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2022
31 Ağustos

TÜKETEN BÜYÜME
31 Ağustos’ta Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme 
oranları açıklandı. Resmî verilere göre Türkiye 
ortalamada yüzde 7.6 büyüdü. Birinci çeyrek 
daha önce yüzde 7.3 olarak ilan edilmişti. Onda 
da revizyona gidilerek yüzde 7.5 olarak düzel-
tilmiş. Ama sektörel bazda değerlendirildiğinde 
büyümenin tüketim ile sağlandığı anlaşılıyor. 

Sektörler bazında büyüme oranları; tüketim 
harcamaları yüzde 22.5, hizmet yüzde 18, fi-
nans (bankacılık ve sigorta işlemleri dahil) yüz-
de 26.6, sanayi alanı ortalama yüzde 7.8 oldu. 
AKP’nin vurgunculuk ekonomisinin temelini 
oluşturan inşaatta yüzde 10.9 ve ne üzücü ki 
tarımda da yüzde 2.9 oranında küçülme olmuş. 
Büyüme bu verilerin ortalaması ile hesaplanı-
yor. 

Ekonomi Bakanı Nebati, istatistik olarak bakıl-
dığında OECD ülkeleri arasında ikinci sırada 
yer almamıza dayanarak bu çarpık büyüme ile 
övünmeye çalışıyor. Tarım gerilemiş. İnşaat bü-
yük oranda gerilemiş. Sanayi ancak genel orta-
lama kadar büyüyebilmiş. O da belli ki ihracat 
temelli. İç piyasa büyük oranda borçlanarak ve 
elde avuçta ne varsa koruma telaşıyla üretken 
olmayan yatırıma döndürerek büyümüş. Türki-
ye güç kaybederek, sapır sapır dökülerek büyü-
yor. AKP yönetimi bu durumla övünüyor.

VURGUNCULUĞUN ANATOMİSİ
Başlı başına büyük bir krizin, çarpık bir büyü-
menin işareti olan bu veriler ile birlikte, ekono-
mi bölümlerinde “Kapitalizm, serbest piyasa, 
neoliberalizm neden kötüdür?” ya da “AKP dö-
neminde vurgunculuk” konulu derslerin özeti 
olabilecek başka veriler de var. 

TÜİK, büyümenin ve ekonomik düzenin işçiler, 
emekçiler, halk açısından esasını oluşturan iki 
yıllık İşgücü Ödemeleri (Maaş, sosyal haklar 
vs.) verilerini açıkladı.
2020’nin 1. döneminden başlayarak 2022’nin 2. 
dönemine kadar 6 aylık dönemleri tek tek ve-
riyorlar. Buna göre 2020’nin ikinci döneminde 
işgücü ödemeleri yüzde 36.8 iken 2022’nin 2. 
dönemi yüzde 21.4’e düşmüş. Tam iki yıllık bir 
süre içinde istikrarlı bir yoksullaşma (eksi yüz-
de 11.4) var.
Buna karşılık bekleneceği gibi Net İşletme Artı 
Karma Gelir gibi süslü bir adı olan sermaye 
gelirleri (Kâr, faiz, borsa gibi) 2020’nin 2. döne-
minde yüzde 42.9 düzeyinden şu anda yüzde 
54’e çıkmış.
Başka bir ifadeyle durum daha çarpıcı bir şekil-
de ortaya konuyor. 2020’de sermaye, ücretler-
den yüzde 6 oranında fazla pay elde ederken iki 
sene içinde bu fark yüzde 28.6 olmuş. İşte tipik 
bir zengin daha da zenginleşirken yoksul daha 
da yoksullaşmış hikâyesi.

