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11 Eylül sald›r›lar›n›n etraf›n› saran k›yamet bulutlar›n›n ortas›nda, dünya politikas›n›n en önemli ani de¤iflimlerinden biri büyük oranda göz ard› edildi. Amerika’n›n Afganistan’› bombalamas› Rusya’y› tekrar uluslararas› jeopolitik düzen içine yerlefltirdi. 1999’un son günlerinde Putin’in iktidara gelifli Bat› baflkentlerinde önce olumlu karfl›lanm›flt›. Daha Putin 2000’nin bahar›ndaki hileli seçim sonucunda ifl bafl›na gelmeden önce ve Moskova ile onun Berlin ve Washington’daki alacakl›lar› aras›ndaki iliflkilerinin süt liman oldu¤u bir dönemde, Blair hemen Clinton ad›na onu kutlamaya
gitmiflti. Ama Putin’in seçimlerde zafer kazanmas›n› sa¤layan operasyon (Çeçenistan’da caniyane ikinci bir savafl bafllatmas›) yabanc› bir rahats›zl›k kayna¤› gibi sürmüfltü. Clinton Avrupa’n›n hassasiyeti için (her halükârda Avrupa k›tas›n›n hassasiyeti için) ‘Grozni’nin kurtuluflu’nu rahatça kutlayabilmesine ra¤men, Çeçenlerin öldürülmesi ve iflkence görmesi rahats›z edici bir manzarayd›. Almanya bu tür endifleleri yat›flt›rmak için elinden geleni yapm›fl, dönemin Alman
D›fliflleri Bakan› Fischer, Ermenilerin uygulad›¤› katliamlar s›ras›nda Wilhemstrasse’nin gelenekleri çerçevesinde olabilecek en iyi davran›fl› sergilemiflti. Ama kamuoyunun -hatta zaman zaman Avrupa Parlementosu’nun- huzursuzlu¤u devam etmiflti.
ABD’deki 2000 Baflkanl›k seçimi daha baflka zorluklar›n kap›da oldu¤unu haber veriyordu. Clinton’la Gore, Yeltsin’le
s›k› bir iliflki içindeyken ve onun varislerine kol kanat gererken, Bush’un program› Amerika’n›n Rusya’daki kleptokrasiyle suç ortakl›¤›na karfl› elefltirel bir çizgideydi ve Moskova’n›n zevahiri kurtarma ihtiyac›na so¤uk bak›yor, Washington’›n çoktan uygulamaya koyydu¤u yeni Y›ld›z Savafllar› projesiyle Rusya’y› köfleye s›k›flt›rmaya devam ediyordu. Avrupa’n›n insani amaçlarla avcunun içinde s›k›flt›rmas› ile Amerika’n›n reel-politikac› umursamazl›¤› aras›nda kalan eski KGB ajan›n›n yönetimi alt›ndaki Rusya, G-7 sofras›nda istenmeyen bir misafirden pek de farkl› olmayan bir muameleye u¤ramaktayd›.
Dünya Ticaret Merkezi’nin y›k›lmas› bir gecede her fleyi de¤ifltirdi. ABD, sald›r›ya misilleme olarak Afganistan’› hedef gösterdikten sonra, Rusya terörizme karfl› verilen savaflta önemli bir ortak haline geldi. Moskova art›k Orta Asya’y›
do¤rudan yönetmiyorsa da, yerel yöneticilerin hiçbiri ondan ba¤›ms›z stratejik eylemde bulunamazlard›. Putin’in, Missouri’den Kabil’e giden B-52’lere Rus hava sahas›ndan geçme izni verme, ABD da¤ komandosu alaylar›n›n uçakla Özbekistan’a gitmelerine ve Amerika’n›n savafl taktiklerine uygun olarak Tacikistan’da üs kurmas›na yeflil ›fl›k yakma yönündeki ani karar› diplomatik bir devrim niteli¤indeydi. Körfez Savafl›’nda pasif bir konumda kald›ysa veya Balkan Savafl›
s›ras›nda gizli anlaflmalarla geri planda kalmay› kabul ettiyse bile, Moskova, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan beri Washington’la do¤rudan bir askeri ittifaka hiç kat›lmam›flt›. Moskova, Bat›’n›n tasar›lar›yla tam bir uyum içinde olmas›n›n ödülünü hemen ald›. 30-40 bin Çeçen kay›b›n üzerine ABD’nin 3 bin civar›ndaki can kay›plar›ndan yararlan›larak defterine uydurulmufl bir ahlâk ›fl›¤› yak›ld›: Manhattan’da oldu¤u kadar Grozni’de de ortak bir terörizm mücadelesini zorunlu k›lan bir uygarl›k savunusunda bu 30-40 bin insan önemsiz say›l›rd›. Art›k ABD yetkilileri, Bin Ladin’in elinin tüm
Kuzey Kafkasya’y› kar›flt›rd›¤›n› belirtiyorlard›. Yurt d›fl›nda Putin, Almanca yapt›¤› ve dile getirilmemifl mesaj›yla -Ich
bin ein Dresdner- Almanlar›n yüre¤ini Kennedy’den bile fazla fetheden konuflmas›ndan sonra Bundestag’da ilahlaflt›r›lm›flt›. Anayurdunda ise Putin, Slavlar aç›s›ndan hayati bir önem tafl›yan Çeçenistan’daki haydutlu¤un bast›r›lmas›n›n
Bat›l›lar için önem tafl›yan demokrasiyle dayan›flma içinde olman›n vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesinden sonra,
1914’te Slav yanl›lar›yla Bat›c›lar› ortak bir yurtsever çat› alt›nda birlefltiren II. Nikola’dan beri, ilk kez birinci yönetici
durumuna geldi. Bir zamanlar pan-Slavizm’in koruyucular› ve ‹tilaf Devletleri’nin savunucular›n›n son Romanov’a olan
hayranl›klar›nda birlefltikleri gibi, flovenist albaylarla özgürlükçü entelektüeller de art›k Rusya’n›n yeni devlet adam›na
duyduklar› hayranl›kta birleflebilirlerdi.
Bu tür yank›lar, Rusya’n›n bugünkü küresel düzen içindeki yerine bakman›n bir tarih anlay›fl› gerektirdi¤i gerçe¤ini
hat›rlat›r bize. Bugün ülkeyi hangi muhtemel geleceklerin bekledi¤ini kavramak için, günümüz Rusyas›’nda -di¤er ülkelerde oldu¤u gibi- siyasal kararlarla imgelemin yerini belirleyen dünya sisteminin s›n›rlamalar›n› göz önünde bulundurmak flartt›r. Fakat bu s›n›rlamalar en görünür hale ancak, Rusya devletiyle toplumunu Vikingler’den Brejnev’in dönemine kadarki uzun bir dönem içinde flekillendirmifl olan biny›ll›k bir geçmiflin arkaplan›nda gelirler. Bu genifl tarihsel yörüngeye damgas›n› vuran fley, devletleflme hareketinin sermaye birikiminin önüne geçmesiydi; bu stratejik bir seçim de¤ildi,
daha ziyade jeopolitik bir çevreye kurumsal bir uyum sa¤lama giriflimiydi. Baflka yerlerde temel kapitalist bir ifllev say›lan
fley -yard›mc› ifl denetimleri ve da¤›t›m a¤lar› sayesinde sürekli olarak üretim üslerinin yarat›lmas›- Rusya’da geleneksel
olarak devlet yöneticilerinin ifli olarak süregelmiflti. Bunun alt›nda her zaman ayn› neden yat›yordu. Rusya’n›n ekonomik
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kayg›lar›n›n kökleri sürekli kapitalistleflen Bat›’yla aras›ndaki jeopolitik rekabete uzanmaktayd› ve Rusya, sürekli olarak
Bat›’n›n gerisinde kal›yor, Bat›’y› yakalamak için yan›p tutufluyordu.
Bu durum sadece Rusya’ya özgü de¤ildi. Ça¤dafl zamanlar›n en güçlü tar›m imparatorluklar›n›n hepsi -Osmanl›,
‹ran, Çin, Japon veya ‹spanya imparatorluklar›- benzer zorluklar ve engellerle karfl›laflm›fllard›. Her defas›nda bu devletlerin konumsal benzerlikleri ayn› sonuca neden olmufltu: Yerlici kültürel tepkilerle Bat›c› kültürel tepkiler aras›nda
hat›r› say›l›r kopukluklar ve sonras›nda ortaya ç›kan siyasal mücadeleler; ç›kmaz ve durgunluk dönemleri; birbirini izleyen reform ve devrim hareketleri. Bu genel tipoloji içinde, Rus devletinin kilit avantajlar› kültürel ve co¤rafi aç›dan
Avrupa’ya görece yak›nl›¤›, genifl bir toprak parças›na ve zengin do¤al kaynaklara sahip olmas›yd›. Tarihsel olarak Rusya, Avrupa’ya benzeme yoluna bu amac› tafl›yan di¤er ülkelerden çok daha önce girdi ve uzun dönemler boyunca bu
konuda çok baflar›l› oldu¤unu kan›tlad›. Stratejik aç›dan Bat›’yla benzerlik k›stas› üç kez yakaland›: 16. yüzy›lda IV. ‹van
(Korkunç ‹van) döneminde; 18. yüzy›lda I. Petro ve II. Katerina (ikisi de ayn› zamanda ‘Büyük’ olarak an›l›r) döneminde; ve 20. yüzy›lda Stalin ve Kruflçev döneminde. H›zl› büyüyen bir nüfus Rus yöneticilerin milyonlarca insan›n hayat›n› devletçili¤in yalan rüzgârlar›nda heba etmesine ve Stalin’in kulland›¤› söylenen salt demografik bir ‘istatisti¤e’ indirgemesine izin verdi¤i için, bu üç tarihsel baflar›n›n üçü de korkunç terör ve bask› pahas›na gerçekleflmiflti. Ama bu
üç giriflim ayn› zamanda, hiç de gerçekd›fl› olmayan d›fl tehditlere karfl› bir tepkiydi. Rusya’n›n fiilen hiçbir do¤al savunma hatt› yoktu; d›fl düflmanlar›yla aras›nda duran sadece cüssesi ve sert iklimiydi.
Viking Yerlefliminden Barut ‹mparatorlu¤u’na
Hikâye asl›nda bin y›l öncesine dayan›yor; ya¤mac›lar›n (Vikingli gemici göçebeleriyle Türk atl› göçebelerin) kuzey
Avrasya’da kol gezdi¤i dönemlere. 10. yüzy›lda bu gruplar, kuzey Avrupa’daki kabile yerleflimlerini Akdeniz ve Verimli Hilal üzerindeki eski uygarl›klar›n merkezlerine ba¤layan ana su yollar›nda daha istikrarl›, tekelci dar geçitler kurmufllard›. Balt›k Denizi’nden Volga’ya kadar uzanan ve orta bölümlerinde bir yerde, Dinyeper’›n k›y›lar› boyunca Kievli Ruslar›n ‹skandinav-Slav varl›¤›n›n yer ald›¤› eski Kuzey Avrasya’daki devlet oluflumunun genel modeli böyleydi. O
zamanlar bu barbar çevrelerin çekirdek uygarl›klardan hangi dinsel ve siyasal modelleri ithal edece¤ini ana nehir sistemlerinin co¤rafyas› belirliyordu. Avrupa’n›n Bat› k›y›lar›n› Latin H›ristiyanl›k istila etmiflti; Hazar-Volga havzas›ndaki Türk göçmen beyleri Ba¤dat halifeli¤inden etkilenerek ‹slam dinini seçmifllerdi; emperyal Bizans Ortodoksisi ise Karadeniz’den Dinyeper’e, oradan Kiev Rusyas›’na kadar uzanm›flt›.
13. yüzy›l›n bafllar›ndaki Mo¤ol istilalar› bu co¤rafi görünüflü kökten de¤ifltirdi. Gobi’den gelen yeni bir göçebe süvarileri dalgas›, Orta Asya ile Yak›n Do¤u’nun zaten inifle geçmifl olan uygarl›klar›n› yerle bir etti; daha sonra bu uygarl›klar›n kal›nt›lar› Cengiz Han’›n haleflerinin tümüyle haraçla geçinen parazit yap›lar› taraf›ndan yutuldu. Yüz y›l kadar
sonra Moskova, bu Mo¤ol sisteminin s›n›rlar›na uzak bir tutsa¤› ve veliaht› olarak ortaya ç›kt›; onun ortaya ç›k›fl›ndan
sonra da zaten Mo¤ol ‹mparatorlu¤u gücünü kaybetmeye bafllad›. Bu ac›mas›z dönemde tüm baflar›l› devletlerde oldu¤u gibi, hem flans, hem hile, hem de ac›mas›zl›¤›n yard›m›yla Moskof prensleri, önce toplanm›fl olan haraçlardan daha
fazla pay elde etmek için göçebe efendileriyle iktidar mücadelesine girdiler, sonra da benzer rekabetçi birimlerin harcanmas› pahas›na haraç tabanlar›n› yavafl yavafl büyütmeye bafllad›lar. 15. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru etkisiz feodal mücadeleler yerini Moskova’n›n rakiplerini do¤rudan imha etmesine b›rakt›: Tver’in baflkenti, Novgorod ve Pskov flehir
cumhuriyetleri ve hepsinden önemlisi -ve en tehlikelisi- Kazan ve Astragan’›n Tatar hanlar› safd›fl› kald›lar. Bu mücadeleler s›ras›nda ara s›ra yap›lan ve toprak beylerinin maiyetiyle birlikte kat›ld›¤› ak›nlar fleklindeki eski sald›r› modeli
sistemli bir savafla ve sabit ordularla sürekli istilalara dönüfltü. Daha çabuk merkezileflen, daha fazla toprak ve teba elde eden, daha fazla kaynak, dolay›s›yla daha h›zl› bir flekilde yeni silah -alaybozan ve top- elde eden taraf kazan›yordu.
