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Аннотация: Бул изилдөөдө СССРдеги Кайра куруу саясатын пландаштырууда 

жана ишке ашырууда келип чыккан тосколдуктар, Гласность идеологиясынын 

максаттары жана аны ишке ашыруу маселелери иликтенет. Кайра куруу 

концепциясынын эң маанилүү учуру жана каарманы - ачыктык саясаты. 

Аннотация: В данном исследовании исследуются проблемы, возникающие при 

планировании и реализации политики перестройки в СССР, цели идеологии гласности 

и ее реализации. Важнейшим моментом и героем концепции перестройки является 

политика гласности.  

Resume: In this study, the problems arising in the planning and implementation of the 

Perestroika policy in the USSR, the objectives of the Glasnost ideology and its 

implementation are investigated. The most important point and hero of the concept of 

perestroika is the Glasnost policy. 

Özet: Bu çalışmada SSCB’de Perestroyka politikasının planlanmasında ve 

uygulanmasında ortaya çıkan problemler, Glasnost ideolojisi ve uygulanmasının hedefleri 

araştırılmaktadır. Perestroyka kavramının en önemli noktası ve kahramanı olan Glasnost 

politikasını ele alınmaktadır.  
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1985 yılının ilk çeyreğinin sonuna doğru M.S. Gorbaçov, Sovyetler Birliği Komünist 

Partisi ve SSCB’nin lideri olmuştur. Uzun süre Sovyet Döneminde ülke yönetiminde genelde 

yaşlı bireyin hiyerarşik anlamda en üst düzeyde bulunması nedeniyle toplumda hâkim olan 

ruh hali pek de iç açıcı olmadığından, bu dönemden sonra nispeten genç, dinamik ve halka 

açık olan Gorbaçov’un gelmesi insanlar üzerinde olumlu sonuçları olmuştur. Sovyet halkı, 



yeni liderinin hiç olmadığı kadar ülke refahı için köklü değişiklikler yapacağını ümit 

ediyordu. 

SSCB vatandaşları, ideolojik belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, 

tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi üzerine kurulmuş sistem olduğunu çok geçmeden 

anladılar. Bu şekilde Sovyet ideolojisinin eleştirdiği konularda ya da sorunlarda ironiye 

düştüğü görülmektedir. Yani eleştirdiği konuda yanlışta ısrar etmesi toplum tarafından 

benimsenmemiştir.  

Yeni genel sekreter, devletin siyasi ve ruhsal bakımdan kararlı ve radikal bir şekilde 

yenilenmesini kendi politikası olarak ilan etmiştir. Gorbaçov, 1985 yılının Nisan ayında 

düzenlenen Merkez Komitesi genel toplantısında Sovyet toplumunun stratejik yolunun 

kalıtsal olduğunu söylese de, sosyo-ekonomik ilerlemeyi hızlandırıp toplumu yeni bir hale 

getirmek gerektiğini ifade etmiştir. [1] 

Garbaçov’un yürüttüğü yeni politika ilk zamanlarda hem komünistler hem de halk 

tarafından desteklenmiştir. Ama parti üyeleri ve özellikle Sovyet Сumhuriyetlerinin Siyasal 

Eliti, Gorbaçov’un girişimlerini kendi konumlarını pekiştirme fırsatı olarak görmüşlerdir. [2] 

Perestroyka, daha önce uygulanan tüm politikaların aksine insan faktörünün etkin 

kılınmasıyla toplumsal yaşamın köklü bir şekilde dönüşmesi olarak tanımlanmıştır. İnsan 

faktörü derken sosyalist demokrasinin derinleşmesi ve halkın özyönetimi kastedilmiştir. 