HAFTALIK GÜNDEM



TOPLUMCU EKONOMİ
Bir yandan çarpık büyüme tablosu, diğer 
yandan sistemli yoksullaşma ve vurgun-
culuk politikaları ekonominin acil mü-
dahaleye gereksinimi olduğunu ortaya 
koyuyor. Halkçı temelde; kamu/devlet 
sektörünün temelini oluşturduğu planlı 
karma ekonomi ile Toplumcu Ekonomik 
Sisteme yönelmek Türkiye’nin içine sü-
rüklendiği ekonomik/toplumsal krizden 
çıkması için en büyük adım olacaktır. 
Oysa Erdoğan yönetimi oyalanmaya ve 
oyalamaya devam ediyor. Ulusal demok-
ratik güçlerin elinde büyük bir potansi-
yel taşıyacak olanakları, seçim hazırlık-
ları için çarçur etmeye devam ediyor.
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AKP’nin halka yoksulluk, sermayeye ve vurguncu-
lara kâr getiren bozuk düzeni yolsuzluk olaylarının 
ifşa edilmesiyle tamamlanıyor. Mafya babası suç 
örgütü lideri Sedat Peker, bu sefer Cumhurbaşkanlı-
ğı danışmanlarını hedef alan yeni yolsuzluk dosya-
ları ortaya attı. 

Sermaye Piyasası Kurulu SPK eski başkanı (görev-
den alınan) Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AKP Er-
zurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eşi Ünsal 
Ban (THK Üniversitesi eski Rektörü) “danışmanlık 
şirketi” adı altında büyük bir rüşvet şebekesi kurmuş. 
Borsaya açılmak isteyen neredeyse her firma bu sö-
zümona danışmanlık şirketlerinin kapısını çalmak ve 
yüksek oranlarda rüşvet vermek zorunda kalıyormuş.
Rüşvet skandalı, kendisinden büyük miktarlarda rüş-
vet aldıkları hâlde işini yapamadıkları bir firma sahibi 
tarafından ifşa edilmiş. Skandala Korkmaz Karaca, 
Serkan Taranoğlu’nun da ismi karıştı. Karaca Cum-
hurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğin-
den istifa etti. Cumhurbaşkanı Danışmanlarından 
Taranoğlu ise Erdoğan tarafından görevden alındı. 

Rüşvetçilerin ifşa olmalarının bir başka nedeni de 
yaptıkları vurgunları paylaşamayarak birbirlerine 
düşmeleri. İddialara göre Ünsal Ban aile şirketinin 
ortak hesabından 2,5 milyon dolar almış. Bu aile için-
de gerginliğe neden olmuş. Çift boşanma aşamasına 
gelmiş. Bu parayı geri vermesi istenen Ünsal Ban asıl 
bağlantıları kendisinin yaptığını ima ederek paraları 
geri vermek istememiş. 

Bütün bu tantana içinde Zehra Taşkesenlioğlu’nun 
başı açık fotoğrafları basına sızdı. Fotoğrafları eşinin 
ifşa ettiğini söyleyen Taşkesenlioğlu bunu büyük bir 
türban mağduriyetine döndürmeye çalıştı. Bu arada 
Ünsal Ban yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. 
Ama kendisi hakkında rüşvetten değil, eşinin fotoğ-
raflarını izinsiz paylaşmaktan dolayı soruşturma yü-
rütülüyor. 

Tam bir çürüme, kokuşma örneği. Erdoğan yöneti-
minin ülkeyi nasıl bir çıkmaza, çürümeye sürüklediği 
en görmek istemeyen gözlere, en duymak istemeyen 
kulaklara bile ayan oluyor. 

TERSİNE ROBİN HOOD
Sermaye ile ücretler arasındaki farkın devasa boyut-
lara tırmanması, aynı zamanda salgın nedeniyle eve 
kapanma tedbirlerinin de uygulandığı döneme denk 
geliyor. Sermayenin, büyük medyanın, sosyal medya 
tekellerinin neden eve kapanma için büyük bir kam-
panya başlattıkları daha da anlaşılır oluyor. AKP yö-
netimi de dünyadaki genel vurgunculuk politikalarına 
uyum sağladı. Yani bu tablo genel olarak neoliberal 
kapitalist sistemin, serbest piyasa mantığının özel 
olarak AKP vurgunculuğunun kısa bir özetidir.
Bu veriler sözümona yeni bir ekonomik program uy-
gulamak için yola çıkan, finanskapitalin kur saldırısı 
ile panikleyip onunla uzlaşan AKP’nin politikalarının 
halka hiçbir yarar getirmediğini, tersine Robin Hood 
rolüyle yoksulun cebinden alıp zenginin cebine koy-
duğunu gösteriyor.

