fabrikasında imal edilmek-
tedir. Her makine ile birtikte iki adet .d(-3S» ve üç adet

<<K-29,, ampulü verilmekteür; işte o kadar. Daha fazla is-

temek yok. Bu ampulleri tükettiniz mi yerine
başkalarını bulamazsınız.... Küçücük bir ampul y,anlnca,

bu harika makine, işe yaramaz hale geliyor,"

Khrushchev, Sovyet Rusya'da nüfus başına tereyağı
istihsa]inin Birteşik Amerika,dan fazla olduğunu iddia pt_

tiği bir konuşmasında, Omsk şehrindeki mağazalarda te
reyağı bulunmadığından şiköyet etmiş, Kharkov, Rostıv
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ve daha başka bölgelerde süt ve tereyağı darlığı olduğunu
belirtmişti.

Ocak 1961 de Business Week dergisi şu haberi yayın-
lamıştır :

..Rusların plönlarında başlıca engeli, ekonomilerindeki
randıman noksa.rılığı teşkil etmektedir.'Bu, sanıldığındaır
daha ciddi bir mahiyet arzetmektedir.

Meseli tamam]anmamış bir sürü inşaatı ele alalım :

Buııa sebep, malzeme darlığı, bu malzemenin geç teslim
edilmesi ve istenildiğinde işçi bulunamamasıdır. Bir sene

önce tamamlanmamış 400.000 proje vardı. Gazetelerin bil-
dirdiğine göre, o günden beri durumda bir düzelme görüI-

rnemiştir.

İnşaatiarın ağır ilerlemesi, yerine teslim edilen pahaiı
makinelerin aylarca, bazen de senelerce monte edilmemeıi
gibi neticeler doğurmaktadır.r,

Devlet plöıılamasındaki başarısızlıklar, Sovyetler Bir-
liği'nde merkezileştirmeye doğru iten kuvvetier arasında-
ki devamlı mücadeleyi izah eden misa]lerdir. Filhakiia
195? yılında girişilen reorganizasyon, bazr kimseler tara.-
fından merlaezden uzaklaşmaya doğru bir teşebbüs o]a-

rak kabul edilmiştir.

Bu teşebbüsten önce, iktisadi kontrol, bir bakanlıklar
sistenri yoliyle yukarıdan aşağı doğru yapılmakta idi.
MeselA. Demir ve Çelik Bakanlığı, bütün memleketteki
demir ve çelik istihsalini murakabe ediyordu.

Khrushchevtn 1958 de şiköyet ettiği gibi, bu sistemin
mahzı_ıru şu idi: ,rBir bakanın Allah'tan daha büyük olma-
sı gerekiyordu; çünkü her şeyi bilmesi ve meseli Sakhalin,
Kamçatka, Baku veya Ermenistan'da yapılan her işten
haberdar olması ]izımdı.,,

Btı sebeple, 1957 de yapılan reorganizasyon neticesirı-
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de, Bakanlıklandan büyük bir çoğu l0ğvedilmiş ve kontiol
safhalarından çoğu yiizden fazla Bölge İktisadi Konseyine
(So,rnarkhozy) vörilm§ti. Bu konseyler, kendi coğrafi
böl gelerindeki çeşitli sanayilerin başına getirilmişlerdi.

Bakanlıklardan bir çoğunun yerini alan futisadi Kon-
seyler, kendi bölgeleiindeki sanayi istihsaJini reorgaııize
etmek, bölge pldnları hazırlama.k ve bazı fikirleri da}ıa
yüksek makamlara iletmek yetkisini haizdirler, Dıınım
böyle olduğu halde, ekseri uzman_lar, şu ciimleyi kaleme
alaıı yazarla aynı fikirde bulunmaktadırlar : «1957 de
sanayi işletmeciliği sahasının yüksek ve orta kademelerin-
de yapılan değişiklikler, sanayiin merkezden idare sfite-
mindeki zaafl,arı ısla}ı amacile yapılmıştır. Yoksa merke
zi idareyi zayıflatmak hiçbir zamar, düşiiıülmemiştir.»

Kontrolü bir merkezde toplamak usullerinden vazgeç-
mek istemeyen komünist plöncılalı, çizdikleri plinların
çeşitli şekillere sokulmasını sağlamak amacile başka çare-
lere başvurmuşlardır.

Bir plönın başarlsızlığa uğramasını önlemek için baş,
vurulan çarelerden biri, o pl;inı devamlı olarak tadil et-
mektir. İl<lncl bir usul de bundan öncrcki bölümde izah
edilen önelik sistemidir.

Öncelik sisteminin kurulması, kontrolla vazifeli Rus
makamlarına büyük maddi yardımlar sağlamıştır. Bazı ö-
nemli maddeler öncelik listesinin başına geçi'rilir. Bu mad,
delerin istihsalinde müşkülerle kaşılaşıldığı takdirde,
bunlar için gerekli ma]zeme daha az önem]i olaıılardan
alınarak derhal temin edilir.

Sovyet Cemiyetinin iki cephesi bu öncelik sisteminin
verimli şkilde çalışmasına yaidım etmiştir. Birincisi bu
cerniyette işçinin yatıiım mal]arından daha bol olmasıdır.
Böylelikle malzemeye ihtiyaç gösteren ve işçiden tasarru,
fu istihdaf eden vasıtalardarr, isühsale tesir etmedeıı vaz-
geçmek mümkün olmuştur. Ekseri hallerde bekledikleri
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makinelerin getmediğini gören fabrika idarecileri, istih-

sali devam ettirmek için, daha fazla işçi kullanmak yolu-

ıra gitmişlerdir.

İkincisi, mtistehlik malları ile ziraat, önce]ilç ]istesiıriir

çok gerilerinde olduklarrndan,, milli plönlarda hatalar gö

..ilatlgrlra". bu sahalardan alınan temini güç kaynakları,
ağır sanayie ve nakliyat sahalarına aktarmak mümkün
olabilmiştir.

soıxıet sisteminde işleri istenilen kalıba sokmak içiıı
başka usuller de bulunmuştur. Meselö işgücü ve müsteh,

lik mal]arının dağıtımı gibi iki geniş saJıadaki idari yük,
piyasaria bazı unsiırlara yer verilmesine müsaade et,

mek suretile, azaltılmaktadır.

Hareketlerinde bazı tahditlere t6.bi o]makla beraber,

işgücü genel olarak yevmiyelerin çektiği istikamete doğru
yiınelmek temayülündedir. Bu itibarla Devlet tarafından
İesbit edilen ücret baremi, işçileri, ihtiyaç duyulan sahala-

ra sevketmek için kullaııılır.

Müsteh]iklere bulabilükleri mal]arı, ödeyebildikleri
fiatlarla satın a]mak imkönını vermekle Sovyet ,plöncı-

ları, karne veya öncelik usulünün geıektirdiği birçok müş-

külleri bertaraf etmek imk6.nını bulmuşlardır,

İstihsal ve dağıtımın bir kısmı merkezi kontrol siste,

minin dışında cereyan edei.

"DüRTüKLEyiciışn"
Rus ekonomisinin önemli özelliği şunlardır: Fabrika,

lar kendi aralarında gayriresmi anlaşmalar yaparlar ve
tolkaçi yani dürtükleyici denen ve vazifeleri malzeme sev-

kini çabuklaştıran elemanlar kullanırlar.

Rusların yaptığı plinlar teferruatlı olmakla beraber,
işlerin gevşk gittiği devrelerden kaçınmak mümkün ola,

mamaktadır. Bunu önlemek için firmalar idarecileri diğer
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firmalarla karşılıklı menfaat esastna dayanan anlaşmalar
yapmak zorunda kalırlar. Bu çeşit anlaşmalar kanun dışı
olmak]a beraber, hükümet bunlara göz yumar.

*Dürtükleyicinin,, görevi ise, Dr. Joseph S. Berliner
tarafından şu şekilde izah edilmiştir :

..Lüzumlu malzemeyi tedarik için idarecilerin başvur,
duğ-ı usullerden biri de tolkaçi yani dürtükleyici denen

elemanlar kullanmaktır.

oTeşkilöt şemasında böyle bir vazifeye yer verilmemiş
olmakla beraber, bu kimselere olan ütiyaç c kadar bü,
yüktür ki, firmalar bir yolunu bulup, onlara vazife ver-
mektedirler.

uvazifesi ma^lzeme teminini çabuklaştırmak olan bu

memur bağlı olduğu işletmenin ihtiyaç duyduğu malzeme-

yi zamanında alma]<la mükelleftir. Bu sebeple, tolkaçi
durmadan seyahat eder, mensup olduğu işletmeye ma|ze

me veltn müesseseleri ziyaret eder, siparişlerın istenilen

şekilde yerine getirilmesini sağlamak için ufak tefek hedi,

yeler dağıtır, firmanın kullanabileceği, yahut da başka

rnallar]a trampa edebileceği malzemeyi toplar. Brı me-

murlar, karaborsa şartları altında çalışırlar, yani tahsis

emri çıkmamış olan malzeme toplarlar. Vazifelerini başan

mak için gerekli belgeyi vermeğe yanaşmayan bir devlet
memurundan şu veya bu şekilde bir tahsis emri koparır-
lar.Yahutdaeldeetmeğemuvaffakolduk]arıbirişletme-
nin memurunu, istedikleri ma]zemeyi tahsis emri almak,

sızın, satış yapmaya ikna ederler.

«Tolkaçi'lerden bazıları, malzeme temin eden başlıca
müesseselerin bulunduğu şehirlerde devamlı olarak otu-

rur]ar. Bağlı oldukları firma]ara istişare için arasıra uğ-

rarlar. Kayıtlarda bunlar, ..Kıdemli mübayaa Eı€IDIııü,>

veya ..Malzeme ajanır, şeklinde geçer.

<<Onların gelirlerini kimse bilmez. Fakat maaşlarının
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birkaç misli para kazaııdıkları muhakkaktır. Ve bu para,
yı tam olarak hak ederler. Çiinkü yaptıkları iş, hayati ö
nemi haiz ve aynı zamanda tehlikelidir. Yakalandıklan
takdirde, haklarında kanuni takibata geçilir.»

"ixrisıoi MuHAsEBE sisrrıııi"

Göri.inüşte, bir Sovyet fabrikasının müdürü Birleşik
Amerika'daki bir fabrika müdürü gibi çalışır. Sovl,et fir,
ması, malzemesini ekseri hallerde bu malzemeyi imal eden
işletmeden sözüm ona satın alır. Para barıkalar vasıta-
siyle öıdenir. A]ıcı ile satıcı arasrnda mukaveleler tanzim
edilir ve bunlar icabında mahkeme karariyle cebren tat,
bik ettirilir. Ücretler para olarak ödenir ve istihsal edilen
mallar satılır. Kısacası, ortada bir iktisadi muhasebe sis-
temi mevcuttur.

İl<Usaai muhasebe sisteminin idari bakımdan fayda,
ları olduğu şüphesizdir. Fakat bu sistem başka bir bakım-
dan da önem taşımaktadır. Yani Sovyetler Birliği lider
leri, rekabetin otomatik tesirlerinin yerini tutacak bir sis-
temi ekonomiye sokmak zorunda kalmışlardır.

Bu muhasebe sistemi sayesinde, maliyet ile gelir ara,
sındaki fark, kolayca hesaplarıır ve bir tesisin sağladığı
kir tesbit edilir. Bu körın miktarı, müdürün alacağı ik-
ramiyeye tesir ettiği gibi, işçilere ödenen ikramiye ve mü,
klfatlara da tesir eder.

Aslında bu sistem, hür dünya memleketlerindeki pi.
yasadan farklıdıi. Herşeyden önce, fiatlar piyasada ha-
kim olan kuwetler tarafından değil, devlet tarafındaıı
tesbit edilir. Tesisin müdürü, bu fiatları kontrol edecel(
durumda değildir. Üstelik bir müdürün elinde mevcut
parası olması, ona önem]i malzemeyi satın alm,a yetkisirıi
vermez. Bunu yapabilmesi için hükümetterı müsaade al-
ması l6.zımdır.

Görüldüğü üzere iki sistem arasındaki ba.şlıca fark,
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Sovyetler Birliği'nde istihsalin, üst makam]arın direkti-
fine töbi olmasından doğmaktadır. Bu direktiflerin ihtiva
ettiği teferruat değişebilirse de, hepsinde mevcut olan şey,
peşinm tayin edilmiş isühsal kontenjanıdır.

sovYET slsreulırİı,ı
ZAY|F TARAFLARİ

Sovyetler Birliği'ndeki ?arıdımansızlık ve israfa ait
sızan habeilerin çoğu, nasıl istihsal edileceği meselesi et-
rafında dönüp dolaşmaktadır.

Hür dtinya memleketlerinde ire, istihsale yön veren
müstehliklerin talepleriüı Gerçek manasile, her mal,
kullarulmak ign imal edilir. Kullanılması mümkiin ol-
mayan mal ima] eüp kazanç sağlamayı ümit etmek boş
bir hayalden ibarettir.

100 yıldanberi sosyalizmin parolası şu olmuştur :

Her mal kar için değil, kullanılma.k için imat edilme,
lidir. Amerikaıı İşçi Federasyonuna mensup Jay Love
stone, şöyle diyor : .Jdüaya göıe sosyalizmin ku-
rulduğu memleket Sovyetler Birliği'dir ve komüniz-
min kurulmasr sür'atle ilerlemektedir. Buna rağmen,
kullanılmak üzere imat edilen ma]lara ikinci dere
cede önem verilmesi devarrı etmektedir. Bu memlekette
halen mevcut istihlAk malları ve meskeıler o kadaı l*
fayetsiz ve derme çatmadır ki, Khrushchev, özel bii karar-
name çıkararak ıslahat vadetmek zorunda kaJmıştır.