Yeni ortaya ç›km›fl Rusya devletinin kurumsal yap›s› ile Bat› Avrupa’n›n erken modern monarflilerinin kurumsal yap›s› aras›ndaki farkl›l›klar›n uçurum derecesinde oldu¤u ilk kez iflte bu dönemde telaffuz edilmeye bafllad›. Bir 16. yüzy›l ‹ngiliz gezgininin flu renkli ifadelerine bak›n örne¤in: “‹rlandal›lar da Ruslar kadar medeni/Gel gör ki, ac›mas›zl›¤›na
ac›mas›zl›k, körlü¤üne körlük denince bilinmez hangisi hangisinden iyi.”1 Rusya’n›n ‹rlanda’dan daha büyük -flükür ki ‹ngiltere’den kat be kat büyük- oldu¤u besbelliydi. Ama ondan daha fazla avantaja sahipti, yani Rus tarihinde tepeden inme yap›lan ilk devrimde (16. yüzy›l›n ortalar›nda gevflek bir feodal konfederasyondan, yeni bir sabit ordu olan dvordiane süvarileriyle silahflör streltsi piyadelerine dayanan merkezi bir otokrasiye dönüflmesinde) önemli bir role sahip olup,
kendini çabuk toparlayan bir imparatorluk modeli vard›. Böylece Rusya ilk barut imparatorluklar›n›n ön saflar›nda yer
almaya bafllad›, t›pk› Bizans miras›ndan olan ve kardeflli¤e kabul etmedi¤i üvey kardefli Osmanl› Türkiyesi gibi.2 Sonraki y›llardaki Korkunç ‹van’›n ünlü terör yönetimi uzun süre yanl›fl bir kavray›flla, Rus gelene¤inde tohumlar›n›n bulun1) Bkz. Charles Tilly, European Revolutions 1492-1992, Oxford 1993, s. 190.
2) Bu dönemde Bat›’n›n korkulu rüyas› olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u, sipahi süvarilerini ve yeniçeri piyade birliklerini kurma konusunda Rusya’dan
birkaç nesil ilerideydi.
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du¤u ileri sürülen, zorunlu bir devlet kurma arac› say›ld›. O dönem zaten bütün dünya mutlakiyetçi tiranlarla doluydu: Osmanl› sultan› Gaddar Selim, Japon efendi Hideyofli, ‹ngiliz kral› VIII. Henry. Neyse ki ‹van’›n opriçina’s›n›n kaotik misillemeleri, bu hareketlerde s›n›f savafl›yla veya yönetsel hesaplarla ilgili kümülatif bir mant›k aray›fl›n› geçersiz
k›lmaktad›r. ‹lk Rus otokrasisi terörden önce, Do¤u’daki Tatar iktidar›na karfl› yap›lan savafltan önce ortaya ç›km›flt›r.
‹van’›n olufl halindeki iktidar›n birleflmesine kal›c› hasar veren (eski boyar aristokrasisi ya¤malanm›fl veya alafla¤› edilmiflti çünkü) ç›lg›n öfkesinin dikkate al›nmamas›n› sa¤layan da bu yeni devlet ayg›t›yd›. ‹van’›n hükümdarl›¤›n›n sonunda ‹sveçliler, Balt›k Denizi’ne girifli kapatt›lar; yirmi-otuz y›l içinde de Bat›l› iflgal ordular› -önce Polonyal›lar, sonra ‹sveçliler- Moskova’y› iflgal ettiler.
Mutlakiyetçilik ve Neden Oldu¤u Hoflnutsuzluklar
17. yüzy›l›n ortalar›nda, Rusya’n›n Avrupa’daki iktidar mücadelesiyle rekabete girecekse e¤er, sabit ordular›n›n düzenli bir donanmayla birlikte hareket etmesi gerekti¤i ve gerek kara ordusunun gerekse donanmas›n›n daimi bir askeri heyet ve dan›flman subaylar taraf›ndan rasyonel biçimde yönetilmesinin zorunlu oldu¤u iyice aç›¤a ç›km›flt›. Ama ancak 18. yüzy›l›n bafllar›nda Büyük Petro, imparatorlu¤u ça¤dafl bir düzeye, Bat›l› askeri standartlara uygun hale getirecek, Rusya’n›n Avrupa k›tas›n›n geliflmifl sald›rgan ülkeleriyle bafla bafl gitmesini sa¤layacakt›. Petro’nun Çarist devleti
modernlefltirmesi, Bat› tarz› örgütlenmeyi veya Bat› teknolojisini ithal etmesinden ziyade, zorla yeni mesleklere ve yeni
yaflam tarzlar›na yönlendirilmifl olan devlete ba¤›ml› bir soylu s›n›f›n›n say›s›n› artt›rmas›ndan -on katl› bir büyümeydi
bu- kaynaklan›yordu. Petro reformlar› onun mutlakiyetçi yap›s›n› destekleyen büyük bir toplumsal güç yaratm›flt›, ama
ayn› zamanda, Georgi Fedotov’un ifadesini kullanarak söyleyecek olursak, Rusya’y› aristokratlara ait olmayan s›n›flar›
içeren geleneksel bir Moskova halk›ndan (narod) ve bu halktan kopuk bir yaflam süren Bat›laflm›fl lordlardan oluflan iki
c›l›z ulusa da bölmüfltü.3 Bu büyük uçurum 20. yüzy›la kadar sürecek, nihayet ‹ç Savafl’›n ard›ndan o belal› toplumsal
homojenlikle ve Stalin’in büyük at›l›m›yla kökünden yok edilecekti.
Petro’nun hükümdarl›¤› ‹sveç yay›lmac›l›¤›n› sona erdirdi ve Rusya’y› bir Balt›k gücü haline getirdi. Ama onun hükümdarl›¤› ayn› zamanda, monarflinin Bat›l› hizmet soylular›n›n toplumsal bir hak olarak kazand›klar› yüksek tüketim
giderlerini karfl›lama durumuyla da karfl› karfl›ya b›rakt›. Bu sorunu kökünden halleden kifli Büyük Katerina oldu; Katerina, güneydeki son derece verimli topraklar› ele geçirdi, orada Rus ordular› nihayet son sald›rgan göçebe ya¤mac›lar› olan K›r›m Hanl›¤›’n› yenilgiye u¤ratt› ve iç kar›fl›kl›klar içindeki Polonya devletine son verdi. Muazzam toprak ba¤›fllar› ve soylulara ba¤l› çal›flan köylülerin varl›¤› Rus mutlakiyetçili¤ine yeni bir hava ve birliktelik duygusu getirdi.
Katerina ile onun ünlü maiyeti, feodal tar›m›n üretkenli¤i ve etkinli¤ini artt›rmak için büyük çaba gösterdi. Bu, burjuvalara özgü herhangi bir kayg›y› tafl›mayan, soylular›n arazilerinde üretilen nakdi-ürünler için iç piyasan›n ve ihracat›n
gelifltirilmesini, gittikçe plantasyon köleli¤ine benzemeye bafllam›fl olan serfli¤in yayg›nlaflt›r›lmas›n› amaçlayan aristrokratik bir politikayd› aç›kças›. Rus devleti Avrupa’n›n önemli oyuncular›ndan biri haline gelmiflti; Rusya’n›n yükselifli, bu dönemde Osmanl› sultanlar›n›n ülkelerini modernlefltirmede gösterdikleri ac›nas› baflar›s›zl›k karfl›s›nda daha da
görkemli görünüyordu. Katerina’n›n despotizmi, dönemin en baflar›l› despotizmiydi.
Ama nas›l ki VI. ‹van’›n b›rakt›¤› miras ‹sveç iktidar›yla boy ölçüflebilecek nitelikte de¤ildiyse, Katerina’n›n imparatorlu¤unun yükselifli de ancak Bat›’da Frans›z Devrimi’yle Sanayi Devrimi’nin baflgöstermesinin hemen öncesine kadar
sürebilmiflti. Rus mutlakiyetçili¤i -ancak- Napoleon’un askeri hücumunu savuflturacak güçteydi, ama Manchester’›n
ekonomik etkisi ve onun ard›ndan ortaya ç›kan geliflmeler do¤rusu bambaflka fleylerdi. Rus birlikleri Paris’e girdi¤i s›rada bile uluslararas› iktidar›n temeli de¤iflmekteydi. Elde edilen bafll›ca arazi parçalar› ne kadar genifl bir alana sahip olsa da, buralarda tar›m sömürgecili¤inin feodal modeller içinde h›zla iflleyifle sokulmas› bile Rus elitlerinin, h›zla sanayileflen Bat›’n›n karfl›s›nda durmas› için yeterli de¤ildi. Beklenece¤i üzere, 19. yüzy›la girildikten sonra Rusya, periferik
plantasyon ekonomilerinde görülenlere benzer sorunlar (yüksek say›da lüks tüketim ürünlerinin ithali, gittikçe bozulan
ticari dengeler, kal›c› ekonomik ve teknolojik yetersizlik, yurt içindeki giriflimciliklere s›n›rlamalar getirilmesi, köylü kesimin gittikçe moralsizleflmesi ve yoksullaflmas›) yaflamaya bafllad›. Bu tabloya karfl› ilk siyasal tepki, Frans›z devrimci
fikirlerinden etkilenmifl genç, yüksek aristokrat kesimden geldi. 1825 Dekambrist isyan›, o dönemde sohbet kulüplerinde ve subaylar›n yemekli toplant›lar›nda flekillenen Güney Avrupa’daki özgürlükçü komplolarla parallellik içindeydi.
Aristokrat isyanc›lar ilerici Bat› normlar›n›n yürürlü¤e girmesi için devletin gücünden yararlanmak amac›ndayd›lar. Ama
Çarizm, ‹berya monarflilerinden farkl› olarak, Napoleon savafllar›ndan zaferle ç›km›fl, ayaklanmay› pek zorlanmadan bast›rm›flt›. Rusya, Polonyal›lar›, ‹ranl›lar› veya Türkleri savaflta yenilgiye u¤ratacak kadar güçlü bir Büyük Güç olmay› sürdürmüfltü; hâlâ da Do¤u’ya, Orta Asya’n›n arka bölgelerine yay›labilecek kapasitedeydi.

3) Georgi Fedotov, Tiazhba o Rossii, Paris 1982.
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Sanayi Hamlesi
Ancak Rusya tekrar Bat›’n›n gerisinde kalm›flt›. 1850’lerde K›r›m Savafl›’n›n gurur k›r›c› etkileri Anglo-Frans›z sanayi emperyalizmi ça¤›nda Petro modeli Rus mutlakiyetçili¤inin miyad›n›n art›k doldu¤unu iyice gözler önüne serdi. Rusya bir kez daha Bat›’y› yakalama emelleriyle karfl› karfl›ya kalm›flt›.4 Ancak bu sefer sadece devlet ayg›t›n› veya yönetici
elit s›n›f› de¤il, ayn› zamanda tüm ekonomiyi ve toplumu gözden geçirmek gerekiyordu. Atalet içindeki emperyal bürokrasi ile toplumla tüm ba¤lar›n› koparm›fl olan egoist soylular, modernizasyonu sa¤lamlaflt›rmaya yönelik yukar›dan
yap›lan her türlü giriflime öfke kusmaktayd›lar. 1850’lerin bafllar›nda ve 1860’larda ba¤›ms›z bir Rus burjuvazisi ortaya
ç›kmaya ve serpilmeye bafllad›, ama bu kesimin yükselifli, baflka yerlerde kendilerini karteller veya tröstlerle koruyan
giriflimcileri bürokratik himaye alt›na girme fleklinde bir güvenlik aray›fl›na sevk eden 1873-1896 dünya ekonomik buhran›5 (istikrars›z kâr oranlar›, büyük düflüflleri izleyen korkunç patlamalar) nedeniyle yar›m kald›. E¤itimli s›n›flar›n
önünde ise ülkenin yeniden inflas›n› sa¤layacak yönetici adaylar› olarak sadece entelijansiya seçene¤i duruyordu.
1860’lardaki reformlarda ortaya ç›kan bu katman, Rusya’n›n modernleflmesi için son hamleyi gerçeklefltirmek fleklindeki vatanperver görevlerinin son derece bilincinde olan profesyonel e¤itim alm›fl uzmanlardan olufluyordu. Bu kesim, son
Çarist toplum içindeki siyasal mayalanman›n ana kayna¤› haline de gelecekti.