YOLSUZLUKLAR PATLIYOR
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ABDULLAH GÜL SAHNEDE
6’lı masada ortak aday tartışmala-
rında CHP’yi kenara itme baskısı 
sürerken sahneye Abdullah Gül de 
çıktı. İlk olarak bir video yayınlayan 
Gül, kendisinin ulusal bayramlara 
katılmadığı ile ilgili iddiaları yalan-
lamaya çalıştı. Sadece bir kere sağ-
lık nedeniyle katılmadığını söyledi 
(Oysa birçok kez katılmadığı kayıt 
altında). “Ulusal bayramlara hep ka-
tıldım. Ulusal bayramlardan gurur 
duydum” dedi. Kendisini ulusal bir 
simge olarak öne çıkarmaya çalıştı. 

Gül, bir de dolaylı olarak Şaban Se-
vinç aracılığıyla sahneye çıktı. Se-
vinç’in aktardığına göre önde gelen 
etkili bir CHP’li Abdullah Gül’ü ziya-
ret ederek CHP tabanında kendisine 
karşı tepki olduğunu, ortak aday ola-
rak öne çıkmaması gerektiğini söyle-
miş. Gül de bu şekilde düşünenler ile 
ilgili olarak “Demek ki onlar Tayyip’i 
seviyorlar” diye tepki göstermiş. Kı-
lıçdaroğlu’nun Türkiye’de asla cum-
hurbaşkanı olamayacağını (üstü ör-
tülü olarak Alevi olması ima ediliyor) 
ve Akşener, İmamoğlu ile Yavaş’ın 
ise yeterli deneyimleri olmadığını 
belirterek küçümseyen ifadeler kul-
lanmış. Ekonomi alanında ise CHP 
birkaç eski maliyeci ile ekonomiyi 
yönetemez, mahveder demiş. 

Abdullah Gül “Beni seçmezseniz 
Tayyip gelir” formülüyle sahneye 
giriyor. Bu da yetmezmiş gibi “CHP 
ülkeyi yönetemez.  Birkaç eski ma-
liyeci ile ekonomiyi asla yönetemez, 
ülkeyi mahvederler” diyor. 

GÜLŞEN
Tutuklanmaması için her türlü neden varken, 
hakkında “hangi durumlarda kişi tutuklanamaz” 
diye örnek olarak ele alınabilecek bir soruşturma 
varken tutuklanıp cezaevine konan Gülşen, dene-
timli serbestlikle ev hapsine alındı.

AKP bütün laik çevrelere “İmam hatiplilere laf 
söyleyemezsiniz” diye gözdağı vermeye çalıştı.
Bu sırada namaz kılmayanlar cezalandırılabilir 
diyen bir sözümona akademisyenin ve pedofili-
nin çocukların “açık” giyinmesiyle azdığını söyle-
yen bir imamın sözleri düşünce özgürlüğü bağla-
mında ele alındı.
Bu gelişmeler zaten büyük bir tepkiye neden olan 
Gülşen davası ile birleşince tepki daha da büyü-
dü. AKP Gülşen konusunda yarım da olsa geri 
adım atmak zorunda kaldı. AKP’nin Gülşen üze-
rinden yaptığı gözdağı hamlesi geri tepmiş oldu.

