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De¤iflim programlar›yla gelen Bat›l› ö¤renciler, bizde, 1980’lerin bafl›nda Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki yatakhane arkadafllar›nda nas›l da hayret uyand›r›rd›. Ço¤u, caddelerde tanklar, havlayan köpekleriyle devriye gezen polisler göreceklerini sanarak gelmifllerdi. Oysa,
SSCB baflkentinin, olmayacak kadar sere serpe de¤ilse bile, çok güvenli bir kent oldu¤unu görmüfller, yine, Sovyet flampuanlar› ya da do¤rusunu söylemek gerekirse onlar›n ölçüsüz derecede fl›k, güvenilir gördü¤ümüz BiC’leriyle de¤ifltirmeye tercih etti¤imiz ballpoint kalemleri sat›n alabiliyor olmaktan etkilenmifllerdi. Bizim o so¤uk diyarlar›m›zda
geçirdikleri bir y›l›n sonuna geldiklerinde de bu egzotik, fakat samimi
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yarat›klar, hiç sektirmeden, “Of, Princeton’a (Oxford’a, Tokyo’ya, Uppsala’ya) dönecek olma fikrinden öyle nefret ediyorum ki,” diye s›zlan›rlard›. Mikrobu kapm›fllard›.
Ama hangi mikrop? Kollar›nda k›z›l bantlar›, üniversite giriflinde geçifl izinlerini flevkle kontrol eden Stalinist ninelerde ya da ö¤renci kantininin fazla kaynam›fl kara bu¤day lapas›nda, v›c›k v›c›k stroganofunda
meftun olunacak ne vard› ki? Do¤ru, sistemin mant›k d›fl› iç bölgelerinde gezinebilmek için çevrilmesi gereken küçük y›k›c› dolaplarda büyük
bir yarat›c›l›k vard›. Princeton’da oldu¤u gibi öyle kampüsteki kitabevine ya da kütüphaneye gidip okumak istedi¤iniz kitab› al›p ç›kamazd›n›z.
Ya talep çoklu¤undan ya ‘ideolojik bak›mdan flüpheli’ olduklar›ndan ya
da her ikisi yüzünden, iyi fleyler el alt›nda de¤ildi. Fernand Braudel’in bir
kitab›n› sat›n almak, yay›n camias›yla ba¤lant›lar› olan bir arkadafltan gelecek tüyo üzerine aç›l›fl›ndan çok önce dükkân›n d›fl›nda kamp kurmak; sonra tek bir kitab› de¤il, yatakhanedeki arkadafllar için ya da söz
gelimi Ray Bradbury’yle takas etmek için koca bir sand›¤› yüklenip ç›kmak demekti. (Mesela ben The Wretched of the Earth’ü eski bir Playboy
karfl›l›¤› alm›flt›m.) Ya da s›n›rl› say›da insana aç›lan ‘özel’ yabanc› kaynakl› materyal koleksiyonu Spetskhran’da genç bir kütüphaneci han›mla
arkadafll›k kurman›z, sabah›n ilk saatlerine dek sürecek okuma âlemi
için bir geceli¤ine haram bir fleyler, mesela New Left Review ödünç alabilmek için yalvarman›z gerekirdi. Do¤ru tabii, biraraya geldi¤imizde,
mesela mutfaklarda ya da merdivenlerde, sigara üstüne sigara yakar, Fellini’nin Amarcord’undan, Djilas’›n New Class’›ndan Pink Floyd’a, cinsel
devrime, bayat resmi ideolojinin d›fl›nda kalan ne varsa konuflurduk.
Geriye dönüp bak›nca biz genç entelektüel kaçakç›lar için oldukça korkutucu anlar oldu¤unu görüyorum; özellikle de Sovyet sisteminin dokular› bizi yakalamayacak kadar sertleflti¤inden, gençlikteki o kurallar› k›rma zevki genelde güvenli bir hal ald›¤›ndan beri.
Perestroyka s›ras›nda, birlikte çal›flan California’l› terapist bir çiftle
tan›flmak, bu genç Slav hayranlar›n bize neden öyle korkunç derecede
samimi göründü¤üne dair faydal› bir kanaat edinmemi sa¤lad›. Bu müreffeh çift, yenice özgürlefltirilmifl Rusya’n›n, Amerika’n›n kendi tahayyülüne göre gelifltirilmesi için -samimiyetle tabii- gelen ilk misyoner
soytar›lar tak›m›ndand›. Nöro-linguistik programlama denilen, terapistin yak›nl›k kurmaya giriflmeden önce görüflmeye ald›¤› kiflideki psiko-
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lojik savunma mekanizmalar›n› tespit edip de¤erlendirmesini gerektiren, son moda bir zihinsel iyilefltirme tekni¤ini yaymaya gelmifllerdi.