Yap›sal olarak bak›ld›¤›nda, bu dönemin Rus entelijansiyas› kendini siyasal sorumluluklar› uygulamaya geçirememe
(otokrasi çok güçlüydü) ile Bat› entelijansiyas›n›n sahip oldu¤u rahat mesleki bir varolufla sahip olamama (yerel kapitalist piyasalar çok say›da avukat›, doktoru ve teknik uzman› içine alamayacak kadar zay›ft›) aras›nda s›k›flm›fl buldu.6 ‹çinde bulunduklar› bu çifte zorluk, Rus entelektüellerinin enerjileri ve u¤rafllar›n› sanatsal ve felsefi konulara, reform ve
devrimle ilgili s›cak tart›flmalara ve Don Kiflotvari kahramanl›klara yöneltti –çat›flmalardan kaynaklanan bask›lardan felce u¤ram›fl otokrasi ise kendini miskin bir hareketsizli¤e b›rakm›flt› veya en iyi ihtimalle ufak tefek reformlar yapman›n
peflindeydi. Bu gettodan ç›kma flans› ancak yirminci yüzy›l›n bafl›nda Rus entelijansiyas›n›n üçüncü nesline nasip oldu.
Aceleyle gerçeklefltirilmeye çal›fl›lan de¤iflim bir kez daha Rusya’n›n uluslararas› güç hiyerarflisinde afla¤›ya kaymas›na
yol açt›. Devlet eliyle gerçeklefltirilen modernleflme hareketi -bu modernleflme giriflimi de 1860’larda bafllam›flt›- sayesinde Rusya’n›n yapamad›¤› her fleyin fiilen gerçekleflmesini sa¤layan Uzak Do¤u’daki Japonya yenilgisi 1905-1907 devrimini tetikledi. Bat›’da, emperyal ordular› da¤›tan bir Dünya Savafl›’nda Almanya’ya yenilmesi de 1917 fiubat, sonra da
Ekim Devrimleri’nin patlak vermesine neden oldu. Her iki durumda da en ciddi iktidar çekiflmesi entelijensiyan›n kurdu¤u farkl› partiler aras›nda gerçekleflmiflti. Kazanan parti, içlerindeki en radikali, en disiplinlisi oldu¤unu; köylü ayaklanmalar›n› bast›r›p devleti yeniden infla edecek, yabanc› iflgalleri geri püskürtüp ulusal isyanlar› kendi bünyesinde eritecek, imparatorluk topraklar›n›n büyük bölümünü yeniden elde edecek kapasitede oldu¤unu kan›tlayacakt›.7
Sovyet Süper Gücünün Yükselifli ve Düflüflü
Beklenmedik zaferlerinin zirvesindeyken Bolflevikler, geliflmifl Bat›’da devrim olaca¤›na yönelik umutlar›n›n çok aceleci oldu¤unu fark ettiler; Marx’›n da, b›rak›n Rusya gibi tar›m›n hâkim oldu¤u bir ülke hakk›nda, sosyalizmin iflleyifli
hakk›nda bile bir tek yaz›s› yoktu. Ard›ndan yaflanan kargafla ortam›nda iktidar e¤itimsiz Bolflevik liderlerin eline geçti. Stalin, Marx’›n retori¤ini ve eskatologya vizyonunu kulland›, ama devletçilikle ilgili pratik konularda kendi ac›mas›z
kurumlar›na ve Almanlar›n (Wilhelmci savafl ekonomisinin mimarlar›ndan Ludendorff ile Rathenau’nun) devlet yönetimi örneklerine ba¤l› kald›. Tar›m› ortak kullan›ma açan ve ‹lk Befl Y›ll›k Plan’› yürürlü¤e sokan 1929-1934 y›llar› aras›ndaki Stalinist ‘tepeden inme devrim,’ Rus ‹ç Savafl› s›ras›nda ifl bafl›na gelen diktatör kurumlar›n yard›m›yla askeri
merkantilizmin afl›r› bir versiyonunu oluflturdu. NEP’in (Yeni Ekonomik Politika) Bolflevik fraksiyonculu¤unun müdahalesi s›ras›nda moralleri bozulan Parti kadrolar› birden flevke geldi ve baflka bir destans› mücadele maceras›na girdiler; bu sefer mücadele, Bolfleviklerin baflka kesimlerin yan›s›ra ç›karlar›n› korudu¤u varsay›lan taflra kitlelerine ve milliyetçiliklere karfl› yürütülecekti. Parti kadrosu, Stalin’in çevresindeki Parti liderlerinden bafllay›p en alt mevkilere kadar, incelikten yoksun ve k›t kafal› memurlarla dolunca, entelijansiya da -ço¤u Ekim Devrimi’nde sürgüne gitmifl veya
bast›r›lm›flt›- art›k tamamen çökmüfl durumdayd›. Kendilerinin tarihin yönlenifline kör ‘gerici unsurlar›’ bast›rmaya
4) Ayn› savafl›n sonucunda Rus devletinin en yak›n akrabas› Osmanl› Türkiyesi, 1860’larda Bat›l›laflma hareketi bafllatm›flt›.
5) Ostrovski’nin klasik oyununda geçen flu konuflmaya dikkat edin: “Ama Ekselanslar›, yönetim kurulunda tek bir genaralin bile bulunmad›¤› bir demiryolu konsorsiyumu olur mu?” Osmanl› devletinde Tanzimat döneminin güçlü reformlar›n›, zulüm olarak adland›r›lan k›rk y›ll›k bir tepki döneminin izledi¤ini hat›rlay›n.
6) Entelijansiya, ayd›nlanma ve devrim aras›ndaki iliflkilerle ilgili daha ayr›nt›l› tart›flmalar için bkz. benim “The Capitalist World-System and Socialism” bafll›kl› makalem, der. Alexander Motyl, The Encyclopedia of Nationalism içinde, Cilt 1, New York 2001.
7) Türkiye burada da Rusya’yla anlaml› bir parallellik oluflturur. 1918’de Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yenilgisinden sonra, askeri entelijansiya içindeki bir grup, imparatorluk geçmifllerini tümüyle reddedip köylüleri bir iç savafla ça¤›ran yurtsever bir savunma için seferber etmeyi baflarm›flt›. Yeni Türk devleti, milliyetçi cumhuriyetçi bir ideolojiyle harmanlanm›fl olan ayn› Alman modeli jeopolitik merkantilizmi benimsemiflti. Ancak Türk
subaylar› Rus sivil entelijansiyas›n›n aksine ideolojik aç›dan Frans›z Jakoben geleneklerinden etkilenmifller ve genellikle Marx’tan ziyade Durkheim okumufllard›.
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adanm›fl öncüler olduklar›na inanan bu terörist kadrolar›n ço¤u Büyük Tasfiye hareketinde yok olacak, onlar›n yerini
itaatkâr bürokratlar (1938’de yüksek mevkilere gelen ve Brejnev dönemi Politbürosu’nun ayr›lmaz bir parças› haline gelecek olan as›k suratl› adamlar) alacakt›.
Kapitalist kuflatma korkusuyla güdülenen 1930’lardaki topyekûn sanayileflme hareketi Sovyet toplumunun çehresini de¤ifltirmiflti. Stalinist modernleflme hareketinden sa¤ ç›k›p, yafl› kemale ermifl insanlar›n gördü¤ü toplumsal hareketlilikler ve kültürel de¤iflimlerin haddi hesab› yoktu. Milyonlarca e¤itimsiz Rus ve Rus olmayan köylü, sanayi iflçisi
veya iflçi yöneticisi olarak tekrar hayat bulmufl, e¤itime ad›m atm›fl ve kentsel çevrelerde yaflamaya bafllam›flt›. Bu h›zl›
süreç, de¤iflimin genç taraftarlar›nda iyimserlik ve Sovyet olan her fleyi sadakatle kabul etme duygular› yaratt› ve büyük
sivil ve askeri inflalara flevkle kat›lmalar›n› sa¤lad›. Bunun sonucunda oluflan toplumsal homojenlik genelde, s›n›f ayr›m› veya ulusal kimli¤i olmayan gerçek bir komünist toplumun ortaya ç›k›fl›yla ilgili Marksist-Leninist öngörülerin bir
kan›t› say›ld›. Sonuç ise kendini, maddi veya insani kay›plar pahas›na stratejik hedeflere ulaflmak için kahramanl›k seferberlikleri düzenlemeye ayarlam›fl bir diktatör devletti. Bu devlet, ‹kinci Dünya Savafl›’nda ve uzun süreden beri beklenen Bat›’dan gelecek sald›r›da kendini gösterme imkân› buldu. Çarist öncüllerinden farkl› olarak Stalinist rejim, Alman sald›r›s› testinden y›ld›zl› pekiyiyle geçti. Sovyet sanayii, tank ve uçak yönünden Nazileri geride b›rakm›fl, K›z›l Ordu Wehrmacht’› bozguna u¤ratm›fl ve Moskova, Do¤u Avrupa’n›n denetimini eline geçirmiflti. Yirmi y›l sonra, SSCB
atom silahlar› ve füzeleri konusunda ABD’yle yar›fl›r hale gelecekti.
Rusya gibi ‘geç geliflen’ bir ülke aç›s›ndan bu gerçekten büyük baflar›yd›. Ço¤u kiflinin gözünde tüm bunlar, gerekirse ad›na çok say›da insan›n ölmesine bile de¤ecek fleylerdi; zaman yitirmeden bunlar› bölgedeki di¤er, daha zay›f devletlerin entelijansiya elitine özendirmek için bölgesel giriflimlerde bulunuldu. Bir süre bu durum Sovyet modelinin giderek kapitalist Bat›’n›n hegemonyas›na alternatif olaca¤› izlenimi yaratt›. Savafl sonras› kalk›nma hareketi ile Sovyet
ekonomisinin k›smen askersizlefltirilmesinin ekonomik büyüme oran›n›n büyük bir yükselifl göstermesine ve sivil halk›n gelir pay›n›n hat›r› say›l›r derecede yükselmesine neden oldu¤u Kruflçev yönetimi s›ras›nda SSCB, prestijinin doru¤una ulaflt›. Sputnik’in f›rlat›lmas› -aslen yörünge uçufllar› için tasarlanan tümüyle askeri amaçl› bir programd› bu- dönemin, bilimsel ilerlemenin zaferini temsil eden bir simgesi haline geldi. Siyasal aç›dan, gizli polisin otoritenin emrine
geçirilmesi ve o güne kadar bast›r›lm›fl kültürel ve toplumsal arzular›n tümünün yer alaca¤› o sözde erime potas›n›n
müjdeledi¤i Sovyet deneyinin gelece¤iyle ilgili üst düzey liderler aras›ndaki tart›flmalar ifade edilmeye baflland›.
Parti ayg›t› 1960’l› y›llar›n genç neslinin gençlik ateflini hemen -ve çok do¤ru bir biçimde- tehditkâr buldu. Bu flestidesiatniki’ler genelde Stalinist terörün s›k›nt›s›n› hat›rlamayacak kadar genç insanlard›, ama ‹kinci Dünya Savafl›’ndaki kahramanl›klar› ve 1945’deki sevinç gösterilerini gayet iyi hat›rl›yorlard› ve ilk gençlik y›llar›na 1950’lerin iyimser,
vaatkâr koflullar›nda ad›m atm›fllard›. Umut dolu beklentileri ve romantik tasar›lar› tümüyle sosyalistti –veya en az›ndan siyasal aç›dan zarars›zd›: Dönemin simge flark›s›nda, Mars’ta elma a¤açlar›n›n çiçeklenmesinin görülece¤i günlerin
yak›n oldu¤u müjdeleniyordu. Ama görüflleri, mevcut paternalist bürokrasinin so¤uk ve ikiyüzlü gerçekliklerine karfl›
tümüyle y›k›c› bir tutum içindeydi. Nomenklatura, olufl halindeki bu gençlik hareketine engel olmak için elindeki tüm
gücü kulland› ve 1964’te Kruflçev’i dönemin ne yapaca¤›n› flafl›rm›fl liderlerinden biri oldu¤u gerekçesiyle alafla¤› etti.
Onun tantanas›ndan kurtulduktan sonra bürokrasi ayg›t›, önemli de¤iflimlere karfl› resmi ve gayri resmi savunma araçlar›yla kendini korumaya alarak rahat bir rutin iflleyifl dönemine girdi. Art›k sunaca¤› kahramans› amaçlar› veya ideolojisi yoktu. Böylece, alttan alta tüketicili¤i ve kiflisel rahatl›¤› ön plana alan yumuflak bafll›, inceliksiz de¤erleri savunmaya bafllad›. Marksist-Leninist ideolojiden böyle aç›k bir biçimde ayr›lma, fiilen sistemli bir flekilde uygulansa da, Marksist-Leninist ideolojinin teorik planda karalanmas›na neden olmas› kaç›n›lmazd›. Bu da ister istemez kinizm atmosferinin yayg›nlaflmas›na neden oldu.