KUŞATMA HAMLESİ SÜRÜYOR
CHP’yi ortak aday tartışmaları üzerinden kurum-
sal olarak kuşatarak etkisizleştirme ve klasik sağ 
bir adaya mahkûm etme hamlesi Ali Babacan’ın 
açıklamalarıyla da destekleniyor. 31 Ağustos’ta 
konuşan Babacan “Biz ortak aday çıkarmak is-
tiyoruz. Ortak aday çıkarırsak zaten birinci tur-
da kazanırız. Ama anlaşamazsak bizim partinin 
adayı benim. Her partinin başkanı da aday olur. 
İkinci turda duruma bakılır. Ama bizim tercihimiz 
ortak adaydır” dedi.
Erdoğan’ın oyu kendi partisinin çok üzerinde ol-
duğu için ortak aday çıkarılamazsa seçimlerin ilk 
turda kaybedilmesi olasılığı artıyor.
Yani bir yandan siz yönetemezsiniz denirken di-
ğer yandan “Kılıçdaroğlu ortak aday olursa bu işi 
bozarız. Tayyip kazanır” şantajı yapılıyor. 
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CHP CEPHESİ 
HaberTürk’e çıkan Kılıçdaroğlu ortak aday ile 
ilgili olarak “Biz 6 lider bu konuyu konuşma-
dık ama bizim partiden söz ediliyorsa belediye 
başkanları gündeme gelmez” dedi.
Ardından Ankara’da özel okul öğretmenleri 
sendikasının yürüyüşünde polislere saldırı 
emri veren, bir öğretmen için “Alın bunu” diyen 
emniyet amiri ile ilgili olarak “Alın bunu diyen 
emniyet müdürü beni beklesin” diye tweet attı. 
Öğretmenlere sahip çıktı.
Bir de başka bir tweette “Gençler provokasyo-
na gelmeyin. Bir sürü provokasyon olacak. Sa-
kin olun. Ben siyasi hayatımın sonuna gelirken 
size bir miras bırakmak istiyorum. Gençliğiniz 
çalındı. Gençliğinizi size vermek istiyorum.” 
dedi.
Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde ben aday olaca-
ğım, ben kazanacağım ve sorunlarınızı çözece-
ğim diye açıklamalar yapmaya devam ediyor. 

30 AĞUSTOS KUTLAMALARI
Büyük zaferin 100. yılında kutlamaları bu 
sefer Erdoğan ve AKP sahiplendi. Askerî ge-
çit törenini saatlerce izledi.
Bu arada tarikatların görüşünü dile getirmek 
üzere daha önce FETÖ ile ilişkileri gündeme 
gelen eski meclis başkanı İsmail Kahraman 
çok gerici bir demeç verdi. “Şehirlerin kur-
tuluşu kutlanmaz... 9 Eylül’de İzmir kurtul-
du diyorlar ama kurtulmadı ki. Onlar zaten 
amaçladıklarının dört beş katı fazlasını alıp 
gittiler. Osmanlıyı böldüler. Batıya sömürge 
ettiler. Halifeliği kaldırdılar. Laikliği getirdi-
ler. Biz de burada kutlama yapıyoruz” dedi. 
Fakat Kahraman’ın bu açıklamaları alt akım 
olarak kaldı.
Tayyip Erdoğan bu sefer kutlamalara sahip 
çıkarak “Ulusal önder” pozu takınmayı sür-
dürdü. Kahraman ise gerici tabana “Gerici-
likten vazgeçmeyeceğiz, merak etmeyin” 
demiş oldu. 

Kutlamalar sırasında konuşma yapan Erdo-
ğan, Yunanistan’ın bir NATO görevine katı-
lan Türk F16’larına S300’ler ile radar kilidi 
atmasını gündeme getirdi. Erdoğan bu olayı 
ulusal bir sorunu gündeme getirerek halk 
üzerinde etki yaratmaya çalıştı. 

S300 kilitlenmesi kritik bir adım. Amerika, 
Suriye sorununda hareketlenen Türkiye’ye 
“Benim isteklerim dışında davranmaya kal-
karsan burada Yunanistan ile senin üzerine 
gelirim” mesajı veriyor. Yüz yıl önceki Kurtu-
luş Savaşı senaryoları gündeme getiriliyor.
Yunanistan başbakanı Miçotakis de içeride-
ki sıkışmasını “Erdoğan ve Putin benim baş-
bakan olarak kalmamı istemiyor. İstifamı 
istiyorlar” diyerek savuşturmaya çalışıyor. 