«Komiinist istihsalinin başlıca gayesi, istiHek malları
imal etmek, meskenler kulmak ve kiiltür baJımındın zeıı,
ginleşmeğe matui maddi temeli ku]rrıak değilür. Sovyet
ekonomisini harekete getiren kuwet, komtinist diktatö!,
lüğünü, onun memteket içindeki baskısını ve memleket
dışındaki saldırganlığını kuwetlendirmektirı>

İl<tlsaai muhasebe sistemlerinde kdğıt üzerinde köı
görülmekle beraber, iktidar için istihsal parolasına göre
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hareket eden sovyet liderleri, devletin tesbit ettiği istih_

sal hedefleı,ine ulaşmayı ön plina almışlar, randımanı sağ,

layacak tedbirlere pek önem vermemişlerdrr, Fabrika
müdürlerinin aldıkları ikramiyeler, daha ziyade belirli
bir hedefe varmaya dayandığından, bazı hal]erde kestir,

meden gitmeyi gerektiren kuvvetli baskılar mevcuttur,

Önce]ik sistemine göre yürütülen istihsalin hızı ei,

betteki muntazam olmaz. Önctlik dereceleri ilerde olan
malların istihsal ameliyesi, daha sür'atli, öncelik derece-

leri daha geride olanlarınki ise da}ıa ağır yürür. Her iki
ha]de de israftan kaçınmak mümkün değildir. Üstelik,
bazı hallerde öncelik dereceleri gerilerde olaır maddeler,

de bir buhran meydana gelebilir ve bu taJ<dirde öncelik
derecelerinin yer değiştirmesi gerekir.

Kurşun kalemlere ait öncelik derecıesinin gerilerde ol,

duğunu farzedelim. Günün birinde hiçbir yerde kurşun
kalem bulmanın mümkün olmadığına dair raporlar pliıı,
cilara yağmaya başlar. Yapılacak iş. öncelik listesinde
kalem imalini ileriye almak ve başka bir maddenin imalini
geriye bırakmaktır. Bu durum ikinci madde için de darlık
hissedilinceye kadar devam eder.

Bu israf ve intizamsızlık probleminden ayrı olarak,
fabrika idaresinin belirü hedeflere varmak için yaptığr
gayretlerden doğan başka problemler de ortaya çıkar.

Meselö, merkezdeki plöncıların, işletmelerin istihsal
kapasiteleri hakkında mürnkün olduğu kadar sıhhatli bil-

giye sahip olmalan önemlidir. Fa.kat bir fabrika idareci-
,l, lrürr.rl kapasitesini tam olarak bi]dirir ve aksaklıl<

zuhur ederse, hem o, hem de maiyetindekiler ikramiyele-
rini kaybederler. Onun için, bu fabrika müdürü, diişük
bir istihsal kontenjanı almak ümidiyle aslında mevctıt ka_

pasiteden daha düştik bir kapasite gösterir. Çiinkü, bu

kapasiteyi aşması mümkündür. Rus halkı bu usule «em,

niyet süpabı,, adını takmıştır.
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Ayrıca, hedef tesbit edildikten sonra, fabrika müdü-

rü programa ayak uyduramadığını görür. Onun için fab,
rika müdürleri kontenjanları doldurmak yahui ta doldu,
rur görünmek için binbir çareye baş vurular.

MeselA. inşaat demiri gibi mamütler için tesbit eülen
hedef, ton olarak ifade edilmişse, ince demirlerin istihsa-
linde kısıntılar yapılır, onun yerine daha kaiın demirler
imal edilir

Tesbit edi]en istihsal hedefi - mensucat sanayiinde ol-

cl.uğu gibi - metre olarak gösterilmişse, temayül daha

fazla raiktarda eni dar kumaş ve daha az miktarda eni

şniş kumaş imal etmektir.

Flecief ruble olarak tesbit edilmişse, firmalarda yük-
sek maliyetii mallar imal etmek temayülü görülür.

Sovyet sistemine göre bir müessesenin idari ve tek,

ııik işielmecileri o müessese için tesbit edilen koııtenja-
nın'/o 99 unu yerine getirdikleri takdirde, ikramiye ala,

ınazlır. Fakat bu nisbet 7o 700'e çıktığı takdirde, maaş-

larının /o 20,30'u kendilerine ikramiye olarak ödenir. Bu
sebeple, istihsal raporlarını şişirmek temaytiliinü gayet
makul karşılamak icabeder. Bu, şu suretle yapılır: Müte-
akip ay içinde istihsal edilmesi bek]enen mallar o ay

içinde istihsal edilmiş gibi gösterilir. Başka bir deyimle,
müteakip ayın istihsaünden ödünç alırıır.

Sovyet basınının da itiraf ettiği gibi, rapor ve kayıt,
ların tahrifi, önemli bir mesele teşkil etmektedir.

AielAde bir vataııdaş için, raporların talrrifinden daha

üzücü olan şey, ka]itenin bozulmasıdır. Sovyetler Birli,
ğini ziyaret edenler, satışa arzedilen ma]larm düşük ka-

litesini ve mevcut darlığı anlata anlata bitiremezler, Gös-

teriş için yapılan devlet binaları dışındaki inşaatın düşük
kalitesi karşısında, hayretlerini gizliyemezler- Bilhassa
Sovyet istihlff.k ma]ları çok düşük kalitelidir,
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Kalitenin bozu]ması ham maddenin kifayet derecesi.
ne bağlı olduğu kadar, kontenjanlarını doldurmaları için
fabrikalar üzerinde yapılan baskılara da bağiıdır. Ama
böyle bir durum gerçekte mevcuttur ve meydarıa çıkarıl-
ması da ekseriya güçtür. Çünkü ekseri hallerde mevzuba-
his oian bir e]bisenin noksan dikilmesi, metallerin karışık
olarak imal edilmesi vbsaire gibi şeylerdir.

Rus fabrikalarındaki idareciler, malzeme temini hu-
susunda devamlı surette mücadele etmek zoıundadırlar.
Bunun sebeplerinden biri, çapraşık pl6.nlama sisteminden
doğmaktadır. Bazan da diğer firmalar, bir fabrikanın
muhtaç olduğu malzemeyi temin edemiyecek du'ruma dü-

şerler. Fabrika müdürü *dürtükleyici,lerden istifade et-
tiği gibi, başka yollarla da malzeme teminine çalışır. Me
seld, ihtiyacını karşılamak ümidile lüzumundan fazla si-
pariş verdiği sık sık vakidir. Şişirilmiş malzeme talep bel-
geleri kabul edildiği takdirde, kullanamadığı rniktarı ile-
risi için saklar. Bu durum, Sovy.et makamları için daimi
bir problem teşkil etmektedir.

Malzeme istifçiliği hazırlıklı olma temayülünden doğ.
maktadır. Fakat emeğin, bütün değerlerin kaynağı olduğu
nazariyesi bu meseleyi daha güç bir hale sokmaktadır.
Yatırım mallarına faiz ödenmez ve eğer bir makine kul-
lanılmıyorsa, deftere amortisman diye birşey geçirilmez.
Bunun neticesi olarak idareciler, ne alır]arsa bunu kA,r
bilirler. Malzemeyi veya makineleri ku]lanamadık]arı tak-
dirde ise, trampa etmek yoluna giderler.

Traktör istasyonlarının lAğvı münasebetiyle eski Baş-
bakan Khrııshchev bu meseleyi şöyle izah etmişti :

..Traktör istasyonları, ihtiyaçları olsun veya olmasın,
hiçbir makineyi almamazlık etmiyorlar. Keten yetiştirme-
dikleri ha]de bu ziraatle ilgili makineler alıyorlar. Löhana
yetiştirmedikleri halde, lihana ekmeğe mahsus makineler
alıyorlar. Neticede, birçok makineler kullanılmadan du-
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ruyor ve milyon]arca ruble değerinde devlet kaynaklaı.ı
donmuş hale geliyor.,,

Amerika Birleşik Devletlerini geçmeğe vatandaşları.
nı teşvik için bir Sovyet iktisatçısı şöyle demiştir :

..Kazancını arttırmak için kapitalist, elindeki maki.
neden azami istifadeyi sağlamağa çalışır. O, hemen ihti-
yacı olmayan makineleri a]maktan kaçınır. Çünkü, elin.
deki faz]a makineler, sermayesinin devir yapmasını ağır
laştırır ve kazancını azaltı!. Aynı sebeple, bu kapitalist,
elindeki stok malı asgari seviyede tutmaya ve ima] etti-
ği maddeyi en kısa zamanda piyasaya sürmeğe gayret
eder.r,

Sovyet sisteminin karşılaştığı diğer bir ciddi mesele
de teknikte yeni makinelerin ortaya çıkmasıdıi. Bu me-
seleye dair Sovyet edebiyatında görülen çeşitli yazıIar,
komünist makamlarının buna verdikleri önemi açıkça be-
lirtmeğe k6fidir.

Bir Sovyet idarecisinin yeniliği kabul hususunda
gösteldiği tereddüt, işlemekte olan bir sisteme müdahale
etmemek aizusundan doğmaktadır. İmaht düzgün bir şe-
kilde yürüyorsa, yeni makineleri çalıştırmak üzere işçi
tutmak l,e yeni usrılün doğuracağı müşkülleri çözmek
için neden vakit kaybetsin? İstihsal yavaşlar ve o tesbit
edilen hedefe ulaşamazsa, ikramiyesinden mahrum ola-
cak demektir. Üstelik yeni makinelerin kapasitesine u}-
gun olarak kontenjanın arttırılnıası ihtimali de vardır.
Onun için yeni ve daha teferruatlı makinelerle uğraşmak-
tansa, eski makineleri tamir etmek elbette ki işine gelir.

Bundan başka, Sovyet siyaseti, birkaç senede bir,
idarecilerin y"er değiştirmesini ömirdir. Bunun neticesi
olarak, birçokları uzak görüşlü olmak imk0nını bulamaz-
lar. Teknolojideki değişikliklerin gerçek faydaları ancak
birkaç senede meydana çıkar. Halbuki idareci uzun va-
deli ıslöhata göz yummak temayülündedir.
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ZİRAİ İSTİHSAI

Sovyet zirai istihsalinin başarısızlığı, «Kiınler Neler
Elde Eder,, başhklı 4. Bölümde daha etraflı o]arak ele alı-
rracaktır. Fakat istihsa]den bahsederken, şu noktayı belirt-
ınek ]Azımdır: Komünist nazariyelerinin en büyük yenii,
giye uğradıklari saha ziraattır. Çiftçilerin inisiyatifi ye-
rine devletin direktiflerini ikame etmek teşebbüsleri, ar-
ka arkaya birçok yiyecek maddesi buhranına sebep ol -
muştur.

Kendi toprağına sahip bir «kapitalist çiftçi, fikri,
şüphesiz ki Marxist nazariyeye aykırıdır. Stalin, köylü-
leri kollektif çiftliklerde çaJışmaya zorlamıştı, Fakat
onun bu emri milyonlarca insanın ıstırap çekmesine, ha,
yatlarına mal olmuştur.

.< I(ulak, denen, topraklarııra sahip ve ücretlc
işçi ttıtan zengin köylüler, sınıf olarak tasfiye edilmiş -

lerdi. Bunlardan milyoırlarcasl ya Sibirya'ya sürülmüş,
yahut da idam edilmişti. Stalin, eşi görülmerniş bir vah,
şetle köylüleri kolhoz denen kollektif çiftliklerde ça -

lışmağa mecbur etmişti. Bu kollektif çiftliklerin teşki -

lötı o kadar bozuk ve köylüler işbirliği yapmak hususun-
da o derece isteksiz idiler ki, 1932 mahsu]ü vasatın çok
altırıa düşmüştü. Bunun üzerine Stalin, şehirlerin ihti,
yactna yetecek kadar yiyecek maddesi almış ve milyon"
larca insanı açlıktan ölmeğe mahküm etmişti.

Stalin'in ölümünden bu _vana ziı*aat sahasında takip
edilen siyaset, büyük değişikliklere uğramıştır. İstihsal
artmışsa da, bu artış ekilen sahanın genişlemiş olrnasın-
dan i]eri gelmiştir. Nüfus başına istihsal, Amerika'da]<i-
nin çok altındadır. Çünkü'Birleşik Amerika'da her ferdiıı
saat başına sağladığı zirai istihsal II. Dünya Savaşından
sonra hayret edilecek derecede artmıştır.
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KARARLı iıusıııı.en TARAFıNDAN
ionng eoiı-ıııl sisrgnı

Sovyetlerin istihsal sisteminde aksakhklar eksik de-
değildir. Fakat, bu aksaklıklara ait misalleri değerlendirir-
ken, Rand Şirketine mensup Hans Heymann'ln uyarma-
larına kulak vermek icabeder :

..Sovyet ekonomisinde zaaflar ve rasyonel ölmaktan
uzak durum_lar mevcuttur. Dış görünüşü bazan perişan
bir manzara arzeder ve bir ziraatçi gördükleri kar-
şısında elinde olmıyarak üksinti duyar. Bütün bun-
lara rağmen bu ekonomi küçümsenmiyecek bir rakiptir.
Bu rekabet ya|nız randıman ve problemleri gereküği gibi

çözme sahalarına inhisar etmez. Çünkü, bu ekonomiyi
yürüteırler, sebatlı ve kafaları tek istikamette çalışan in
sanlardır. Onlar, hür dünyanın amaçlarına uymayan bir
takım siyasi amaçlar peşindedirler..

