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Kore Devrimi

Japonya Kore’yi 1910’da resmen işgal ettiğinde, ülke aslında yaklaşık beş yıldan beri tamamen 
Japonların denetimi altındaydı. Çin ve Japonya arasında, Kore’yi kendi nüfuz alanına katma 
mücadelesi, sonunda 1904-1905 Rus-Japon savaşının galibi Japonya’nın ağırlığını koyması ve 
Kore krallık yönetimine kendi himayesi altına girmeyi kabul ettirmesiyle sonuçlanmıştı. 
1945’deki kurtuluşa kadar Kore, Japon İmparatorluğu’nun bir sömürgesi olarak kaldı ve bu 
dönem tarihinin en karanlık ve acılı dönemi oldu. Ülke yönetimi, Tokyo’nun atadığı yüksek 
rütbeli subaylann başında olduğu bir hükümete bırakılmıştı. Bu hükümetin görevi, baskıcı 
yöntemlerin eşliğinde yoğun bir sömürü politikasını uygulamaya koymaktı. Kore’ye ilk atanan 
Genel Vali Terauchi Masaki, demekleri kapatarak, toplantılan ve Kore dilinde yayın yapan 
gazeteleri yasaklayarak ve komplocu faaliyederde bulunduklan iddiasıyla yüzlerce Koreliyi 
tutuklayarak işe başladı. Önemli yönetim kademeleri sadece Japonlara ve onlarla işbirliği 
yapmayı kabul etmiş Korelilere bırakıldı. 1938’den itibaren Kore dilinde eğitim yasaklandı ve 
okullarda sadece Japonca kullanılmaya başlandı. Kültürel baskı, Korelileri isimlerini 
değiştirmeye ve Japonca isimler kullanmaya zorlamaya kadar vardı.

Japonlar, yayılmacı politikalarını gerçekleştirmek için yeni demiryollan inşaasına, modem bir 
iletişim ağının kurulmasına, madencilik sektörünün geliştirilmesine yöneldiler. Öte yandan 
Güney’de tanm üretimini artırmaya çalışırken, Kuzey’de de sanayileşmeye ağırlık verdiler. 
1939'da sanayi ve madencilik sektöründe üretim, tanm sektöründeki üretimi geçmişti. Bu 
gelişmede, kendilerine Japon işçilerin aldığı ücretin ancak yansı ödenen Koreli işçilerin 
oluşturduğu ucuz işgücünün de önemli rolü oldu. Ağır sanayinin, sanayi sektöründeki payı 
1936'da yüzde 28’den 1939’da yüzde 47’ye çıktı. Sanayi ve madencilik sektörünün kazandığı 
bu büyük öneme karşılık 1930’larm sonunda, Kore hâlâ esas olarak bir tanm ülkesiydi. 
Nüfusun yalnızca yüzde 11.5’i kentlerde yaşıyordu ve tarımda çalışanlann toplam çalışan 
nüfusa oranı yüzde 73.6’yı bulurken, sanayide çalışanlann oranı ancak yüzde 3.1’e 
ulaşabiliyordu.

Japon işgali sırasında büyük verimli topraklar, ya himaye yönetimine verildi ya da Toko 
Takuskoko Taisha şirketine devredildi. Korelilerin sadece yüzde 2.5’u kendi topraklanna 
sahipti ve köylülerin yüzde 77’si basit bir ortakçı durumuna indirgenmişti. Japonya’nın 
Kore’de izlediği tarım politikası, pirinç üretiminin artıniması şeklinde özetlenebilirdi. 1912 ile 
1933 arasında pirinç üretimi yüzde 50 civannda artarken, Kore’nin Japonya’ya yaptığı pirinç 
ihracatı tam 17 kat arttı. Bu arada Kore’de kişi başına pirinç tüketimi yan yarfya düşmüştü.

1 Mart 1919 Hareketi ve Japonlara Karşı Direniş
Bu koşullar, çeşitli toplumsal sınıf ve katmanlan Japon yönetimine karşı ayaklanmaya itmişti. 
İlerici aydınlar, Hıristiyanlar, Budistler ve öğrenciler, 1 Mart 1919’da Japonlara karşı duyulan 
öfkeyi dile getiren bir bağımsızlık bildirisi kaleme aldılar. Pyongyang ve Seul’de başlayan 
gösteriler kısa sûrede bütün ülkeye yayıldı ve Japon kaynaklanna göre sadece Mart ve Nisan 
aylarında göstericilerin sayısı 500 bin kişiye ulaştı. Japonlann karşı terörü acımasız oldu: 8 
bin ölü, 16 bin yaralı ve yaklaşık 47 bin tutuklu. Ancak Japonlar kitle hareketinin kazandığı 
boyut üzerine ve dünyanın dikkatinin Kore üzerinde yoğunlaşması nedeniyle baskı 
politikalannı gevşetmeye karar verdiler. Japonya’dan gelen bir amiral yeni Genel Vali olarak 
göreve başladığında daha esnek bir politika uygulamaya başladı. Yeni Genel Vali, üst sınıflan 
kitle hareketinden kopartmayı ve radikal milliyetçileri tecrit etmeyi hedefliyordu. Japonlar, bu 
hedeflerine ulaşabilmek için emperyalist hegemonyanın pekiştirilmesini engellemeyen bir ulusal 
reform programını gündeme getirdiler. Bazı idari görevlere az sayıda da olsa Koreliler getirildi, 
Seul Ûniversitesi’ne Koreli öğrenciler kabul edildi ve komprador kapitalistler için kommacı 
önlemler ahndı. Bununla birlikte günlük süresi hâlâ 14 saat civanndaydı, ücreder de 
Japonya’dakinin yansı, çoğu zaman da üçte biri kadardı. Üstelik yürürlükteki yasalar en ufak 
başkaldın karşısında ağır hapis cezalannı öngörüyordu.

İlk Direniş Örgütlerinin Ortaya Çıkışı

Bu ağır baskı koşullannda çok sayıda gizli demek, sekt ve örgüt ortaya çıktı. Bu örgütlerin 
doğrudan örgüriedikleri eylemler arasında çok sayıda grev, çiftlik kiralannın ödenmemesi ve 
yüksek düzeyde görevli Japonlara yönelik saldınlar vardı. Böylece, ufak gmplardan başlayan 
direniş hareketi 1920’lere do^m kideselleşerek gerçek bir silahlı mücadele aşamasına yükseldi. 
Direniş hareketinin bir ayağını oluşturan milliyetçi hareketin kide temeli soylulardan, 
entelektüellerden ve eski devlet memurlanndan oluşuyordu. Ancak milliyetçi hareketin 
önderleri, önayak olduklan hareketin kazandığı boyut karşısında şaşırmışlar ve kitlelerin 
denetimlerinden çıkması üzerine ayaklanmanın siyasal ve toplumsal sonuçlanndan ürkerek geri 
çekilmeyi tercih etmişlerdi. Çin’e sığınmış önderlerin bazılan, Fransızlann denetimindeki 
bölgede geçici bir hükümet kurdular. Sovyetler Birliği’ne sığınan sosyalistler ise, önceden göç
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Japon emperyalizminin Kore'deid yenilgisinin ardından, 
Kuzey Kore’de yönetimi ele alan kadroların büyük 
çoğunluğu direnişçilerden ve muhaliflerden oluşuyordu. 
Güney Kore’de yönetim kademelerine gelenlerin çoğu 
ise Japon emperyalizminin işbirlikçileriydi. Güney’le 
Kuzey arasında silahlı çatışmalar, 1948’den beri sınır 
çizgisi üzerinde sürmekteydi. Savaş, 25 Haziran 
1950'de, Kuzey Kore ordusunun, Rhee rejimini 
devirmek amacıyla 38. paraleli geçerek Güney Kore 
topraklarına girmesiyle başladı. Kuzey Kore ordusu 
girdiğinde, Güney Kore'nin çeşitli yerlerinde rejime 
karşı ayaklanmalar başlamıştı. Kuzey Kore ordusu, 
büyük b ir güçlükle karşılaşmadan Eylül 1950'de 
Güney Kore'nin yüzde 90'ma yakın b ir bölümünü 
eline geçirmeyi başardı. Ele geçirilen tıölgelerde Halk 
Komiteleri yeniden canlandırıldı, pek çok kilit 
noktasına Güney Koreli komünistler getirildi. Kuzey 
Kore'de gerçekleştirilen reformlar burada da 
gerçekleştirilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi'n/n, bu harekâtı "barışın çiğnenmesi ve bir 
saldın eylem i" olarak tanımlayarak bütün üye ülkeleri 
yardıma çağırmasından, ABD ve BM güçlerinin Güney Kore 
ordusunun yardımına gelmesinin ardından Kuzey Kore güçleri 
yardımına gelmesinin ardından Kuzey Kore güçleri
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Güney'i lerketmek zorunda kaldılar. BM/ABD/Güney 
Kore kuvvetleri Ekim başında karşı saldırıya geçerek 
Kuzey Kore topraklarına girdiler ve kısa sürede Çin 
sınırına ulaştılar. Ekim-Aralık 1950 arasında Kuzey 
Kore’nin yüzde 90’ı işgal edildi. Kasım sonundan 
itibaren Kuzey’e gelen çok sayıda Çinli gönüllü 
sayesinde savaşın dengesi yeniden değişti. Çinli 
gönüllülerin ülkeye gelmesindeki temel neden, 
Mançurya’da Japon ordularına karşı savaşan Çin 
ordusu saflarında yer alan 5. Kuzey Kore Ordusu’nun 
Un Biao’nun ideolojik çizgisine ve grubuna olan 
yakınlığıydı. Çin birliklerinin yardımıyla BWABD/Güney 
Kore kuvvetleri yeniden 38. paralelin güneyine geri 
püskürtüldüler. 27 Temmuz 1953’de cephe hattının 
sınır alınması ve isteyen savaş esirlerinin geri 
dönmesini öngören bir ateşkes imzalandı. Savaş 
sonunda Kuzey Kore'deki sanayi işletmelerinin büyük 
bir bölümü imha edilmiş, başkent Pyongyang’daki 
binaların büyük kısmı kullanılamaz hale gelmişti. İnsan 
kaybının boyutlan daha da korkunçtu. Kuzey Kore 
nüfusunun yüzde 12 ila yüzde 15’i savaşta canlarını 
yitirdi. Sağda, Pyongyang yakınlarında Taedong nehri 
üzerindeki yıkık bir köprüden geçerek savaştan 
kapmaya çalışan Kuzey Koreliler.Yukarıda bir savaş anı..

edenlerin 1918’de kurdukları Vladivostok Koreli Sosyalistler Demeği’ne katılmışlardı. Bu demek 
üyelerinden bazıları 1921’de, Irkoust’ta Komünist Partisi’ni kurarlarken, Çin’e gidenler Şanghay 
grubunu oluşturdular. Ekim Devrimi’nin yarattığı coşku sürgündeki çevreler kadar Seul’deki 
komünistleri de etkisi altına almıştı. 1920’de Seul’lü işçilerin de katılımıyla Kore Yardımlaşma 
Demeği kuruldu. 17 Nisan 1926’da Seul’de örgütlenen Komünist Partisi, 1928’e kadar Japon 
polisinin dört kez kitlesel tutuklamaya girişmesi üzerine 400’den fazla üyesini kaybetti ve 
bunun yanısıra hizipçilik nedeniyle de güçten düştüğünden, Komintern’in talebi üzerine 
1928’de kendisini feshetti. Parti üyelerinin bir kısmı Japonya, diğer bir kısmı da Çin Komünist 
Partisi’ne katıldı.