Erime Potas›ndan Da¤›lmaya Do¤ru
1945’ten sonra Sovyet devleti (savafl benzeri kampanyalara ve sanayi ça¤› silahlar›n›n kitlesel üretimine göre tasarlanm›fl bir devlet) uzun bir bar›fl dönemine girdi; ve bu dönemde kendisine çok ters gelen görevlerle yüz yüze geldi: Yani, tüketici ürün ve hizmetlerinin düflük maliyetle, esnek bir biçimde ve devlet müdahalesini gerektirmeden üretimi ve
da¤›t›m› sorunuyla. 1945 ile 1975 y›llar› aras›nda Sovyetler’in düflük bir düzeyde bafllayan kitlesel tüketim oran› muazzam boyutlara ulaflt›. Sovyet devleti artan beklentilere cevap vermekte neden hâlâ aciz kal›yordu? Bu sorunun cevab›,
köylülerin h›zla Sovyet devletinin dev tekel ayg›t›n›n çal›flt›rd›¤› maafll› iflçilere dönüfltürülmesinde aranmal›d›r. Büyük
oranda kendi kendine yeten köy hanelerini ortadan kald›r›p, onlar›n da¤›lm›fl üyelerini Sovyet sanayiinin, bürokrasisinin ve ordusunun kat› kal›plar› içine dökmekle Sovyet devleti, iflçilerinin tümünün her türlü toplumsal ve fiziksel yeniden üretimlerinin sorumlulu¤unu üzerine alm›fl oluyordu: Sa¤l›¤›ndan e¤itimine, refah›ndan g›da ve giyimine, spor
ve bofl zaman faaliyetlerine kadar. Ama bu durum, insanlar›n temel ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yeterli de¤ildi. So¤uk Savafl’›n rekabet ortam› Parti’nin Bat›’n›n tüketim modellerinin kudretli -ve bilinçli bir biçimde pragmatik- teflhir etkile-
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riyle bafl etmesi gerekti¤ini ö¤retmiflti. Bu tüketim modellerinin kültür enformasyonu ak›fl›n›n önünü kesmeye çal›flmak
bofluna bir çabayd›, sadece modern iletiflim sistemleri yüzünden de¤il, ayn› zamanda elit tabakan›n (daha çok da bu tabakaya mensup kiflilerin çocuklar›n›n) kapitalist yaflam tarzlar›n›n çekiciliklerine kap›lmas› nedeniyle de. Nihayetinde
iktidar, maddi zenginliklerin tad›n› ç›karma çekicili¤ine de sahipti.
1950’lerin ortalar›ndaki siyasal birlik havas›, daha ziyade yönetici bürokrasinin kendini Stalin’in terörist rejiminin
dayan›lmaz çal›flma bask›s›ndan ve tehlikelerinden kurtarmaya yönelik kolektif arzunun etkisiyle oluflmufltu. Ama despot gittikten ve yayg›n korku azald›ktan sonra yönetim sistemi ana olumsuz dürtüsünü -bürokratik kadrolar üzerindeki cezaland›r›c› merkezi denetimini- yitirdi; ki bu dürtü, ayn› zamanda teknik ve siyasal yenilikleri yönlendirmede de
önemli bir aletti. Bu arada, flehirli e¤itimli maafll› çal›flanlar, kolektif taleplerde bulunan potansiyel bir kesim meydana
getirdiler (1962’de Novoçerkassk’daki grevi veya yeni Sovyet icad› entelijansiyan›n Visotski’nin flark›lar›n›n moda haline geliflinden c›l›z, ama ses getiren muhalif çevrelere kadar türlü aç›lardan hissettirdi¤i canlan›fl›n› hat›rlay›n). Aç›k kolektif eylemler bast›r›lsa da, sanayi iflçilerinin elinde hâlâ bir sürü ‘zay›flar›n silah›’ vard›: ‹fl yavafllatmadan aç›k h›rs›zl›¤a veya mal ve hizmetlerin gayri resmi yeniden da¤›t›m›na kadar. Kalitesiz mallar›n tümüyle Sovyetler’e özgü bir durum oldu¤una inananlar, günümüzdeki Amerikan otomobillerine baks›nlar bir de. Ama Sovyet devleti, piyasa rekabetinin afl›lad›¤› disiplini ve güvenirlili¤i d›fllam›flt›: Tüm üretim örgütü israfç›, ât›l ve kördü.
1970’lerde Sovyet istikrar› bugün Amerika’da yaflanan sorunlar› benzer s›k›nt›lar› hafifletecek karfl›t bir düzen kurabilmifl olsayd›, Sovyet tüketicileriyle devlet aras›nda sa¤lanacak geleneksel paternalist bir sözleflme bugün hâlâ varl›¤›n› koruyor olabilirdi. 1973’ten sonra düflefl can simidi gibi imdada yetiflen petro-dolarlar, Brejnev düzeninin son model
silahlar, uzay araflt›rmalar› ve denizafl›r› müflteri aray›fl› fleklindeki pahal› süper güç harcamalar›n› içeren bütçesini sübvanse etmiflti. Ama daha 1960’larda Sovyetler’in Amerikal›larla girdikleri Ay’a ç›kma yar›fl›nda baflar›s›z olmalar› ve
elektronik alan›ndaki son geliflmelerle aralar›ndaki uçurumun sürekli büyümesi, süper güçler aras›ndaki en hassas simgesel rekabet alanlar›nda sorunlar›n gittikçe büyüyece¤ine iflaret ediyordu. Sovyet yöneticiler, Bat›’y› yakalamak için harekete geçirici kampanyalara baflvurmad›lar. Bürokrasi ayg›t› kendi dertlerine o kadar çok gömülmüfltü ki, toplumu galeyana getirmekle falan ilgilenecek durumda de¤ildi. 1980’lerin bafllar›nda ekonomik büyümeyle toplumsal hareketlilik
s›f›r düzeyine yak›nd›. Bu durumun yaratt›¤› hayal k›r›kl›¤›, yayg›n ikiyüzlülük ve bireysel oportünizm Sovyet halk›
üzerinde müthifl bir hasar yaratt›: Brejnev döneminin çal›flma eti¤inde ve halk›n ahlâk›nda genelde bilinen toplumsal
göstergelerle görülemeyen ve ölçülemeyen çöküfl, komünizm sonras›nda yaflanacak olan zorluklar›n ilk habercisiydi.
Son, aniden geldi. Korporatif varl›¤›n›n çeliflkileri taraf›ndan eli kolu ba¤lanan Sovyet nomenklaturas›, Kruflçev döneminden beri, alternatif bir örgütlenme tasar›m›na yap›lmas› gereken o kararl› geçifli yapmadan, çeflitli piyasa disiplini ve demokratik sorumluluk örnekleriyle oyalanm›flt›. Birbiri ard›na gelen gönülsüz reform giriflimleri nihayet Gorbaçov’un perestroyka’s›yla birlikte gerçeklik kazand›; perestroyka, ilk aflamas›nda Sovyet hayat›n›n tüm alanlar› üzerindeki merkezi denetimleri sorgulad› –ve sonra, hem ekonomi hem de siyaset alan›na rekabeti yerlefltirmeyi amaçlayan ikinci aflamaya geçmede son derece baflar›s›z oldu. Yurt içinde hüsrana u¤rayan Gorbaçov’un bak›fl›n› d›flar›ya çevirmesi zor
olmad›. Bat›’da yapaca¤› süksenin hayallerine kap›larak, Do¤u Avrupa’y› hiç düflünmeden Bat›’ya teslim etti ve yurt içindeki düflmanlar› kadar dostlar›n›n da kendisini bir kenara itip hiçbir tören yapmadan görevden ald›klar›n› flafl›rarak ö¤rendi. Onun yerine daha yetenekli bir lider olsayd› bile perestroyka çok geç gelmiflti; stratejik bask›lar›n gittikçe artt›¤›, ekonomik düflüflün h›zland›¤›, yönetimin gittikçe kemikleflti¤i ve toplumun moralinin her geçen gün bozuldu¤u bir
ortam söz konusuydu. Ama nihayet Gorbaçov’un yönetimi s›ras›nda f›rsat yakalam›fl olan, art›k yafl›n› bafl›n› alm›fl,
h›nçl›, ama yine de inatla romantik olmay› sürdüren flestidesiatniki’nin gülünç duruma düflürülmeye ihtiyac› yoktu. Onlar›n, vasiyeti 1989’da yeryüzüne düflen uydular›nda herkesin görebilece¤i bir flekilde yaz›lm›fl olan Sovyetler Birli¤i’ni
kurtarma ihtimalleri hiç kalmam›flt›. Ama onu y›kacak patlamaya yard›m etmifllerdi, zira reformcu komünistler olmasayd› (ve elbette Afganistan’daki askerleri itibarlar›n› kaybetmeselerdi) SSCB’nin son yöneticileri, Yugoslavya’n›n son
y›llar›nda p›trak gibi ço¤alan flovenistler gibi y›k›c› derecede tepkici flovenistler olur ç›karlard›.
Büyük Dönüflümler
SSCB’nin y›k›l›fl›, Bolflevik deneyin baflar›s›zl›¤›ndan baflka fleylerin de göstergesiydi. Ayn› zamanda, devletin toplumsal geliflimin merkezi motoru ifllevini sürdürdü¤ü bin y›ll›k bir Rus tarihinin sona erdi¤ine iflaret ediyordu. Modern dönemin bafl›ndan itibaren çevre bölgelerin genel e¤ilimi, Bat›’dan gelen göz korkutucu sald›r›lar›n artmas›yla
birlikte, devletin güçlendirilmesi yönündeydi. Rus elitleri üç kez bu sald›r›lara karfl› koymufl, ülkelerini hedef alacak
en güçlü d›fl sald›r›lara bile direnebilecek güçte devletler kurmufllard›. Her seferinde, büyük kay›plar pahas›na zafer
gecikmeden gelmifl, sonra rekabet mücadelesinin ilkeleri de¤iflmifl ve devletin de¤iflen yap›s›n›n miyad› dolmufltu. IV.
‹van’›n baflar›lar›, Avrupa’n›n ilk zorunlu askerlik uygulamas›yla oluflturulmufl ordular› taraf›ndan, ‹sveç’in kalkan
olarak kullan›lmas›ndan da yararlan›larak, s›f›rlanm›flt›. I. Aleksandr’›n elde etti¤i zafer, ‹ngiltere’den tüm Avrupa k›-
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tas›na yay›lan Sanayi Devrimi sayesinde alt edilmiflti. Stalin’in imparatorlu¤u, Bat›’ya Ford sonras› bir dünyan›n gelifliyle demode olmufltu.
Ancak bu sefer daha derin bir de¤iflim söz konusuydu. Yap›sal olarak, kapitalizm do¤as› gere¤i kozmopolittir. Ama
tarihsel olarak, paral› adamlar hiçbir kapitalistin alt›ndan kalkamayaca¤› gelir trafiklerinin altyap›lar›n› olufltururken,
yard›m ve koruma almak için daima eli k›l›çl› adamlara ihtiyaç duymufltur. Cenevizli bankerlerin ‹beryal› Katolik monarflilerin denizde yay›lmas› için para yard›m›nda bulunup pefllerine tak›ld›¤› Keflifler Ça¤›’nda da ayn› kural geçerliydi; yat›r›mc›lar›n dünyan›n o egzotik yerlerine giderken güvenliklerinin sömürge ordular›yla yönetimleri taraf›ndan sa¤land›¤› 19. yüzy›l Pax Britannica’s›nda da. Yerel yöneticileri, kabile fleflerini, komutanlar› veya eflk›yalar› ‘etkisizlefltirmek;’ yerlilerden vergi almak, onlara dan›flmanl›k yapmak ve onlar› e¤itmek; yörenin jeolojisini araflt›rmak, do¤al kaynaklar›n yerini belirlemek, tropik hastal›klar› tan›mlamak; dünyan›n her yerinde liman infla etmek, demiryolu ve telgraf hatlar› döflemek için mitralyözlü emperyal devletlere ihtiyaç vard›.
Sonra 20. yüzy›l›n dünya savafllar› ve bu savafllar›n neden oldu¤u sonuçlar geldi. 1914’te Avrupa’da yaflanan patlama flok dalgalar› halinde isyan, sömürgesizleflme, devrim ve karfl› devrim fleklinde çevredeki emperyal devletlere s›çrad›. Sömürgeci Büyük Güçler’in karfl›l›kl› olarak neredeyse intihar etmelerine, bürokratik rasyonalitelerine ve özgürlükçü kurumsall›klar›na ra¤men da¤›lman›n efli¤ine gelmeleri, devlet eliyle gerçeklefltirilen yeni bir ulusal geliflim döngüsü yaratt›. 1917’de Rus Devrimi, yerel entelijansiyalar›n liderli¤inde çevre devletlerinin devrimle kurulmas› veya yeniden infla edilmesi sayesinde, kapitalist düzenle rekabet edecek hegemonya karfl›t› modeli ortaya ç›kard›. Bunun ardç›
floklar› 1970’lerin ortalar›na, ABD’nin Fransa imparatorlu¤unun Hindiçin’deki kal›nt›lar›n›n yan›nda yer alma hatas›n›n
bedelini ödedi¤i ve son büyük sömürgelerin, Portekiz’in Afrika’daki varl›klar›n›n uzun süren gerilla savafllar›ndan sonra siyasal ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›¤› döneme kadar sürdü. Bu anti-emperyalist baflkald›r›lar›n zaferlerinde maddi katk›s› bulunan SSCB’deki Brejnev rejimi, birdenbiren kendini dev aynas›nda görerek tarihsel ilerlemenin ön saflar›nda yer
ald›¤› kuruntusuna kap›ld›. Halbuki bunlar kapanmakta olan bir dönemin son ç›rp›n›fl›yd›. Tam da Karl Polanyi’nin ifade etti¤i anlam›yla bir Büyük Dönüflüm kap›da bekliyordu.