İktisadi Gelişme Komitesi Başkanı Dr. Herbert Stein'
in dediği gibi:...Ehliyetli, kudretli ve azimli'insaırlar ta-

rafından idare edilen bir sistem, randımansız da olsa, gc,

ııe netice almak mümkündür.>>

PiYAsA sısTEMi, iııRı.eıus
VE RAND|MAN NASİL
GELişTiRİLİn?

Hür dünya memleketlerinin elde ettiği verimli neti-
celer ve onların seri halinde imalAt tekniği, rekabetin
esas olduğu pazarlardaki kazanç gayesinden doğmakta-
dır. Seri halinde imalöt, bilhassa Amerika iş hayatının şu
temel ilkesinden meydana gelmiştir : Az sayrda eşyayl
yüksek fiatla birkaç kişiye satmaktansa, çok sayıda malı
daha çok insana, daha düşük fiatla satmakla daha iazla
kaz.anç teırıin etınek rrıümkündür.

Bazı kimseler, Sovyet sistemindeki özelli]<lerin Bir]e,
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şik Amerika'daki istihsale benzediğini iddia etmişlerür.
Zira bilindiği gibi, Birleşik Amerika'ü piyasaya hökim
olan büyük şirketlerdir. Her iki memlekette de işletme -

ler, idareciler tarafından y6netilir]er ve bunlara başarılı
neticeler aldıkları takdirde mükAfat o]arak ikramiye öde-

nir.
Bugün komünistlerin ilk günle?de ortaya attıkları şu

nazariyeden uzaklaşmış oldukları muhakkaktır: .dIer in-

sandan kabiliyetine göre alacaksın, her insanın ihtiyacı-
na göre vereceksin.,> Buna rağmen, iki sistem arasında
gerçek ve ince birçok fark]ar hilö mevcuttur.

Birleşik Amerika'daki şirketler, aslında onbeş milyon
hissedarın malıdır. Pek tabii olarak tesisleri başarılı şe,
kilde idare eden maaşlı idareciler, ikramiye alırlar. Fa,
kat, Birleşik Amerika'da kazançlar devletin hazinesine,
değil, hissedarların ceplerine girer. Bunun neticesinde,
iki sistemdeki baskılar ve teşvik sebepleri başka başka-
dır.

Birleşik Amerika'da üst kademelerdeki idareciler, ek,
seriya, müessesenin ortaklarıdır. Ayrıca, Birleşik Ameri,
ka'da yeni firmalar kuran ve mevcut olanları genişleten
milyonlarca bağımsız iş adamı mevcuttur. Sovyetler Bir,
liğinde ise, müteşobbis dediğimiz set'ına,yeda,r yoktur. O
serm.ayedar ki tecrübe edilm,iş bir buluşun imkinlarını gö,

rür, denenmiş bir tokniği ele alır, bir hizmeti daha, iyi
şekilde ifa etmek yollannı bulur ve ondan sonra bunlan
yürütür.

Devletin direktifi altında çalrşaıı komünist sistomin,
de, yenilikler bulunrnaması, yeni t€knik usuller ve yeni
ma,rnüIler geliştirmeKen aciz olnıası, bu sisteınin en bü,
yük başa,nsızlrğrnı tuşkil der. Sovyet sistemi, yeni
denebilecek hemen hiçbir şey ortaya koymamıştır. Ka,
pitalist dünyanın teknik bilgisini ve mamüllerini kendine
mal etmekle yetinmiş ve bunları kopya etmekle yetin-
miştir.
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Diğer bir fark da'fiat sisteminde görülür. Piyasada
fiat t0yinincle esas olan başlıca ömil .anisbi nedreb> tir.
Temini güç olan malların fiaüarı, bol olan malların fiat,
]arından yüksektir. İmalötçılar, fiatların gösüerdiği yolda
yürüyerek kolayca temini rnümktin malzeme kullanmak
temayülünde olduklarrndan, neticede kaynaklar daha ve-

rimli bir şekilde kullanılır. Bütiin değerlerin insan eme-

ğinden doğduğu nazariyesi Sovyet plA.ncılarının başına
büyük dertler açmıştır. Sovyetler Birliğindeki fiatlar, bu
memlekette bile büyük tenkit]ere uğramıştır. Bu sebep,

ledir ki bugün fiat tesbitinde «nisbi nedret" in önemi
münakaşa konusu yapılmaya başlanmıştır.

PRODÜKTİVİTENİN
GEtişTıRıLMESİ :

Prodüktivite seviyesinin yükselmesinde herkesin bir
ınenfaatı vardır. Genel olarak Sovyetler Birliği ile Birle,
şik Amerika arasındaki rekabet, bir prodüktivite yarış-
masrdrr. Fakat Birleşik Amerika, Sovyetler Birliği ile mü-

cadele halinde olmasa bile, artan nüfusunun hayat sevi,

yesini geliştirmek için, prodüldivitesini arttırmaya mec-

burdur.

Charles Beard adındaki Amerikalı tarih yazarının
dediğl gibi, Milattan sonra 400 yılında ölen bir insarı 700

yıl sonra tekrar dünyaya gelseydi, yeni olan pek az şe;y

görürdü.

Fakat o günden beri dünyamız çok değişmiştir. De-

delerimiz bile bugün mezarlarından kalksalar, gördükleıi

şeyler onları hayrete düşürebilir.

Aslında prodüktivitenin ileri hamlesi, İngiltere'de
meydana gelen sanayi inkılöbı ile başlamıştır. Bu inki-
lAp neticesi , olarak, herşeyin makineler tara.fındaıı yapıl-
mastna başlanmıştır. Birleşik Amerika'da ise makineleş-
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me 1861-65 yıllarında cereyan eden iç harpten sonra hız,
lanmıştır.

Eli Whitney'in icat ettiği çıı:çır makinesini ve makine
parçalarının icabında birbirlerinin yerine kullanılabilece-
ğine dair bulduğu ilke, seri halinde imalöt çığırını açan
montaj ameliyesini mümkün kılmış ve isühsalin maki-
neler vasıtasiie yapılmasını geliştirmiştir.

Beygir gücü ve rnakinelerin insan güctiniin yerini
alması, istihsal gücünün hızını değiştiren iki 6mildir.

Resmi tahminlere göre, 1950,55 yılları arasında, zira
at ııe ziraat dışı sanayilerde bir işçinin saat başına sağ,

ladığı topyekün istihsal, 7o 2L nisbetinde artmışfur. Aynı
süre içinde çiftlik ve fabrikalardaki makineleri, otomobil,
leri, kamyonları v.s. çalıştıran beygir gücünde % 40 bit
artış kaydedilmiştir.

Sovyet Rusyayı çok iyi bilen uzmanlar şu hususlaiı
belirtmektedir :

<<Sovyetler bugün ciddi bir insan gücü darlığı ile
karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu duium, hiç şüphesiz
pli.nlamada tıkanmalar yarattığı için, Sovyetlerin insan
gücünden bol bol istifade etme usu]lerini değiştirmeleri
ihtimali vardır. Altıncı beş yıllık plön iflfls etmiştir. Çün-
kü istihsal sistemine yeni işçiler ilöve etmekle hedeflere
ulaşmak artık mümkün değilür. Bugünkü Plönın, tesis-
lerin modernleştirilmesine .zerdiği görülmemiş önem, Sov-
yet iküsadi tarihinde esas]ı bir dönüm noktası teşkil et-

mektedir.

«Son yıllarda Sovyet plAıncıları otomasyon tekniğine
karşı büyük ilgi göstermeğe başlamışlardır. Amerikair
İşçi Sendikalarının, sanayide teknolojik yenilikler karşı-
sında endişe duymaya başladıkiarı bir sırada Sovyetler,
teknplojinin doğurabileceği işsizlikten hiç korkmadan
sür'atle otomasyona doğru gitmektedirler. 1960 yılını ta-
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kip eden senelerde bu sahada elde edecekleri başarılaı.
insan gücü problemlerini hafifletmekten da"ha ileri gide-
lıilir. Onların bu sayede sınai prodüktivite sahasında mik
,iar bakımından büyük bir hamle yapmaları ve Birleşik
Amerika'nın milietlerarası durumuna zarat vermeleı:i
müınkündür.>>

Dr. Walt Rostow da şöyle diyor: «Öyle anlaşılıyor ki,
tarih, Birleşik Amerika'nın önde gidebilmesi için, daima
çığır açan bir mevkide bulunmasını mukadder kılmıştır.
Amerika Birleşik Devietleri geniş bir sahada teknik pro,
düktivite bakımından daima çığır açan bir önder olarak
kalmak zorundadır. Ve bu meydan okumanın icaplarrna
göğüs gererken, Amerika]ıların şiknyet etmemesi gerekir.

Çünkü, önde giden herkes bu mevkiini otomatik olarak
muhafaza edemez. Bu mevkiin devamlı olarak fetiıedilme-
si icabeder.r,

PRODÜKTİV|TE NASİL
ARTMışTlR?

İlk günlerden beri Amerikan ekonoraisi, bütün diğe,
mem]eket]erden daha verimli çalıştığını ispat etm§tir.
Prodüktivitedeki bu artışı sağlayan başlıca faktörleri kı-
saca gözden geçirmek faydalı olacaktır. Bu faktörler şun-
lardır: (1) Çok sayıda 1"eni buluşlar; (2) Tesis ve makı-
nelere yapılan yatırımlar; (3) Ekonominin bünyesinde
yapılan esaslı değişiktikler; (4) Amerikan mil]etinin eği,
tim durumunu yükseltmek ve maharetini arttırmak içıır
yapılan yatırimlar; (5) Büyük ölçüde istihsalin gelişti-
rilmesi: (6) Bol miktarda ham madde temini imkinları.

VENİ BULUŞLAR

Prodüktiviteyi arttırmak ve hayat standardını yük-
seltmek, yeni buluşların, malzemenin, istihsal usul-
lerinin. makinelerin, mamüllerin, işletme kontrol ve ida,

resinin devamlı olarak akıp gitmesine bağlıdır. Ameri-
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kan milletinin refahını arttırma yolundaki ilerde ortaya
çıkacak yeni buluşlar, eskileri kadar müessir olabilecex
midir? Eskiden atla nakledilen haberler yerine bugün
radyodarı faydalanılmaktadır. Radyonun atlı ulal<ları göl.
gede bırakması gibi, radyoyu da gölgede bırakacak bir
keşfin miimkün olabileceğini düşünmek gıiçtüt. Halk sağ-
lığı konusunda ise, anübiyotikler ve anesteziden daha
dramaük bir buluşun ortaya atılacağını şimdiden tasar.
lamak aynı derecede kolay değildir. Bununla beraber, ti-
caret öleminin ve devletin araştırmalara karşı gösterdik-
leri günden güne artan büyük alöka, yeni buluşların de-
vamh olarak meyürıa geleceğini göstermektedir. Şu an-
da bugün ortaya çıkan veya henüz tahayyül edilmeyen
sanayilerde gelecekteki prodüktivitenin sağlayacağı fay
daların artması çok muhtemeldir.

TESİS VE MAKİNELERE
YAPİLAN YATİR|MLAR

Yatırımlar, yeni buluşların sağladığı imki,nlardan
faydıJarıırlar. Gördüğümüz gibi, pa^raıırn yatırımlara doğ-
ru akışınr sağlayan, kazançlar yatıut ta kazanç ümitleri-
dir. Bugün toplu yatırımların beşte üçü amortisman pay-
ları ve tevzi edilmem§ kflrlarla finane edilir. Böylece,
kazançlar yalnız yatırıma yol açmakla kalmamış, yatı-
tsım fonları da sağlamıştır.

EKONOMİNİN BÜNYESİNDE YAPİLAN
ESASLİ DEĞİŞİKLiKLER

Prodüktivitedeki artışın büyiik bir kısmı Amerikarı
ekonomisi bünyesinde yapılan esaslı değişikliklerden
meydana gelmiştir. Meselö zirai randımandaki büyük ar-
tışlar, milletin ihtiyacı olan yiyecek ve giyeceğin datıa az
sayıda insaıı tarafındaır sağlanmasını mümktin kılmıştır.

Prodüktivitenin artması, çiftçi gelirlerinin de artma-
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sına yol açmış, aynı zamarrda şehir halkının çiftlik ma-

müllerini satın almak için gelirlerinin daha az bir kısmı
nı ayırmalarına imkön vermiştir.

Demek oluyor ki, zirai istihsalin artışı, ziraatte kul-
lanılan işçi ve kaynakların sanayi ve hizmetler sahasında
kullanılmasını mümkün kılmıştır. Aynı zamarıda eskideıı
yiyeceğe ayrılan gelirin mamül eşya ve hizmetlere sarfe-
di]mesi imkln dahiline girmiştir.

EĞ|TİM VE MAHARETİ
ABTTıRMA sAHAslNDA.
YAPİU\N YATİRİMLAB

Ekonominin köy ziraatinden sanayileşmeye doğru
kayması, Amerikan milletinin tahsil, yet§nıe ve ihtisas-
laşmadaki durumunu da değiştirmiştir. Ekonomideki de-

vamlı kaymalar, yetişme ve ihtisaslaşma usullerinde da-

ha başka değişmeleri gerektirmektedir.