Esprilerden yüz ifadelerine, beden dilinden gözlerin hareketine uzanan
bir yelpazeyi kapsayan bu mekanizmalar, sosyal bak›mdan yetkin bütün insanlarda bulunuyor -bana, tercümanlar›na, son akflamlar›nda
içerken anlatt›klar›na göre- insan›n kendine saklad›¤›n› düflünebilece¤i
fleyleri gizlemeye yar›yordu. ‘Normal’ bir yetiflkinde, de¤iflerek kullan›lan böyle sekiz bilinçalt› mekanizma bulunmas› gerekiyordu; münzevi
birinde on-on iki mekanizma gözlenebiliyordu; yirminin üzeriyse alarm
sebebiydi. Californial›lar, havaalan›ndan flehre gelirken, ilk akflam yeme¤imiz s›ras›nda benim davran›fllar›mda yirmi yedi savunma mekanizmas› tespit ettiler; ertesi sabah kahvalt›da birkaç tane daha gözlediler. Birkaç gün geçmeden biz yerlilerin, hepimizin, yabanc›larla temas
halindeyken kibar ve entelektüel olarak ilgili, belki Amerikan zevklerine göre biraz fazla müstehzi görünmekle birlikte, gayr› ihtiyari kulland›¤›m›z, onlarca ak›l-öncesi numaram›z bulundu¤unu gördüler. Anlad›lar ki, modelleri soyut bir insani normu de¤il, memleketleri Orange
County’nin ölçülerindeki cimrili¤i gösteriyor. Kentli genç Sovyetlerin,
üç kat daha kal›n bir yal›t›m› var.
Ancak bu yal›t›m katmanlar›, giysiler gibi duruma uygun olarak kuflan›l›yordu; kal›nl›klar›ysa ortama ba¤l›yd›. Terapistler, sonu gelmez
kuyruklarda ya da resmi toplant›larda, Sovyet davran›fl›n›n daha baflka
savunmac› tuhafl›klar›n› görebilirlerdi: Böyle ortamlarda, afl›r› alayc› bir
gevezeli¤e kap›labiliyor ya da tam tersine, bizim basitçe gözleri aç›k
uyumak dedi¤imiz türden, kendi kendimize derin bir transa geçebiliyorduk. Fakat katmanlar çok ince de olabiliyordu, sonra da insani iliflkilerin bütün o t›k›rt›lar› ve k›v›lc›mlar› her yana uçuflabiliyordu. Dostlar›n, dostlar›n dostlar›n›n -ayn› kafadan insanlar›n, k›saca vse svoi, ‘bizden’ olanlar›n- biraraya geldi¤i gayr› resmi toplant›larda savunma mekanizmalar› tümüyle bir kenara b›rak›l›yor; sonra da altm›fll› ve yetmiflli kuflaklar›n kült yazar› Saint-Exupery’nin deyifliyle ‘insani etkileflimin
zenginli¤i’ serbestçe ak›yordu. Bat›l›lar›n ço¤unun kapt›¤› mikrop da
burada gizliydi büyük ihtimalle. Berkeley’den konuk bir akademisyen
bunu özlü, belki de fazla kapsay›c› bir biçimde flöyle ifade etmiflti:
“Amerika, duygusal bak›mdan bir çöl.”
Duygusal çeflitlili¤in, yo¤un yaflaman›n, Rusya’n›n neden kaç kuflakt›r Bat›l›lar› cezbetmeyi sürdürdü¤ü sorusuna maneviyat üzerine Slavo-
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fil gevifl getirmelerden daha iyi bir aç›klama sundu¤una kuflku yok.
Goffman, Collins ve Stinchcombe gibi büyük sosyologlar, yaln›zca bu
cazibenin do¤as›n› de¤il, kayna¤›n› anlamam›za da yard›mc› olabilirler:
Rus hayat›n›n hiç bir zaman yeterince kurumsallaflmam›fl olmas›. Art›k
geleneklere ba¤l›, onlar taraf›ndan yönlendirilen bir Gemeinschaft cemaati olmasa -Çeçenisten gibi yerler d›fl›nda- da, Rusya, Büyük Petro’dan bu yana, en az›ndan teorik olarak insani iliflkilere so¤uk ve resmi bir ak›lc›l›¤›n hakim oldu¤u kapitalist Gesellschaft’›n da gerisindedir. Eski bir f›kraya bak›l›rsa, Sovyetler Birli¤i’nde bir çekiçle ve gönülden bol kepçe küfürle çözülemeyecek sorun yoktur. Bunun baflka türlü
olamamas›n›n sebebi, Rusya’n›n tarihinin büyük bölümünde hep bir tür
geçifl dönemine tak›l›p kalm›fl olmas›, asla ‘bir fley’i tamam›na erdiremeden, hep Bat›’n›n peflinde ya da gerisinde kalmas›d›r. Bu da, tesadüfen,
seksenlerdeki Bat›l› konuklar›n tad›n› ç›kard›klar› bir baflka avantaja
›fl›k tutuyor; Bat›l› olan her fleyin bir merak konusu oldu¤u, arzulanan
ama ulafl›lamaz, genellikle de yasak oldu¤u bir ülkede kiflisel statülerinin tavan yapmas›. Son olarak flunu da eklemeliyim ki, insan Sovyetler
Birli¤i’nin son y›llar›nda bir baflka coflkuland›r›c› duyguyu, Bakunin’in
1848’in Parisi’ni anlat›rken ‘devrimin sarhofllu¤u’ diye tarif etti¤i o duyguyu da tadabilirdi. Yaklaflan depremin derinlerdeki gümbürtüsü her
yerde hissediliyordu, ama SSCB’yi gömünce ard›nda bir enkaz b›rakt›.