Bu arada 1917’de Ulusal Kore Demeği’ni kuran Kim Hyeung Djik adında genç bir öğretmen 
Korelilerin kendi kaderlerini ellerine almalan zamanının geldiğinin propagandasını yapmaya 
başlamıştı. I. Dünya Savaşı’ndan çıkardığı derslerle bu genç öğretmen, ülkenin kurtuluşu için 
“dışarıya” güvenilemeyeceği sonucunu çıkartmıştı. Ona göre büyük güçlerin kendi aralannda 
kurduğu ittifak, dünya ölçeğinde sürdürülen egemenlik çatışması nedeniyle her zaman 
güvenilmez bir özellik taşıyordu. Dolayısıyla Kore gibi köleleştirilmiş bir ülkede yapılması 
gereken, yabancı güçlerin desteğini kazanmaktan ziyade, kurtuluşu hazırlamak için bütün 
güçleri ve enerjiyi biraraya toplamaktı. Uluslararası koşulların elverişli olduğu anda, kendi öz 
güçlerine dayanarak işgalci güçleri ülkeden kovmak, temel hedef olmalıydı. Djik bu amaca 
varmanın yolunun yığınlann eğitilmesinden geçtiğini düşünüyordu. Japonlar tarafından 
tutuklanan ve serbest bırakıldıktan sonra, 1926’da 32 yaşında ölene dek Djik, Kore ve 
Mançurya’da Japonlara karşı faaliyetini sürdürmüştü. Bu öğretmenin (sonradan “doğan güneş” 
anlamında Il-sung adını alacak) küçük oğlu Kim Seung Djon, kurtuluş mücadelesine katılacak 
ve kurtuluştan sonra Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve Cumhurbaşkanı 
olacaktı.
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Kim Il-sung’un Japonlara karşı direniş mücadelesine bir gerilla grubunun lideri olarak aktif 
olarak katıldığı 1931, gerek Mançurya’da yaşayan Koreliler, gerekse de bölgede güçlü bir 
pozisyonda bulunan komünistler için önemli bir yıl oldu. 18 Eylül 1931’de Çin ordusuna 
karşı ani bir saldın başlatan Japonlar bütün Mançurya’yı egemenlikleri altına aldılar. Bu bölge 
bundan böyle özellikle komünistlerin önderlik ettiği bir gerilla savaşının bizzat düşmandan 
elde edilen silahlarla yürütüldüğü bir alan haline geldi. Ancak 1937 Çin-Japon ve özellikle II. 
Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Japonlann giderek artan askeri operasyonlan sonucu, 
aralannda Kim Il-sung’un da bulunduğu çok sayıda direnişçi SSCB içlerine doğru çekilmek 
zorunda kaldı.

Japonya’nın Yenilgisi ve Bağımsızlık

1 Aralık 1943’de ABD, İngiltere ve Çin’in birlikte yayınladığı Kahire Deklarasyonu, “sırası 
geldiğinde” Kore’nin bağımsızlığının sağlanacağını vaadediyordu. 1945’de ise Yalta Konferansı 
sırasında Roosevelt, Stalin’e Kore’de ABD, İngiltere, Çin ve SSCB’den oluşacak dörtlü bir 
vekilUk önerdiğinde olumlu cevap almasına rağmen kesin bir anlaşmaya vanlamamışn. Ancak 
Temmuz 1945’de Potsdam Konferansı boyunca ABD yetkilileri Stalin’i Japonlara karşı bir savaş 
açmaya ikna etmeye çalıştılar. Staiin Japonlara karşı savaş açmadan önce Kore’ye bağımsızlık 
tanınacağı konusunda güvence istedi. Bu güvencenin verilmesinden sonra, Sovyetler 9 
Ağustos’ta Japonya’ya savaş ilan etti ve Sovyet birlikleri Kore’ye girdiler. Kuzey bölgesinin 
Japon işgalinden kurtuluşu, Kızılordu’nun ülkeye girişinden sonra bir hafta içinde gerçekleşti. 
Eylül’de ise ABD birliklerinin Güney’e yerleşmesiyle Kore ikiye bölünmüş oldu. Bölünmeden 
sonra ağır sanayinin yüzde 65’i, hafif sanayinin yüzde 31’i Kuzey bölgesinde kalmıştı. Buna 
karşılık tanmsal üretim alanlannın yüzde 63’ü Güney’deydi. Savaşın son derece lasa sürmesine 
rağmen, Japonlar sabotaj eylemleriyle. Kuzey Kore’deki sanayi ve madenlerin büyük kısmını 
imha etmişler ya da kullanılamaz hale getirmişlerdi.
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Kuzey Kore'de özellikle Kore Savaşı’ndan beri 
sistematik b ir biçimde oluşturulan Kim Il-sung kültü, 
şüphesiz tarihteki ilk ve tek kişilik kült örneği değil. 
Fakat tarihteki benzerleriyle karşılaştırıldığında, bazı 
açılardan onları gölgede bırakacak şaşırtıcı boyutlara 
ulaşmakta. Kuzey Kore'de günlük yaşama, tarihe, 
siyasete dair neredeyse herşey “ büyük önder"in kişiliğinde 
odaklaşmakta... Kim'in doğduğu ev, kendisi henüz 
ölmeden herkesin ziyaret etmesi gereken kutsal bir 
yer haline gelmiş. Ülkenin her tarafında dev 
boyutlarda resimleri asılı, ayrıca Kore vatandaşlarının 
çoğu üzerinde Kim'in resmi basılı olan küçük 
plaketler taşıyorlar. Yine 22 metre boyundaki dev 
heykeli, Pyongyang'a hâkim bir tepeden tüm 
Kore'illere izlemeleri gereken yolu gösteriyor: Daima 
ileri (yukarda sağda). Kendisi gibi ailesi de büyük 
önem taşıyor. Annesi başta olmak üzere ailesinin 
çoğu ferdinin, Kore tarihinde önemli roller oynadığı 
kabul ediliyor. Kendisinden sonra iktidara gelmesine 
karar verdiği oğlu Kim Chong-il'e yakıştırılan ünvan 
“ sevgili önder". Resmi ideolojiye göre. Kim Il-sung, 
Kore'nin sorunlarını kavrayabilecek ve onlan 
özüm leyebilecek tek kişi, bu nedenle de yalnızca 
onun eserlerinin okunması yeterli (ve gerekli). Yukarda 
soldaki fotoğraftaki çocuk gibi, tüm Koreli çocuklar



Kim’in yazdMannı okumal( zorundalar. Kore tarihi de 
Kim li-sung’un oynadığı rol aşın derecede abartılarak 
yeniden yazılmış. Bu yeni tarihe göre Kore’y i Japon 
işgalinden kurtaran da, Kore Savaşı’nda ABD 
ordularını yenilgiye uğratan da, yeni Kuzey Kore’yi 
neredeyse tek başına kuran da o... Kim yalnızca 
Kore için en önemli kişi, en büyük önder olmakla 
kalmıyor: aynı zamanda dünya çapında öneme sahip, 
dünya devriminin de önderi... Sovyet ordularının 
Japon işgalinden kurtuluş sırasında oynadığı belirleyici 
rol ve Çinlilerin Kore Savaşı sırasında ABD birliklerini 
Kuzey'den kovmak konusunda taşıdıktan önem 
tarihten tamamen silinmiş durumda. Oysa sağdaki Çin 
afişinde de anlatıldığı gibi, Çin'in savaşa müdahalesi, 
savaşın ondan sonraki seyri için belirleyici olmuştu. 
Siyasi düzeyi oldukça düşük b ir toplumda tüm 
bunların fazla tartışılmadan kabul görmesini 
sağlamanın yolu da her türiü bilgiyi kontrol altında 
tutmak, iddia edilenlerin aksini söyleyen hiç b ir 
kaynağın Kore halkı için ulaşılabilir olmasına izin 
vermemek. Böylece Kore toplumu, tam bir izolasyon 
içinde yaşamak zorunda tutuluyor, resmi Kore 
kaynaklı olmayan hiç b ir bilgiye ulaşamıyor, yabancı 
basını izleyemiyor, yabancı radyolan dinleyemiyor, 
dünya hakkında edinebildiği bilgilerin çoğu çarpık...

1945’de Japonya’nın teslim olmasından sonra, göç etmiş Koreliler ülkelerine geri dönmeye 
başladılar. Bunlann yaklaşık 30 bini Sovyet Kızılordu'su saflannda yer almış ve Sovyetler 
Birliği’nde bulunan diğer Korelilerle ilişkilerini korumuşlardı. Öte yandan, Kore’nin Japonya 
tarafından ilhakından sonra göçmen toprağı olmuş Mançurya’dan geri dönenler, Japonlara karşı 
Çinli komünistlerin saflannda savaşmışlar ve Kızdordu'da subay rütbesine kadar yükselmişlerdi. 
Ağustos 1945’den sonra geri dönenler. Pak Hon-yong’un kurduğu, 6 bine yakın üyesiyle 
Güney Kore’nin ABD tarafından işgalinin ilk dönemlerinde en güçlü sol siyasal örgütlenmeyi 
temsil eden bir komünist partiyle karşılaştılar.

15 Ağustos 1945’de İmparator Hirohito’nun ilan ettiği teslim olma karanndan başlayarak 
Japonya’nın Kore’deki Genel Valisi, burada yaşayan asker ve sivil Japonlann güvenliğinin 
sağlanacağı umuduyla, Sovyet ve Amerikan birliklerinin gelişini beklerken düzenin korunması 
ve günlük yaşantının devamını Korelilere bırakmıştı. Japon işgalinden sonra ekonomik ve idari 
hiç bir sorumluluk verilmeyen bu Koreliler, 17 Ağustos 1945’de, Kore'nin Bağımsızlığını 
Hazırlama Komitesi kuruldu. Komitenin başkanlığına, gerçekte Komünist Parti kurucusu Pak 
Hon-yong’un siyasal denetiminde bulunan Yo Un-yong, başkan yardımcılığına ise milliyetçi An 
Jai-bong getirildi. Bu komite, ülke yönetimindeki Japonlar ve işbirlikçilerinin yerini almak 
üzere, bütün Kore yanmadasında. Halk Komiteleri adı altında yerel komiteler kurdu. Ülkedeki 
komünisderin bu yerel komitelere hızla dolması üzerine başkan yardımcılığı görevinden istifa 
eden An Jai-bong böylelikle komünistlere geniş bir alan bırakmış oldu.