Acemi hatta yarı acemi işçiler, gün geçtikçe azalmai<-

tadır. Buna mukabil, ihtisas sahibi elemanların saylsı
artmaktadır. Amerikarr ınil]etinin çeşitli sahalardaki itı
tisas bünyesini, değişen ihtiyaçlara uydurmak, işçi ordu-

suna da}ril o]acaklar için mesleki yönelme eğitimine ihti-
vaç gösterecek, mevcut işçilerin yetiştirilmesi ve ihtisas-
larının arttırılması için zamarı ve mali kaynakların tah-

sisi gerekecektir.

BüYijK öı-çüog
isriıısaı-iu GELişTlRiLMEsl

Amerika'daki sanayi tesislerinin büyümesi, prodükti"
rıiteniır büyük ölçüde artmasına yo] açmıştır. Çünkü
bu tesislerdeki değişiklikler, ta]i mamüllerin daha iyi bir
şekilde kullanılmasına, satın alma ve dağıtımda tasarrufa
ve daha geniş araştırmaiara imkön vermiştir.
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Büyük ölçüde istihsalde meydana gelen gelişme, halkııı
daha çok miktarda para harcama imkönı bulrnasile mey-
dana gelmiştir. Ayrıca, nüfusun bürik şehirlerde toplan.
ması, nakliye ve dağıtım masraf]arrnın kısılmasına ve
daha kolay işçi teminine imk6.n vermektedir.

HAM MADDE TEMİNi

Eskiden yeni ve işlenmemişham madde kaynakları
bulunması, prodüktivitenin gelişmesine yol açardı. Pro.
düktivitenin bu yolda artışlar kaydetmesi, eski önemiiıi
kaybetmişse de, hergün yeni malzemeler için, yeni kui-
lanış yerleri bu]unmaktadır. Eskiden kullanılmaz farze-
dilen kaynaklardan faydalanmak için yeni yeni usu]ler
keşfedilmektedir.

ANA MESELE

Rekabete dayanan pazar|arı olan, müsteh]ike seçme
hakkı tanıyan ve ferdi hürriyetin mevcut otduğu bir
memleket olması hasebile Amerika'nın geçmişte prodüI.:-
tivitesini arttırmak için bulduğu çareleri ve gelecekte bıı
prodüktiviteyi arttırmak için yapacağı gayretleri, hür bir
memleket çerçevesi içinde değerlendirmek icabeder.

İstihsa] ve prodiiktivite, aynı şeyler değildirler.
Bir insan günde onaltı saat çalışmakla istihsalini art-
tırabilir, fakat böyle yapmakla saat başına düşen
prodüktivitesini azaltır. Ayakkabı istihsalini arttırmanın
en kolay yolu, Sovyetler blokuna dahil bazı mem]eketler.
deki fabrikaların yaptığı gibi, hepsi aynı model ve boy-
da o]mak üzere sadece sol ayakkabı imal etmektir.

Bilinen birşey varsa, sadece istihsalin, hür bir ekono-
minin nihai hedefi olmadığıdır. Bır hedef hürriyettir.
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BöLüM : fV

ı<hm,nn NE EE E DE EDEB?

Bundan önceki bölümde verim]i istihsal ve daha yük-
sek prodüktivite, insanların refah durumunu artfurmaya
yarayan anahtailar olarak gösterilmişti. Cıerıe'ayru bÖ
lümde, ne Rus'ların güdümlü ekonomisinde, ne de Birle-
şik Amerikahın serbest piyasa ekonomisinde, istihsal
edilenden fazla mal satmaya imkön olmadı$ izah edil.
miş, prodüküvitenin artmasına yardım eden faJ<tiirlerin
daha yüksek ihtisas, datıa rarıdımaıılı tesisler ve daha
yeni makineler olduğunu belirtmiştik.

Ancak, isühsal arttırıldıktan sonra, daha başka mese.
leler ortaya çıkar: Bu isühsalin mük6"fatlan halk arıLsın-
da nasıl tevzi edilecektir? İstihsalin meyvalanndaıı kim-
lerin faydalanacağını kim t6yin edecektir? Artan prodük
tjvitenin ne kadarr daha yüksek ücret şeklinde işçiye in-
tikal ettirilecektir? Kazanç olarak müessese sa^hiplerine
isabet edecek nisbet nedir? Kreü verenlerin, müstehlik.
lerin hisseleri ne olacaktır?

Bir memleketteki gelirin dağıfumı güç ve karışık bir
meseledir. Üstelll< bu mesele, dünyanın her memleketin-
de kuwetli tepkiler yaratan cinstendir.

iııslrııı-an NEDEN çALışıR?

Karl Marx, insandan..isühsal eden hayvan,, diye bah-
seder. Fakat ister Bir]eşik Amerika'da, ister Rusya'da,
Çin'de veya başka bir memlekette olsun, insanların ço -

ğu, sadece iş görmek için çalışmazlar. O halde insanlar
niçin çalışır?
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İnsanların neden çalıştığını sormak lüzumsuz bir so,

ru gibi görünebilir. Bununla beraber, iktisatçılar, insan-
ları teşvik eden sebepleri ve müköfatları incelemek için
çok zamarı harcamışlardır. İktisadi sistemle? arasındaki
farkları anlamak için, insaıüarı çalışmaya sevkeden se,

bepleri ve bu çalışma neticesinde aldıkları mükA,fatları
bilmek faydalıdır.

Rusya'da ve Birleşik Amerika'da insanları çalışreaya
sevkeden sebep,ler alasında farklar var mıdır? Bu iki
memleket halkı emeklerinin kaşılığında ne gibi müka
fatlar aJırlar?

HAVUç MU YoKsA soPA Ml?

Çirx'd€ ve Rusya'da geniş ölçüde eğiüm ve propagair
da ka.mpanyaları tertip edilerek işçilere şu telkinlerde
bulunulur: ..sizlere ihtiyaç olan yerlerde çalışınız ve Birle
şik Amerika'yı geride bırakma"k için bütün gayretinizi
kullanınız.,, Ama, güdümlü bir ekonomi sadeee propagan-
da ile yürüyemez. Aynı zamanda cebi'r ve şiddete de

başvurması gerekir.

Stalin rejiminde, işine bir gün gitmeyen işçi, ceza
olarak altı ay müddetle iş kampına gönderilirdi. Stalin'in
ortaya attığı bir sistem de işçi defterleri idi. Bunlaro ğörc,
işçiler belirli işlerde ..dondurulun, du. Her işçiye bir işçi
defteri verilir ve bu işçi işe girerken, defterini fabrilıa
müdürüne teslim ederdi. Bu adam, işçi defteri olmadan
başka bir işe giremiyeceği için, komünist partisinin direk-
tifi altında çalışan fabrika müdürü ona defterini iade et,
medikçe iş değiştiremezdi.

Yirmibeş korkunç yıl içinde Stalin'in iş kamplarına
girip çıkan işçilerin sayısınt kesin olarak tahmin etmeğe
imkirı yoktur. Bu İakamın 1025 milyon arasında değış-
tiğini söylemek doğru olui. Bu insanlardan bir kısmı, re,
jim düşmanı damgasını yemiş kimselerdi. Fakat, köle gibi
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kullanılan bu işçilerin ağaç kesmek, altın ve körni,ir gibi
madenlerde kazma sallamak ve Sibirya nın ücra böIgele-
rinde demiryolu inşa etmek gibi işlerde kullanıldıkları-
nı gösteren birçok deliller mevcuttui.

Aynı usul, belki da daha geniş ölçüde Çin'de tatbil(
edilmekteür. Mao Tse-tung Hükkümetinin işbaşına
gelediği ilk yıllarda, milyonlarca Çinli öldürülmüştür.
Son yıllarda ise, Çinliler, kendilerile işbirliği yapmayan
işçileri aylarca öeyin yıkama,, ameliyesine tebi tutmak,
tadıTlar.

Sta]in'in ölümünden ve Başkan Khrushchev tarafın-
dan gözden düşürülmesinden sonra, iş nizamlarındarı bir
kısmı hafifletilmiştir. İdamlar ve ağır hapis cecaları azaI
mıştır. Ama, inkör edilmiyecek bir hakikat varsa, o da
Rus milletinin bugün hükümetle iş yapma arzusu, eski
«temizlik,> günlerinin yarattığı korkudarr doğmaktadır.

Gene birçok uzmanların kanaatına göre, yeni iş ni-
zamları işçilere göründüğü kadar serbestlik sağlamamalı-
tadır.

Sovyet'ler Birliğindeki şartları çok iyi bilen Paul
Barton, 1956 yılında çıkarılan kararname hakkında şun,
ları söylemiştir: Bilindiği gibi bu kararname gereğince,

iş değiştirme yasağı kaldırılmış ve işçilerin mecburi ola-

rak bir fabrikadan diğer bir fabrikaya aktarıimaları ör,,

lenmişti.

Gerçekte iş seçmek ve iş değiştirmek serbestliği, yeııi
kararname ile de tanınmış değildir. I}iüdürün isüeğin€

aykırı olarak işini terkeden bir işçi, kendini bir sürü
baskılar ve idari hilelerle karşı kaşıya bulur ve neü -

cede istediği yerde bir işe girmesi imkönsız hale gelir.
Her ev değiştirdiğinde, polis karakoluna gidip kimlık
cüzdanını göstermesi ve müsaade alması gerektiğine gö,

re, bu müsaade kendisine verilmiyebilir. Oturduğu yerde
iş bulmaya muvaffak olsa bile, oteşkilf,.tlı işçi toplamo>
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tehdidi ile karşı karşıya gelir. Bu sisteme göre, devlet
makam]arı en zor ve yorucu sanayi işleri için işçi temin
ederler.

Bundan başka altı ay müddetle hastalık sigortası
primi almak hakkını kaybeder. Beri taraftan, kendisine
çeşitli sosyal menfaatler sağlayan kıdemi ise büsbütün
elden gider.

Bu değişikliklerin işçi hayat, standartlarrnı biraz ol-
sun düzelttiği muhakkaktır. Fakat aynt zaınanda asıl ga-
yesinin bu olmadığı meydandadır. Çünkü tecrübe göster-
miştir ki, zecri tedbir]er çok kere en iyi neticeleri vermez.

Aynı şeyler son senelerde yapılan diğe? değişi]<likler
için de söylenebilir. Stalin'in işğleri sömürme ve köle gi-
bi kullanma usullerine son vermek bahis konusu değilür.
Rus idareciletinin gayesi, sert tutumun, sanayiler arasın-
daki münasebetler ve hatta istihsal üzerindeki bozgun,
cu tesirlerini ortadan kaldırmaktır. Stalin 1934 ilkbatıarın,
dan 1938 yaz aylarına kadar aynı yolu gütmüş, fakat ge-

ne de işçileri ezmek'ten geri kalmamıştır. 1938 Aralık
ayından sonra sanayiler arasfndaki münasebetlerin yolu.
na girüğine kanaat getirdikten sonra bile, şiddet siyase-
tini gevşetmemiş, bila'kis arttırmıştıf.

RUSLAR DAHA YÜKSEK
ücnrr pEşiNDE

Hür bir memleketle demir perde gerisindeki bir mem.
leketi mukayese ederken, derrıir perde memleketlerinde
südümlü ekoııominin işlemesi için devletin tehditJıir bir
«sopa», kulla.rımaya mocbur kalmasını hatrrdan çrkarma-
mak goıekir.

Devletçe çizilen plönlara göre, melmeketin ücra kö-

şesindeki bir madenden beş milyon ton kömür çıkarıla-
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caksa, bu plAnlara kömürü ihtiyaç duyulan yerlere nak-
letmek için gerekli makine ve nakliyat şebekesini de da-
hi] etn-ıek icabeder. Ve her şeyden önce işçi temini durumu
kontrol edilmelidir. Plincılar, kömürü çıkarıp, nakli -

yat şebekesini çalıştırmak için, yeter sayıda insanın o
verde bulundurulmasln1 sağlanralıdırlar. İşçiler Sibirya'
ya gitmek istemiyorlarsa, gitmeğe mecbur edi]melidir]er.
Halbuki hür bir toplulukta hür işçileri çekebilmek için
işyerinin cazip ücretler vAdetmesi icabeder.

Rusya'da bile, insan]ar zorla çalişmaya mecbur ediie.
ınez. Onun içindir ki Rus liderleri, işçilerin gurur ve va-
tanseverliğine müracaat ederler. Bundan başka, komü -

nist doktrininin hiç hesaba katmadığı daha bir sürü mü-
kafatlar vadetmeye mecbırr olmuşlardır.

Bugün alelide bir Rus vatandaşı, disiplin tehdidinin
ne olduğunu pek iyi bilmekle beraber, gene de hür dün-
ya memleket]erindeki işçiier gibi aynı maksatla yaiıi pa.
ra kazanmak gayesiyle çalışır. Çünkü kazandığı bu
para, ona ve ailesine daha yüksek bir hayat staııdardı
temin eder.

Birkaç sene önce }Iarvard Üniversitesine mensub bir
grup Sovyet sosyal sistemini incelediği sırada, birçok
Rus r.atandaşı ile görüşmek imklnını bulmuştur. Bu gö-
rüşmelerde, orta5ia çıkan hakikat şu olmuştur: Bu işin
cazibesini tiyin eden en k,-ivvetli faktör, ödenen ücretiıı
miktarı idi. Başka bir tAbirle en çok arzu edilen işler, en

fazla ücret getirenlerdir. Bu işlerin siyasi bakımdan bazı
tehlikeler taşıması, ele geçen ücretin 5ıüksekliği yanında
ikinci derecede önern taşiyordu.