Andrew Meier de Sovyetler Birli¤i’nin son y›llar›nda gelip, mikrobu
kap›p, Rusya’da art›k ayn› insan olamayacak denli fazla bir süre kalan,
ama Rusya’ya dalman›n o ilk coflkusunun da ötesine geçen Bat›l› Slavc›lardan. Time dergisinin Moskova muhabiri s›fat›yla, bir süre sonra kaleme ald›¤› kitab› Black Earth, k›smen Washington’daki editörlerinin
yay›mlamak istemedi¤i tecrübelerin bir hikâyesi. Meier’in çal›flmas›,
David Remnick’in Lenin’s Tomb (1993) ve Resurrection (1997) isimli kitaplar›yla karfl›laflt›r›lsa da -her iki yazar da kapsaml›, karmafl›k bir tablo ortaya koymufllar, komünizm sonras› Rusya’ya dair davetkâr küçük
resimlerle, renkli bir üslûpla kaleme al›nm›fl karakterlerle dolu gerçek
birer ansiklopedi ç›karm›fllard›r- ikisi çok farkl› ülkeleri resmederler.
Remnick’in ‘dirilifl’, yeni, ümitvar bir fleylerin sisli flafa¤›n› gördü¤ü Yeltsin’in ‘reformlar›’na iliflkin, Clintonc› müdafaalar gütmekle suçland›¤›- yerde, Meier, tutunmaya, kendine dünyada bir yer edinmeye çal›flan bu kocaman ülkenin ya da her zamanki haliyle Rusya’n›n daha bulan›k bir tablosunu çizer.
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Meier’in kitab›n›n bafll›¤› Mandelstam’dand›r:
Ne tatl›d›r ya¤l› topra¤› sabanla sürmek,
Nisan ay›nda kabaran stepler ne kadar sessizdir!
‹yi dileklerimi Kabul et, kara toprak; sa¤lam dur, gözünü dört aç…
Kara sesli sessizlik ifl bafl›nda
Ülkenin edebiyat›yla demlenmifl bu kitap, tonu, kompozisyonu bak›mdan herhalde sosyalizm-sonras› de¤iflim hakk›nda gazetecilerin kaleminden ç›kma son dönem eserlerin en fliirseli; bu anlamda Gogol’ün Ölü
Canlar’›n› (Dead Souls) ya da Radiflçev’in Journey from St. Petersburg to
Moscow’unu yakal›yor. Çehov’un ‘katorjan’›n, Çar dönemindeki sürgün
kolonilerindeki prangal› iflçilerin durumunu yazmak için 1890’da Sahalin Adas›’na yapt›¤› seyahat, Rusya’n›n geçmiflini bugününe ba¤layan kal›n ilmeklerden biridir. Meiers, kendini ço¤u meslektafl›n›n Rusya’n›n
son on y›ldaki ‘dönüflüm’üne iliflkin haberlerinin geri plan›ndaki Moskova’n›n saraylar›, bürolar›, salonlar›, al›flverifl merkezleri ve gece kulüplerindeki yeni, paral› iktidar s›n›f›yla s›n›rlamaya yanaflmamas›yla da
Chrystia Freeland ya da David Hoffman gibi gazetecilerden ayr›l›r.
Bunun yerine Meier, Moskova’n›n ötesine, nouveaux riches tabakas›n›n alt›na, kendisinin taflran›n s›radan Ruslar› ya da Çeçenleri olarak
gördüklerine bak›yor. Bu anlamda Meiers’in çal›flmas›, ‘halk’›n aras›nda
dolaflmak için baflkentten ayr›lan, onlar›n zorlu hayatlar›n› gözleyip, s›radan varoluflun ‘çamuru, kokuflmufllu¤u, fliddeti’ içinde insan onurunun emsallerini bulan elefltirel gerçekçi narodnik gelene¤inin bir devam› olarak da görülebilir; bugün Ruslar aras›nda pek gözlenmeyen bir
edebi ve entelektüel çizgidir bu. Tazeleyici, baz› bak›mlardan da hayal
k›r›kl›¤› yaratan, kelimenin tam anlam›yla gerçekli¤in bir yayan›n bak›fl›yla dile getiriliflidir bu; Meier, Rusya’da geçirdi¤i y›llar boyunca asla
bir otomobil sahibi olmam›fl, baht›na ç›kacak direksiyon arkas›ndaki ev
sahibinin hayat›n›, sohbetini paylaflabilmek için hep otostop çekmifltir.