6 Eylül 1945’de, bütün yerel komitelerin seçilmiş delegeleri, Seul’de bir Ulusal Meclis 
topladılar: Meclis’te yer alan yaklaşık 500 delege, sol eğilimli ılımlı milliyetçiler, uzun yıllar 
aralannda Japon karşıü bir propaganda yaptıklan köylüler arasında oldukça güçlü bir dayanak 
elde eden bir dini sekt üyeleri ve komünistlerden oluşuyordu. Ulusal Meclis önce Kore Halk 
Cumhuriyeti’ni ilan etti, daha sonra da hükümeti oluşturacak 55 kişilik bir Merkez Komite 
seçti. Yeni hükümetteki bakanlann milliyetçi olmalanna karşılık, bütün bakan yardımcılan 
komünisderden oluşuyordu. Komünistlerin iktidan banşçı yoldan ele alma stratejisi, kısa bir 
süre sonra ABD hükümetini karşısında bulacaktı.

8 Eylül 1945’de General John R. Hedge komutasındaki ABD birlikleri Inchon’a çıktıklannda 
Halk Cumhuriyeti temsilcileri tarafından karşılandılar. General, Müttefikler Yüksek 
Komutanlığı’nın yetkisini başka bir güçle paylaşmak istemediğini açıklayınca, temsilciler, 
iktidara Kore halkının iradesiyle geldiklerini söylediler. General bu kez, 38. paralelin 
güneyindeki tek yasal gücün ABD asken hükümeti olduğunu vurgulayarak, Halk 
Cumhuriyeti’nin herhangi bir siyasal güçten farksız olarak ancak sınırlı bir yetki 
kullanabileceğini hatırlatn. Askerî hükümetin aldığı kararlar, ABD ile Komünist Parti arasındaki 
ilişkileri gerginleştirdi. Amerikalılann 10 Ekim 1945’de 10 Koreli yöneticiden oluşan Danışma 
Komitesi’ni kurması, milliyetçileri onlara yaklaştınrken, komünistler bütün Güney bölgesinde 
ABD karşıtı bir kampanya başlattılar.

Kom ünisderle M illiyetçilerin A ynşm ası

Kasım 1945’de, daha önce Çin’e sığınmış ünlü milliyetçi önder Kim Ku’nun ülkeye dönüşü, 
komünistlerin karşısında yer alan bloğun pekişmesini sağladı. Kurtuluştan sonra siyasal hayata



Jap o n ya 'd a  S iv il Toplum

Japon toplumu, feodal unsurlarla mücadele ederek,
19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl başına kadar hızlı bir 
kapitalist gelişmeye tanık oldu. Kurumsal alanda, az 
çok parlamenter demokrasi ilkesine dayanan bir düzen 
gerçekleştirildi ve MeiJİ'nin (1867) yenileştirme hareke
tinin açtığı değişim dönemi boyunca, gitgide modern 
kapitalist bir devlet oluştu.

Dünya kapitalist güçlerinin, emperyalist savaşlarda 
karşı karşıya geldikleri bu dönemde, IMeiji’nin yenilik 
hareketinin en önemli unsurlarından birisi, siyaset sah
nesini işgal eden askeri kuvvetler oldu. Bunlar Kore 
ve Çin ekonomilerini egemenlikleri altına almak isteyen 
mali sermayelerin çıkarlarını temsil ediyorlardı. Emper
yalist kamptan yana çıkarak, genel ulusal savaşı hazırla
mak için, parlamenter partiler sistemini devirmeyi hedef 
almışlardı. Askerlerin egemen oldukları bu yönetim, bir 
çeşit devlet korporatizmiydi.

Askerler, iktidara geçmeden önce parlamento güçleri
ne meydan okumak zorunda kaldılar. Bu parlamenter 
güçler, bir yandan İçerde yenileşme ve sanayileşmeyi, 
öte yandan ise anglo-sakson yanlısı bir dış politikayı 
destekliyorlardı. Diğer bir deyişle, eğilimleri emperya
list kapitalizmin liberalleşmesini sağlamaktı. Bu askeri 
gruplar, emperyalist savaşa karşı çıkan komünistleri 
ve sosyalistleri, baskıcı yöntemlerle denetim altına al
mışlardı. Kamuoyuna çağrı yaparak Uzak Doğu’da sava
şa girdiler. Müttefikleri olan Nazi Almanya’sıyla birlikte 
yenildiler. İdeolojik durum, 1945 yenilgisinden sonra 
1955'e kadar belirsiz kaldı. Kamuoyu, ulusal ekonomi
nin yönlendirilmesi ile ilgili olarak kapitalist ve sosyalist 
yollara ayrıldı. Fakat sosyalistlerin ümitleri Macaristan 
ve Polonya’da meydana gelen umulmadık olaylar yü
zünden sarsıldı.

1955'de muhafazakâr partilerin birleşmesinden do
ğan Liberal Demokrat Parti iktidara geldi ve ulusal eko
nominin ayakları üstünde durmasını sağladı. Bu savaş 
sonrası dönemini, güçlü bir gelişmenin görüldüğü ’60’iar 
izledi. Ağır sanayinin gelişmesi ekonomik bir dönüşümü 
sağladı. Faal nüfus giderek birincil sektörden ikincil 
sektöre geçti. Faal nüfus İçinde tarımla uğraşanların 
oranı yüzde 60’dan yüzde 20’ye indi.

Bütün bu süreç boyunca, Japonya’da kapitalist sis
tem içinde sanayileşme başarılı oldu. Kapitalizm öncesi 
toplumsal ilişkiler kapitalizmle bütünleşti. Bununla bir
likte geleneksel kültür unsurları ve kapitalist gelişme 
arasında çelişkiler ortaya çıktı.

Bir kapitalist toptum söz konusu olduğuna göre, Ja
ponya’nın toplumsal yönetim ilkesini özel mülkiyet oluş
turmaktadır. O halde sermaye topluma kendini dayat
maktadır. Gerçekten 1 milyar yenden fazla sermayesi 
olan büyük işletmeler (2195 adet) tüm işletmelerin (1.75 
milyon adet) yüzde 0.13’ünü oluşturmakta, fakat her 
çeşit işyerinin sahip olduğu malvarlığının yüzde 41.4’ünü 
ellerinde tutmaktadırlar. Fakat hissedarlarının çoğunlu
ğu bireyler ya da aileler olan çok az büyük işletme 
vardır. Bu olay üç nedenle açıklanabilir. Önce Avrupa'
da düşünülemeyecek oranda, tedricen artan bir veraset 
vergisi oranı (yarım milyar yenden fazla bir miras için 
yüzde 75) söz konusudur. Sonra, işletmelerin sermaye
lerinin artma hızı bireysel zenginleşmeyi aşmaktadır. 
Nihayet, sermayelerin çoğu bireyler ya da aileler tarafın
dan oluşturulmamıştır.

Hisse senetlerinin aynı grubun içinde elde bulundu
rulması, Japon işletmesinin özgünlüğünü belirler. Ha
len, üçü eski “zaibutsu”lar olan (tıankacılık, ticaret ve 
sanayi faaliyetlerini aynı ailede toplayan savaş öncesi

mali kombinalar) altı büyük grup vardır. Savaş sonrasın
dan beri holding kuruluşlar Japonya’da tekellere ve 
sermayenin yoğunlaşmasına karşı yasalar tarafından ta
mamen yasaklanmıştır. O halde, yeni bir şirketin kurulu
şu sırasında, sermaye oluşturmak İçin 5’ten fazla şirke
tin herblri gerekli hisse kenetlerinin yüzde 3 ile yüzde 
5’ini sağlamaktadır. Bu özellik Japonya'nın yabancı ser
mayeye açılması sırasında pekiştirilmiştir. Sermaye grup
larının çıkarlarını yabancı yatırımcıya karşı korumak ge
rekmekteydi. Bu, aynı zamanda, dünya para piyasasın
da "özel korumacılığın” bir biçimidir.

Sermaye oluşturmanın bu biçimi, yeni ürünler işleme 
ve dışardaki (iç savaş vb.) durumlardan doğan riskleri 
bertaraf ettiği ölçüde etkili olmuştur. Bugün de, bilgi
işlem ve dışarıya doğrudan yatırım döneminde etkili 
olmaktadır. Eğer Japonya'nın ekonomik gelişmesi bir 
“ başarı" olarak görülebilirse, birinci neden, M. Morishi- 
ma'nın Kapitalizm ve Konfiçyüsçülük’te söylediği gibi 
“dini bilinç” değil, bu sermaye oluşturma biçimi olmalı
dır.

Dolayısıyla, dünyanın büyük firmalarından oluşan bu 
büyük gruplar içinde sermayenin çoğuna sahip kapita
list bireyler yoktur. Bu yalnız savaş sonrasında “zaibat- 
su”ların dağılmasının değil, aynı zamanda sermayenin 
hızlı oluşmasının sonucudur. Örneğin, kendi adını taşı
yan, elektronik ürünler firmasının kurucusu K. Matsus
hita, 1950'de kuruluş sırasında çoğunluk hisseye (yüz
de 43.25) sahipti. Fakat, bugün bütün sermayenin (79.2 
milyar) yüzde 2.9'una sahiptir. Zaten, büyük firmaların 
yöneticileri kendi firmalannın çok az hissesine sahiptirler.

Bununla iıeraber, inşaat, ilaç, özel demiryolu gibi dal
larda, aileler tarafından kurulmuş ve yönetilen şirketler 
vardır. Örneğin büyük bir grup olan Selbu'nun hisse 
senetleri tamamen kurucusunun ailesinin elinde bulun
maktadır. Demek ki Japonya'da kapitalist bireyler var
dır. Öte yandan büyük işletmelerin yöneticileri, kendile
ri sermayedar olmamalarına rağmen, çeşitli işveren bir
liklerinde çok yüksek yerler İşgal etmekte ve sivil top
lum ideolojisini çok etkilemektedirler. Yönetimlerle sıkı 
ilişki içindeki bu işveren birlikleri, sivil toplumun ege
menlik gücünü oluşturmaktadırlar. Japon İşletmeleri per
sonellerini mobilize etmeyi şöyle başarmışlardır: İşyeri 
sendikasının desteklenmesi, çeşitli katılım biçimlerinin 
bulunması (orta katmanlar için “ringi'’ler, işçiler için 
“kalite çemberleri”). Japon ekonomisinin, işyerinde bu
lunma süresinin uzunluğuna göre tespit edilen ücret 
ve ömür boyu iş gibi özellikleri, bllgi-işleme dayalı sana
yi örgütlenmesinin yapısal değişikliği İçinde sorgulan
maya başlarken, çalışanların işletmeye bağlılığı her za
man güçlü kalmıştır.