Demek oluyor ki, Rus işçisi de, hür dünya memlekiet-

lerin<ieki işçiler gibi, daha yüksek ücret ve .daha iyi bir
hayat standardı istemektedir. O ha]de i]<i sistemin bu
ihtiyaçları nasıl karşıladığını inceleyelim.
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sovYETLER BiRtıĞi,NDE
isriıısıı-ix ıııüxArırıını
NAsıL oıĞnııınz

Rusya'da ücretleri devlet tiyin eder ve işçiler bun,ı

göre emeklerinin karşılığını alırlar. Aynı zamanda deı,
let iş saatierini ve çalışma şartlarını da tesbit eder,

Rus Hükümeti, ortalama kazançlara ait istatistik
neşretmediğine göre, bun]arı tahmin etmelçten başka çare
yoİ.tr.. Fakat herkesin bildiği bir şey varsa, o da, Rusya'

daki ücret bareminin Amerika",dakinden çok düşiik oldti_

ğudur. A.B.D. Çalışma Bakanlığına mensup bir iktisatç:
nın 1960 yılında yaptığı tahminlere göre, ortalama olarak

şehirlerdekiRusişçilerininaylıkkazancltakribenB0Olira
idi.

Rusya'da Komünizmin kurucusu o]an Lenin, Komı-i-

nistlerin şu parolasını tekrar etmekten zevk duyardı
..Herkesten kabiliyetine göre alacaksın, herkese ihtiya-
cına göre vereceksin!,

Komünistler, ne zamar. geleceği belli olmayan bir
istikba]de, ihtiyaca göre mükifat dağıtacaklarınl hölö

söyleyip dururlar. Fakat tatbikatta bunun, işlemesine
imkön olmayan bir sistem olduğunu öğrenerek, kapita-

list sisteme başvurmuşlar ve mükifatları istihsale bağ-

lamaya başlamışlardır.

Meseli Stalin komünist nazariyesini hiçe sayarak
..ücretler ihtiyaçlara göre değil, yapılan işlere göre öden,

me]idi», tezini savunmuştur.

Bu konucla l(hrushchev de ondan aşağı kalmamlş ve

konuşmalarında şu yolda sözler sarfetmiştir: "Yüksek va-

slflı işçilerie işlerinde iyi misal olarak gösterilebilecek iıı,

sanlar, daha yüksek mükifat almaya löyıktrrlar,"

Bu felsefeye uygun olarak, ücret ve maaşlarda, büyük
farklar vardır. Bir fabrika veya bir tesisin müdürü, ay,

-
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da 3000-10.000 lira arasında maaş alır ve ayrtca kendisine
ya bir lojman yahut da bir otomobil verilir. Halbuki ace
mi bir işçinin eline geçen para 275-500 lira arasındadır.

Ücret bareminin istihsalle olan münasebetleri, ay,
nı sanayide saat başına ücret ve parça başına iş görme
usulünde olduğu gibi, daha bariz bir şkiide kendini
göstermektedir.

ücnırıçR ARAsıNDAKI
FARKLAR

İşçi İstatistikleri Bürosunun yaptığı bir incelemeye
göre, 1951 yılında Sovyet çelik ve inşaat sanayileri işçi-
leri saat ücretleri ile Amerika Birleşik Devlet]erindeki
aynl sanayi işçileri arasında daha geniş farklar olduğunu
göstermiştir. Bu sanayilerin her birinde, kalifiye iıçilere
ödenen en yüksek ücret, en düşük ücretin 3,6 misli itii.
Amerikan Birleşik Devletlerinde ise, bu nisbet 2,2 civa,
rında bulunuyordu.

O tarihten bu yana, Sovyet Hükümeti ücretler ara
sındaki bı-ı geniş farkları azaltma yoluna gitmiştir. Fakat
buna rağmen, Sovyet ücret sisteminde geniş farklar h6ıli
yaygln bir haldedir.

PARçA BAş|NA Ücner

' §g,.;yetler Birliğinde ücretlerin istihsale göre öden -

mesine ait ikinci misal. çok yaygın olan işe göre ücret
sistemidir.

Sovyet Pencerelerinden BaJırş adlı kitabında Joseph
E. Evans şöyle der:

..İvan aldığı ücretin kendisine verilen konteııjanı
tatbik etme derecesine göre değiştiğini görür. Ekseri hal-
lerde bu kontenjan, işçinin günde çıkardığı iş miktarına
bağlıdır. Mese]i bisiklet fabrikasında bir işçinin vazifesi
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günde 90 tetıerleğe tel takmaktaJl ibarettir. Buna muka-
bil de ayda 700 rub]e alır. Fakat bu işçi günde normal ola-

rak 100-150 tekerleğe tel takar ve ayda B0O-B50 ruble ara,

sında para kazanır,

I(ontenjanların parça başına ücret esasına göre tes-

bit edilmesi ve bu kontenjanların aşılması haiinde ikra-
miye ödenmesi bütün Sovyet sisteminde mevcuttur.

sovYETLER BıRtiĞi,NDE
SENDİKALARİN KONTROLÜ

' Sovyet Anayasası, işçiye sendikalara girme hakkını
tanır. Büyük bir ihtimalle, sanayi işçilerinin % 90 ı bir
sendikaya dahildir. Fakat bu sendikalar hür düırya n)en]-

l,eketlerindeki sendikalardan fark]ıdır. Aslında bun]arıır
vazifesi, istihsali teşvik etmek ve karışık bir sigorta sis-

temini idare etmektir. Bu sendikalar, hür dünya memle-
ketleri sendikalarının en önemli sa5zdıkları sahalarda ya-
ni ücret ve çalışma saatları bakımından pazarlığa giriş-
mezler.

1958 yılı Temmuz ayında sendikaları ilgilendiren iki
önemli kararname Sovyet basınında büyük sevinçle kar-
şılanmıştır. Bu iki kararnamenin işçi komitelerinin so,
rum]uluklarını genişletmek suretile ..sınaİ demokrasirrl,İ
arttırdığı ileri sürülmüştür.

Amerikan İşçi Federasyonuna mensup J. Lovestone,
bu kararnamelerin işçilere sağladığı faydaları şüphe ile
liarşılamakta ve şöyle demektedir :

«Bu kararnameler sınai demokrasiye doğru bir adıın
teşkil ediyor muydu? Bunun cevabı ..hayir,, dır. Komite-
lere tanınan hakların göklere çıkarılan genişlemesi keyfi-
yeti, şümullü ve kesin olmaktan uzaktır. İşçi sendikası
adını taşıyan herhangi bir teşkilötın karşılaştığı en önem-
li diva ücretlerdir. Halbuki adı geçen kararname «bu di-

ı
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va ile ilgili olarak yalnız komite ile idare arasında bir
koordinasyon kurulmasını>> öngörmektedir. Ücret mese-
lesinde bir ihtilAf olduğu zaman, son söz idarenindir.

..Çalışma şartlarının ıslöhı ile ilgili diğer mese]e ve
ihtiyaçlar hususunda komitelere tanınan hak, sadece tek-
ljfte bulunmaktan ibarettir. Önemli memuriyetlere yapı.
lan ti,yinlerde son söz idarenindir. İşletmelerin tek bir in-
san tarafından idaresini esas kabul eden eski komünist il-
kesinde hiçbir değişiklik yoktur.,,

SEVK vE ioenı PERsoNELiNi
TEŞVİK YOIUNDA
AtlNAN TEDBıRLER

Bundan önceki bölümde Devletin ikramiye ödemeı<
suretile daha fazla iş çıkarması için Sovyet idarecisini
teşvik yoluna gittiğini belirtmiştik.

..Kızıl Sevk-i İdare Amiri: Rus Sanayiinde Teşkiiat-
çının İncelenmesi,> adlı kitabın yazan David Granick, bir
kongre komitesi önünde iki sistemi şöyle mukayese et -

miştir :

.Birleşik Amerika'da olduğu gibi Sovyetier Birliğin-
de de idareciler, en yüksek ücret alan zümreye dahildir-
ler. 1000 işçisi olan başarılı bir Sovyet fabrikası müdürü,
alelöde bir işçiden 5-6 misli fazla kazanın>. Amerika'da
da ayni durumda olan bir sevki idare 6miri, idare ettiği
fabrikadaki işçiden aşağı yukarr aynr nisbette iazla pata
alır. Fakat, Amerikalının hayat standardı pek tabii oiarak
Rus'un hayat standardından çok daha yüksektir.

..Gelir eşitliği bakıhından, işçi ve imirin arasındaki
nisbet Rusya ve Birleşik Amerika'da birbirinden pek
farklı değildir. Vergi kesilmeden önce, Amerikalı Amirin
ücreti biraz faz|a ise de, ödediği gelir vergisi nisbeti daha
yüksektir. Her iki memlekette de kabiliyetli insanla:,ı
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sevki idare i.mirliği seviyesine yükseltmeğe teşvik eden

;-üksek kazanç faktörü mevcuttur.

..Mamafih, her iki memlekette de idare imirlerine öde
nen mükAfatların şekli bambaşkadır. Birleşik Amerikal
da , bazı istisnalar olmakla beraber -, sevki idare 0mirle,
ri maaş yolu ile mükA,fatlandırılırlar. 1957 yılında elli şir
kette yapılan incelemeler, bunlardan ancak yarısınır]
imirlere ikramiye ödediklerini göstermiştir. Bu fabrika,
larda bile ödenen ikramiyeler ortalama olarak bunların
aldıkları maaşların % t0-2O sini geçmemektedir. Halbu-
ki Sovyetler Birliğinde sevki idare 0mirleri, gelirlerinin
beşte bir ili üçte birini ikramiye yoluyla sağlarlar.

.Böyle bir sistem tabiatile Sovyet idaiecileri üzerin-
de büyük bir baskı yaratmaktadır. Ayrıc4 Amerikaıı sev,

ki idare imirinin ikramiyesi, müessesenin bir yıllık ça,
lışması sonunda elde edilen neticeye göre ödenir. Ve ek,
seri ha]]erde, ödenen ikramiyenin, Amirin bir yıllık müd,

det içinde gördüğü belir]i işlerle pek az ilgisi vardır. Hai-
buki Sovyet sevki idare ömirinin ikramiyesi aydan aya
ödenir ,,,e o Amirin idare ettiği istihsal ünitesinin başarısı
ile doğrudan doğruya ilgilidir. İstihsalin hedefine ulaşma,
ması halinde, Amirin aylık maaşı % 30,50 nisbetinde ke,

sintiye uğrar.

..MükAfatlandırma usulleri, Sovyet sevki idare ömiri-
ni çabuk netice almaya zorladığı gibi, tiyin edi]en müd,

det içinde gerekli istihsal hedefine erişemiyenleri değiş-

tirme usulü de onun üzerinde ağır bir baskı yapmakta
dır. Sovyet sistemine göre terfiler yalnız fabrikanııı is-

tihsal miktarına göre yapılır.r,

SOVYET ZİRAATİNDA ÇALİŞMAYİ
TEşVıK EDıci AMıLLER vE
MÜKAFATLAR

Bundan önceki bölümde ele alınan Sovyet ziraatına
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ait meselelerden bir çoğu, Sovyet liderlerinin herşeyi kap-
sayan bir Devlet kontrolü yaratmak arzusundan doğmak,
tadır.

Sovyetlerin köylülere karşı takip ettikleri siyaset şu
üç esasın karışımından ibarettir: Cebir ve şiddet, fikir
aşılama ve çalışmayı teşvik yolunda yapılan cazip viad,
ler.

Sovyetler Birliği halkının aşağı yukarı yarısı geçi-

mini ziraat yapmakla temin eder. Halbuki Birleşik Ame-
rika'da bu nisbet onda birin altmdadır. Demek oluyor kı
ziraat, SovyetJer milli ekonomisi için Batının sanayileşmiş
mem]eketierinden daha büyük bir önem taşımaktadır.
Buna rağmen Sovyetler Birliğinin sanayi sahasındaki ge,

lişmesi hiç te azımsanacak gibi değildir.
Birleşik Amerika ve Rusya'nın ziraat sahasında kar-

şılaştıkları bazı müşküller vardır. Fakat Amerika'nın
müşkülü fazla istihsal, Rusya'nın müşkülü ise az istit,.-

sal ve kıtlıktır.
Stalin rejiminde, istihsalin belirli bir seviyeye çıka-

rılması için başvurulan usul cebir ve şiddet idi. Stalin'iır
ölümünden sonra, siyaset değişti ve çiftçilere zorla rş

gördürme yerine, müköfatlar videtme yoluna sapıldı.

Khrushchev iktidara geldikten sonra Moskova, Cum,

huriyetlere, viliyetlere ve kazalara bazı seii}riyetler ta-
nıdı. Stalin devrinin merkezde yapılan ve gene oradan
idare ediien sert plönları yerine, bir dereceye kadar mer-

kezden uzaklaşmaya müsaade edildi. Buna rağmen, kol-
lektif ziraat üzerindeki dev]et ve parti baskısı artmıştı
Hayvan yemi darlığını gidermek için mısır üretimini art-
tırmak süt mamül]eri ve et istihsalinde nüfus başı,
na isabet eden miktarı çoğaJtmak,. Birleşik Amerika'yı
geçmek gibi kampanyalarla tesbit edilen memleket ölçü,

sündeki hedeflere ulaşmak yolunda çeşitli baskı]ar deıreıı-

ınişti.
Sovyet.ziraatinde çalışmayı teşvik edici imiller]e v6,-
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Sovyetler Birliğinde iki nevi zirai işletme ortaya çık-
mıştır :

Bunlardan biri, Kolhoz denen kollektif çiftliklerdir.
Nazariyede bunlar. eskiden müstakil olan küçük çiftçi
lere ait tarlaların bir araya gelmesinden ortaya çıkmış,
tır. Gerçekte ise Ko]hoz'lar sıkı devlet kontrolü a]tında
olup, bunların seçim yolu ile işbaşına getirilen idarecileri
komünist makamları tarafından keyfi olarak töyin edilir
ve işten uzaklaştırılı?lar.