Anlatt›¤›na göre, bu asl›nda ahlâki bir tercihtir; halkla beraber olma, s›radan Rusya’y› ve onun uçsuz bucaks›zl›¤›n› tecrübe etme tercihidir.
Black Earth ayn› zamanda epik boyutlarda bir seyahatnamedir de.
Meier, her anlamda merkezi teflkil eden Moskova’dan yola ç›k›p, bu seyahati Moskova’da bitirse de, bizi her yere götürür. Sibirya’n›n büyük
nehri Yenisey’in üzerinde yavafl yavafl ilerleriz, da¤lar önce yaylaya,
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sonra da tundralara döner; kayalar aras›ndaki Sovyet dönemi nükleer
tesislerinin, Stalin’in 1910’lardaki sürgün yerinin, kamplardan arta kalanlar›n yan›ndan geçer, kuzeyde Norilsk’e do¤ru gideriz. Bir zamanlar
Gulag’›n yönetti¤i, Kuzey Kutbu’ndaki maden kasabas› bugün art›k, D›fl
Ticaret Bakanl›¤›’nda silik genç bir memurken, on y›ldan k›sa bir sürede Rusya’daki süper zenginlerin tehlikeli camias›na kat›lan Vladimir
Potanin’in mülti-milyar dolarl›k finans ve sanayi holdinginin kontrolünde. Potanin, Yeltsin’in 1996’daki baflkanl›k kampanyas›na verdi¤i
deste¤in ödülü olarak hükümetin onun lehine hile yapt›¤› bir ihalede,
170 milyon dolar karfl›l›¤›nda, Norilsk Nickel’de flirket üzerinde kontrolünü sa¤layacak oranda hisseye sahip olmufltu. Di¤er oligarklar gibi,
Potanin de büyük servetini ço¤unlukla ‘yurtd›fl›’nda, ortaklar›, hissedarlar›, vergi tahsildarlar› ve elbette ki iflçilerinden uzakta tutar. ‹flçileriyse, ayda 700 dolar gibi bir para al›r -bugün Rusya’daki standartlara
göre gayet iyi maafllard›r bunlar-, Norilsk çevresinde sanayinin yaratt›¤› tahribata, afl›r› derecede so¤uk iklime, tecrite, kutup gecelerinin aylar süren karanl›¤›na böylece dayan›r giderler. Temel önem arz etmeyen
nüfusa -çocuklara, emeklilere, yeni yöneticilerin yapt›klar› iflleri fazladan buldu¤u iflçilere- ne oldu¤u ise bambaflka bir hikâyedir.
Do¤uya do¤ru, Vladivostok ile Çin Halk Cumhuriyeti s›n›r›n›n hemen kuzeyindeki Ussuriysk’ten -burada Meier’in karfl›s›na, kargo gemilerinin konteyn›rlar›ndan yap›lm›fl bir köyde Bat›l› moda markalar›n fasonlar›yla dolup taflan bir Çin pazar› ç›km›flt›r- güney ucu Japonya’dan
dar bir bo¤azla, fakat ekonomik, sosyal bak›mdan koca bir okyanusla
ayr›lan, pis havas›yla, somurtuk fahifleleriyle Sahalin’e var›r›z. Toplumsal çöküfl, ekonomik bunal›m, yolsuzluklar›n, örgütlü suçlar›n hakimiyeti Moskova flehrinin s›n›rlar› d›fl›nda herhangi bir yöne yap›labilecek
on befl dakikal›k bir tren yolculu¤unda da gözlenebilir; ancak 2. Aleksandr’›n fieytan Adas› olarak kazand›¤› flöhret, Sahalin’i kaç›n›lmaz olarak, çok daha egzotik bir mekân k›lar. Meier burada, Çehov’un bugün
olsa ‘insan haklar› ihlalleri’ bafll›¤› alt›nda de¤erlendirilebilecek kapsaml› veritaban›nda -7 bin 500’den fazla rapor kart› vard›r- soyisimlerini bulmaktan gurur duydu¤u ‘katorjan’›n torunlar›n›n izini de sürer.