Bu dünya-tarihsel de¤iflim, SSCB geliflmeye devam ederken ABD süper gücü içinde fliddetli bir krizin yaflanmas›yla
birlikte bafllam›flt›. 1968’de Amerikan devleti Vietnam’da askeri bir baflar›s›zl›k yaflam›flt›; bu baflar›s›zl›¤›n üstüne ABD,
ülke içinde hem savafla hem de siyahi nüfusun içinde bulundu¤u duruma karfl› yürütülen dev protesto dalgalar›yla çalkalan›yordu. Nixon yönetiminin iktidar›n› ve ABD ekonomisini takviye etmeye yönelik yanl›fl giriflimleri 1973-1975 y›llar› aras›nda büyük bir geri tepmeyle karfl›laflt›. Enflasyonun yükselmesi, petrol krizi ile Bretton Woods sisteminin çöküflü aras›nda Washington, Büyük Buhran ve ‹kinci Dünya Savafl› dönemlerinden kalan ekonomik ve toplumsal yönetim mekanizmalar›n› terk etmek zorunda kald›. Bu dönemin hengâmesinden, yavafl yavafl bugün bildi¤imiz küresel serbest piyasa rejimi ortaya ç›kt›. 1970’lerin bafllar›ndaki krizden kurtulmak için Amerika hegemonyac› konumunu kullanarak say›s›z müttefikinin ve müvekkil devletin kaynaklar›n› ulusa ba¤l› ekonomik büyüme modelini ve o güne kadar
Atlantik dünyada hâkim olmufl olan Fordist sanayi örgütlenmesini geçersiz k›lacak bir sistem içinde düzene koydu. Yeni yönetim politikalar›yla korporatif politikalar›n denenmesiyle ve yeni teknolojiyle yeni üretim sahalar›n›n araflt›r›lmas›yla geçen yirmi y›l içinde farkl› analiz okullar›n›n post-Fordizmi, esnek birikimi veya küreselleflmeyi yeniden düzenledi¤i o siyasal-ekonomik rejim flekillendi. Yeni düzen bürokratik yönetimin yerini mucizevi biçimde atak yapan firmalar›n ve ürünlerin sat›fl›n› önceden garantileyen piyasalar›n ald›¤› fleklinde fl›k iddialarda bulunacak durumda de¤ildi.
Gerçekte, Amerika’n›n ulusal hükümetlere dayat›lan ekonomik engelleri ortadan kald›rmaya yönelik hamlesi, denetimin kamu politikalar›n›n bask›lar›na çok daha kapal›, özel ve uluslararas› bürokrasilerin eline geçmesine neden olmufl,
elit kesimin içindeki etkileflimler Davos hükümlerine uygun olarak daha az biçimsel flebekeleflmeye do¤ru evrilmiflti
(veya önceki haline dönmüfltü). 1980’lerin ortalar›nda, flekillenmeye bafllayan küresel sistemin d›fl hatlar› art›k belli olmufltu. Ulusal geliflim döngüsü o güne kadar kapitalist dünya piyasalar›n›n çerçevesini sürekli sarsm›flt›; ama sonunda
bunlar daha esnek olduklar›n› ve, Schumpeter’in düflündü¤ünün aksine, devrimlerle sömürgesizleflme hareketlerinin
geri tepmelerinden yararland›klar›n› kan›tlad›lar.
Rusya’n›n ‹nifl Sarmal›
1945 sonras› dönemin kat›l›klar› ve s›n›rlamalar› ABD’de, ülkenin hâlâ zengin ve kurumlar›n›n henüz sa¤lam oldu¤u bir dönemde bile, bir rejim krizi olarak yaflanm›flt›. Yirmi y›l sonra, kendisinden daha yoksul ve zay›f rakibi Sovyetler Birli¤i, bask›larla dolu benzer bir dönemden geçecek, ama daha büyük çapl› sonuçlarla karfl›laflacakt›. ‹lk önce
Üçüncü Dünya gerillalar›na karfl› yapt›¤› savaflta afla¤›l›k bir açmazda kalman›n floku geldi (Sovyetler’in Afganistan’daki durumu, ABD’nin Vietnam’daki durumuna çok benziyordu); Afganistan’daki durum Sovyetler’de askeri masraflar›n
artmas›na, ard›ndan yönetimdeki elit kesim içinde güven eksikli¤ine ve çeliflkili tasar›lar›n ortaya ç›kmas›na yol açt›.
Bunun sonucunda ulusal ve demokratik protesto dalgalar› yay›lmaya bafllad› (ilk dalga 1980’de Polonya’da patlak ver-
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di); zira ülke, yönetenlerin devam edece¤ine söz verdikleri yirmi-otuz y›ll›k bir refah döneminden sonra ciddi bir ekonomik krize sürüklenmiflti. Bir k›s›r döngü bafllam›flt›: Yönetim ne kadar az meflruiyetle ve ne kadar az kurumsal kapasiteyle gerçeklefltirilirse, o kadar az kaynak elde ediliyordu. Amerikan devleti hâlâ Bat› Avrupal› ve Asyal› müttefiklerinin sadakati ve rezervlerinden yararlanabiliyordu. Oysa SSCB, Do¤u Avrupa’da ve Sovyet blokunun Üçüncü Dünya ayaklar›nda bunun tam tersi bir durumla karfl› karfl›yayd›. Stalinist askeri-s›nai toplu üretim modeli (ayn› flekilde
1920’lerin Amerikan Fordizminden etkilenerek haz›rlanm›flt› bu model) elektronik ça¤da geçerlili¤ini yitirdi ve
1980’lerin sonlar›nda parçaland› –un ufak olmufl parçalar› o zamandan beri felç durumda. Ulusal bürokrasinin dan›flmanl›¤›nda otokrasi tasar›s›, ahlâki ve mali iflasla son buldu.
Sovyetler Birli¤i’nin çöküflü 1945 sonras› jeopoliti¤inin son art›klar›n› da sildi süpürdü ve yeni Büyük Dönüflüm’ün
tam gaz bafllamas›na uygun zemini haz›rlad›. Küreselleflme, dünyan›n büyük k›sm›nda özel kurulufllara devletin s›rt›ndaki kamburdan kâr elde etmek için önemli f›rsat yaratt›. Korporatif yat›r›mc›lar art›k iki yüze yak›n ulus-devletin onlar› cezbetmek için birbiriyle rekabet ediflinin keyfini sürmeye bafllad›lar. Ça¤dafl hükümetler, özellikle de Bat›l› olmayan ülkeler, yabanc› piyasa operatörleri için altyap› düzenlemelerinin masraflar›n› karfl›lamak, iflçileri e¤itmek, ülke refah›n› sa¤lama alacak güvenlik a¤lar› oluflturmak, yabanc› varl›klar›n mevcudiyetlerini ve güvenliklerini garanti alt›na
almak zorundad›r. Gelecek vaat eden kiflilere Dünya Bankas› gibi küresel gözlem kurulufllar›ndan özel ders ve maafl, ayr›ca misyonerlerin o soylu ve naif davalar›n› üstlenmifl olan bir sürü hükümet-d›fl› kurulufltan yard›m imkânlar› sunulmaktad›r. Asilerle yavafl çal›flanlar köfleye itilmeyle ve açl›¤a mahkûm edilmekle cezaland›r›lmaktad›r. Bu, art›k formel
emperyal yönetime ihtiyaç duymayan bir rejimdir. Bizatihi ulus-devletler bu dünya sistemini destekleyen özlü yap›lard›r, ama devletlerle piyasalar aras›ndaki güç dengesi art›k de¤iflmifltir. Yeni ortaya ç›kan di¤er koflullar›n yan›s›ra bu, savafl›n yay›lma için güvenilmez bir yol oldu¤u -intikam›n tam karfl›t› oldu¤u (Kuzey Amerikan hegemonlar›n savaflla ilgili düflüncelerinin aksine)- ve devletin ofislerinin kitlesel hareketlerle ele geçirilmesi anlam›ndaki geleneksel devrim
fikrinin, piyasalar›n da ulusal hükümetlerin, özellikle de daha zay›f Bat›l› olmayan hükümetlerin, el uzatamayaca¤› bir
alana çekilmesi ba¤lam›nda saf d›fl› b›rak›ld›¤› anlam›na gelmektedir.
Küreselleflmifl piyasa rejimi flu üç koflul karfl›land›¤› sürece varl›¤›n› sürdürebilecektir: Son ekonomik genifllemenin
sürmesi; ABD’nin ideolojik, diplomatik ve askeri hegemonyas›n› sürdürmesi; ve piyasa operasyonlar›n›n körükledi¤i
toplumsal kar›fl›kl›klar›n refah veya politika yöntemleriyle sürekli kontrol edilmesi. Rebus sic stantibus, küreselleflmenin
bugünkü biçimine bir on y›l kadar daha ömür biçebiliriz belki. Ama bu yeni düzen bir ülkeye, tarihsel kimlik ba¤lam›nda, dünyadaki di¤er ülkelerden daha fazla sorun yaratabilecek niteliktedir. Rus devleti bugün belki de tarihinde hiç karfl›laflmad›¤› fliddetli açmazlarla karfl› karfl›yad›r; üstelik bu açmazlarla karfl›laflmas›n›n nedeni sadece topraklar›n›n küçülmesi de¤ildir, ayn› zamanda temel varl›klar›yla geleneksel yönelimlerinin muazzam bir flekilde de¤er kayb›na u¤ramas› da buna neden olmufltur. Küresel tarzda bir kapitalizm, askeri gücü ve jeopolitik safralar› artt›rmakta uzmanlaflm›fl -Rus ve Sovyet yöneticilerin yüzy›llar boyunca yapt›¤› bir fleydir bu- merkantilist bürokratik imparatorluklara taban tabana z›t bir düzendir.
Orta Yerden ‹ç Patlama
Sovyetler Birli¤i durduk yerde çökmemiflti; Bat› onun çöküflünü zevkle seyrediyordu. Yukar›dan veya afla¤›dan yap›lan çal›flmalarla da alafla¤› edilmemiflti. Daha ziyade, orta yerinden yaflad›¤› bir iç patlamayla sars›lm›fl, farkl› bürokratik küflerin etkisiyle kurumlarn›n çizgi yerinden çözülmeye bafllam›flt›. Da¤›lma, orta rütbeli subaylar›n Gorbaçov’un
sistemin liderine yak›flmayacak döküntülüklü¤üne tepki göstermesinden ve haklar›n› yeni yeni aramaya bafllam›fl olan
astlar›n›n bask›s›n› hissetmelerinden sonra baflgösterdi. 1989’da Do¤u Avrupa’da baflgösteren ayaklanmalar gösterileri
ateflledi. Çözülme sürecinde bafl› çeken, zaten da¤›lm›fl bir Genç Komünist Birli¤i’nin özellikle kinik unsurlar› olmufltu. Onlar›n uyan›fl›n›, ulusal cumhuriyetlerle Rus taflra bölgelerinin yöneticileri, ekonomi bakanl›klar›n›n üst düzey bürokratlar› ve bölüm fleflerinden menajerlerine kadar tüm süpermarket çal›flanlar› izledi. Geçmiflteki gerileme dönemine
girmifl birçok imparatorlukta oldu¤u gibi, burada da en alt düzeydeki köylüler -imparatorlar›n güçsüzlü¤ünden cesaret
alan ve kap›da bekleyen kargafladan korkan köylüler- en yak›nlar›ndaki varl›klara hemen el koydular. Köylülerin bu
ya¤ma hareketine, ‹van Szeleny’nin alayc› bir yaklafl›mla ‘komprador entelijansiya’ ad›n› takt›¤› yuppie adaylar›ndan eski karaborsac›larla gangsterlere kadar çeflitli kesimlerin yer ald›¤› aç›kgöz iflgüzarlar da kat›ld›. Bu belal› çete içinde en
flansl› olanlar›, o ünlü komünizm- sonras› baronlar› haline gelecekti.
Vahfli özelleflme -prikvatizatsia- büyük oranda burada kald›. Orta dire¤ini yitirdikten sonra eski Sovyet iktidar piramidi parça parça da¤›ld›. Eski nomenklatura kamu varl›klar›na yasal veya fiili mal hakk› uygulamas›n› gerçeklefltirmenin yollar›n› arad›, ama etkili devlet kurumlar›n›n yoklu¤unda bunu baflaramad›. Genelde korkunç fleylerin gerçekleflmesi pahas›na, ama asl›nda gayet mant›kl› biçimde baz›lar› sabit varl›klar›n› likidite edip ya¤malardan elde ettikleri paralar› d›flar›daki off-shore cennetlerine transfer ettiler: 1990’larda meydana gelen birçok fliddet suçunun ve birçok rüfl-

8

vet skandal›n›n kayna¤›yd› bu. ‹hraç edebilecekleri varl›klardan veya geçerli alternatiflerden yoksun di¤er yöneticilerin
ço¤u, Sovyet dönemi uygulamalar›n› genel düflüfle uygun uyarlamalarla yeniden bafllatt›lar; nüfuz bölgelerinde topyekûn bir sosyo-ekonomik çöküntü yaflamamak için s›rtlar›n›, geçimlerini öyle veya böyle yerel sanayilerden karfl›lamak
zorunda olan taflra yöneticilerine dayad›lar. Paraya dayal› ekonomiden geri çekilme hareketi, neo-klasik ders kitaplar›n›n tahmin edemedi¤i yayg›n bir tepkiydi. Halk›n elit kesimle karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k içinde oldu¤u bölge a¤lar›nda s›kça
rastlanan giriflimciler aras›nda takas ve para yerine geçen di¤er mallarla al›flverifl yayg›n hale geldi; bu, rüflvetin daha da
artmas›na neden olabilecek bir formüldü, zira bu tür al›flverifller siyasal patronlar›n, gölge bankalar›n veya do¤rudan
flantajlar›n varl›¤›n› gerektirmekteydi.