İkinci tip ise Sovhoz denen devlet çiftlikleridir. Bun,
lar, doğrudan doğruya devletin malı olup, devlet tarafın,
dan idare edilirler. Çoğu kollektif çiftliklerden daha bü,
yüktürler ve ya tek mahsul yetiştirir. Yahut ta hayvan
ü'retirler.

Bu tip çiftlikler arasında başlıca farkı işçilerin durrı,
mu teşkil eder. Devlet çiftliklerinde işçiler Sovyet fab,
rika]arındaki işçiler gibi ücret alırlar. Kollektif çiftlik:
lerde ise, kadın ve erkekler, tıpkı devlet çiftliklerinde ol-
duğu gibi, idareciler ve nezaretçilerin emri altında, tarla,
larda ve hayvan üretme merkezlerinde çalışırlar. Fakat
bun]ara ücret verilmez. Bunlar, Devletin hissesi çıktık,
tan sonra kollektif çiftliğin gelirini aralarında paylaşır-
lar. Bundan başka, istihsal ve yatırım masrafları için de
bir miktar para ayrılır.

Kollektif çiftliklerde çalışarılara ödenen ücretler, bun-
ların ihtisas derecelerine ve yaptıkları işin rıiiktarına gi.ı-

re değişir. Bir iş ne kadar fazla ihtisasa ihtiyaç göste-
rirse, ödenen ücretin mikta?ı da o nisbette artar.

Ödemelerde iş günü ünitelerine dayanan, tatbiki güç
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bir sisterı kullanılmaktadır. Mesel0, bir gün tarla sürme]ç
bir iş gününe karşılıktır. Diğer taraftan bir gün inek
sağmak, birbuçuk iş günü sayılır.

FERTLERE TAHsis EDitEN
TARIA VE BAHÇELER

Sovyet ziraat ekonomisinin diğer bir özelliğini de,
fertlere tahsis edilen tarla ve bahçelerde yapılan ziraat
teşkil eder.

Kollektif çiftliklerde çalışan köylülerle Devlet çift-
liklerinde çalışan işçilere ufak toprak parçaları verilir ,.,g

on]ar buralarda patates, sebze, ayçiçeği ve datıa başk.ı
mahsu]ler yeüştirirler. Bu arazi parçacıklarında çalışaıı
fertlere az sayıda at, inek, koyun v.s. ve istedikleri kadar
kümes hayvanı bes]emek müsaadesi verilir.

Bu tarla ve bahçelerde yetiştirilen ve köylünün ihti-
yacından fazla olan mahsuller, şehirlerdeki kolhoz pa,zar-
]arında serbestçe satılabilir.

Demek oluyor ki, Sovyetler Birliğinde, iki cins yiye
cek maddesi pazarı mevcuttur. Bu pazarlardan birinde
köylüler kendi tarla ve bahçlerinde yetiştirdikleri mah_
su]leri satarlar. Fiatlar daha ziyade aTz ve talep esasla.
rına göre t6yin edilir. Diğer nevi yiyecek maddesi pazar
ları ise, Devlet kontrolü altındaki sisteme bağlıdır. Bu
pazarlarda Dev]et çiftlülerinden elde edilen veya Der.
letin tesbit ettiği fiatlarla kollektif çiftliklerden satın a]i-
nan mahsuller, Devlet e]ile satılır.

Sovyetler Birliğini ziyaret edenlerin bildİrdiklerine
göre, serbest pazarlardaki fiat]ar, Devlet pazariarından bi-
raz yüksektir. Buna mukabil, serbest pazar|arda mal çe.
şiti daha bo]dur ve kalite daha yüksektir.

Ufak çapta yapılan bu ziraat, yalnız köylülerin ikü.
sadi refahı bakımından değil, aJrnı zaınanda şehii halkına

ı
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-bir gıda kaynağı teşkil etmesi bakımından da önem]idir-
195? yılında bu şekilde fertler tarafından yapılan istihsal
umum et ihtiyacının % |9 unu, süt ihtiyacının % 16 sını
ve yün ihtiyacının % |7 ini karşılamıştır.

Kremlin, köylülerin bu çeşit ziraata verdikleri önemi
sık sık tenkid eder ve hoşnutsuzluğunu bildirir. Kremlin-
nin kanatına göre, kollektif çiftçilik sistemi kuvvetlenük-
çe, fertlerin işlettikleri bu tarla ve bahçelerde yapılan zi-
raatın önemi azalacak ve günün birinde büsbütün ortadan
kalkacaktır. Marxist doktrinine göre, Devlet de bir gün

ortadan kalkmaya mahkümdur. Ama, bu gelişmenin ne

zaman vukubulacağı belirtilmediği gibi, fertlerin işlettik-
leri tarla ve bahçelerin de ortadan kalkacakları gün tö
yin edilememektedir .

Stalin, sanayileşmeye doğru yaptığı hamielerde, zı-

raatı pervasızca istismar etmiştir. Bu yolda. başvurduğu
usullerden biri, çok düşük fiatla Devlete mahsul verme-
ye köylüyü zorlaması idi. I{öylüler kAfi miktarda mahsul
elde edemedikleri takciirde, ellerindeki gıda maddeleri
alınır ve açlıktan ölmeğe terk edilirlerü. Zorla alınan gı,

da maddelerine ödenen bedellerin ne derecede düşiik ol-
duğunu şu misal iyice izah etmektedir: Stalin devrinde
kolhoz pazarlarındaki satışların hacmi ekseri hallerde bü-

tün kollektif çiftliklerin gelirlerini aşardı.

Zirai durumu düzeltmek, gıda. maddeleri \re hayva]ı
yemi istihsalini arttırmak için Stalin'in halefleri. istihsali
arttırma yolunda köylülerin işbirliğini sağlamak maksa,
dile çalışmayı teşvik edici birçok Ami]ler ortaya atmışlar-
dır. Kısacası, meşhur hikiyede olduğu gibi, eşeği yürüt-
mek için önüne uzatılan sopaya bağlı havuç biraz daha

büyütülmüştür.

Khrushchev'in başvurduğu ilk tedbirlerden biri, Hü-
kümeün zirai mahsullere ödeüği fiatları esaslı surette
arttırmak olmuştur. 1953 yılında hayvan mahsulieri fiat-
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ları 5,5 mis]i, süt ve tereyağı fiatları iki misli, sebze fiat,
ları ise orta]ama olarak % 2540 nisbetinde arttırılmıştır.
Hububat ve daha başka mahsu]]erin fiatları ise daha son-

ra yükseltilmiştir.

Fiat]arın artması ve sağlanan mahsul miktarının faz,
lalaşması neticesi olarak, Hükümetin kollektif çiftliklere
ödediği paraların miktarı da önem]i derecede artmıştır.
Ayrıca, kollektif çiftlikler üyelerinin ellerine geçen para
miktarında da bir artış olmuştur. Öyle ki 1952 ite 1955 yıl,
ları arasinda üç misline çıkmış, oniki milyar rublederı
kırk iki milyar rubleye yükselmiştir.

Bu yükselişe rağmen, kollektif çiftliklerdg çalışan her
aileye yılda ancak 2000 lira civarında bir gelir düşmek,

tedir. Ustelik bu rakamı değeriendirirken, fertlere tahsıs
edilen tarla ve. bahçelerin hAlö nazariyatta kendilerinc
verilen ufak ro]ü oynıyamadıklarını ve köylüye bir gelir
kaynağı olarak kollektif ekonomiden daha ileri gittikle-
rini hatırda tutmak icabeder.

Köylüyü çahşmaya seveden ömillerin arttırılmış ol,

masına rağmerr, Sovyetler Birtiği ziraat sahasında karşı-
laştığı müşkülleri ha]ledememiştir. Prodüktivitenin art,
masr ve geniş sahaların yeniden ziraata tahsis edilmesi

sayesinde, zirai istihsal son yıllarda büyük ölçüde artmış,

tır. 1954-1956 arasındaki üç sene içinde, Fransa, Batı Al-

maırya ve İngiltere'nin ekime elverişli sahalarını içine

alan 90 milyon dönüm arazi sürülmeğe müsait hale geü-

rilmiştir. Mahsulün düşük olmasına rağmen, bu kadar ge,

niş bir arazinin ekilmeğe başlanması, istihsali elbetteki

arttırmıştır. Fakat bu istihsalin sovyetlerin iddia ettiği
g,ibi az masra-flı olup olmadığı şüphe götürür bir husus,

tur.

Amerikan Çiftçi Bürosu Federasyonu Başkanı Char-

lesB.Shuman,ınbirKongrel(omitesiönündeb€lirttiği
gibi, ziraatta ve diğer sahalarda Amerika Birleşik De,ı-
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letlerinin, Sovyetler Birliğine olan üstünlüğü tabii kay-
naklar veya teknoloji zenginliğinden ileri gelmemekteür.
Bu üstünlüğe sebep, Amerika'da fertleri çalışmaya teşvilı
eden cözip bir sistemin mevcut olması Sovyetlerde ise
plinlı ekonominin bulunmasıdır.

Sovyetler, fertleri çahşmaya teşvik için, onlara bazı
cazip hedefler göstermenin lüzumunu kabul etmişlerdir.
Fakat kollektif çiftliklerdeki köylüler ve Devlet çiftlik-
leri memurlarr, Amerika'daki bir çiftliği idare eden şah-
sın gösterüği insiyatifi göstermek ve verimi arttırmak
için yaptığı hamleleri yapmak imkinından mahrumdur-
lar.

Plönlı bir ekonominin belirli bir sınır içinde faaliyet
göstermesi tabiidir. Buna rağmen Sovyetler, ziraat işçi,
]erinin prodülrtivitesini arttırmak imkinını bulmuşlardıt.
Bununla beraber bugün Amerikan ziıaat işçilerinin pro-
düküvitesi Rusya'dakilerden kat kat yüksektir. Eğer
Amerika bu duiumun devamrnt arzu ediyorsa, ziraatınııı
ilerdeki gelişmesini aksatmamaya gayret etmelidir.

Bununla beraber Birleşik Amerika, fe?tleri teşvik yo-
luyla teşebbüse sevk eden sistem 5ıerine, Hükümetçe tesbit
edilmiş pld.nlara yer veren, ziraati tarihi kalıplar içinde
dondurmayı hedef tutan, her türlü kaynakiarda lüzumlu
ayarlamaları önleyen tedbirler almaktan kaçınmalıdır.

Serbest piyasa sisteıııi her zaman aızu edildiği gibi
pürüzsüz ve meşakkatsiz işlememekle beraber, gene de
malların gerçek değerini te§bit ve az bulunan kaynakların
ne şekilde kullanılacağını göstermek bakımındaıı en ve.
rim]i sistemdir.

Münferit teşebbüslerde merkezi plönlama, fevkalöde
neticeler verebilirse de, vatarrdaşların bütün enerji ve
kabiliyetlerini serbest teşebbüs sistemi kadar tesirli ş-
kilde §eferber edemez. Serbest piyasa sisteminde, fertlerin
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hatalarını telifi etmek mümkündür ve bu hatalar ekono.
minin genel olarak ilerleyişine pek az tesir ederler. Fakat
plönlı bir ekonomide plöncılar hata yaptılar mı, bunun
neticesi bütün millete şimil olur ve feci Akıbetler doğu-
rur.

BiRLEşİK AMERİKA,DA isrixsaı.lııı
MüKAFATLABı NASıL DAĞILıR?

İstihsale yardımcı olan her gruptaki mal ve hizmet-
ler toplamının nisbi paylarını tayin eden kuwetler ihti-
l6flı ve muğlaktır.

Bununla beraber, komünistlerin Amerikan sistemine
yönelttikleri fasılasız hücumların içyüzüne nüfuz etmek
bakımından, <<dağıtım kanunlarınıru> piyasada nasıl ve
neden işteüği hakkında bir fikir edinmek önemliü.r. İkti-
satçılar ücretleri, faizi, kirayı rıe kazançları nasıl izah
ederler? Beri taraftan piyasa istihsal faktörlerinden her
birini ne şekilde değerlendirir?

Piyasanın müköfatları, liyakat esasına göre mükem-
mel şekilde tevzi ettiğini kimse iddia edemez. Millete pek
faydaları dokunmadığı halde, zengin olan insanlar'az de
ğildir. Diğer taraftan ömürleri boyunca çok çalıştıkları
halde, kötü talihlerini bir türlü yenemiyen insanlara her
gün rastlarız.

Buna rağmen, Birleşik Amerika'nın eriştiği hayat
standardı bütün dünyayı imrendirecek derecrde yüksek-
tir.