Dikkat edilirse değişimler de sosyalist ideoloji çerçevesi içinde düşünülmektedir. Henüz 

liberal bir sistemden söz edilememektedir. O dönemde gelecek olan dönüşümlerin ana hedefi 

sosyalizm düşüncelerinin zayıflaması olmuştur ve bu problemin çözümünde glasnost 

politikasına en önemli rol yüklenmiştir. Bazı siyaset bilimcilere göre ülkenin siyasal eliti, 

perestroyka ve Rusya tarihinde olan diğer çoğu reformların başında bulunduğu halde bu 

reformların nihai sonucunu net olarak tahmin edememiştir. Aslında demokratik dönüşümlerin 

sonucunu bilimsel olarak tahmin etmenin yerine daha çok "Böyle yaşayamazsın!" sloganı 

kullanılmıştır. [8] 

Ancak bu süreçten sonra, 1987’de perestroykanın yeni aşamasına başlanmıştır. Bu 

aşamada glasnost politikası etkin bir şekilde teşvik edilmiştir. Sovyet toplumunu yenileme 

modeline dâhil olan ve uluslararası arenada geniş yankılar uyandıran glasnost kavramı, ilk 

önce parti komitelerinin hakla iletişim kanalları oluşturma, partinin üst düzey liderlerinin 

reformist fikirlerini etkili bir şekilde iletme gibi bir dizi görevi olarak ortaya çıkmıştır. Daha 

sonra, ‘glasnost’ kavramı, toplumun demokratikleşmesinin bir aracı ve biçimi ve ‘geleceği 

inşa etmek için bir araç’ olarak daha geniş bir anlam kazanmıştır.  

İdeolojik, sosyo-ekonomik ve politik konuların açık bir tartışmasına ilişkin yasakların 

kaldırılmasının, ülkenin karşılaştığı sorunların ciddiyetini değerlendirmekte, çözüm 

yöntemlerini bulmakta ve bürokratik parti ekonomik faaliyetlerini toplumun kontrolü altına 

almakta yardım olacağı düşünülmüştür. Böylece, glasnost kavramı toplumu seferber hale 

getirme ve yığınların yaratıcı inisiyatiflerini uyandırma aracı, sosyalizm ideolojisini geliştirme 

mekanizması olmalıydı. Glasnost kavramının kullanılmaya ilk başlandığı dönemde sosyalizm 

ideolojisinin temel ilkeleri ve dogmaları eleştirilmemiştir. Ama ‘durgun dönemin’ eksiklikleri 

olan formalizm, bürokrasi, görevi kötüye kullanma, slogan ile iş arasındaki uygunsuzluk, göz 

boyama, ürünlerin düşük kalitesi eleştirilere hedef olmuştur. [1] 

Sovyet Partisi yönetim kurulunun bürokratik çalışma tarzı, üst düzey memurlarının 

ayrıcalıkları ve görevlerini kötüye kullanmaları medyadaki eleştirilere hedef olmuştur. [4]   



Fakat bazı parti üyelerinin partinin normal çalışmasını engelleyen davranışları, mevcut 

rejime meydan okuyup, parti seçkinlerinin arasındaki çatışmalara zemin hazırlamıştır. 

Bununla birlikte, perestroyka ideolojisinin yanlıları, kadro ve özellikle yöneticiler kadrosunun 

psikolojik ve motivasyonel reorganizasyonunun bir ihtiyaç olduğunu ispat etmişlerdir. Daha 

sonra tüm bu direktifler, yeni politik düşüncenin ideolojisi şeklinde özetlenmiştir. Bu yeni 

düşüncenin amacı, Sovyet Birliğinin iç durumunu düzeltmek ve uluslararası arenada yeni 

imajını oluşturmak idi. M. S. Gorbaçov,  aynı anda Rusça ve İngilizce olarak basılan kitabının 

önsözünde şöyle belirtmiş: ‘Dünya, sadece nükleer tehdit ile değil, aynı anda çözülmemiş 

ciddi sosyal sorunlar, bilimsel ve teknik devrimin getirdiği yeni stresler ve şiddetlenmiş 

küresel problemlerle karşılşılaşmaktadır. İnsanoğlu, daha önce hiç görülmemiş sorunlarla 

karşı karşıya kalmıştır. Ve bu sorunlar insanların ortak çabalarıyla çözülmezse geleceğimiz 

tehlikede olabilir. Tüm ülkeler, daha önce hiç olmadığı kadar birbirine bağlıdır.’  [3] 