Demek ki “Japon usulü yönetim” içinde üretim ustalı
ğı ve toplumun isteklerinin yeterince olgunlaşmamış 
olması aynı anda varolmaktadır. Çalışma koşulları konu
sunda Avrupa toplumu ile arasında varolan zıtlık açıktır. 
Yasal çalışma süresi haftada 48 saat, yıllık fiili çalışma 
2160 saat, kişi başına kullanılan ücretli izin ortalama 
10 gündür. Erkeklerle kadınlar arasında iş eşitliği yasası 
henüz yeni çıkmıştır (1985). Kadınlar için ayrımcılık hâlâ 
sürüp gidiyor. Bütün bunlar toplumsal hiyerarşiyi oluş
turmaktadır.

SİYASAL KORPORATİZME BAĞLI PARLAMENTER 
DEMOKRASİ

Savaş sonrasının yeni anayasası, yalnızca imparato
run kişiliğinde ulusal birlik simgesi olma işlevini görmü
yor, parlamenter demokrasi ilkesine dayanıyordu. Bu 
demokratik özellik, 1900'lardakl (Taisho dönemi) duru
ma göre bile köktenci bir gelişimi belirtir. Halkla, yürüt
me organı olan hükümet arasındaki bağ, parlamento 
tarafından kuruldu: Hükümet, parlamento tarafından ka
bul edilen yasaları uygulamaya koydu. Parlamentoyu 
bölen, kapitalist rejimi savunan partilerle sosyalist ve

komünist partiler arasındaki muhalefet oldu. Bu siyasal 
yaşam biçimi Japonya'da etkili oldu ve ideolojik müca
deleyi 1965'e kadar belirledi. Gördüğümüz gibi, 1955'den 
t)erl İktidarı elinde tutan, varolan tek birleşik partidir. 
“ 1955 yönetimi” adı verilen budur. Bu tutucu iktidar, 
toplu sözleşme (Shunto, “ ilkbahar Savaşı”) İçin yapılan 
düzenli pazarlıklar sırasında uzlaşma sağlamak zorunda 
olan işveren birlikleri ile sıkı bağlar İçindedir. Bazen 
grevlerle gelen başarısızlık hajinde, hakemlik kurumu 
olarak son anda Ulusal Çalışma Komitesi müdahale eder. 
Gerçekten bu komite, yerel ve ulusal anlaşmazlıkları 
ortadan kaldırmak için uzlaşma, arabuluculuk, hakemlik 
sağlar. Sanayi yapısının değişimine dayanan işsizlik teh
likesi ile ilgili endişeleri bu komite dağıtabildi. '60 ve 
'70'ler boyunca kurumsal koordinasyon zorunluluğu or
taya çıktığında ulusal yönlendirme çizgilerini belirleme 
teşebbüsünde bulunan parlamento değil, her zaman 
devlet yönetimi olmuştur. Eşgüdüm sağlayan, çeşitli

Haneda havaalanının yetersizliği gerekçesiyle,
Tokyo’ya 70 km. uzaklıktaki Narita kentinde yeni bir 
uluslararası havaalanı inşaasına kalkıştığında hükümet, 
ilk olarak komünistler ve sosyalistlerin protestolarıyla 
karşılaşmıştı. Seçimlerde oy kaybına uğrayabilecekleri 
endişesiyle her iki siyasi grubun da mücadeleden 
vazgeçmesinin ardından, çiftçi ve heykeitraş Issaka 
Tomura önderliğinde farklı görüşlerden Tokyoiu 
öğrenci gençler b ir "Uluslararası Havaalanına karşı. 
Protesto Birliği”  oluşturarak mücadelenin başını 
çekmeye başladılar. Fotoğrafta, binlerce kişinin 
yaralandığı çatışmalardan birinde ucu sivriltilmiş 
kazıklarla öğrencilere saldıran polis birliği görülüyor.

danışma komiteleridir. Ulusal Çalışma Komitesi, Ticari 
Hakları Gözetme Komitesi vardır. Hepsi, gerek hükü
metten gerek bakanlıklardan seçilir. Danışma ve yöne
tim komiteleri belirli konular üzerinde tartışmakla yü
kümlüdür. Üyelerin çoğu memur değildir. Parlamenter
lerin katıldığı çok az komite vardır: Tüm komitelerin 
(1986'da 214 adet) yalnızca 11 tanesi.
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Demek ki bir bütün olarak bakıldığında bu siyasal- 
toplumsal rejim, bir iktidar almaşıklığına dayanan parla
menter demokrasi görünümüne rağmen, korporatizmi.) 
bir biçimini içinde taşımaktadır.

Korporatizmin özü, parlamentodaki tartışmalardan ön
ce, ilgili organlarda görüş belirlenmesine dayanır. Sa
vaş sonrası ekonomik gelişme dönemi için gözlenebile
cek olan budur. Korporatizmin bu biçimi parl^-.snter 
demokrasiyle birlikte işlemeye devam ettiği sürece fa
şist korporatizmden açıkça farklılaşır. Fakat oarlamen- 
ter demokrasinin yerine geçerse, sivil toplumdan miras 
alınan tarihsel değerleri yeniden tartışma konusu yapan 
yeni bir baskıcı yönetime dönüşür ("insancıl yüzlü fa
şizm”).

Japonya'da danışma komiteleri üyeler'-in atanmaları 
parlamentonun onayından geçmek zorundadır. Fakat

dara gelmeyi başaramayacak olurlarsa ve danışma ko
miteleri tarafından yönlendirilen siyaset sürdürülürse, 
şimdiye kadar ünlü “ mutabakat” tarafından temsil edi
len Japon dinamizminin kendisi tartışma konusu ola
caktır. Bu potansiyel tehlikeye karşı yeni toplumsal ha
reketler, çeşitli konular temelinde örgütleniyorlar; Nük
leer enerji, hava kirliliği, yerel çevre sorunları, cinsel 
ayrımcılık, etnik azınlığın baskı altına alınması vb. Aynı 
zamanda siyasal eğilimlere göre ayrılmış sendikaların 
birleştirilmesi için bir hareket vardır. Kamuoyu, yeni 
parti başkanı Takako loi’nin yönetimindeki, Marksizm- 
Leninizm’in geleneksel Ortodoksluğunun baskısından 
kurtulmuş Japonya Sosyalist Partisi’nin (JSP) yeni üslu
buna ilgi duymaktadır.

İdeolojik hareketsizlik ve grupların bilinci, hepsi az 
çok aynı sosyalist renkte olmalarına rağmen muhalefe
tin beş partiye bölünmesini hazırladı. Bunlar JSP, Sos
yal Demokrat Parti, Sosyal Demokrasi Birliği, Koumeito 
(Budist Parti), ve Japonya Komünist Partisi. İlk üçü, 
JSP'nin yeni tasarısıyla birleştirilebilirler; aslında bölün
meden önce hepsi aynı sosyalist partiyi oluşturuyorlar
dı. Ve birleşik sendika bu partilerin birleşmelerini des
tekleyecektir.

her bakanlıktan seçilecek üye sayısına ve seçimine baş
bakan ya da ilgili bakanlar karar verir. Ve bu komiteler, 
parlamentoya eklenen basit kurullar değildirler. Parla
mento kuşkusuz yasaları tartışır ve kabul eder. Fakat 
danışma komitelerinin içindeki tartışmalar, kitle iletişim 
araçları aracılığıyla kamuoyunu kesin biçimde etkiler. 
Öyleyse, yavaş yavaş devlet korporatizmine dönüşebi
lecek örtük bir durum vardır. Kuşkusuz bu şimdilik bir 
sorun değildir. Fakat belirtmek gerekir ki, dünya bunalı
mı yüzünden toplumsal rahatsızlık halk arasında arttığı 
zaman, korporatif kapitalizmin oluşmasını bugüne ka
dar kolaylaştıran toplumsal “grupçuluk” Japon toplu- 
munu devlet korporatizmine yöneltebilir.

Eğer yenilikçi partiler hep muhalefette kalacak ve ikti

Lit>eral Demokrat Parti (LOP) ise beş gruptan oluş
muştur. Bunlar her zaman Japonya’nın geleceği ile ilgili 
önemli sorunlara karşı çıkıyorlar. Fakat LDP şimdiye 
kadar iktidarını koruyabildiyse, bu, grupların muhalefe
tine rağmen her büyük karar anında iş çevrelerinin des
teği sayesinde birleşebilmesinden olmuştur. Oysa Ja
pon ekonomisi, bitgi-işlem sayesinde sanayiyi yeniden 
yapılandırmayı başardıktan sonra yepyeni sorunlarla kar
şı karşıya kalmıştır.

İkinci petrol bunalımından beri, Japon ekonomisi çok 
uluslu firmalar yoluyla yabancı ülkelere hızla yerleşmiş
tir. Bu gelişmenin etkisi, ekonomik alanın dünya çapın
da genişletilmesi ve merkez-çevre ilişkisinin yalnız iç 
alanda değil, dış alanda da yeniden örgütlenmesi oldu. 
’60’larda Japon takımadaları kentleşmeyle zaten me
kansal bir değişim geçirmişti. Bu değişim ağır sanayinin

gelişmesiyle hızlandı. Bilgi-işlem devrimi ikinci bir me
kansal yeniden örgütlenmeyi belirler. Bu aynı zamanda, 
ekonominin toplumsallaştırılmasını gerektiren 
“toplumcu” bir yeniden yapılanmadır.

Bu “toplumcu” yapılanmanın unsurları şöyle düşünü
lebilir:

1. Sosyal: Erkekler ve kadınlar, çevre, dini örgütler, 
kreş, tıbbi bakım, sakatlık, yaşlılık, sosyal güvenlik.

2. Komünal: Okullar, kültür ve spor merkezleri, tiyat
rolar, ortak alanlar, parklar, yollar, limanlar, su hizmet
leri, kanalizasyon.

3. Şehircilik; Kent sevgisi, merkezileşme ve ademi 
merkeziyetçilik.

4. Kamusal: a) Eğitim ve araştırma sistemi, basın 
organları, b) Meritokratik dernekler, ticaret, sanayi ve 
ziraat odaları, işveren dernekleri, sendikalar, tabip oda
ları, tarım kooperatifleri, meslek dernekleri, merkez ban
kası, ticaret mahkemesi, konsolosluk, uluslararası özel 
hak mahkemesi, c) Kolektiviteler, özyönetime dayanan 
yerel örgütlenmeler, d) Siyasal partiler, ulusal planlama.