Geceyar›s› treniyle de Bat›’ya, Meier’in edebiyat camias›n›n hayaletleriyle ama ayn› zamanda Sovyet dönemi sonras› yeralt› dünyas›n›n, kolunu sosyetedeki yayg›n söylentinin aksine Afganistan’da de¤il,

316

Georgi Derlugian

1990’larda Petersburg’un siyaseten parçalanm›fl, fliddet dolu ortam›nda
patlak veren mafya savafllar›nda kaybetmifl çolak babas›, kötü nam salm›fl Vladimir Kumarin’le de karfl›laflt›¤›, rutubetli ve viran ‘kuzey baflkenti’ne yollan›r›z. Ve son olarak güneye, hakl› bir gerekçeyle Meier’in
seyahatnamesinde özel bir yer iflgal eden Çeçenistan’a gideriz. ‹çerden
birçoklar›n›n neredeyse bat›l itikat kabilinden deyifliyle ‘Bölge’ ayr› bir
yerdir. Meier, Aldy köyünde, Rus güçlerin fiubat 2000’de iflgalinden k›sa süre sonra, yafll› (ço¤unlu¤u) Çeçen sivillerin öldürülmelerini incelemek üzere buraya kendi imkânlar›yla gider.
Kafkaslar’daki bu küçük ülkenin trajedisini yak›ndan izleyen birine
göre, tablo neredeyse çok tan›d›kt›r. Bir yanda ço¤u, ‘cehennemden bir
parça’ haline gelmifl ülkelerinde yaflamaya çal›flan, ço¤u de¤ilse bile baz›lar› -ideolojik, ailevi ya da maddi gerekçelerle ya da yaln›zca korkudan- silahl› direniflçiler, teröristler, ‹slami cihatç›lar, haydutlar ya da savafl beyleri gibi de¤iflik isimlerle an›lan, dehfletengiz fiamil Basayev gibi
silahl› adamlara yard›m eden Çeçenler vard›r; di¤er yandaysa, modern
bir ordunun bekleyebilece¤i hemen her fleyin; disiplinin, aç›k komuta
hatlar›n›n, sürekli tedari¤in, kariyer imkân›n›n, profesyonel becerilerin,
hatta arkadafll›¤›n eksikli¤ini çeken Rus askerleri. Bu ordunun, Sovyet
süper-gücünün u¤rad›¤› afla¤›laman›n intikam›n› gütmenin d›fl›nda
aç›k bir ideolojik ba¤l›l›¤› da yoktur. Askerler öfkelendiklerinde -herhalde her fleye- ya da görülmeyen Çeçen keskin niflanc›lar taraf›ndan
tehdit edildiklerini, onlara yenik düfltüklerini hissettiklerinde, üstlerinin cezaland›raca¤›ndan korkmaks›z›n, Aldi’de yaflananlara benzer korkutucu ifllere giriflebiliyorlard›.
Meier, benim sosyolojik zevkime uygun türden psikolojik aç›klamalara çok fazla yaslan›yor, ancak bu örnekte hakl› olabilir. Aldi’deki
cinayetler muhtemelen bir Rus plan›n›n parças› de¤ildi. Hedefleri,
stratejisi belirsiz bu puslu savafl›n ac›mas›zl›¤›ndan do¤mufltu; zay›f
Rus devleti yetersiz maafl alan ruhsuz askerlerinin ortal›¤› kas›p kavuran ‘iptilalar›’n›n, yaratt›klar› canice kargaflan›n üstünü örtmeyi tercih
ediyordu; çünkü aksi takdirde kimse Çeçen ayr›l›kç›l›¤›na karfl› savaflmazd›; Moskova da bu sorunu halletmenin baflka yollar›n› ö¤renmeyi
reddediyordu. Çökmüfl, Sovyet sonras› devlet kurumsal ve ahlâki bak›mdan o kadar zay›ft› ki, belki de sahip oldu¤u tek fley ordudan geriye kalan döküntüydü.
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Ancak ifllerin daha meflum bir yönü daha vard›. Meier, St. Petersburg’da katliam›n gerçekleflti¤i dönemde Aldi’de bulunan Özel Kuvvetler biriminin komutan›n›n izini sürer. Subay, Amerikal› gazeteciyle görüflmeye raz› olur; her zamanki taktik uyar›nca suçlamalar› reddetmek,
ifllenen suçlardan tümüyle habersiz oldu¤unu iddia etmek için, aflikar
gerçe¤i, köyün tümüyle ‘biriminin yetki alan› dahilinde’ oldu¤unu kabul
eder. Hatta bir bahaneyle Meier’i ö¤le yeme¤ine davet edip, onu efliyle
bile tan›flt›r›r; askerlerin ço¤unun eflleri gibi, Özel Kuvvetler birimine çal›flan efliyle. Sohbet ilerledikçe do¤rudan bir teyit olmasa da, mesele aç›kl›k kazan›r; evet, oradad›rlar, o ifli baflka kim yapm›fl olabilir ki? Elbette
ki subay›n haberi vard›r. Ama piflman de¤ildir. Muhtemelen öfkeli oldu¤undan; devletin bask›s›n› bir meslek olarak de¤il, toplumsal bir kimlik
olarak gören üniformal› adamlar›n profesyonel öfkesidir bu. Öfkelidir,
çünkü, polis maafllar› yetersizdir, Rusya’daki di¤er memurlar›n maafllar›
gibi, hem baflka yerlerden gelir kaynaklar› bulsalar bile. Ama daha derinlerde, varoluflsal düzeyde, insanlar›n art›k üniforma ya da hayattaki özel
rolüne karfl›s›nda korkuya kap›lm›yor olmas›, onun için geçmeyecek bir
öfkenin kayna¤›d›r. Öyle görünüyor ki, Putin’in ‘normalli¤e’ dönüflünü
faal biçimde destekleyenler aras›ndaki genel duygu budur.