SURİYE TARTIŞMALARI
İran’ın Tasnim Haber Ajansı Mevlüt Çavuşoğ-
lu’nun Suriyeli silahlı muhalefete “Kendinize 
yaşayacak bir yer bulun. Bizim Suriye ile barış-
mamız gerekiyor. Bu politika da kökten bir po-
litikadır artık. Kendinize ülke bulun ve belli bir 
süre sonra Türkiye’yi terk edin” dediğini yazdı. 
Sözde sürgündeki muhalif Suriye hükümeti bu 
haberi hemen net bir şekilde yalanladı. Fakat 
Türkiye’den herhangi bir resmî açıklama gel-
medi.
Hangi açıklama doğru, hangisi değil çok belir-
siz. Çünkü takiye bir kere başladı mı kime yapıl-
dığı da artık anlaşılamaz. Gelişmeler ne yönde 
ilerleyecek izleyeceğiz.
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KARABAĞ
Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Rusya’nın 
yönetiminde yapılan ateşkes anlaşmasının bir 
maddesi daha yürürlüğe girdi. Laçin koridoru 
anlaşma imzalandıktan iki yıl sonra Azerbaycan 
ordusuna teslim edildi. Anlaşmaya göre Azerbay-
can üç yıl içinde bölgede bir yol inşa edecek ve 
ardından bölgeyi teslim alacaktı. Azeriler iki yıl 
içinde yolu tamamladı ve bölgedeki iki stratejik 
köy ile birlikte Laçin kasabasının denetimini ele 
aldı.
Laçin koridoru İran, Ermenistan, Karabağ ve Azer-
baycan arasındaki önemli bir ulaşım koridoru.
Azerbaycan ve Kafkas halkları açısından önem-
li bir gelişme. Karabağ sorununun BMGK karar-
larıyla da belirlendiği gibi Azerbaycan’ın toprak 
bütünlüğü ve halkların işbirliği temelinde barış 
yoluyla çözülmesi emperyalistlerin Kafkaslarda-
ki planlarının bozulması için kritik önem taşıyor.

BAYRAKTAR SALATASI
Bayraktar kardeşler Rusya düşmanı 
demeçler verdi. “Rusya en üst düzey-
den ödeme yapsa da biz onlara İHA ve 
SİHA satmayız” dediler. Ukrayna basını 
bu haberi coşkuyla verdi. Sonrasında 
başka bir demeçte “İktidar değişirse 
ne olur?” sorusuna “Şu anki iktidar bile 
belli konularda gevşese biz teknolojik 
üstünlüğümüzü korumakta zorlanırız. 
Ama iktidar değişse bile biz mücadele-
ye kararlıyız” diye demeç verdiler.
Bayraktar ailesi sanki başarı tamamen 
kendi şirketlerinin eseriymiş gibi dav-
ranıyor. Ülke savunmasıyla ilgili alan, 
devlet kamu denetimiyle ulusal çıkar-
ları önceleyerek yapılmalıdır.

IRAK
Sadr hareketinin erken seçimlere gidilmesi-
ni zorlamak için başlattığı gösteriler yüzün-
den başlayan kargaşa sürüyor. Son olarak 
Sadr taraftarları Cumhurbaşkanlığı sarayını 
bastı, muhafızlarla çatışarak sarayı ele ge-
çirdi. Çoğu muhafız, otuz kişi öldü. Bunun 
üzerine Haşdi Şabi güçleri sarayın derhâl 
boşaltılması gerektiğini yoksa müdahale 
edileceğini duyurdu. Sadr ise yaptığı açıkla-
mayla taraftarlarından sarayı hemen boşalt-
malarını yoksa açlık grevine başlayacağını 
duyurdu. Bu karşılıklı açıklamalar üzerine 
saray boşaltıldı. Ardından iki taraf da sokak-
ları boşalttı ama sorun çözülmedi. Gergin 
bekleyiş sürüyor. Sokaklar her an tekrar ha-
reketlenebilir. 

Irak Başbakanlığını geçici olarak yürüten 
Kazimi de “Ulusal uzlaşma olmazsa ben de 
koltuğumu boşaltırım” diye açıklama yaptı. 
İstikrarsız denge bozulmadı. 