Glasnost politikasının resmi yönelimi, aslında parti taban örgütü aracılığıyla 

uygulanmıştır. Ama aynı zamanda bu politikanın sosyal yansıması daha da büyük boyutlar 

kazanmıştır. Sovyet aydınlarının bazı temsilcileri, glasnost politikasını ifade özgürlüğü, 

yaratıcılık özgürlüğü, araştırma özgürlüğü, eleştiri özgürlüğü olarak yorumlamaya 

başlamışlardır. Böyle bir yorum, politikanın resmi yorumlayışının mantıksal bir sonucu 

olduğu için KPSS yöneticilerinin olumsuz tepkisini uyandırmamıştır. Ancak, daha sonra 

ortaya çıktığı gibi, glasnost politikasının sosyal yansıması ilk önce sosyalizmin ‘frenleme 

mekanizmasını’ ve çelişkilerini ortaya çıkaran,  daha sonra da sosyalizmin acil sorunları 

çözme olanaklarına olan inancı tamamen zayıflatan bir yıkıcı araç haline gelmiştir. 

Rus yaşamının iki kutsal sorusu tartışılmıştır: ‘kim suçlu?’ ve ‘ne yapmalı?’. Aynı 

zamanda bilim ve gazetecilik glasnost politikasının önemli öznesi olmuştur. 1980'lerin 

sonunda, tarih, akademik bilim çerçevesini aşarak, ideolojik ve politik mücadelenin ana aracı 

haline gelmiştir. O dönemde, tarih konulu gazeteci makaleleri, halk arasında popülerlik 

kazanmıştır. Sovyet geçmişini yargılamak, tüm ülkenin en sevdiği iş haline gelmiştir. [5] 

Ekim devriminin Rusya ve dünya tarihindeki rolü ve önemi gibi temel konularda 

tartışmalara hız verilmiştir. Bu tartışmalar sırasında, önde gelen tarihçiler, ‘Ekim devrimi 

kaçınılmaz mıydı? Başka seçeneği var mıydı?’ gibi daha önce hiç akla gelmeyen soruları 

sormuşlardır.[6]  Tartışmalara katılanlar, mevcut sosyalizm sistemini eleştirmiş, bu sistemi 

geliştirmek için rekabetçi seçimler, görüşler ile ideolojilerin çoğulculuğu, ifade özgürlüğü ve 

çok partili sistem gibi liberal demokrasinin unsurlarını kullanmayı da teklif etmişlerdir. 

Bu mücadele toplumun birçok kesimine ulaşmış ve farklı grupların oluşmasına neden 

olmuş. Örneğin, ideolojik mücadele, sadece bilimsel makalelerde değil, aynı zamanda popüler 

dergilerde de yer almıştır. Öncelerde yasaklanan edebi eserler, kalın dergilerde yayınlanarak 

toplumda büyük yankılar uyandırmışlardır. Bu dergilerden biri olan “Aprel (Nisan)” 

dergisinin adı aynı zamanda batı yanlısı yazarlar grubunun da adı olmuştur. Bilim ve 

gazetecilikte çeşitli ideolojik akımların temsilcileri ittifak etmeye ve siyasi birlikleri 

oluşturmaya başlamışlardır. Onlara göre KPSS’nin üst yönetiminin totaliter rejimi reddetmesi 

ve reformlar politikasını uygulaması, toplumda tamamen yeni bir durum ortaya çıkarmıştır.  

Bu durum, Sovyet halkının alışık olduğu haklardan yoksunluk, yoksulluk ve ulusal çıkarların 

çiğnenmesinden kurtulmak için umutlar ve fırsatlar vermiştir. [5]   

Öte yandan, yazarların vurguladığı gibi, “perstroyka” döneminde amatör ve resmi 

olmayan sosyal hareketler ortaya çıkmış, böylece sivil toplumun unsurları da uyanmış ve 



merkezileşmiş bürokratik devletin durdurulamaz çöküşü başlamıştır. On milyonlarca insan 

‘derin bir uykudan’ uyanmış ve artık eski haline dönmeleri imkansız olmuştur. 1989 yılının 

Mart ayının en önemli olayı, ülke madencilerinin grev hareketi olmuştur. KPSS üst 

yönetimine siyasi sisteminde ve bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerde köklü değişiklikler 

yapılması gereklili bilincine varılmıştır. [5]   