Her gerçek destan gibi Black Earth de, yaln›zca savafl› de¤il, aray›fl›
ve keflfi, kahramanl›¤›; hiç olmayacak bir ortamda yefleren aflk› (küçük
bir mücevher; bir Gulag hapishanesinin gardiyan›, mahkûm kad›nlardan birine evlenme teklif etmifl, serbest b›rak›lmas›n› bekleyece¤ine söz
vermifltir); çözüme kavuflmas› ihtimali olmayan ürkütücü flüphe (savafl›n ilk günlerinde Almanlar taraf›ndan esir al›nan, sonra NKVD taraf›ndan bir Nazi infaz k›tas›na kat›lmakla suçlanan bir Sovyet generali);
hem Stalin’in zaman›ndan hem de bugünden kurtulufl hikâyeleri; hatta
Çehov’un Sahalin’de bir genelevde Japon bir k›zla karfl›laflmas›n› garip
bir biçimde binicili¤e benzetmesiyle -fl›k, inci gibi yaz›s›yla lavanta rengi bir kâ¤›da, yay›mc›s› Suvorin’e yazm›fl- karfl›m›za ç›kan edebiyat tarihinden seks parçalar›n› dahi biraraya getiriyor: “O iflte öyle üstün bir
ustal›k gösteriyor ki, kendini en iyi okulda binicilik dersinde gibi hissediyorsun.” (Mektup, ülkenin büyük klasik gelene¤ine gölge düflürebilece¤i gerekçesiyle Sovyet arflivciler taraf›ndan saklanm›flt›r.) Ancak
Black Earth’ün as›l temas› -ki di¤er Bat›l› çal›flmalardan farkl›laflmad›¤›
bir nokta bu- büyük bir trajedidir, mahvolmufl bir ülkenin, yazg›lar›n›
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kay›ts›zl›kla karfl›layan aldat›lm›fl insanlar›n trajedisidir; ellerinde baflka bir fley kalm›fl m›d›r ki?
Eski muhalif entelektüellerden sadakaya muhtaç entelektüellere ve
ö¤rencilere, büyük ifladamlar›ndan polislere ve flantajc›lara kadar bir
sürü karakterin cirit att›¤› kitap, bugünkü Rusya’n›n çarp›c› bir mozai¤ini sunuyor; Putin, kitab›n sonunda sahneye ç›k›yor; tam da u¤ursuz
eski bir gizli ajan olarak meyletti¤i gibi, son Rus muammas› olarak. Fakat yazar, seyrek olarak bu genifl kanvas›n farkl› yüzleri aras›nda bir nedensel ba¤lant› kurma girifliminde bulunuyor. Meiers, en fazla Ruslar›n
neden kendisinin onlar›n bütün sorunlar›n›n, sefaletinin kayna¤› olarak
gördü¤ü suçluluk dolu otoriter geçmifllerinden nedamet getirmedikleri
-1945 sonras› Bat› Almanlar›n yapt›¤›n›n tersine- tart›flmas›na tekrar
tekrar dönüyor. ‹nsan sormadan edemiyor: Ya Japonlar›n gizli otoriter
tarihi, bu tarihin savafl sonras› ekonominin dinamikleriyle iliflkisine ne
demeli? Black Earth’ün Brzezinski’nin takdirini kazanabilmifl olmas›n›n
sebebi de kuflkusuz burada yat›yor: Rusya’n›n do¤as› itibar›yla totaliter
oldu¤u görüflünün örnekleri. Yay›nc›lar, Rusya içinde, özellikle de entelektüel seçkinler aras›nda ülkenin geçmifline iliflkin ahlâkç› k›namalarda bulunan daha yetkin sesler bulabilirlerdi.