’60 ve ’70’lerde yeniden yapılanma ile ilgili iki nokta 
belirtilebilir;

1. Kentleşmeden yana eğilimlerin yaygınlaşması sıra
sında, konut, iş ve halka açık alanların mekansal yeni
den yapılanmasıyla ilgili toplumsal-siyasal sorunlar söz 
konusuydu; demek ki bazen sanayi mantığıyla çatışarak 
önemlerini belli eden yerel, komünal, kamusal etkenler 
vardı.

2. Belirtmek gerekir ki, '70’lerden beri Japonya kent
leşmiş bir topluma dönüştü ve kentle kır arasındaki 
karşıtlık ortadan kalktı.

Sosyal, komünal ve kamusal olarak yerel yönetim 
tarafından çözümlenebilecek sorunlar vardır. Ve bu, “ye
nileşmiş topluluklar hareketi” İle bütünleştirilebilir. An
cak hükümet siyaseti düzeyinde olabilecek diğer bazıla
rı da vardır. Danışma kurulları İçindeki tartışmalarla yön
lendirildiğinde çözüm korporatif bir biçim alır. Siyasal 
partiler “ toplumcu” alan ve devlet arasında gittikçe 
daha az önlem alırlar ve “alışılageldik” biçimde, ulusal 
planlamanın hazırlanmasıyla yükümlü kuruluşlar gibi gö
rünürler. Bu anlamda siyasal partiler sisteminde bir bu
nalım olduğu söylenebilir. Gerçekten, seçimlere katıl
mayanların oranı her zaman yüzde 40’ı geçmektedir.

O halde, Japonya’da toplumsal mücadele, merkez 
yönetimin yönettiği yeni korporatifleştirme ve toplum
culuğa bağlı toplumsal talepler hareketi arasındaki mu
halefetle belirlenmiştir. Bu hareket, aynı zamanda sana
yi öncesi toplum ve korporatif kapitalizmin yapısal re- 
fromu üzerinde toplanır.

Bu, toprağın ve diğer üretim araçlarının özel mülkiye
tini sınırlar. Bunu kavramak için Tokyo’daki toprağın 
fiyatının New-York’dakinl geçtiğini, 3.3 metrekare arazi
nin bilgi-işlem firmalarının bulunduğu mahallede 100 
milyon yen ettiğini ve kent nüfusunun mülkiyet haklan 
ve kiralama sınırlarının en önemli toplumsal sorun hali
ne geldiğini belirtmek yeter. Başka deyişle, demokratik 
hareketin işçi hareketinin birleştirilmesine (özyönetim 
yönünde) bir destek olabileceği söylenebilir. Bu yönde 
yavaş yavaş Herlense bile, Japon usulü ulusal uzlaşma
yı tamamen koruyarak siyasal demokrasinin gelişmesi 
görüşü ayakta kalacaktır. Ve parlamenter demokrasi, 
yeni korporatizm tarafından yok edllmeyecetlr. Kapita
list bireylerin muazzam zenginliklerinin toplumsallaştı
rılması bu görüş açısına bağlıdır. Bütün bunlar bilgi
işlem toplumunun yeni toplumsal-siyasal hedefini oluş
turacaktır.

KiYOAKI HIRATA
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egemen olan komünistler, bundan böyle kendilerine karşı birleşmiş ûç ayn güçle mücadele 
etmek zorunda kaldılar: Kim Ku ve Kim Kyu-sik önderliğindeki milliyetçiler, ulusal kahraman 
Syugman Rhee önderliğindeki muhafazakarlar ve Amerikan askeri hükümeti. Kore’de bir 
himaye rejimi kurma karan veren Aralık 1945 Moskova Konferansı, komünistlerle karşıtlan 
arasındaki uçurumu daha da derinleştirdi. Gerçekten de, Japon işgalinden henüz kurtulmuş 
bulunun Kore halkı için, himaye rejimi, ulusal bağımsızlığın zedelenmesi ve hatta ortadan 
kalkması anlamına geliyordu. Bundan ötürü, komünist önder Pak Hon-yong 1 Ocak 1946’da 
açık bir toplantıda yaptığı konuşmayla Koreli komünisderin Moskova Konferansı kararlanna 
karşı olduklannı ve 3 Ocak’ta himaye rejimine karşı ve ulusal birliğin sağlanmasını 
hızlandırmak amacıyla bir gösteri düzenlemeyi üstlendiğini açıkladı. Ancak komünistler, 
yüzseksen derecelik bir dönüş yaparak mitingi Konferans kararlannın onaylanması lehine bir 
gösteriye dönüştürdüler. Bu davranış, komünisderin Güney Kore’deki prestijini önemli ölçüde 
zedeleyecekti.

Moskova Konferansı kararlan gereği gerçekleştirilmesi planlanan ve Kore’deki toplumsal 
örgüüer ve siyasal partilerle ilişki halinde olup onlara danışacak geçici bir hükümetin 
kurulması üzerinde çalışacak Amerikan-Sovyet karma komisyonu toplantısından önce, 
komünistlerle komünist olmayanlar arasındaki ilişkiler tamamen kopma noktasına geldi. İlımlı 
ve muhafazakarlar 14 Şubat 1946’da Demokratik Komite’yi kurarken, komünistler Ulusal 
Demokratik Cephe’yi oluşturdular. Böylece 38. paralelin güneyinde komünistlerle sağ blok 
arasındaki ayrışma, ülkenin bölünmüş durumunu daha da derinleştiren bir faktör oldu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin İlanı
Buna karşılık Kuzey’de, Sovyet silahlı güçleri benzer zorluklarla karşılaşmadılar. 38. paralelin 
kuzeyine yerleşmelerinden sonra. General Çistiyakov, yönetim kademelerinde komünisderin 
çoğunlukta olduğu Halk Komiteleri’nin yetkilerini anırdı. ABD-Sovyet karma komisyonunun 
toplanmasından önce, Kuzey’de, bütün toplumsal örgütler ve siyasal partilerin katıldığı bir 
Birleşik Cephe kurulmuştu. Kuzey Koreli komünistlerin önderi Hyon Jun-hyok, Kore’nin içinde 
bulunduğu devrim aşamasının burjuva karakterinin altını çiziyor ve milliyetçilerle ittifak 
yapılmasını savunuyordu. Hyon Jun-hyok’un 28 Eylül I945’de Sovyet yetkililerle yapağı bir 
toplantıdan dönerken öldürülmesinden sonra, Sovyeder tarafından ulusal kahraman ilan edilen 
Kim Il-sung komünistlerin önderliğine getirildi. Çin’den yola çıkmış silahlı 2 bin kadar Koreli 
komünistin ülkeye gelmesinden önce davranmak amacıyla, 10 Kasım 1945’de Komünist Parti 
yeniden kuruldu ve 20 yaşını aşmış herkesin katıldığı genel seçimler sonunda bölgesel ve 
merkezi Halk Komiteleri seçimleri yapıldı. Pyongyang’da toplanan Halk Komiteleri delegeleri 8 
Şubat 1946’da, başkanlığını Kim Il-sung’un yaptığı Kuzey Kore Geçici Halk Komitesi’ni seçtiler. 
Sovyetler Birliği’nde yayınlanan Mrovaja Ekonomika i Mirovaja Politika'nın Haziran 1946 tarihli 
sayısı, Kuzey Kore’deki siyasal durumu şöyle tasvir ediyordu; “Demokratik örgütler hareketi 
hann sayılır bir haşan kazandı. Yüzlerce köy ve kentte Halk Komiteleri ortaya çıktı. Daha ilk 
günlerden başlayarak ülkenin siyasal yaşantısında önemli bir rol oynayan bu komiteler. Kuzey 
Kore Geçici Halk Komitesi’ne bağlı olarak Sovyet güçleriyle ilişki halinde bulunuyorlar ve 
ülkede yeni rejimi kurmaya çalışıyorlar”.

3 Kasım 1945’de yapılan genel seçimlere sadece Ulusal Demokratik Birleşik Cephe'nin 
hazırladığı tek liste katıldı. Seçmenlerin yüzde 99.6’sının katılımıyla (4.5 milyon) 453’ü kadın 
3459 delege belirlendi. Mart-Ağustos 1946 arasında siyasal ve toplumsal hayatın pek çok 
alanım kapsayan bir dizi radikal reform gerçekleştirilidi. 5 Mart’ta tanm reformu yapıldı, 24 
Haziran’da iş kanunu, 30 Temmuz’da cinsiyetlerin eşidiği kanunu, 10 Ağustos’ta sanayinin, 
ulaşımın, bankalann vb. ulusallaştınlması kanunu çıkanidı. Tanm reformu tüm Asya’da 
gerçekleştirilen tanm reformlannın en kapsamlı ve banşçı yöntemlerle gerçekleştirilenlerinin 
başında geliyordu. Köylü ailelerin yüzde 76’sma toprak dağıtıldı, büyük toprak sahiplerinin 
çoğu Güney’e kaçülar. İş kanunuyla 8 saatlik iş günü kabul edildi, çocuklann çalıştınlması 
yasaklandı, çalışanlara fazla mesai ücreti, yıllık izin, sosyal sigorta gibi haklar sağlandı. 
Japonlann ve Koreli işbirlikçilerin mülkiyetindeki sınai ve mali işletmeler devletleştirildi. Japon 
sömürgeciliği sırasında sanayi sermayesinin yalnızca yüzde 5’i Korelilerin dindeyken, 1947’de 
sınai üretimin yüzde 80.2’si devlet işletmeleri tarafından gerçekleştiriliyordu. Tüm bu 
reformlan, eğitim alanında girişilen büyük bir atılım ve okurtia-yazma öğretme kampanyalan 
izledi.