İdeolojik çatışmanın karşı tarafında milliyetçi ve vatansever akımlarını temsil eden 

‘Maladaya Gvardiya (Genç Muhafızlar)’, ‘Naş Sovremennik (Bizim Çağdaşlar)’ ve ‘Moskva 

(Moskova)’ sosyo-politik dergileri yer almıştır. Bu akımların yanlıları, demokratları 

ilkesizlikle suçlamışlardır. Onlara göre, bir zamanlar önce ‘gelişmiş sosyalizmi’ öven 

demokratlar şartlar değişince yeni parti üyelerinin taraftarı ve hizmetçileri olmuştur. Yeni 

akımın yanlılarına göre, perestroyka ideolojisinin takipçileri bazen ülke tarihinin tahrifatını da 

yapmışlardır.[6]                                                                                                                                                                       

Edebi gazetecilik orijinal kelime akımı da kendini etkin bir şekilde ortaya koymuştur. Bu 

akımın temsilcileri, Yahudilerin Rusya tarihindeki olumsuz rolüne vurgu yapmışlardır.  

Daha önce sert bir şekilde yasaklanan yazarların anıları ve kitapları, glasnost 

politikasının uygulanmasında büyük önem kazanmıştır. Devrim döneminin önde gelen devlet 

ve toplum adamları olan P. Milyukov, A. Denikin, A. Kerenskiy, A. Vırubova’nın anıları 

yayınlanmıştır. 1917 yılının dramatik olaylarına tanık olan bu insanlar, Büyük Rusya 

Devrimiyle ilgili Sovyet tarihinin resmi kaynaklarından çok farklı bilgiler vermiştir.  Devlet 

tarihindeki olaylara olan bu farklı bakış açısı, 1917 yılı olaylarına ilişkin halk zihnindeki 

klişeleri ortadan kaldırmalıydı. Bu nedenle de devrim öncesi ve sonrası dönemlerde ünlü olan 

Sovyet tarihçilerinin yaşamöyküleri yayımlanmıştır. 200 bin baskısıyla yayınlanan 

Voslenskiy’in kitabı, Sovyet toplumunun seçkinleri olan parti bürokratlarının diktatör rejimini 

meydana çıkarmıştır. Aynı zamanda Sovyet siyasetçilerinin rolünü açıklayan çalışmalar da 

yayınlanmıştır. Yeniden basılan S. Melgonuv’un kitabında Rusya’da ‘komünist cennetinin’ 

inşa edilmesinin ilk döneminde Bolşeviklerin yaptığı canavarlıklar hakkında bilgiler 

verilmiştir. [7] 

Bu bağlamda dikkate alınması gereken husus, ele aldığımız konu devlet kontrolünden 

çıkan ve daha geniş kitleyi kapsayan televizyon ve radyo programlarında tartışılmaya 

başlamasıdır. Sovyet Dönemindeki olaylara yeni bakış açısının yayılmasında toplumsal 

örgütler ve siyasi akımlar faaliyetleri büyük rol oynamıştır. Perestroyka politikasının 

‘mimarları’ ise glasnost kavramını partinin ve halkın olumsuz olaylardan ‘kurtulma aleti’, 

sosyal sorunlar ile çelişkileri açığa çıkarma yöntemi, Sovyet vatandaşlarının sosyal 

etkinliklerini artırma mekanizması, yığınların yaratıcılık enerjisinin kaynağı olarak 

belirtmişlerdir. 

İlk zamanlarda glasnost, halkın siyasete, tarihe ve en önemli sosyal sorunlara olan 

ilgisini artırmıştır. Daha sonraları ise Sovyet vatandaşlarının büyük bir kısmı, glasnost 

politikası yüzünden yenilenmiş ideolojinin modernleştirme potansiyeline olan güveni 

kaybolmuştur. Söz konusu paradoksun sebebi, glasnost politikası ilkelerinin uygulanma 

sürecinde sosyo-ekonomik alanda olumlu gelişmelerin olmamasıydı. Tam tersine, o dönemde 

halk hayat standardında çok ciddi bir düşüş yaşanmıştır.  
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