Moskova Devlet Üniversitesi’nin Askeri E¤itim Bölümü’nün ad› ç›km›fl siyaset hocalar›ndan Binbafl› Makarov’un darb›meselinden -‘Bizim
Sovyet propagandam›z hiçbir soruyu cevaps›z b›rakmaz, retorik sorular› bile’- hareketle, izninizle alternatif bir aç›klamada bulunay›m. Meier,
gayet do¤ru bir tespitle Rusya’n›n dönüflümünde bir tür trajik kusur,
hatta belki de tehlikeli bir sakatl›k görüyor. Ancak bu tutars›zl›¤›n toplumsal ahlâkta de¤il, siyasal iktisatta, kamu kurumlar›nda yatt›¤›n› göremiyor. Bu tutars›zl›¤›n sebebi psikoloji de¤il, Rusya’da devrimci izle¤in kesintiye u¤ramas›. Sonuçta, tam bir devrimden kaç›nman›n de
ödenmesi gereken bir bedeli vard›r.
Stalinizm, Chalmers Johnson’un bir kuflak önce Japonya’ya at›fta bulunarak tan›mlad›¤› kalk›nmac› devletin, zalim, zorba, afl›r› militarize
bir versiyonuydu. Stratejisi, ekonomik varl›klar›n merkezi bürokrasinin
elinde toplanmas›yd›; nüfus ise ya iflgücü ya da asker olarak bu mal varl›klar›n›n bir alt türü muamelesine tabi tutulacak; sonra bütün bu güçler, geliflmifl kapitalist ülkelere yetiflme hedefi do¤rultusunda kullan›lacakt›. Bu bask›c› stratejinin kökenleri Colbert gibi mutlakiyetçi devlet
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adamlar›na, hatta böylelikle Büyük Petro’ya dek sürülebilse de, Bismarck’›n ad› da bu stratejiyle yak›ndan iliflkilendirildi. Sovyet rejiminin
ideolojik renklerinin, So¤uk Savafl atmosferiyle birleflmesi, hem sa¤
hem de sol düflünürlerin, bu rejimin stratejik amaçlar›yla araçlar› 1914
ile 1945 y›llar› aras›nda dünya sisteminin kalbindeki jeopolitik ve ekonomik çöküfle verilen güncel tepkiler yelpazesinde yer alan, afl›r› bürokratik kalk›nmac› devletin bir türü oldu¤unu görmesini engelledi.
Sovyet kalk›nmac›l›¤›n›n zirvesi, 1945 zaferiydi. SSCB savafl s›ras›nda, neredeyse Nazi Reich’›n üretti¤inin üç kat› kadar tank imal etti. (Üstelik Moskova, daha 1929 gibi yak›n bir tarihte çaresizlik içinde, Versailles Anlaflmas›’na ayk›r› olarak Almanya’ya z›rhl› araç üretiminin s›rlar›n›n paylafl›lmas› için yalvarmaktayd›.) Sovyet ekonomisi, izleyen 20 y›l
boyunca etkileyici oranlarda bir büyüme kaydetti, nihayet Kruflçev döneminde de nüfus bu geliflmeden yararlanmaya bafllad›; ancak 1960’lar›n sonundan itibaren ekonomi yavafllamaya bafllad›. Genelde durgunluktan sorumlu tutulan Brejnev bir sebep de¤il, bir semptomdu. Vladimir Popov, komuta ekonomisinin güçlü yönleriyle zaaflar›n›, bu ekonominin maddi hayat devresinin farkl› aflamalar›yla iliflkilendiren fl›k bir
teorik formülasyon ortaya atm›flt›. Gerekli devlet kurumlar›n›n deste¤i
dikkate al›nd›¤›nda, böyle bir ekonominin h›zl› bir sanayileflme ya da savafllar› kazanmak için gerekli olan toptan üretimde k›sa, orta vadeli hedeflere ulaflmakta kapitalist piyasalardan daha baflar›l› olmas› gerekir.
Ancak, sanayi varl›klar›n›n yar›s›ndan fazlas›n›n amortizasyonu, de¤ifltirme noktas›na ulaflt›¤›nda, Popov’un tahminine göre yaklafl›k otuz y›l
sonra bu ekonomik ayg›t›n etkisi de h›zla azal›r. Sovyet tipi emir komuta ekonomileri, bu ifle uygun hukuki ve örgütsel mekanizmalara sahip
olmad›¤› gibi, ideolojik gerekçelere de sahip de¤ildir. Bir zamanlar birinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›’n›n gururu olmufl ya da bütün bir kasaban›n
geçimini sa¤lamay› sürdüren -Norilsk’te oldu¤u gibi- eski bir fabrikan›n
yeniden yap›land›r›lmas› ya da kapat›lmas› imkâns›z olabilir.