Milli gelirin nüfusa göre dağılışı çok önemli bir
mese]edii. Çünkü bu, milletin gelişme ve istikrarına oldu.
ğu kadar, ferdin hürriyet ve refahına da tesir eder. Geli-
rin müstahsiller veya aile grupları arb,sında bölünmesini
tetkik ettiğimizde, bu dağılışın zaman zaman değiştiğini
görüriiz.
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işçi ve MEMuR ıııııxırRiriıt
o gĞtn ı.rıı oi niıııı çsi

Milli gelirde en önemli yeri, emek karşılığında öde
nen ücret ve maaşların tekşil etmesi gayet tabidir. Filha,
kika milli gelirin % 70 i ücret ve maaş olarak işçi ve me-
murlarrn eline geçer

Nihai tahlilde, piyasanın emek karşılığı yapılan işlere
verdiği değer, emeğin değerini ortaya koyar. .

El]erinizle balık tuttuğunuzu, yahutta kırlarda bö,
ğürtlen topladığınızı faızedelim. O günkü ücretinizin
miktarını, sattığınız balık veya böğürtlenlerden alacağı-
n|z para tayin eder. Köşe başında ayakkabı boyayan ço,
cuğun gtinlük kazancı malzeme masraflatı çıktıktan sonra
tabii ki boyadığı ayakkabı sayısına göre değişir.

Gündelik ücretin böyle basit bir şekilde tesbiti pek
nadirdir. İnsanların çoğu, başkalarına ait olan istihsal
ö]etlerile çahşırlar. Fakat bugün dahi, emeğin değeri ni"
hai mamulün değerine bağlıdır. Bir mamultin satışından
elde edilen para, o mamu]ü meydana getiren işçiler ve
i.letler, tabii kaynaklar, malzemeler, elektrik, su, hava,
gazı temin eden müesseseler, imalötın yapıldığı müessesc-
nin idarecileri v. s. arasında taksim edilmelidir.

Bu taksimi yalpırken, ücreti tayin eden esas itibariy,
le aız ve talep kanunudur. Ve geııe aynı kanuıı, satrı ı1,
dığııılrz eşyalarrn fiatınr tayin eder.

Burada gayet aşikir olduğu için gözden kaçması muh-
temel bir nokta mevcuttur. Şu veya bu iş için işçi bulmak-
tan bahsettiğimizde unuttuğumuz bir husus vardır ki o
da, çeşitli işler için çeşitli işçiler olduğu ve bunlar afasır,-
da vasıf bakımından büyük farklar bulunduğudur.

Bir müstehlik o]arak sizler alın teriyle ka"zandığınız
paranızı harcamadan önce, acaba şu marka radyoyu mıı
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yoksa bu marka radyoyu mu a]sam diye dıişünürsiinüz.
Hatta paranızı radyoya mı yoksa pikapa mı yatırmanın
daha doğru olacağını kendi kendinize sorarsınız. Faka.t
bir hayvan kesicisine ihüyaöı olan iş sahibi acaba hay-
van kesicisi mi, yoksa vinç makinisti mi tutayım diye
düşünmez. Onu aldkadar eden işini görecek bir kesiciyi
birçoklan arasından seçmektir.

Muhtelif işlei için ücretlerin yüksek veya düşfü ol-
ması çeşitli sebeplerden i]eri geldiği düşünülürse de, du-
rum iyice tetkik edilirse görülüyor ki, arz ve talep bura-
da da önemli bir rol oynar.

Mesel6, yüksek bina inşa eden işçilerle minare kurşun.
larını değiştiren işçilerin işleri tehlikeli olduğu için fazia
ücret a]dık]arı zannedilir. As]ında ise, iş tehlikeli olduğu
için o işe talip o]anların saylsı azdır. Ve verilen ücret dü-

şük ise bu sayı daha da aza|ır.

Bazen, bir insanın belirli bir sahada ihtisas yapmlş
olması yüksek ücret almasına sebep olarak gösterilir. Fa,
kat burada da arz ve talep rol oynar. Meseli pek az kim-
se doktor]uk ihtisasının gerektirdiği seneleri bu uğurda
harcayacak durumdadırlar. Bunun neticesi olarak, dok-
tora olan ihtiyaca kıyasla doktor saytsı azdır, yani talep
arzdan fazladıi.

10 - 15 sene evvel bir elektronik mühendisi iş bulmakta
güçtük çekerdi. Başarılı bir miihenüs olsa bile o gtin ala-
cağı ücret bugünkünden azdı. Halbuki bugün, birkaç sene
öneesine nazaTa.fl daha çok sayıda elektronik mühendisi
bulunmasına rağmen, talep çok artmıştır.

Arz ve talep kanununun ücıttleri tayin ederı bir un,
sur olarak sağIadığ,r en büyük fayda, işçileri keııdilerine
en fazla ihtiyaç duyulan sahalara yöneltmesidir.

Kısacası, insanlar ellerindeki parayı oy gibi ku]lanmak
suretiyle, at arabası yerine otomobil almaya karar verir
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lerse, otomobil sanayiinin gelişmesi daha fazla sayıda iş,

çiye ihtiyaç gösterecektir. Böylece bu işçileri çekmek için
ödenecek ücretler yavaş yavaş ölmeğe mahküm olan ara-

ba sanayiinden daha yüksek olacaktır.

Ayrıca unutmamak lözımdır ki, çok cepheli arz ve
talep kanununu, icaba göre, tadil eden birçok ömiller
mevcuttur.

Meseli belirli bir bölgede toplu pazarlık yolu ile tes,

bit edilen ücretler, piyasanın tesbit ettiği ücretlerle aynı
olmayabilir. Bazı kimseler toplu pazarlığın teşkillth ve,

ya teşkilötsız, acemi veya kalifiye işçilere doğru akan
milli gelir nisbetine tesir edemiyeceğini iddia ederler. Fa,

kat bu şekilde pazarhğın bazı işçi gruplarındaki fertlerin
eline geçen hisse üzerine müessir olduğu muha"kkaktır.

Ücretler üzerine tesir eden diğer bir Amil de çeşitli
kanunlardır.

FAiz

Birçokları faiz deyince, ödünç para aldıkları, yahut ta
mütklerini ipotek ettirdikleri zamar. ödedikleri para akıi,
larına gelir. Fakat bu şekilde ödenen faiz, onu alan için
bir gelit teşkil eder. Devlet borçları karşılığında yapılan
faiz ödemeleri hariç olmak izere,1960 yılında faizden te-
min edilen kazançIar A. B. D. milli gelirinin 7o 4,5 i idi.

İşçi emeğinin mükifatlandırılması sebepleri hepimiz,
ce malümdur. Fakat istihsal ameliyesine giren diğer fal<-

törlerin neden müköfatlandırılması gerektiği herkesce
bilinmez.

Parası olup ta kullaıımıyan bii insana neden faiz ödg
yelim? Karl Marx şöyte demişti : ..Faü işçileli istismar
etmenin başka bir şeklidir.,, Bu sebepten Sovyet iktisat-
çıları, faize karşı daima mücadele etmişlerdir. Durum böy,

_118-



E İ

le olmakla beraber, faizi bir hesaplama vasıtası olara*
kullanmak zorunda kalmışlardır.

Genel olarhk faiz deyince, ilk akla gelen şey, ödünç
alınan para mukabilinde yapılan ödemelerdir. Pek tabii
olarak ödünç para alıp ta bunu yatağının aJtında saklayan
pek az insarr vardır. Ödünç alınan para, bir otomobil, bir
buzdolabı yahut ta bir eve yatırılır. Ve ödtinç aldığımız
para ile beraber faizi de öderken, otomobili, buzdolabını
veya evi kullanırız.

I(ısacası, bedelini daha sonra ödeyeceğimiz bir eşyayı
hemen kulla_rımak için faiz öderiz.

Farzedelim ki 1500 lira biriktirdiniz ve bununla san-
da]ınıza bir takma motor almak istiyorsunuz. Bu motoru
satan mağazaya giderken, bir tanıdığınız sizi durdurdu ve
..şu 1500 lirayı bana ödünç olarak verebilir misin? Sanda-
lıma bir takma motor almak istiyorum. Bu parayı sana
üç ayda öderim.>>

Tanıdığınızın hemen bu motoru alabilmesi için, ona
1500 lirayı verir ve üç ay bekler misiniz?

Diyelim ki tanıdığınız, 1500 liraya mukabil size iki
ayda 1800 yahutta üç ayda 2000 lira ödeme5li teklif etti.
Böyle cazip bir teklif karşısında motoru daha sonra alma-
yı ve isteüği parayı ona orada,,rrmeyi kabul edebilirsı,
niz.

İktisatçılar faizden bahsederken, buna «kendini arzu
edilen birşeyden mahrum etme teorisi,, derler. Yani arzu
ettiğiniz motora istediğiniz zamanda kavuşmaktan ken-

dinizi mahrum etmek]e bir nıüknfata hak kazanıyorsunuz.

Beri taraftan faizi borç alan bakımından tetkik ede-

lim. Meselö bir imalitçı şöyle diyebilir. Para kazanmak
için borç alıyorum Böyle söylemekle demek istediği şu-
dur : *100.000 lira alıyorum ve buna karşılık senede 30.000
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lira faiz ödüyorum. Ama bu parayı istihsalimi artaracal<

yeni bir makineye yatırıyorum - Kazanacağım para ile

hem makinenin bedelini hem de bu faizi kolay kolay öde,

yebilirim.,, İktisatçılar buna <<faizin prodüktivite teorisi,,

derler.

Esas itibariyle faiz, ödenen bir bedeldir. Ve bir piya-

sa ekonomisinde ödenen diğer bedeller gibi, arz ve taJen

kanunu tarafından tesbit edilir. Öatinç a]anların paraya

olan talepleri, ödünç verenlerden alınması mümkün para

miktarından az ise, faiz nisbeti düşer. Aksi varid olduğu

hallerde faiz nisbeti tabiatiyle yükselir.

Tatbikatta piyasadaki faaliyetler devamlı olarak
Devletin güttüğü para politikasının tesiri altındadır. İlk
bakışta yüksek faiz nisbetlerini önlemenin çaresi, daha

çok miktarda parayı tedavüle çıkarma gibi görünebilir,

İakat unutmamalı ki paranın değerini düşürmek enflis,
yon gibi halli güç meseleler doğurur.

FAız ıKTıSADı GELişMEYE
NASİL YABDİM EDER?

3. Bölümde hayat standardındaki devamlı gelişmenin
prodüktivitenin devamli olarak artmasrna bağlı olduğu
nu belirtmiştik.

Gene aynı bölümde, işçilere daha iaz|a ve daha

iyi aletlerle makineler vermek suretiyle, onlırın istihsal
kabiliyetini arttırmanın mümkün olduğuna işaret et,

miştik.

Bir ekonominin büyümesi ve gelişmesi için istihlik
edilenden faz]a miktarda istihsal etmesi gerekir. İstihsa]

. edilen şeylerin bir l<ısmı, yeni ve daha iyi makineler şex,
linde ekonomiye yatırılmalıdır.

Eski işleri daha iyi bir hale getirmek ve işçilere her
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yll bir milyonun üstünde yeni işyeri yaratmak için yeni
5,1et ve makinelere muazzam yatırımlar yapmak gerekir.

Ortalama o]arak imal6.t sanayiindeki bir Amerikalı
işçi, Alet, makine vesaire şeklinde 15.000 dolar tutan bir
sermaye ile çalışır. Eiektrik malzemesi imalötı sahasında
işçi başına sermaye yatırımı 60.000 dolar, dem:ryolu saha-

sında 20.000 do]ar ve kimya sahasında 40.000 dolardır.

Yatırım fonları ihtiyacı tasarruflarla sağlanır, Bazı
kimselerin istihsalde paylarına düşenin hepsini istihlök
etmemeleri ve bir kısmınr tasarruf etmeleri gerekir.

Bi]hassa Amerika Birleşik Devietlerinde fertlerin br
riktirdikleri paralar birçok şkillerde verimli sahalara
yönetilir. Meselö tasarruf banka]arı ve sigorta şirkei-
leri, birçok kimselerin tasarruflarını toplar ve istihsale
yarayan maksatlar için bunları ödünç olarak başkalarına
verirler. Para biriktirenlerin çoğu, tabii biriktirdikleri
paraları doğrudan doğruya tesis ve makine]ere yatıramı,
yacaklarından, bu paralar aynı gayeler için başka müte-

şebbisler tarafından kullanılır.

Sovyet Hükümeti, halkı para biriktirmeğe teşvik içı:-ı

devamlı bir propagandaya girişmiş ve bunun neticesinde
bankalardaki tasarruf hesapları artmaya başlamıştır.

Bu tasarruflarcian büyük bir kısmının Devletin yatr
rımlarına yöneltildiği şüphesizdir. Fakat tasarrufu teşvik
kampanyasırrdan güdülen gayenin yatırımlar için para
temininden ziyade, enflasyonla ınücadele olduğunu göste,

ren birçok emareleı mevcuttur.

Esasen bütün iktisadi ameliyeyi kontrol altında bu
lundurdukça, Devlet, haikın istihsa] ettiğinden daha az|,

nı istihlik edeceğine emin olabilir.

Birkaç yıl öncesine kadar Sovyet vatandaşları aşaği

yukarı dört haftalık ücretlerine tekabül eden miktarlarda

-72l-

_



a

Devlet bonosu satın almaya mecbur tutulurlardı. 1947 de
Hükümet on eski rubleye mukabil bir rub]e çıkarmış.
Devlet borçlarının ekserisini inkAr etmiş ve halkın tasar-
ruflarından çoğunu sıfıra indirmişti. 1957 yılında mecburı'
bono mübayaasına son verilmiş, fakat Devlet bonolarının
karşılıklarının ödenmesi 20 yıl sonraya bırakılmıştır.