23 Şubat 1947’de bir kongrede biraraya gelen delegeler, 237 kişiden oluşan Halk Meclisi’ni 
seçtiler. Ertesi gün Kongre, Kuzey Kore Geçici Halk Komitesi’ni, başkanlığını gene Kim II- 
sung’un yapağı Kuzey Kore Halk Komitesi’ne dönüştürdü. 15 Ağustos 1948’de Güney’de, 22 
Ağustos’da da Kuzey’de Cumhuriyet ilan edildi. 25 Ağustos’da yapılan seçimlere yüzde 99’dan 
fazla bir kaalım oldu. Seçimlerden sonra her biri 50 bin yurttaşı temsil eden 212 milletvekili
2 Eylül’de Pyongyang’da toplanarak, kuruluşu resmen 9 Eylül 1948’de ilan edilen Kore 
Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Anayasası’m kabul etti. Kim Il-sung oy birliğiyle devlet 
başkanlığına ve başbakanlığa seçildi. 10 Eylül’de Halk Meclisi’ne on maddelik bir program 
sunan Kim Il-sung, yeni hükümetin izleyeceği siyasetin ana hadannı ortaya koydu. Komünist 
Parti bundan böyle, devletin “kalbi ve kafası” olmuştu.
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ABD güçlerinin, II. Dünya Savaşı sonunda Kore’nin 
güneyine yerleşmesi sonucunda kuruian Güney Kore 
Cumhuriyeti, '70'ierde çalışan nüfusun zorbaca 
ezilmesi ve sömürüimesinin eşlik ettiği b ir sınai 
kalkınma dönemi yaşadı. Her türlü muhalefetin asker 
çizmesiyle ezildiği bu ülke, uluslararası kapitalist 
işbölümünün yeniden düzenlenmesi bağlamında 
Amerikan planlan açısından anahtar bir rol oynar hale 
geldi. İktisadi ve toplumsal gelişmeler yalnızca nicel 
açıdan değil, nitel olarak da giderek kendi için bir 
sınıf olma yoiuna giren b ir işçi sınıfını doğurdu. 
Kore’de işçi sınıfı ’20 ’ierde Jappn. sömürge yönetimi 
sırasında oluşmaya başlamıştı. İşçi sınıfının tüm tarihi 
boyunca süren bağımsız-demokratik ve san sendikalar 
arasındaki mücadele, aynı zamanda toplumdaki 
demokratik ve anti-demokratik güçlerle arasındaki 
iktidar mücadelesinin de b ir yansımasıydı. Japon 
işgalinden kurtuluşun ardından Koreli işçiler kendileri 
için yeni b ir düzen kurmak doğrultusunda 
kendiliğinden eylemlerde bulunmaya başladılar. Bu 
eylemler sömürge dönemindeki sosyalist sendika 
geleneğini sürdüren Chunpyong’un kuruluşunda doruk 
noktasına ulaştı. Chunpyong İktisadî ve siyasal 
mücadeleyi birarada yürütmeye çalışıyor, sendika 
hareketinin ulusal ve sanayiye dayalı temellerinin 
kurulmasını ve güçlenmesini hedefliyordu. Güney 
Kore’de birinci cumhuriyetin ilânından sonra dış 
baskılar ve zayıf kitle tabanı nedeniyle Chunpyong 
dağıldı. İşçilerin talepleri temeline dayalı ve iktisadi ve
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siyasal bileşkeleri birbirine bağlayan b ir nfiücadeleyi 
yürülememesi de bu sendikal hareketin 
başarısızlığında rol oynayan etkenlerden biriydi. 16 
Mayıs 1961'de iktidara gelen askeri diktatörlük, 
işyasasında yaptığı değişikliklerle işçilerin siyasal 
olmaktan uzak İktisadî mücadelesini de kısıtlamaya 
yöneliyordu. İşçiler artık yalnızca tek fabrika temelinde 
kolektif sözleşmeye yönelik eylemlerde 
bulunabiliyorlardı. Böylelikle aynı işkoiundaki işçiler 
arasında dayanışmayı olanaksız hale getiren yönetim, 
aynı zamanda fabrika sendikadan üzerindeki denetimini 
de artırıyordu. İlerleyen yıllar, gelir dağılımındaki aşırı 
dengesizliklerin de etkisiyle şiddetli b ir işçi 
muhalefetinin ortaya çıkmasına yol açtı. Cunta şefi 
Park Chung-Hee olağanüstü hal ilân ederek (Aralık 
1971) halk üzerindeki baskısını yoğunlaştırmasına 
hizmet eden Yushin (Yeniden Canlanma) anayasasını 
yürürlüğe koydu. Rejim işyasasını işçiler aleyhine 
değiştirmeye devam ediyor, kolektif sözleşmeleri ve 
sendikaların kolektif eylemlerini yasadışı b ir konuma 
itiyordu. Sanayi sendikalarının örgütlenmesi de 
yasaklanarak işçi hareketinin temelleri toptan 
yokediliyordu. Tüm bu önlemler '70'lerde işçi sınıfının, 
bazen demokratik güçlerle de birleşerek 
gerçekleştirdiği kendiliğinden eylemleri engellemeye 
yetmedi. Demokratik sendikaların kurulması bu 
eylemlerin bir meyvesiydi. Bu sendikaların çoğu 
Yushin rejiminin yıkılmasında hiç de 
küçümsenemeyecek b ir rol üstlenmişlerdi.

K om ünist P arti ve Yeni Partilerin Kuruluşu

Japonlann teslim olmasından hemen sonra yeniden örgütlenen Komünist Parti farklı eğilimleri 
içinde banndınyordu. Parti içinde. Kapsan grubu, Sovyet yanlısı grup, İç grup, Yenan grubu 
birarada bulunuyordu. Ancak Pak Hon-yong, parti içindeki bütün gruplar tarafından tartışmasız 
önder olarak kabul ediliyordu. Sovyet askeri birliklerinin doğrudan yardımıyla Güney’deki 
komünistler Kuzeylilerle bağlantı kurmayı başarmışlardı. Pak Hon-yong Amerikalılarla ve 
Syngman Rhee önderliğindeki milliyetçilerle amansız bir mücadele sürdürürken, 38. paralelin 
kuzeyinde iktidan ele almak üzere ülkeye gelen Çistiakov’un yönetimindeki 25. Sovyet 
Ordusu’nun yanında “Kapsan grubu” olarak bilinen, ancak bazılarınca da “Partizanlar grubu” 
olarak tanımlanan ve sadece bir kaç düzine komünistten meydana gelen Kim Il-sung 
önderliğindeki grup vardı. 4 yıl boyunca kaldığı Moskova’da siyasal formasyonunu tamamlayan 
Kim Il-sung, 1918’den beri Komünist Parti içindeki hiziplerden hiçbirine doğrudan angaje 
olmadığı için Sovyetler nezdinde itibar kazanmış ve güvenilir bir kişi olarak benimsenmişti.

Kurtuluşu izleyen üç ay içinde, parti hızla gelişti ve 4530 üyeye ulaştı. Parti üyelerinden 
yüzde 30’u işçi, yüzde 34’ü köylü, yüzde 36’sı da aydın, esnaf ve diğer kesimlerden 
oluşuyordu. Kuzey Kore Komünist Partisi’nin kuruluşundan iki ay sonra Kim Il-sung, partinin 
sağlıklı temeller üzerinde yükselmediğini ve kitlelerle hiç bir bağı olmadığını farketti. Ona 
göre parti bu bileşimiyle gerçek bir işçi partisi hüviyetine bürünmüş sayılmazdı. Konfıçyüsçü 
gelenekleri olan bürokratik bir rejim altında kazanılan alışkanlıklar hesaba katıldığında, 
merkezin kararlan yerel ölçekte çok ender olarak uygulanıyordu. Devrimci bir dönüşüm, yani 
egemen sınıfların ortadan kaldınlması için Kim Il-sung, sadece bir “kide politikasrnın verilen 
emirlere uyulmasını sağlayabileceğini düşünüyordu. Kim Il-sung aynca, partinin acil görevinin 
bütün demokratik örgütler ve siyasal partilerle işbirliği yaparak birleşik demokratik bir 
iktidann kurulması olarak görüyordu. Birleşik cephe politikası sosyalizmin inşaasmın
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Başlıca üyeleri Katayama Sen (1860-1933), Kotoku 
Shusul (1871-1911), Abe İsoo (1865-1945) ve Mural To- 
moyoshl (1861-1944) olan İlk ShaknI Shugi Kenyukai 
(Sosyalizm Araştırma Derneği) Japonya’da Ekim 1898’de 
kuruldu. Mayıs 1901'de bu dernekten, yönetimde Kata
yama ve Kotobu’nun ve Abe’nin bulunduğu ve kurulur 
kurulmaz devlet tarafından dağıtılan, İlk sosyalist parti, 
Shakai Uinshuto doğdu.

Partinin programı Japon sosyalist düşüncesinin baş
langıcının eklektizmini yansıtıyordu; açıkça Hıristiyan
lıktan etkilenerek, şiddetin sapkınlıklarına karşı yasal 
eylemi savunuyor; “zenginler ve fakirler arasındaki uçu
rumu kapatacak” bir yönetim kurmayı hedefliyor, taşı
ma ve... üretim araçlarının tamamen ulusallaştırılmasını 
istiyor; medeni hakların savunulmasını öngörüyordu. 
Bu program kaynaklarını, Marx ve Engels’den, XIX. yüz
yıl ütopiklerinden olduğu kadar. Amerikan ekonomist 
Richard T.Ely’nln Hıristiyan sosyalizminden de alıyor
du. Marx ve Engels’In etkisi Katayama’nın “Waga 
Shakai-shugi” (Benim Sosyalizmim, 1903) ve Kotoku’- 
nun “Shakai-shugl” (Sosyalizmin Geleceği, 1903) adlı 
yapıtlarında belirgindi. Komünist Manifesto, ancak, Ka- 
tayama’nın Amsterdam’daki II. Enternasyonal Kongre- 
si’ne katıldığı 1904'de, Kotoku ve Skai Toshihlko (1871- 
1933) tarafından Japoncaya çevrildi.

Devletin Sosyalizm Araştırma Derneği'rn dağıttığı yıl 
olan 1904’den itibaren sosyalist kampda izlenecek dev
rimci taktiklerle ilgili olarak ilk bölünmeler başladı. Kata
yama ve Tazoe Tetsuji gibi parlamenter yoldan yana 
olanlar, kitle eylemini ve şiddete başvurmayı öneren 
Kotoku ve taraftarlarına karşı çıktılar. Diyet Meclisi, 
1900'de grevleri ve her çeşit sendikal eylemi yasakla
yan toplumsal barış yasasını resmen ilan ettiğinden, 
bu tartışmalar çok soyut, köylülüğün ve işçi sınıfının 
sorunlarından çok uzak, felsefi ve manevi konular ola
rak belirginleştiler. Yine de bunlar, MelJİ reformlarının 
sosyalist eleştirilerinin en önemli görünümlerinden biri
nin, Japon toplumunun kendi temellerinin yıkılmasıyla 
ilgili olanının daha yakından kavranmasını sağladılar. 
Gerçekten, Hıristiyan öğretilerinden çok etkilenmiş ilk 
Japon sosyalistleri için sanayi kapitaiizml, Japon tarihi
ne ulus olarak doğuşundan itibaren egemen olan, ortak 
değerleri yok edici bir güç olarak algılandı. Bireyciliğe, 
bencilliğe ve yaşam savaşına dayalı kapitalizm yalnız 
yüzyıllık felsefi, manevi ve dini gelenekleri dağıtmayı 
başarmadı, aynı zamanda Japon toplumunun bütünün
de Konfüçyüscü uyum ve sevgi değerlerine dayanan 
birliği de bozdu. Geleneksel tarım yapısının yıkımı, hal
kın gittikçe proleterleşmesi, piyasa kurallarının anarşik 
özelliği ülkenin geleceği için, sosyalizme sürükleyecek 
unsurların gelişiyor olmasından daha ölümcül tehditler 
olarak görüldü. Öte yandan, hepsi karmaşık eğilimler
deki ilk sosyalistler, Meljl demokrasisinin çok dar yapısı 
üzerine dikkat çektiler. Gerçekten de, İmparatorluk sis
teminin reformlar sürecinden güçlenmiş olarak çıktığı
nı, Diyet Meclisi’ne seçilmek için kullanılan vergi siste
minin, ulusun işlerini çok küçük bir azınlığın yönetmesi
ne yaradığını gördüler. Bu ideolojik bağlamda, Mark
sizm sadece kapitalizmin eski düzen üzerindeki yıkıcı 
etkilerini çözümleme aracı olarak tanımlandı ve siyasal 
seçenekler, şiddet yolu/parlamento yolu arasında bir 
ikilemin egemenliğinde kalmaya devam ettiler.