PUTİN
KALİNİNGRAD’A GİDİYOR
Putin 1 Eylül tarihinde Kalining-
rad’a gideceği açıklandı. Yapılan 
açıklamaya göre donanma ve 
hava kuvvetleri ziyaret sırasında 
büyük bir manevrayla koruma 
sağlayacak. Putin bu ziyareti 
ile karadan bağlantısı olmayan 
Rusya toprağı Kaliningrad’ı ko-
ruyacağını dosta düşmana gös-
termek istiyor. Baltık’taki bütün 
Rusya donanması ziyaret sıra-
sında harekete geçecek. Bu bü-
yük bir gövde gösterisi anlamına 
da geliyor. Son zamanlarda fiili 
abluka altına alınmaya çalışılan 
Kalingrad halkına moral veriyor.
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IRKÇILIKTA
ZİRVEYE DOĞRU
Bütün insan haklarına kurallarına 
aykırı bir şekilde, Ruslara vize ya-
sağı getirme önerisi epey ciddiye 
biniyor. Avrupa ülkeleri sözümona 
Ukrayna savaşı yüzünden Rusları 
cezalandırmayı planlıyorlar. Tama-
men ırkçı temellerde, utanç verici 
bir gericilik eseri olan vize yasağı 
“Rusların Avrupa’yı hak etmediği” 
yönünde bir savunmayla yaşama 
geçirilmeye çalışılıyor.

ZAPOROJE
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu UAEK he-
yeti bir türlü Zaporoje’ye ulaşamıyor. Heyet 
Kiev’e ulaşmıştı. Santrale yakın bir bölgeye de 
ulaştılar. Bu arada Ukrayna ordusunun saldı-
rıları ve sabotaj denemeleri sürüyor. Heyetin 
tespit edebileceği bir sızıntı yaratmak için 
uğraşıyorlar. Buna dayanarak yeni bir provo-
kasyon yapmaya çalışacaklar. (Heyet büyük 
engellemelerden sonra nükleer santrale ula-
şarak inceleme yapabildi.)

BM OYLAMASI
BM genel kurulunda oy kul-
lanma hakkına sahip 193 ülke 
var. Bu ülkelerden 141’i Rusya 
Ukrayna’ya karşı özel askerî 
operasyon başlattığında, ABD 
emperyalizminin başlattığı 
kampanya sonucunda kına-
ma bildirisine imza vermişti.
Şimdi Zaporoje santralinde 
yaratılan kriz yüzünden yine 
ABD emperyalizminin başını 
çektiği Rusya’yı kınama bildi-
risine ancak 58 imza toplana-
bildi.
Demek ki operasyonun ba-
şından bu yana geçen sürede 
dünya halkları genel olarak bir 
bilinçlenme dönemi yaşadı 
ve emperyalizmin saldırıları 
karşısında en azından taraf-
sız kalma yolunu seçti. Bunu 
emperyalizmin yenilmesi için 
önemli bir dönüm noktası ola-
rak kaydetmek gerekir.

LİBYA
Ülkede başkent Trablus ve civarlarında Trablus’taki yönetim 
ile Tobruk’taki yönetim arasında tekrar alevlenen çatışma-
larda 150 kişinin öldüğü yönünde haberler geldi. Türkiye ile 
arası iyi olan ve daha önce Trablus hükümetinde İçişleri Ba-
kanı olan Fethi Başağa, Tobruk tarafına geçmiş ve Tobruk 
Meclisi tarafından Başbakan olarak atanmıştı. Çatışmala-
rın başlaması ile ilgili olarak iki taraf da birbirini suçluyor. 
Çatışmalar şimdilik durdu.

PAKİSTAN
İMF’den kredi almak için başvuran ve iç siyasi karışıklıklarla 
mücadele eden Pakistan, büyük bir Muson felaketi yaşadı. 
Her sene Muson yağmurlarının yol açtığı aşırı yağmurların 
neden olduğu sel ve toprak kayması gibi sorunlarla uğra-
şan Pakistan bu sefer her zamankinden büyük bir felaket 
yaşıyor. 30 milyon civarında insanın doğrudan etkilendiği 
ve ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldığı yönünde bil-
giler geliyor. Çok büyük can kaybından ve mali kayıplardan 
söz ediliyor. İMF Pakistan’la anlaşma sağlanmasını bekle-
meden 1 milyar dolar kredi verdi. 