Sermayeye ödenen faizin masraf olarak kabulüne
Marx'ın yanaşmamış olması neticedir ki, Sovyetler Birli-
ğinde kaynaklarm yanlış yerlere tahsisine yol açılmıştır.
Meselö Sovyet plflncıları, daha ucuz elektrik istihsai et-
tikleri gerekçesiyle, hidro - elektrik santrallarının inşası-
na hız vermişlerdi. Fakat sermayenin uzun müddet devanı
eien inşaat dolayısiyle Atıl kalacağı düşrinülmemiş-
ti. yatırım üzerindeki faiz masraflarını dikkate almamak,
tan ileri gelen bu başarısızlık Khrushchev tarafından de-

ğerlenürilirken eski Sovyet Başbakanı şöyle demişti. «Ter-
mik santra]lerine daha fazla önem vermeliyiz. Bunlar da-
ha kısa zamanda inşa edilmekte ve yatırım karşılığı daha
çabuk alınmaktadır.r,

KıRA

1960 yılında Amerika Birleşik Devletlefi milli geliri-
nin 7o 3 ünü kira teşkil etmekte idi.

Oturduğumuz €v, daire veya bun]arın üzerinde bu-
lundukları arsalar karşılığında kira ödemek zorunda ol.
duğumuz herkesçe ma]ümdur. Ödeüglmlz kiranın miktar,ı
birçok şeylere bağlıdır; bina veya arsanın mevkii, bina-
r:ın eski veya yeni oluşu, büyüklüğü v. 5. Ayrıca kirala-
rın tayininde, atz ve talep kanunu da önemli bir rol ov-
nar.

..Sovyetler Biiliğinde İşçilerin Satınalma Gücü» adlı
ıı:akalesinde Edmund Nash şöyle demektedir :

..Sovyet basını, Sovyet işçilerinin Birleşik Amerikada-
ki işçilerin aksine olarak, ucuz kira ve bedava. sağlılı hiz-
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metlerinden faydalandıklarını övünerek tekrar eder du-

rur. Sovyetler Birliğinde sağlık hizmetleri, ancak bu hiz-
ı--ıetlerden istifade edenlerin ceplerinden doğrudan doğ,
ruya birşey ödemeleri bakımmdan bedavadır. Aslında ise,
bu hizmetlerin bedelleri istihlAk mallarına konan vergi-
lerden temin edilen paraların bir kısmı ile ödenir. Bu ver,
gi bütün istihhk mal]arı fiatlarının aşağı yukarr yarıslnr
teşkil eder.r,

İngilizce o]arak yayınlanan <<Moscow Nervs,, gazetesi-

nin 16 E'y]ül 1958 tarihli nüshasında şöyle denilmekteür:
..1926 yılında yayınlanan ve hilen yürürlükte olan bir ka-
rarnameye göre, Sovyet işçileri aylık gelirlerinin arrcak

% 4-6 sını kira olarak ödemektedirler. Ödenen miktar,
kiracının gelirine, oturduğu binanın durumuna ve diğer
faktörlere göre değişmektedir.,,

Fakat bu gazete şu gerçkleri açıklamamıştır: Mos,
kova'da ekseri aileler tek bir odada oturmakta, Lıel6., ban-
yo ve mutfaklarını diğer kiracılarla paylaşmakta, fazla,
dan elektrik ve ısınma parası ödemektedirler.

KAZANç

Amerikan ekonomisinde kazançlar seneden seneye de,

ğişir. Kazanç, diğer istihsal unsurları müköfatlandırıldık-
tan sonra elde kalan miktardıI. karl Marx taraftarları-
nrn en ağır tenkitlerini kazançlara yöneltmiş olmaları bir
tesadüf eseri değilür. Onlar, piyasa sistemini yıkmak için
kazançları kötü ve yalnız çıek az kimsenin faydalandığı
bir şey olarak göstermenin en iyi yol olduğunu çok iyi bi,
lirler.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, kazanç yollarını ara-

mak, ma}ıdut kaynakları seTbest alıcıların gösterdikleri
isteğe göre en yararlı maksatlarla yöneltmek hususunda
kuvrıetli bir teşvik vesilesidir. Bu sebeptendir ki bir firma
iflis yoluna gidince, müstehlik şöyle der: Nadir bulunan
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-l<aynakları yanlış yerlerde kullandıtİları için böyle oldu,

Kazanç, maliyeti düşüren ve imalöt tekniğini geliş,

tiren bir Amil olduğu gibi ayrıca, şu iki büyük faydayı da

sağlar: (1) Kaynakların bir ima]öt firması veya bir fab-

rikada toplanmasını sağlayan gayreti doğurur. (2) Rizi-
kolu yeni işlerin teşkil6,tlanmasınt ve yeni mamü]ler afaş,

tırılmasını teşvik eder.

1. Kaynakların bir imaiet firmasr veya bir fabrilrada

İnsaııların çoğu başkalarından ücret veya maaş al,

mak suretiyle geçinirler. Hepimizi çalışmaya ve biriktirme,
ğe sevkeden imiller aynıdrr. Fakat hür memleketlerde
yeni firmaların kuru]masına 6mil o]an başlıca sebep, ka,

zanç ümididir. Bu ümit, başkaları hesabına çalışıp kazan,
mak yahut ta biriktirilen paralardan faiz almak ümiün-
den bambaşka bir şeydir.

Bir rıüteahhit bir inşaat işine giriştiği zaman, sadece

günlük geçimini sağlamayı düşünmez; O işten ayrıca bir
k6r sağlamak da ister. İnşa ettiği ev, üğer evlere kıyasla
müsteh]ikler tarafından tercih edilirse, bu müteahhit işin,
de başan sağlamakla kalmaz, ayrıca kör da eder- Aynı
şekilde bir kamyon şoförü daha iazla kazanç sağlamak
maksadi5,le bir nakliyat şirketi kurabilif-

Genişleyen bir ekonomide çalışanlara ödenecek üc
ret veya maaşlara ne kadar lüzum varsa, bu ücret v"
maaşları verebilecek insanlara da o derece lüzum var
dır.

2. Rizikolu yeni işlerin teşkilitlanrrı,asrnı teşvik eden

ömiller :

Bir firma satışı çok olan yeni bir mamulü piyasaya
sürdüğü zaman, kazançları bir müddet için yüksek olur.

-|24-
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Fakat bu yüksek kazançla4 diğer firmaların da aynı işe
atılmasına yol açar, Bu şekilde hem o mamulü ilk defa
piyasaya çıkaranın hem de sonradan aynı mamulü imal
edenlerin kazaııçları düşer. Demek oluyor ki kazanç yoi;
ları ara"rıması yeni ve daha iyi mamullerle hizmetlerin or,
taya çıkmasını kamçılar.

Alınan malümata göre Genera] Electric Kumpanya-
sında çalışanların hemen üçte biri bu kumpanyanın 1939

da imal etmediği mamuller üzerinde çalışmaktadırlar.
Corning Cam Sanayii Şirketi 1955 yılı kazancının dörtte
üçünü 1940 tan sonra geliştirüği mamüllerden sağlamış,
tır. Du Pont şirketinin tahminlerine göre, bugünkü satış
larının yarısını son yirmi sene içinde geliştirdiği mamül,
ler teşkil etmektedir. General Foods gıda mamülleri şir-
ketinin bildirdiğine göre de 1953 satışları IL Dünya Sava-

şında geliştirilen mamüllere inhisar etmekte idi. Genel
olarak deni]ebilir ki, birçok büyük şirket satışlarının beş-

te birini, harpten sonra meydana çıkan mamüller teşkil
etmektedir.

Kazarıç arama gayesi, yeni işler, yeni hizmetler ve ye-

ni mamüller o'rtaya çıkmasına yol açtığı gibi bütiin insan,
lara daha yüksek bir hayat standardı teminine de yaidım
eder.

Ziraat sektörü de dahit olmak üzere, Birleşik Amerikal
daki on milyonu mütecaviz işletme ile kendi hesabına

çalışan fertler, 8 - 10 milyon çeşitli madde imal etmekte
ve yüzbinlercr muhtelif hizmetler sağlamaktadırlar,

Kazanç gayesinin devamlı kamçılamaları altında ge-

lecekte da}ıa başka mamülle'r ve daha iyi hizmetlerin de

ortaya çıkacağından emin olabi]iriz.

Bu münasebetle tanınmış bir iktisatçı olan David Mc
Cord Wright şu ilginç noktayı ortaya atmıştır:

«Belirli bir sanayiin fevkalide yüksek kazançlar sağ-

-725-



ı- I

ladığı görüldüğü zalııatı.ı birçok kimseler, bu sahaya el
atar]ar. Ve neticede istihsalin artmasile fiat düşer ve ola_

ğanüstü kazanç imkönları ortadan kalkar. Gerçek bir re-
kabet unsuru mevcut olması ve belirli sahaya dahil olmak
serbestliği bulunması bakımından, bu analizin doğruluğu.
nu hiç kimse inkir edemez.

Çok sayıda yeni firmaların. aynı sanayie dahil olma-
larından doğan arz faz|alığını meydana getiren düşük ka-
zançlar değildir. Tam tersine olarak, sanayideki artışa yol
açan yüksek kazançtır ki bu, zamaıla kazançların dü*
mesine sebep olur.

Başka bir deyimle, hadiseler birbirini şöyle takip eder:
Yüksek fiatlar yatırımların artmasına yol açar ve bu da
kirları normale indirir.

Fakat hiç bir zaman sorulmayan sual şudur: Munta.
zam yatırıın temin etmeden önce yüksek kazancı ortadaıı
kaldırsak ne olur?

Bu takdirde, istihsa]in kendiliğinden artması belki de
hiç bir zaınan vuku bulmaz.r,

HÜR DÜNYA MEMLEKETIERiNDE
DEvtET GELİRi
NASİL DAĞİLİR?

Hür Dünya ekonomilerinde gelirin piyasada tevzii,
Devletin vergileme ve harcama programları, toplu iş
sözleşmeleri, mevzuat ve diğer vasıta]arla önemli surette
tadile uğrar.

Devlet, milli gelirin hemen üçte birini veıgi
olarak tahsil eder. Ondan sonra da bu para]arl muhtelif
şekillerde tekrar dağıtır.

Devlet harcama programlarının çoğu, düşük gelir
gruplarındaki aile]erin gelir durumlarını mühim surette
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yükseltir. Mesel6, 1957 yılında Birleşik Amerika'da, geiir.
leri 4000 dolardan az olan ailelerin gelirlerinin dörtte
biri, bir gruptan diğer gruba yapılan aktarmalarla sağ.
lanrnıştır.

İktisadi sıkıntıyı ön]emek için gelirin bir kısmını tev-
zie tibi tutmanın lüzumu inkir edilmez. Bu bilhassa pi-
yasaya verimli bir hizmet arzetmekten 5,ciz olanlar içirı
önemlidir.

Beri taraftan siyasi baskılar yolu ile geliri tevzie tabi
tutmanın tehlikeleri herkesçe malümdur. Az verimli veya
verimsiz müstahsilleri desteklemek için verimli müstah-
sillere ağır vergiler yüklemek teşvik ulısurunu ortadan
kaldırabi]ir.

Her zaman olduğu gibi bugün de hür dtinyada milli
istihsal ve gelirin büyük bir kısmı hür vatarıdaşların ve
serbest teşebbüsün gayretlerinden doğmaktadır.

Ne]er istihsal edileceğine dair son kararı veren hıir
müstehliklerdir.

Rekabetin hikim olduğu pazarlar için en düşük ma-
liyetle isühsalde bulunmayı mümkün kılan emek ve
sermayenin bir araya gelmesi hususunda son karar ise,
serbest teşbbüs tarafından verilir.

Teşvik unsu?larının aza]masr rekabet etme kabiliyeti
ni ne dereceye kadar azal.t:.r? Bu kesin olarak bilinme-
mektedir. Fakat bir ekonominin işlemesini sağlayan teş-
vik unsurlalınr seçerken, herkesçe bilinen hiköyede ııi
duğu gibi eşeği yürütmek için ya bir havuç yahut ta üven-
direyi tercih etmekten başka çare yoktur.

Komünistler üvenüreyi seçmekte tereddüt etmedik-
lerini göstermişlerdir. Ama istemeyerek de olsa havucun
değerini her gün biraz daha takdir etmektedirler.

Bizler, hür bir millet olarak üvendireyi kulianmayaca
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ğız. Feıtlerin ileriyi görme ve hamle yapma kabiliyetini

"" inisyatifleıini teşvik etmek vazifemizdir, Serveürr

tevzii bu kabiliyetleri zedeleyecek derecede ileri götürü,

lürse, ekonomiye zarar verebilir.

Şahsi gayret hepimizi zenginleştirir. Komşularımızın
ve genel olarak ya|andaşlartmlzln prodüktivitesi arttıkça
bundan hepimiz faydalanırız. Rekabet olan yerde ise,

maliyetin di.§mesi ve prodüktivitenin artması sayesinde

herkes hakkına düşeni alır.

Netice olarak denilebilir ki, insanlığın refah ve saadeti

ile uğraşanların vardığı kanaat şudur: Bugünkü serveh-
mizi ve bugün sağladığımız geliri paylaşmak için, <<daha

büyük bir börek pişirmek,, ğayretleri, fert başına gelirin

artması bakımından, zorla kabul ettirilmiş bir plAndan

daha verimlidir.

ı
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