1905-1916 ARASI GELİŞMELER

Japon sosyalist hareketi I. Dünya Savaşı sonuna ka
dar anarşizm-parlamentarlzm çatışması çerçevesinde kal
dı. Rus-Japon Savaşı’ndan sonra anarşizan unsurların, 
özellikle de Kotoku Shusui’nin radikalleşmeleri 1906’da 
kurulan Nlhon Shakalto’nun (Japon Sosyalist Partisi) 
kısa süren varolması sırasında etkisini gösterdi. 1905'de

hapiste KropotkIn’In öğretilerini derinliğine İnceleyen 
ve 1906’da Birleşik Devletler’de kaldığı sırada Internati
onal Workers of the World (Uluslararası Dünya Emek
çileri - IWW) örgütünün sendikal pratiklerini izleyen Ko
toku, Japon Sosyalist Partlsl'nin 1907’deki II. Kongre- 
sl’nde “doğrudan eylem” hedefini benimsetmeyi dene
di. Ashlo'daki Meljl döneminin büyük işçi anlaşmazlığı 
olan bakır madenlerindeki grev denemesine dayanan 
Kotoku, parlamenter yolu savunanlara (Katayama Sen, 
Tazoe Tetsuji) ve Sakal Toshlhiko'nun anlaşamayan iki 
tutumu uzlaştırma çabalarına şiddetle karşı çıktı.

Japon Sosyalist Partlsl'nin II. Kongresi birçok bakım
dan Japonya’daki Marksizm tarihinin birinci döneminin 
sonu idi. 1907'den itibaren II. Katsura kabinesi, Haziran 
1908’deki Kırmızı Bayrak Olayı (Akahata Jlken) ve Koto
ku Shusul ve birkaç taraftarının İdam edildiği 1910’daki 
Büyük İhanet Olayı’ndan (Talgyaku Jiken) sonra fiilen 
yokedilecek olan sosyalist hareketi dağıtmaya çalıştı.

Bu dönem boyunca Japon sosyalizmi, Japonya'da 
oluşan değişikliklerin -Meiji döneminde- doğasına göre 
teorik sorunsalın ana çerçevesini çizmenin yanısıra, 
Marx’in ve Engeis’in çalışmalarının içeriğini işçi, öğ
renci ve üniversite çevrelerinde yayarak Japonya’da 
bir Marksist kültürün temellerini attı. Diğer yandan, Ja
pon sosyalizmi 1905 Devriml’nden sonra Japonya’ya 
gelen göçmenler aracılığıyla Rus devrimci hareketiyle 
ilk ilişkilerini kurdu ve Japonya’dan burs alan Çinli öğ
renciler aracılığıyla Çin devrimci hareketine önemli öl
çüde yardım etti.

JAPON KOMÜNİST PARTİSİ'NİN KURULUŞU

1916-1920 arası modern Japon tarihinde önemli bir 
dönemeci oluşturur. Yapının Korunması Hareketl’nin 
pekiştirilmesi, örgütlü işçi sınıfının ortaya çıkması, çok 
sayıda öğrenci örgütünün kurulması ve özellikle ciddi 
toplumsal anlaşmazlıklar (1918'in üçlü pirinç ayaklan
maları), akademik çevrelerde olduğu kadar siyasal çev
relerde de o güne kadar ideolojik sahneye egemen olan 
“uzlaşma” eğilimini tartışma konusu yapmanın göster
geleri oldular. 1917 Rus Devrimi ve 1920’den itibaren 
Japonya’yı sarsan ekonomik bunalım birçok örgütlen
melere serpiştirilmiş sosyalist akımları güçlendirdi ve 
bunların teorik ürünleri Almanya, İngiltere ve ABD’den 
gelen öğrencilerle zenginleşti. 1919'da Takabatake Mo- 
toyuki, Marx’in devletin sönmesi üzerine olan dü
şüncelerinin radikal bir eleştirisine dayanan kendi 
devlet sosyalizminin (kokka shakai - shugi) temellerini 
hazırlarken, BImbo Monogotori (Bir Fakirin Yaşamı, 1917) 
İle çok tanınan KawakamI Hajime Marksizmin ekonomik 
öğretisinin ele alındığı Shakai mondal kenkyu (Toplum
sal Sorunlar Üzerine Araştırmalar) adlı dergiyi yayınladı. 
Aynı yıl, önde gelen bir toplumsal araştırma merkezi 
haline gelecek olan. Toplumsal Araştırma İçin Ohara 
Enstitüsü kuruldu. Öğrenci hareketinin vurucu gücü, 
Shln/lnkal’ye (Yeni insan Topluluğu) bağlı öğrenciler, 
konumlarını radikalleştirip giderek Marksizme bağlanır
larken, İktisatçı olan Kushlda Tamizo (1885-1934) Al
manya'dan döndükten sonra artı-değer ve toprak rantı 
üzerine Kawakani Rajime ile tartıştı.

işte bu düşünce ve tartışma coşkunluğu İçinde, Tem
muz 1922’de JfCP; Yamahawa Hitoshl, Arahata Kanson, 
Sakal Toshihlko gibi eski yaşlı sosyalistler ve Nosaka 
Senzo ve Watanabe Masanosvke gibi sendika yetkilileri 
tarafından kuruldu. J/CP'nIn savaş öncesi tarihini bura
da ayrıntılarına girilmesi söz konusu olmayan, bir dizi 
beklenmedik olay (1924’dekl tas' yeler, 1926'daki faali
yetsizlik, Komlntern’ln doğrudai. müdahaleleri, baskı 
dalgaları vb.) belirledi. Yine de, Japonya'da kırk yıldan 
fazla bir süre, Marksist düşüncenin evrimini belirlemiş 
olan iki gelişmeye değinmek gerekir:

Birincisi, 1922’den itibaren JKP'nin ekonomik, top
lumsal ve siyasal taleplerin savunulması açısından, işçi

sınıfı ve köylülük zemini üzerindeki örgütlenmelerin için
de giderek “erimesini” öneren Yamakowlst eğilimle; 
1925-1926'dan itibaren, JJCP'nIn bütün reformist unsur
ları dışlayarak ve Marksizmin ideolojik saflığını savuna
rak işçi hareketinin öncüsüne dönüşmesini savunan Fu- 
kumoto Kazuo (1894-) eğilimi arasındaki ideolojik anlaş
mazlıkla ilgilidir. Fukumolst eğilim (ya da “yeniden ku
ruluş”) yalnız işçi sınıfı ve köylülük açısından vanimış 
olan siyasal düzeye değil, aynı zamanda Japonya'nın 
toplumsal şekillenmesi sürecinde kapitalizmin gelişme 
derecesi üzerine de Yamakowlst (ya da “erime”) eğili
me karşıydı. Fukumoto ve yandaşları Japonya’nın he
nüz feodal aşamada olduğunu ve o nedenle İki aşamalı 
(burjuva devrimi, proletarya devrimi) bir devrimci süreci 
göğüslemek gerektiğini savunuyorlardı. Yamakawa için 
burjuva devrimi, MeiJİ'nin restorasyonu sırasında ta
mamlanmıştı ve o nedenle büyüme halinde bir kapitalist 
sistemin egemen olduğu Japonya'yı proletarya devrimi- 
ne hazır bir ülke olarak görmek gerekirdi.

İkincisini, özellikle 1922,1927 ve 1932’deKom/nfern’- 
in JKP'nin iç işlerine doğrudan müdahalesi oluşturuyor
du. Moskova'da Buharin ve Katayama tarafından kale
me alınan 1922 Program Taslağı'nda, Komintern, JKP'ne 
kapitalizmin ulaştığı gelişim derecesini veri alarak, bur

juva devrimini hemen izleyen bir proletarya devrimi çö
zümlemesini ve önermesini dayattı. Yamakawa ve Fuku- 
mato'nun tezlerinin 1927'de mahkûm edilmesi ve Nisan 
1927'de Şanghay’da buzların çözülmesiyle, Komintern, 
JKP’n\, feodalizmin kalıntılarının anahtar unsuru olarak 
görülen imparatorluk sistemini devirecek bir burjuva 
devriminde yönetici rol oynamaya çağırmakla yetindi. 
Feodal unsurların yapısı üzerine dayanan Komintern 
talimatları, siyasal düzeyde olduğu kadar teorik düzey
de de karışıklık tohumları ekiyorlardı.

1927'den itibaren Yamakawa hizbi, '30’lar boyunca 
JKP’ne muhalefet edecek olan İşçi Köylü Partisi Rono'- 
yu kurmak için JKP'nden ayrıldı.

JAPON KAPİTALİZMİ ÜZERİNE TARTIŞMA (1927-1937)

J/CP'ndeki anlaşmazlıklar, Komintern’in sürekli müda
haleleri, Meljl döneminin ekonomik ve toplumsal tarihi 
üzerine yayınlanan bir dizi Marksist ve Marksist olma
yan üniversite yapıtı, Japonya’da kapitalizmin gelişimi 
(Nlhon shinon shugi-ronso) üzerine 1927’de ortaya çı
kan tartışmanın unsurları arasındaydı. Tartışmaya katı- 
lanlar, 1920’de başlayan ekonomik ve toplumsal bunalı-
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mm yapısını da aydınlatmayı hedefliyorlardı. Tarımın 
(aktif nüfusun yüzde 50’den fazlasının çalıştığı sektör) 
1920'den beri varolan durgunluğuna, Japon ekonomisi
nin ikili yapısının güçlendirilmesine ve '20'lerln ard arda 
gelen mali bunalımlarına, 1923'dekl depremin yıkıcı et
kileri ve Çin pazarının büyük bir bölümünün kaybı da 
eklendi. Büyük sanayi kuruluşlarında olduğu kadar, kır
da da birbirini izleyen ciddi toplumsal anlaşmazlıklar 
bazı müdahalelerin saldırgan yapısını da açıklıyordu.

On yıl boyunca tartışmalarda birbirlerine karşı çıkan 
iki eğiiim, polemiklerinde, MeiJİ döneminde kapitalizmin 
gelişmesinin özgül yapısının tanımına, Japonya’da As
ya tipi üretim tarzının uygulanabilirliği düşüncesine, bur
juva devlet çerçevesinde İmparatorluk sisteminin doğa
sına ve özellikle Japon tarımının Tokugawa dönemin
den beri geçirdiği değişikliklere ilişkin sorunlara değin
diler.