Pakistan halkına en içten dayanışma duygularımızı iletiyo-
ruz. Yaralarının bir an önce sarılmasını umuyoruz.
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Sovyetler Birliği SSCB’nin son devlet başka-
nı, SBKP’nin son genel sekreteri Gorbaçov 
öldü.

Gorbaçov, 1985 yılında partinin başına geç-
ti ve daha sonra devlet başkanlığını da aldı. 
Göreve geldiğinde sosyalist sistemdeki so-
runları çözmek için reformlar yapılacağını 
açıkladı. 7 Kasım 1987 tarihinde Ekim Dev-
riminin yıldönümünde “Leninizmin yolunda 
ilerliyoruz, Ekim devrimi ilkeleri hâlâ geçerli-
dir” vurgulu, tamamen devrimci bir konuşma 
yaptı.

Fakat bir gün sonrasından başlayarak 
1988’te rota tamamen değişti. “Ekim devrimi 
hataydı, kapitalizmde kalsak çok daha ileri 
giderdik, devrimden sonra kurduğumuz sis-
tem saçma, zaten paralarımız bir sürü geri 
Asyalı halka gidiyor” gibi tezler savunmaya 
başladı. 

Gorbaçov’un Glasnot (Açıklık) ve Prestroyka 
(Yeniden yapılanma) adlarıyla hayata geçir-
diği reformlar süreci 1987-1991 yıllarını kap-
sar. Dört yıl gibi çok kısa bir sürede revizyo-
nizm, oportünizm, emperyalizme teslimiyet, 
devrimden kaçma, kapitalizme dönme, piş-
manlık, itirafçılık karması “Yeni Politik Dü-
şünce” egemen oldu. Süreç bütün dünyada 
büyük bir kargaşa yarattı, yıkıcı oldu.

1989’da Doğu Avrupa’da karşıdevrimler 
oldu. Varşova Paktı dağıldı. Hemen ardından 
1991’de Sovyetler Birliği dağıldı. Gorbaçov 
da istifa etmek zorunda kaldı. 

Yeni Politik Düşüncenin acı sonuçları çok 
kısa bir sürede ortaya çıkınca tezler yeterin-
ce tartışılmadı. Sadece kötü sonuçlara ne-
den olan yanlış bir düşünce olarak kodlanıp 
kenara itildi. Başta, daha sonrasında 1920 
TKP’yi kuracak kadrolar olmak üzere birçok 
grup Yeni Politik Düşünceye karşı ideolojik 
mücadele verdi. Ama bu tezlerin kötü oldu-
ğu kitlesel düzeyde yeterince bilince çıkarı-
lamadı. 

Gorbaçov’un politik olarak mahkûm olan 
düşüncesi ideolojik olarak kitlesel düzeyde 
yeterince mahkûm edilmeden kalınca zehir 
bütün sol, ilerici, demokrat, devrimci, ulusal 
hareketlere sızmaya devam etti. Bugün bazı 
çevrelerde ve aydınlarda görülen “işçi sınıfı 
gericidir, halk gericidir” gibi işçi sınıfından 
kaçış tezleri; işçi sınıfı merkezli siyaset yap-
maya çalışan kesimlerde sanayi proletarya-
sından uzaklaşma; sol, ilerici mücadeleyi 
kimlikçilik içine sıkıştırma; demokrasi, dik-
tatörlük, despotizm gibi kavramların sınıfsal 
özünden bağımsız bir şekilde ele alınması; 
emperyalizme karşı mücadele fikrinin zayıf-
laması; emperyalist ülkeleri demokrat, ileri-
ci, iyi ilan etme ve son olarak emperyalist iş-
birlikçilik gibi tezler Yeni Politik Düşüncenin 
yayılan zehrinin sonuçlarıdır. 

Politik olarak zaten mahkûm olmuş bu fikir-
lerden uzak durmak ve işçi sınıfıyla, halkla 
bütünleşmek Vatan Cumhuriyet Emek müca-
delesi için önemli bir mevzidir. “Ekmek, gül 
ve hürriyet günleri bizde ve dünyada halkın 
kendi kaderini eline almasıyla kurulacaktır. 

BİR HAİNİN MİRASI