Sovyet tarz› ayg›tta bir baflka terslik daha vard›r: Orta düzey bürokratlar›n do¤as›nda bulunan, bürolar›n› kendi bölgeleri olarak parselleme e¤ilimi. Resmi bas›n d›fl›nda bas›n organ›n›n, rekabete sahne olan
seçimlerin ya da fiyatlar› belirleyen piyasalar›n bulunmad›¤› bir ortamda merkezi hükümet, düzenli aral›klarla gerçeklefltirilen propaganda
kampanyalar›ndaki azarlar ya da gizli polis raporlar›na ve bask›ya da-
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yanmak d›fl›nda, bürokratik astlar› dizginleyecek mekanizmalardan
yoksundu. Stalin’in ölümü, Kruflçev’in de def edilmesiyle birlikte, Sovyet nomenklaturas› cennetine kavufltu. Önceki rejimlerin gayr› insani
çal›flma temposu sona ermiflti, ölümcül tasfiyeler de art›k bir tehdit
oluflturmuyordu. Ayr›ca, 1960’larda öz bilince sahip bir tabakaya ya da
baz› muhalif ideologlar›n deyifliyle ‘sivil toplum’u oluflturmaya bafllam›fl
e¤itimli Sovyet uzmanlar›n›n, iflçilerin de bask›s› giderek art›yordu.
Gizli polis canavar›n› uyand›rmaktan ürken nomenklatura, daha fazla
sosis verip, son derece ikiyüzlü bir kamu politikas› gütmeyi tercih etti.
1973 sonras› petro-dolarlar sayesinde oluflan sanayi birikimi, Sovyet
kalk›nmac›l›¤›n›n ölümünü oldukça kolaylaflt›rd›.
Rusya, 1960’lardaki reform hareketinin muhafazakârca bast›r›lmas›n›n bedelini a¤›r ödedi. 1989 sonras›nda komünist devleti y›kmaya, Yeltsin gibi f›rsatç› popülistleri iktidara getirmeye yetecek bir devrimci hareketlilik vard›; ne var ki devletin yap›lar›n› yenilemeyi, onlar› kapitalist piyasalara geçifli yönlendirmekte kullanmay› sa¤layacak düzeyde bir hareketlilik de¤ildi bu. Sonuçta f›rsatç›l›k, açgözlülük, çöken Sovyet kurumlar›n› bir çal› yang›n› gibi sard›. Nomenklatura yumuflak bir inifl yapmaya haz›rl›k olsun diye, uzanabilecekleri ne varsa, fabrikalar, madenler,
ma¤azalar, eyaletler ya da ba¤›ms›zl›¤›na yeni kavuflmufl cumhuriyetler
ne varsa ald›. Bu süreçte, çözülen bürokrasinin yard›m›na da aç›kgöz bir
ifl bitirici sürüsü kofltu. Bunlar›n en flansl›lar›, kendi bafllar›na büyük bir
yetki ve iktidar sahibi olmalar›n› sa¤layacak kadar›na el koyanlard›r ki,
oligarklar diye bilinirler. Fakat devam eden kargafla ortam›nda ülkenin
ekonomisini, jeopolitik konumunu o denli harap ettiler ki, Rusya önceki
kuflaklar›n bütün fedakârl›klar›na karfl›n yine kapitalist dünyan›n periferisine geriledi; hâlâ da Rusya, vaat edilen ABD ülkesinden çok, daha çok
Latin Amerika’ya benzer bir fleye varm›fl oldu¤u gerçe¤iyle bo¤ufluyor.
Ne talih ki Meiers, övdü¤ü büyük edebi kiflilikler gibi, çeliflkileri
görme becerisine de sahip. Kitab›n kendisi, temel tezi, ‘Rusya Stalinizmin geçmifl kötülükleriyle yüzleflebilmifl olsayd› e¤er, bugün ve yak›n
gelecekte onu daha iyi günler bekliyor olurdu’ görüflü aleyhinde yeterince güçlü kan›tlar içeriyor. Muhalif tarihçi Roy Medvedev’i ya da Kriçevski’nin -A¤ustos 1991’de darbede savafl›rken ölen üç genç adamdan
biri- ailesini böyle bir ihmalle ya da ahlâki bütünlükten yoksun olmakla suçlamak zor. fiuras› aflikâr ki, bu insanlar Yeltsin’in piyasac› ve siya-
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sal reformlar›n› bir felaket olarak görüyorlard›, ancak bütün umutlar›n›
onun ya¤lanm›fl halefinin otoriterli¤ine ba¤lam›fllard›. Meiers’in çizdi¤i
tabloda bir fley anlafl›lm›yor, çal›flmas› da bunu daha iyilefltirme yönünde. Temelde ileri sürdü¤ü ahlâka karfl›n, tablo bütünü itibar›yla do¤ru.
Andrew Meiers yaln›zca araflt›rma konusunu seven, bilen bir Slavc› de¤il. Ça¤dafl küreselleflmenin karanl›k yüzüne iliflkin de bize önemli fleyler söylüyor. Bence bu da kitab› tavsiye etmek ad›na iyi bir sebep.
(Türkçesi: Ebru K›l›ç)