Bu arada, çürümeye yüz tutmufl sanayi çevrelerine hapsolmufl olan Sovyet sonras›n›n halk kitlesi, maharetleri ve esnekliklerini ellerinden geldi¤ince kullanarak günlük hayatlar›n› mazbut bir biçimde idame ettirmeye çal›fl›yordu: ‹fl ar›yor, çocuklar›n› okula yolluyor, tatile ç›k›yor, günlük tar›m iflçili¤i ve küçük ticari ifller yaparak evlerinin bütçesine ek
katk›da bulunuyorlard›. Yeltsin’in Rusyas› Brejnev’in SSCB’sine benziyordu, yaln›z bu daha küçük, daha yoksul, daha
kaotik ve daha bafl›bofl bir ülke tablosuydu. 1990’lar›n Rus toplumunda gözlenen e¤ilimlerin ço¤u 1970’lerdeki veya daha önceki y›llardaki e¤ilimlere kadar uzan›yordu. Sovyet çerçevesi içinde kapal› kalmad›klar› için bu e¤ilimler 1991’den
sonra ortaya ç›k›vermiflti. Michael Burawoy bu süreçleri Rusya’n›n s›nai tersine-evrimi olarak adland›rmaktad›r.
Yeltsin’in Baflar›s›
Ekonomik aç›dan, Rus kapitalizminin bu restorasyonu suç ve rüflvetle dolu, bozulmufl toplumsal endekslerin izledi¤i köhne ve irinleflmifl bir macera oldu¤unu k›sa zamanda kan›tlad›. 1990’larda Gayri Safi Milli Has›la küçüldü, maafllar dibe vurdu ve nüfus art›fl› düfltü. 2000 y›l›nda ise nüfusun üçte birinin resmi yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda bir yaflam
sürdü¤ü ve gelir eflitsizli¤inin üç kat artt›¤› görüldü.8 Bu ürkütücü sahne, CPSU’nun [Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi (SBKP)] eski Sibirya kanad›n›n sapk›n bir ürünüydü. Sovyet sonras› Rusyas›’n›n yöneticisi olarak Yeltsin, s›n›rl› da
olsa gerçek yeteneklere sahipti: Meclis entrikalar›nda ve astlar› yönetmede usta biri olarak gerekti¤inde halk›n önünde
gösteriflli emprovizasyonlarla ve kendini kapt›rarak gösteriler yapabiliyordu. Baflka bir dönemde olsa, bu özellikleri -kaba bir açgözlülük ve yetersizlik, sarhofl soytar›l›klar›, uzun süren atalet- onun lider olarak tafl›d›¤› sorumluluklarla asla
ba¤daflt›r›lamazd›. Amiyane bir tabirle, adam denecek taraf› yoktu. Gaidar’› ‘flok terapisi’ne atay›p, ard›ndan onu ›skartaya ç›kard›ktan sonra ülkenin seçimle ifl bafl›na gelen ilk meclisiyle hemen kavgaya tutufltu. Meclisi yo¤un bir tank atefliyle da¤›tt›ktan sonra hileli bir referandumla otokratik bir meclis kurdu, ard›ndan Çeçenistan’da y›k›c› bir savafl bafllatt›. Popülaritesinin iyice düfltü¤ü bir s›rada iktidar›n› yeniden elde etmek için askeri darbe girifliminde bulunmay› düflünürken, onu yeniden seçtirmek için Amerikal› kampanya menajerleri kiralayan mali oligarfli yöneticileri taraf›ndan
son anda kurtar›ld›. Yönetimdeki ikinci döneminde yaflanan mali çöküfl bu dönemin en önemli olay›d›r; bu mali çöküfl
Rusya’y› artan d›fl borçlar›n› ödemeye zorlad› ve rublenin büyük oranda develüasyona u¤ramas›na yol açt›.
Ancak yine de Yeltsin’in yönetimi, deyim yerindeyse, etkileyici derecede baflar›l›yd›. Rusya’da her standart piyasa
ekonomisine geçifl giriflimi daima kaotik ve uzun bir süreç oluyordu. Bunun ilk koflulu geri dönülmez bir biçimde kapitalizme ba¤l› siyasal bir sistemdi. Yeltsin -iktidar›n›n sonlar›na do¤ru- bu sistemi oturtmay› da baflard›. Bunu, k›sa bir
süre sonra ço¤u Rusun gözünde itibar kaybetmesine ra¤men baflarm›flt›, çünkü dönemin üç kararl› gücünün deste¤i arkas›ndayd›: Bat›, oligarfli patronlar› ve entelijansiya. ‹lk ad› geçen güç, tabii ki en önemli olan›yd›. Amerikal› ve Avrupal› yetkililer ondan emindiler. Dönemin üst düzey siyasal dan›flmanlar›ndan birinin dedi¤i gibi, “Yeltsin’in en iyi taraf› anti-komünist olmas›yd›.” Bu her fleyi aç›kl›yordu. Herhangi bir pot k›rsa da, hareketleri baya¤› veya y›l›fl›k olsa da,
Clinton yönetimi ondan deste¤ini esirgemeyip onu Reformlar›n Garantörü ilan etti. Rus devletinin ödeme gücü tümüyle Bat› kredilerine ba¤›ml› oldu¤u için IMF’ye operasyon yasalar›n› görmezden gelmesi tembihlendi, IMF de Aile’yi parasal yard›m anlam›nda sonuna kadar destekledi. Yeltsin’in karfl›s›na ç›kabilecek tüm adaylar, Bat›’n›n Kremlin’i ele geçirme çabalar›n› etkisiz k›lacak vetonun fark›ndayd›lar ve hiçbiri davas›n› ciddi olarak ortaya koymuyordu. Onlara göre, ekonomide kârl› olan her fleyi cebine indirmifl bir avuç mali oligarfli patronu, kazand›klar› milyarlar› Yeltsin’in iktidarda kalmas›na borçluydular ve iyi gününde de kötü gününde de onu korumaktan vazgeçmeyeceklerdi.
Strobe Talbott ile Boris Berezovsky’nin iyi niyeti her ne kadar iyi bir koz say›lsa da, rejimin ülke içinde az da olsa
toplum deste¤ine ihtiyac› vard›. Rejim bu deste¤i daha çok önceki entelijansiyan›n saflar›nda buldu; bu entelijansiyan›n genç ve iyi yerlere yerleflmifl unsurlar› nihayet meslek sahiplerinden oluflan bir orta s›n›fa (Bat› görünümlü, varl›kl› ve toplumdan ba¤›ms›z bir s›n›fa) dahil olabilecekleri duygusuna sahiptiler. Bu tabaka do¤al olarak liberal bir görüfle
sahipti, zira deneyimini ziyadesiyle yaflad›¤› kendini kay›ran bir devlet bürokrasisinin keyfili¤ine karfl› kendini korumak zorundayd›. Ama bu istekli orta s›n›f 19. yüzy›ldaki öncüllerinden daha Bat›c›yd›, çünkü Bat› art›k sadece iyi bir
8) En son veriler için bkz. Economist Intelligence Unit, Country Profile-Russia 2001, s. 30 vd.
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hayat›n kayna¤› de¤ildi, ayn› zamanda siyasal ve kültürel tan›nman›n da kayna¤›yd›. Rus halk›n›n pek e¤itimli olmayan
kesimiyse bu tür konulara ald›r›fl etmiyordu; bu kesim en iyi ihtimalle yeni bir ‘normal Avrupal›’ (po-evropeiski normalyne) Ruslar eliti için potansiyel bir seçmen kesimini oluflturmaktayd›. Tüm bunlar daha ziyade tipik bir yar› çevresel durum yaratm›flt›: Meslek sahiplerinden oluflan istekli Bat› tarz› bir orta s›n›f ile küçük mal sahipleri, otokratik iktidar›n
önünde engel oluflturabilecek ve zaman içinde onun demokratik bir yap› kazanmas›n› sa¤layacak geleneksel bir burjuvazinin bofllu¤unu doldurmaya adayd›.
Rusya’da bu tabaka, neo-Çarist üç renk alt›ndaki Kremlin’e iki koldan ba¤l›yd›. Eski Politbüro üyesi ve b›rak›n liberal olmay›, entelektüel bile olmayan Yeltsin, buna ra¤men komünist bürokrasinin üst düzey liderli¤inden uzaklaflt›r›ld›ktan sonra coflkulu liberal reformculardan oluflan entelijansiya önderlikli bir blokun yard›m›yla iktidara gelmiflti.
A¤ustos 1991’deki askeri darbe giriflimine karfl› direniflin önderli¤ini yapan ve SBKP’nin yasal varl›¤›n› sona erdiren kifli oydu. Bu tarihsel borcun d›fl›nda ve ondan da önemlisi, genelde Yeltsin’in meflruiyeti ile araçlar› -iktidara geldikten
sonra- entelijansiyan›n kendine özgü nedenlerle sab›rs›zl›kla bekledi¤i Bat›’dan gelmiflti. Dolay›s›yla, Yeltsin’in politikalar› ne kadar flüpheli olursa olsun fark etmezdi, entelektüeller onunla asla bafl edemezlerdi. Ama zaman içinde bölünmeler ortaya ç›kmaya bafllad›. Baflkan dan›flmanlar›, medya çal›flanlar›, reklam yöneticileri, vb. yeni rejimden kâr ve konum elde ederken -baflka bir deyiflle, yeni zenginlerle veya ‘Yeni Ruslar’ maiyetiyle birleflirken- di¤er bir kesim eski ideallere ba¤l› kalarak bölünmüfl, gittikçe etkisini yitirmeye bafllam›flt›. Bu ikinci kesimin görüflleri, sesini özellikle 1993
Çeçen Savafl›’nda (son derece karfl› oldu¤u bu savafl s›ras›nda) duyuran ideolojik bir tasar› olan NTV-Itogi-Segodnya-Ekho Moskvy kompleksinde ifadesini buldu. Tek alternatif Zyuganov’un gerici neo-komünizmi oldu¤u sürece bu grup
Yeltsin’i desteklemeye kararl›yd›. Ama Yeltsin’in ikinci yönetim döneminin sonuna yaklafl›l›rken, onun ayr›lacak olmas›ndan dolay› ortada hissedilir derecede bir rahatlama havas› esmeye bafllad›.
Anti-Gorbaçov
Yeltsin’in 1999’un A¤ustos ay›ndan Aral›k ay›na kadarki dönemde cumhurbaflkanl›¤› yetkisini kullanarak bulundu¤u faaliyetler (önce Putin’i Baflbakan atam›fl, sonra görevden çekilerek onun otomatik olarak Cumhurbaflkan› olmas›n›
sa¤lam›flt›) 2000 sonbahar›nda yap›lacak seçimlerde onu geride b›rakmak için çeflitli manevralar yapan siyasal rakiplerinin flaflk›nl›ktan donakalmas›na neden oldu. Bu hile muhtemelen Kremlin’in iyi ödüllendirilen kumpasç›lar› veya bu
kiral›k Rus entelektüellerinin kendileri için kulland›klar› adla ‘siyaset teknisyenleri’ taraf›ndan öncelikle ‘Aile’yi -Yeltsin ve k›zlar›n›, Chubais gibi mabeyncileri ve önde gelen oligarfli patronlar›n›- gelecekte yap›labilecek yasal uygulamalar›n risklerine karfl› korumak amac›yla tezgâhlanm›flt›. Putin’in göreve geldikten sonraki ilk icraat›, patronunun yarg›lanmas›n› önleyen dokunulmazl›k karar›n› onaylamak oldu. Görünüflte Cumhurbaflkan›’n›n bu flekilde selefini seçmesi, dedazo adl› Meksika’daki o eski uygulamaya benziyor gibiydi. Ama PRI prosedürü, ortada olmayan kurumsal bir istikrara ba¤l›yd› elbette. Bu prosedürün Rusya’da sorunsuz biçimde ifllemesi pek ihtimal dahilinde de¤ilmifl gibiydi.
Moskova’da tam vaktinde yaflanan patlamalar ve Da¤›stan’da ç›kan çat›flmalar her fleyi de¤ifltirdi. Baflbakanl›k koltu¤una otural› daha bir ay geçmemiflti ki, Putin bu olaylar› durdurmak üzere Çeçenistan’a karfl› büyük çapl› ikinci bir savafl bafllatmay› düflünmeye bafllam›flt›. Seferberlik -a¤›r bomba uçaklar›, tanklarla toplar, büyük alaylar- uzun sürece¤i
düflünülerek ve ayr›nt›l› bir biçimde haz›rlanm›flt›. Yeltsin ona Cumhurbaflkanl›¤›’n› teslim etti¤i s›ralarda Putin, s›radan insanlar›n hayatlar›yla ülkenin bütünlü¤ünü tehdit eden bir terörist grubunu yok etti¤ini iddia ediyordu. Yap›lan
anketlerde oy oran› birkaç hafta içinde müthifl bir yükselifl göstererek neredeyse s›f›rken tavana vurdu. Yeltsin’in vasiyetini ya¤malamak için rekabete haz›rlananlar ise bu beklenmedik kafileye bal›klama atlad›lar. 2000 sonbahar›nda Putin, Yeltsin’in tüm oylar›n› da silip süpürerek Cumhurbaflkan› seçildi.
Bu KGB albay› kendi tarz›n› ortaya koydu ve ans›z›n devletin bafl tasar›lar›na Gorbaçov’un paradigmatik bir karfl›t
imgesini yerlefltirdi. Ruslar›n çok az konuflan, etrafa maço zindeli¤i ve ifl disiplininden taviz vermedi¤ini belli edip sert
bir hava saçan, muhabirlerden ve meclisteki gevezeliklerden hofllanmayan, askeri-s›nai kompleksini öven, etnik ayr›mc›lara karfl› elindeki tüm gücü kullanan ve ulusal disiplinden yana olan bir liderleri vard› flimdi. Ama özünde, en çarp›c› özelli¤i, Yeltsin’inkiyle taban tabana z›t bir kiflili¤e sahip olufluydu. Asl›nda siyasal anlamda, Putin’in iktidar formülü baz› aç›lardan halefinden apart›lm›flt›. Bat›, ortada restorasyonun devam etmemesi gibi bir sorun olmad›¤›ndan emin
olduktan sonra daha önce sözünü etti¤imiz nedenlerden (Avrupal›lar Çeçenistan’daki k›y›mdan flikâyetçiydi, Amerikal›lar IMF’ye teminat vermekten ve çokulusçuluk ritüellerinden elini ete¤ini çekmiflti) dolay› bu yeni devlet adam›yla
aras›na mesafe koydu. Entelijansiyan›n büyük bölümü, her ne kadar Çeçenlere karfl› yap›lan ikinci savafl konusunda birinci savafltakine oranla seslerini daha az yükseltmiflse de, Sovyet korporatif yasalar›na hiç dokunmam›fl olan bir gizli
polis yetkilisine duyduklar› güvensizli¤in üstesinden bir türlü gelemediler. Yeltsin’in yönetimi s›ras›nda kendilerini az
çok özgür hissetmifl olan oligarfli patronlar›, dize getirmek için onlara gözda¤› vermekten veya onlar› tutuklamaktan geri durmayan bir iktidar›n yönetimi alt›nda hiç de rahat de¤ildiler.
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Ama muhasebe defterinin bu k›sm›ndaki görece siyasal yat›r›m kayb›n›, genifl tabanl› bir halk deste¤i, kurumsal ayg›tlar›n s›k› denetimi ve Yeltsin dönemindekinden çok daha iyi bir ekonomik iklim ziyadesiyle karfl›l›yordu. Yeltsin aç›s›ndan hep sorun ç›karm›fl olan Duma, flimdi, Putin’in oy sand›klar›ndan zaferle ç›kmas› için hemen tekrar göreve ça¤r›lan itaatkâr bürokratlar›n oluflturdu¤u Baflkanl›k kurulunun ›l›ml› ço¤unlu¤yla birlikte hareket eden ehil bir birlikti.
Ço¤u Yeltsin’in kafas›n›n dumanl› oldu¤u günlerde s›n›rs›z yetkilere sahip tümüyle özerk yöneticiler haline gelmifl olan
bölge valilerinin yetkileri merkezden gönderilen bir dizi ‘tam yetkili’ görevli taraf›ndan s›n›rland›r›lm›flt›. Ba¤›ms›z yay›nc›l›k y›ld›r›lm›fl veya etkisiz hale getirilmiflti; Kremlin, bir zamanlar Gusinsky’nin imparatorlu¤u olan fleyin denetimini ele geçirmifl ve rüflvete eskisinden çok daha düflkün olan medyay› potansiyel muhalefeti önemsiz göstermek veya
onu susturmak için kullanmaya bafllam›flt›. Rus devletinin bu flekilde yeniden merkezi bir hale getirilmesinde son iki
y›lda yaflanan ekonomik gerilemenin -kredi borçlar›n› ödeyemedi¤i 1998’den beri rublenin befl kat de¤er kaybetmesi ve
petrol fiyatlar›n›n tavana vurmas›- etkisi büyüktü. 2000 y›l›nda, Sovyetler Birli¤i’nin çöküflünden beri ilk kez bütçe tekrar düze ç›km›fl, ticari art›k de¤er oluflmufl ve yüzde 8’lik bir ekonomik büyüme kaydedilmiflti. Bu hâlâ hassas bir iyileflme say›lmaktad›r, ama toplumun her kesiminde etkisini hissettiren bir geliflmedir.
Dolay›s›yla, s›radan Ruslar yeni ay›k, çal›flkan cumhurbaflkanlar›ndan memnun kald›lar. Yine de bu derin bir destek
de¤ildi; tümüyle halk›n g›yabi bir deste¤iydi. Politikac›lar di¤er destek gruplar›n›, alternatifleri olmad›¤› için, böbürlenen konuflmac›lar veya yiyici manipülatörler olarak Rus sahnesinde görünmesine izin verdiler. Ruslar›n sessiz ço¤unlu¤unu genelde çevrelerinden yal›t›lm›fl halde yaflayan, y›pranm›fl, mümkün oldu¤unca dürüst biçimde iki yakalar›n›
bir araya getirmeye çal›flan, kahramanl›kla alakalar› olmayan, cahil, orta yafll› insanlar oluflturur. Bu insanlar yirmi y›l
boyunca umutlar›n›n oynand›¤›na flahit olmufllard›: Brejnevcili¤in ölümcül alacakaranl›¤›n›, perestroyka’n›n yalanc› heyecan›n› yaflam›fllar, Yeltsinli y›llarda ülkenin parça parça çürüdü¤üne ve kinizmin yay›ld›¤›na flahit olmufllard›. Son derece yorgundular ve halk› galeyana getirmek için yap›lan her türlü teflvi¤e karfl›yd›lar. Bir zamanlar faal bir hayat›n katalizörleri olan Rus entelijansiyas›n›n durumu da pek parlak say›lmazd›. Son on y›l içinde Rus entelijansiyas›n› oluflturan kesimin büyük bölümü mesle¤iyle ilgili neredeyse hiç para getirmeyen ifllerde çal›flmak zorunda kald›¤› (Moskova
Üniversitesi’nde profesör maafl› 80 dolard›r) ve gelir düzeyi korkunç biçimde düfltü¤ü, yeni ça¤da kültür ve ifl çevrelerinde rüflvet artt›¤›, belki bunlardan da önemlisi, Rusya’y› ‘normal’, refah ve demokratik bir toplum haline getirmek için
haz›rlanan bunca tasar›n›n ulusun kendi kimli¤iyle ilgili utanç verici bir karikatüre ve bu kimli¤e ihanete dönüflmesinden dolay› ahlâki ba¤›ms›zl›¤›n› yitirdi¤i için demoralize oldu ve toplumsal bir güç olma vasf›n› yitirdi. Yak›n zamanlarda yap›lan anketler, Rus gençlerinin resmi kurulan partilerin hiçbirini desteklemedi¤ini gösteriyor.
‹stikrar ve Çeçenistan
Arkas›na halk›n üçte ikisini alm›fl olan Putin’in Alexander Soljenitsin, Mihail Gorbaçov, Yegor Gaidar, Roy Medvedev ve Tatiana Tolstaya gibi bir arada düflünülemeyecek isimleri destekleyebilmesi, iflte bu tür koflullar alt›nda gerçekleflebilmiflti. Ofisinde gösterdi¤i performans pek yüksek beklentilerle karfl›lanmam›flt›. Tüzel vergi reformu, k›s›tl› ekonomi deregülasyonu ve topra¤›n özellefltirilmesinin ilk ad›mlar› yoldad›r. Di¤er taraftan, askeri reform o zamana kadar
mali kaynak yoklu¤una ve yüksek rütbeli subaylar›n uzun vadeli kayg›lar›na karfl› ilgisiz kalm›flt›. Uluslararas› düzlemde ise, Kursk’un bat›fl›, Ruslar›n Balkanlar’daki rolünün etkisizleflmesi ve Alman hükümetinin Sovyet borçlar›n› silmeyi
reddedifli, Putin’in Cumhurbaflkanl›¤›’n›n ilk y›l›n›n temel özellikleriydi. Ancak, bir hükümetin halk›na yönelik temel
iddias› onlara istikrar sa¤lamak oldu¤unda vasat bir sicil hükümetin gerilemesine neden olmaz. ‹stikrar Putin’in parolas›yd› ve halk›n büyük ço¤unlu¤unun onu kabul ediflini sa¤layan kilit bir unsurdu.
Ancak istikrar daima göreceli bir fleydir. Ço¤u Rusa göre, Putin’in yönetimi Yeltsin’in yönetimiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
flu an için sakin ve yöntemsel görünebilir. Tanklar› Grozni’yi bir kez daha bombalad›ktan iki y›l sonra Rus Ordusu, Çeçenistan batakl›¤›na eskisinden daha derin biçimde batt›.9 Rus Ordusu’nun katliamlar›yla zulmünü artt›rmas›, Moskova’ya karfl› yürütülen gerilla direniflini daha da güçlendirmekten baflka bir ifle yaramad›. Vahflileflmifl askerlerinin kay›p
say›s›, gerillalar›n ülke d›fl›na at›ld›¤› 1996 y›l›n›n kay›p say›s›na ulaflmak üzere. Putin’in yapmay› düflündü¤ü fley, muhtemelen direniflin k›r›lamayacak nitelikte oldu¤u Çeçenistan’›n da¤l›k bölgelerini sürekli abluka alt›na almak ve ovadaki
halk› ikinci bir iç diaspora fleklinde da¤›tmak. Ama diaspora, milliyetçili¤i de besler; tabii liderleri rüflvetle beslenmedi¤i
sürece. Çeçenistan’daki bu fiyaskonun sürmesine engel olmak için Moskova’n›n hantal ve moralsiz ordusunun kat› bask›lar›na son verip dolayl› yönetim gibi daha incelikli emperyal taktiklere baflvurmas› gerekiyor. Ancak tarihsel olarak, Rus
bürokrasisi (ister Çar yönetiminde olsun isterse Stalin, ister Yeltsin yönetiminde olsun isterse Putin) s›n›r›ndaki bu kabilemsi toplumu daima sert, do¤rudan bask› yöntemiyle yönetmeye çal›flm›flt›r. Bugün, on y›ll›k bir h›yanet ve fliddetten
sonra, Çeçenlerin Moskova’ya duyduklar› nefret kolay kolay geçece¤e benzemiyor.
9) Ayr›nt›lar için bkz. benim “Che Guevaras in Turbans” bafll›kl› makalem, NLR I/237 içinde, Eylül-Ekim 1999, s. 3-27 [söz konusu makale Türkçe’de
“Sar›kl› Che Guevara’lar” ad›yla Özcan Özen ve Osman Ak›nhay’›n haz›rlad›klar› Çeçenistan: Yok Say›lan Ülke bafll›kl› derlemede yer alm›flt›r: Everest
Yay›nlar›, Kas›m 2002].
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Çeçenistan’da zafer kazanma iddias›yla iktidar›n›n süreklili¤ini sa¤lamaya çal›fl›rsa, Putin’in kötü bir açmazla karfl›
karfl›ya kalmas› veya gelecek seçimlerden yenik ç›kmas› iflten bile de¤ildir. S›radan Rus halk› onun peflinden gittiyse de,
görüflleri emperyal amaçlar›na veya ulusal kincili¤e yabanc›d›r. Çeçenistan’daki savafl› ancak oraya giden askerler kendi çocuklar› olmad›¤›, zorunlu askerlikten kaçacak paralar› veya becerileri olmayan proleter banliyölerin gençleri oldu¤u sürece destekleyeceklerdir. Vietnam ve Afganistan deneyimleri bu flekilde verilen ilk desteklerin zaman içinde güvenilmez oldu¤unu kan›tlam›flt›r. Entelijansiya ise daha güvenilmezdir. Rus liberaller, öncelikle kendilerini Bat›’yla tan›mlad›klar› ölçüde, kültürel anlamda halktan koptuklar›n› gördüler. Bunlar, Polonya’n›n, Maceristan’›n veya Balt›k devletlerinin daha baflar›l› sosyalizm-sonras› entelijansiyas›s›n›n yapt›¤› gibi, milliyetçi duygularla cilalanm›fl genifl bir siyasal
blokla bir araya gelip ayn› zamanda Avrupa’dan makul ölçüde kabul görme beklentisi içinde olamazlar. Toplumsal ve
co¤rafi anlamda Moskova, St. Petersburg ve di¤er birkaç kent içinde yal›t›lm›fl halde bulunan Rus entelektüelleri, Çeçenistan’daki katliama ucundan k›y›s›ndan bulaflm›fl olman›n suçlulu¤unu yaflamaya mahkûmdurlar ve baflka herhangi
bir gruptan daha erken bir dönemde parçalara ayr›lmas› kuvvetle muhtemeldir. Bu yaz itibariyle, öyle görünüyor ki Putin, ne kazanabilece¤i ne de kurtulabilece¤i bir savafltan s›yr›lman›n yollar›n› aramak durumunda kalacak.
Kal›c› Özgürlük Operasyonu
11 Eylül’de uçaklar gökyüzünden bomba gibi ya¤arken Rusya’daki durum böyleydi. Çeçenistan’daki katliam, ans›z›n
tüm uluslararas› topluluklar›n terörizme karfl› verdi¤i savafl›n ön cephesi haline geliverdi. M›r›lt› halinde de olsa hâlâ bar›flç› bir anlaflman›n gereklili¤inden söz eden Rusya’n›n savafl çabalar›na karfl› yap›lan tüm elefltirileri susturdu. Bat›’dan
ak›l alan entelijansiya, barbar bir fundamentalizme karfl› uygarl›k davas›n›n üzerine atlad› hemen. Uzun süreli önyarg›lar› bir kenara b›rakan Kremlin, Amerikan savafl makinelerini Orta Asya’daki arka bahçesine buyur etti. Diplomasi tarihinde yeni bir sayfa aç›l›yordu art›k.
‘Kal›c› Özgürlük Operasyonu’ SSCB’nin çöküflünden beri Rusya’n›n küresel kapitalizm dünyas› içindeki gelece¤i sorununu herhangi geliflmeden daha güçlü biçimde ortaya koymufltur. Rusya daha önce y›k›c› patlamalardan iki kez kurtulup toparlanm›fl ve öncekinden daha büyük bir imparatorluk haline gelmiflti. Ancak bu seferki düflüfl 17. yüzy›lda veya 20. yüzy›l›n bafllar›nda yaflanandan daha büyüktü ve eski yöntemlere geri dönmenin imkân› yoktu. Tarihsel olarak,
geleneksel stratejik iyileflme modelinin alt›ndaki hal› çekilmiflti. Bugün Rusya’n›n jeopolitik üstünlü¤ünü onarmak için
yap›lacak statikçi bir yeniden düzenleme giriflimi anakronizmden öte bir anlam tafl›mayacakt›r. So¤uk Savafl’›n sona ermesiyle ve Sovyetler Birli¤i’nin tarihe kar›flmas›yla birlikte Rusya tarihsel bir dibe vurmuflluk içinde. Küçük bir kapal›
bölge olan Çeçenistan’› -birkaç yüz mil karelik bir alan içinde birkaç yüz bin insan›n yaflad›¤› bir yer- ç›lg›nca dövüp
ezmesi, ancak Slav topraklar›nda yaflad›¤› muazzam kay›plar›na karfl›l›k yapt›¤› hastal›kl› ve bilinçsiz bir hareket olarak
yorumlanabilir; Ukrayna ile Beyaz Rusya’n›n kendisinden kopmas›, Moskova’y› Boris Godunov’un zamanlar›nda sahip
oldu¤undan daha küçük topra¤a sahip bir yer haline getirdi: Yaflad›¤› bu flok öylesine büyüktü ki, Rusya devleti hâlâ
kopan uzuvlar›n›n g›d›kland›¤›n› hissediyor. Bu korkunç küçülme sadece topraksal anlamda de¤ildir, ayn› zamanda nüfusta da belli bir küçülme söz konusudur. On as›rdan beri süren nüfus art›fl› tersine bir seyir izlemeye bafllam›flt›r. Bugün Rusya, Pakistan’dan daha az bir nüfusa sahiptir. Belli bafll› büyük ülkelerin sahip oldu¤u varl›klardan elinde sadece çürümeye yüz tutmufl nükleer bir cephaneli¤i kalm›flt›r; bunu da giriflebilece¤i d›fl operasyonlarda (Kafkaslar’da veya Türkistan’da küçük çat›flmalar veya gözda¤lar›) kullanmas› imkâns›zd›r. fiimdi orada bile tekelci bir müdahalecilik
gösteriflinden vazgeçmifl durumdad›r.
Bu yeni ›l›ml›l›¤›n nedenini anlamak asl›nda hiç de zor de¤ildir. Mali özerkli¤inde yaflad›¤› büyük düflüfl nedeniyle
Sovyet sonras› devletin eli kolu s›k› s›k› ba¤lanm›fl durumdad›r. D›fl borçlar› Moskova’y› tarihinde hiç görülmemifl biçimde Bat›’n›n rehini haline getirmifltir; 1914’e do¤ru, düflüfle geçmifl bir Çar yönetiminin savaflt›¤› taraf›n devletleriyle
antlaflmalar yapmak ve Britanya ‹mparatorlu¤u ve Fransa’yla aras›ndaki jeopolitik rekabete son vermek zorunda kald›¤› zamanlardakinden daha fazla hem de. Bir as›r sonra Rusya’n›n ekonomik ba¤›ml›l›¤›na neden olan ekonomik zay›flamas›, çevresel devletlerin küresel firma ve piyasalar kar›fl›s›nda yaflad›klar› genel zay›flaman›n da ötesine geçmifl durumdad›r. Moskova’n›n bütçesinin dörtte biri borç ödemelerine ayr›ld›¤› için, politika manevralar› için ayr›lan kaynak
son derece k›s›tl›d›r. Amerika’n›n Yeltsin döneminde muazzam boyutlara ulaflm›fl olan iç siyaset sistemi üzerindeki nü10) Ruslar bu gerçekten habersiz de¤illerdir. Putin’in Rusyas›’nda siyasi f›kralar›n o ünlü karfl›-kültürünün yeniden ortaya ç›kmas›, daha otoriter
bir dönemin iflaretidir. Geçen y›l›n Kas›m ay›nda, eski Sovyet milli marfl›n›n gözden geçirilip yeniden yaz›ld›¤› (Stalin’in gözde flairi Sergei Mihalkov hâlâ hayattayd› ve eski metnini kendi elleriyle yeniden gözden geçirip düzeltmiflti –çok az yerini ama) s›ralarda, internette anlafl›lmas› güç bir
f›kra dolaflmaya bafllam›flt›: Devlet baflkan› Putin’e Coca-Cola’n›n genel müdüründen bir telefon gelmifl. Genel müdür, “SSCB’nin k›z›l bayra¤› aynen kalabilir, ama orakla çekicin yerine Her zaman Coca-Cola logosunun konmas› karfl›l›¤›nda Rus hükümetine emekli ayl›¤› ba¤layaca¤›z,” diye
bir teklifte bulunmufl. Putin mükemmel bir Alman aksan›yla, “Ein moment!” demifl; telefonun ‘sessiz’ dü¤mesine basm›fl ve baflka bir hattan Baflbakan’› aram›fl: “Kasyanov, birileri ciddi bir teklifte bulunuyor. Üç renk için Aquafresh’le yapt›¤›m›z son promosyon anlaflmas› ne zaman sona eriyor,
lütfen söyler misin?”
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fuzu, bu nüfuzu garanti alt›na alan IMF acil yard›m fonlar›yla birlikte art›k gerilerde kald›. Ama bu rejim hâlâ d›fl yard›mlara s›k› s›k›ya ba¤l› bir rejimdir. Bat›, elbette, özünden çok fley yitirmifl olan Rusya’n›n ba¤›ms›zl›k görüntüsünü10
korumak için diplomatik tutumunu sürdürmek amac›yla elinden geleni yapacakt›r yine; Kremlin’de görev bafl›ndakilere sayg› gösterecekti, zaman zaman yetkililerin yönetimlerine iliflkin kayg›lar›n› dile getirecekti, vb. Tüm bu zevahiri
kurtarma faaliyetlerinin alt›ndaki gerçekler Moskova’n›n NATO’nun s›n›rlar›na kadar yay›lmas›na karfl› hiç ses ç›karamamas›nda (baba Bush sözlerinin arkas›nda durmad›¤› halde), nihayet, Washington’›n Balkan Savafl›’yla ilgili arzular›n› yerine getirmesini kabul etmesinde veya ABM Anlaflmas›’n›n kald›r›lmas›na karfl› kendisinden beklenenden fazla muhalefet etmesinde görülebilmektedir. Rus hava sahas›n› Amerikan bombard›man uçaklar›na ve Özbek üslerini ABD birliklerine açarken Putin, o zamana kadar ister istemez yap›lan fleylere bir iflbirli¤i havas› vermeyi tasarlam›flt›.
Ama imparatorluk seçene¤i kapand›ysa e¤er, Rusya’daki ça¤dafl kapitalizmin gelece¤i ne olacakt›? Daha normal birikim modelleri için uygun baz› koflullar›n yavafl yavafl belirdi¤ine flüphe yoktur –‘yeni istikrar’›n anlamlar›ndan biri de
budur. Ama Rus giriflimcilerin ço¤u dünya piyasalar›na aç›lmaya gönülsüzdür ve genelde iç piyasan›n korumas› alt›nda almaktan memnunlard›r. Bat›’yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda ucuz olmalar›na ra¤men Rus iflçileri, Üçüncü Dünya’da bolca
bulunan ve kolayca eriflilebilir iflçilerden daha masrafl› ve disiplinsizler. Bugün ülke, Bat›l› flirketlerin gözünde cazip bir
yer durumunda, ama sadece hammaddelerle ilgili bir ihracat zemini olmaya müsait ve potansiyel bir tüketici yo¤unlu¤una sahip olmas› dolay›s›yla. Sanayi üretimi son on y›l içinde yar› yar›ya düfltü. Rusya bir kez daha, çok az imalat rekabeti kapasitesine ve ilkel hizmet seviyelerine sahip temel emtialar üreten tipik bir çevresel üretici haline geldi. Bugün
temel ihracat ürünleri flunlard›r: Almanya’ya petrol, ‹talya’ya benzin, Türkiye’ye fahifle, K›br›s’a sermaye. Bu model ayn› flekilde devam ederse, Putin rejimi daha çok o eski büyük Latin Amerika ülkelerinin rejimine benzeyecek –yani,
ABD’den ald›¤› gayri resmi bir yarg› yetkisiyle faaliyet gösteren, kabile reislerine çok düflük vergi uygulayan, ama onlardan yabanc› tahvil sahiplerini elde tutacak ve merkezi bask› ayg›t›n›n kasalar›n› ikmal edecek kadar mineral zenginlik elde eden, seçimle ifl bafl›na gelmifl gibi görünen bir iktidara sahip bir rejime. K›sacas›, bir tür Porfiriato’ya benzeyecek, ama onun geliflim ruhuna sahip olmayacakt›r; ayn› zamanda onun gibi içten içe kaynayan bir halk hoflnutsuzlu¤u
olmayacak, onun yerine seyreltilmifl bir hoflnutsuzluk görülecektir.
Yine de emperyal devletlerin genetik flifreleri kolay kolay de¤iflmez. Yüzy›llard›r süregiden refleksler Rus bürokrasisinin içine ifllemifltir; o kadar ki, Yeltsin döneminde bu refleksler inan›lmaz derecede artm›flt›. Daha da artan bir küreselleflme içinde askeri koruma tedarikinin bizatihi kendisi de pazarlanabilir bir meta haline gelebilir, t›pk› modern dünyan›n ilk dönemlerinde oldu¤u gibi. Rus ordular› bugüne kadar asker varl›¤›n› daima zorunlu hizmet yoluyla karfl›lam›flt›r, ama bugün art›k profesyonel bir ordu kurmaktan söz ediliyor. Böyle bir fley gerçekleflirse, önünde parlak bir kiral›k devlet olma flans› vard›r –belli bir para karfl›l›¤› dünyan›n fokur fokur kaynayan bölgelerinde istikrar› sa¤lama riskini ve zorluklar›n› gö¤üsleyen bir devlet. Böyle bir fley, e¤er gerçekleflirse, tümüyle Ruslara özgü olacakt›r –bafllang›çta Türkiye’ye veya Meksika’ya benzeyecek, sonra farkl› amaçlarla bask› uygulamaya bafllayacakt›r. E¤er Putin fazla de¤il, idare edecek ölçüde baflar›l› bir yönetici oldu¤unu kan›tlarsa bile, sonraki on y›lda korumac›, yar›-otoriter, kaç›n›lmaz biçimde rüflvetçi, ama eski imparatorlu¤un kal›nt›lar›na iç denetimlerinde yard›mc› olan daha eli yüzü düzgün bir
Rusya ortaya ç›kabilir. Bat›, Rusya’ya dünyan›n bu k›sm›n› elinin alt›nda bulundurma konusunda kendisine yard›mc›
olacak bir ülke olarak bakmakta türlü nedenlerle hakl›d›r. Aral Nehri’nin her iki taraf›nda neyin baki kalaca¤› bilinmez,
ama bu fleyin özgürlük olmayaca¤› kesindir.
(Türkçesi: Gürol Koca)
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