JKP yönetimine yakın olan Kozaha’nın eğilimine gö
re, Japonya’da feodalizmden kapitalizme geçişin klasik 
burjuva devrimieri çerçevesine girmediğini kanıtlamak 
söz konusuydu. Noro Eitaro, Hattori Shlso, Meljl yöneti
minin ne tanmda feodal üretim ilişkilerini yokedebildiği, 
ne de imparatorluk sistemince temsil edilen mutlak mo-

Çeyrek yüzyıllık emsalsiz b ir İktisadî 
büyümeyle kapitalist ülkeler arasında 
ikinci sıraya yükselen Japonya, 
'70'lerde tüm toplumda çalkantılara yol 
açan bir bunalıma sahne oldu.
Yüzde 26'nın üstüne tırmanan 
enflasyon diğer sanayi ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında rekor b ir hıza 
erişmişti. Alım gücünün hızla 
azalması ve yaşam standartlarının 
kötüleşmesi karşısında işçiler geniş 
katılımlı grevler ve enflasyona karşı 
gösteriler düzenliyorlardı.

U m

narşiyi devirebildiği olgusunda direndiler. Birikim süre
ci ve Meiji reformlarının siyasal yönetimi burjuvazi tara
fından değil, yoksullaştırılmış savaşçılar sınıfı (bushi) 
tarafından, kırda feodal ilişkileri pekiştiren toprak vergi
si sisteminin tekleştirilmesi İle sağlandı.

Öte yandan Kozaha eğilimi, Japonya’da kapitalizmin 
gelişmesinde dış etkenlerin, özellikle limanların açılma
sının önemi üzerinde durduktan sonra, Tokugawa döne
minde manüfaktürün gelişmesini ele aldı. Öte yandan 
Hattori, zanaat üretim yöntemleriyle ilk makinalaşma 
belirtilerinin, özellikle tekstil sanayisinde birllktellkleriy- 
ie belirlenen kapitalizmin temellerinin Japonya’da ya
bancı müdahalesinden önce adı geçen dönemde atıldığı 
olgusunu belirtti. Bu aynı dönem sırasında pekiştirilen 
iş bölümü, kendisi de ilk birikim sürecinde önemli bir 
rol oynayan çok verimli bir el emeğinin özgürleşmesine 
yol açtı. Devlet sorunuyla ilgili olarak, Kozaha eğilimi, 
imparatorluk sisteminin (ienno sel), Showa dönemi dev
let yapısında anahtar rol oynadığı ve yokedllmesinin 
burjuva devrimi hedeflerini gerçekleştirmek için sine 
qua non (olmazsa olmaz) bir koşul olduğunu savunuyor
du. Japonya’da kapitalizmin gelişme koşulları, temelleri 
tanm İşletmesindeki feodal ilişkilerin yapısına dayanan,

Meijl'nln “mutlak devlet’’indeki feodal güçlerin egemen
liğinin desteğini sağlamıştı.

Kozaha’nın; Japonya’da feodalizmden kapitalizme ge
çiş sürecinin özgül yapısı üzerinde diretmesi eğilimi 
veri olarak alındığında, onun bazı temsilcilerinin çözüm
lemelerinde Asya tipi üretim tarzı (ATÜT) kavramını kul
lanmaya çalışmış olmaları şaşırtıcı değildir. Kozaha eği
liminin bu nokta üzerinde çalışması, kuşkusuz 1931 
Leningrad Konferansı’nda .ATÛT üzerine alınan, bilindi
ği g ib M rÜ r’ün Marksizmin Stalinci yorumunun katego
rilerinden elenmesine varan sonuçlarıyla belirlendi, fa
kat ATÛT üzerine 1931'den sonraki araştırmalarını sür
dürmelerini engellemedi.

Alkawa Haruki ve Moritani Katsuml gibi bazı araştır
macılar, Marx (ve 1931 konferansında E.Varga ve L.Ma- 
dlar tarafından) tarafından tanımlandığı gibi özgün top
lumsal bir biçimlenmenin çözümleme aracı olarak kul
lanmanın olanaksızlığına İşaret ederek, ATÜT'ün, sınıflı 
toplumların ilk biçimi olduğu düşüncesinin gelişmesine 
yardımcı oldular. Böylece, Hattori, Japonya’da Edo dö
nemi sonunda ve Meljl dönemi başında oldukları gibi 
feodal üretim ilişkilerinin özgün biçimi o larak/tri/T ’ün 
yeni bir tanımını yapmaya yöneldi.

Kozaha eğiliminin temsilcilerinin, kapitalizmin geliş
mesi, Devlet ve ATÛT üzerindeki konumları, onları, Ja
ponya tarımının tarihini ayrıntılarıyla incelemeye yönelt
ti. Zira doğal olarak, belirleyici bir feodal temelin sürek
liliğinin anahtarı buradaydı. Noro’ya göre, Meljl resto
rasyonu, ilk birikim sürecinin başarısının artmasını he
defleyerek, öz olarak feodal sistemin yeniden örgütlen
mesine dayanmıştı. Yamada Moritaro, 1932-1933’deki 
Meiji Ishin İn okeru gogyojo no sho hankaku (Meiji 
restorasyonu döneminde tarımdaki değişiklikler) başlık
lı derlemeye yaptığı katkıda, bahsedilen yeniden örgüt
lenmenin, ilk birikim sürecinin pekiştirilmesi ve rasyo- 
naiizasyonuyla, sanayileşmiş Batılı ülkelerin askeri bas
kılarına yanıtı hedeflediğini belirtti. Dolayısıyla doğan 
Japon kapitalizminin emperyalist yapısı köklerini, Rono- 
ha eğilimi temsilcilerinin iddia ettikleri gibi mali kapita
lizmin bir erken egemenliğinde değil, Meiji restorasyo
nunun yeniden biçimlendirdiği feodal yapı içinde bul
muştu.

Metodolojik bir bakış açısından, Kozaha ve Ronoha’- 
nın konumları arasında benzerlikler varsa da- özellikle 
tarımda üretim ilişkilerinin evrimi ve Togugawa döne
minde el emeğinin gelişmesi-kapitalizmin gelişmesinin 
dönemiendirilmeslne, Taisho ve Showa döneminin özel
likleri ve devletin doğası üzerine olan sorunlarda tümüy
le karşıt olmalarına engel değildi.

Kapitalizmin gelişme sorunu üzerine, Ronoha eğilimi
nin gerçek tarihsel katkıları, kapitalizmin bilhassa 
’20’lerdeki özelliklerini ve mali kapitalizmin kazandığı 
önemle, emperyalist eğilimleri ortaya koymaya yönet
mesi oluşturmuştur. Meiji öncesi dönem üzerine Rono
ha eğilimi, el emeğinin Hattori’nin araştırmalarının be
lirttiğinden çok fazla bir sıçrama yaptığını göstermeye 
çabalayan Tsuchiya Takao tarafından, Hattori’nin tezle
rinin eleştirisine yaptığı katkıyla sınırlı kaldı.

G.Hoston’un enstrümantalist bir yaklaşımla belirtme
sine rağmen, devlet çözümü aynca önemli ve karmaşık
tır. Japonya’nın bir proletarya devrimine hazır olduğunu 
söyleyen yamakavist çizgiyi izleyerek, Ronoha eğilimi
nin temsilcileri, 1925’de erkeklerin genel seçime katıl
malarını düzenlemeye varan karmaşık bağlaşıklar süreci 
boyunca, Taisho sonra Showa döneminde siyasal ikti
darın fiilen burjuvaziye geçtiğini savundular.

Burjuvazi, feodal ve asker unsurlar arasında, I. Dünya 
Savaşı’ndan sonraki bu bağlaşıklıklann sonuncusu, bir 
yandan tekelci kapitalizmi pekiştirmeyi ve öte yandan 
sosyalist sıçramayı ezmeyi hedefliyordu. Bu bakış açı
sından, sivil ve askeri bürokrasinin feodal unsurların

çıkarlarını savunmakla görevlenmiş olduğu halde, Tais
ho döneminin iki büyük kuruluşunun (Selyukal ve Kon- 
yukal) tekelci kapitalizmin araçlarından başka bir şey 
olmadıklarını Inomata belirtmişti. ’20'lerln sonunda Ja
ponya, inomata’nm Bukharin’den alıntıladığı terminoloji 
ile, bir “ kapitalist devlet tröstü” olmuştu ve bu da gene 
Japon devletinin emperyalist yapısını açıklıyordu.

Bu çözümleme, Japon devlet aygıtının temel bir görü
nümünü bir yana bırakıyordu: imparatorluk kurumunun 
özellikle ideolojik düzeyde oynadığı rol; her şeye rağ
men, Japon toplumunun “kendi” burjuva devriminl yap
tığının kanıtını parlamenter demokrasinin genişlemesin
de görmek isteyen Ronoha eğilimi, imparatorluk siste
mi, ulusal ve yayılmacı akımların pekiştirilmesi ve milita
rizmin gelişmesi arasındaki dar ilişkilerinin incelenmesini- 
glzledi.

Tarım çözümlemesiyle İlgili olarak Ronoha eğilimi, 
Japonya'nın, kırda üretim ilişkilerinin değişimini tama
men güvenceye alamadan “dünya emperyalist zlrciri’- 
’nin zayıf halkası durumuna geldiği olgusunda ısrar etti. 
Teknolojik gerilik ve feodalitenin ortadan kalkmasının 
tamamlanmamış olması özelliği, Japon tarımının kapita
lizmin gelişmesinde rolünü oynamasını engelliyor. Böy
lece, ekonominin eşitsiz gelişmesinin öne çıkardığı en
gelleri, dış yayılmayla aşmaya çalışacak ulusal ve emper
yalist akıır'ara yol açılıyordu.

1937'de Marksist eğilimli profesörlerin tutuklanma
sıyla ojruğa ulaşan, komünist ve sosyalist hareketi ard 
arda zorla bastırma dalgaları, kapitalizmin üzerine tar
tışma dönemine (savaştan sonra faşizm ve Japon milita
rizmi üzerine tartışmalarla birlikte yeniden başlayan) 
son verdi. Bu iki eğilimin bir bilançosunu çıkarmak, 
yine iki eğilimden birinin zaferini tartışmak boşuna ola
caktır. O günkü temel sorunlar bugün de tarihçiler için 
hâlâ tartışmaya açıktır. Yine de, Marksizm tarihi içinde 
Japonya konusunu sui generis bir konu yapmadan, ta
rihsel maddeciliğin temel düşüncelerinin “ işlemsel” ya
pısı üzerine tuttuğu ışıkla olduğu kadar, ele alınan so
runların yoğunluğu ile de Japonya'da kapitalizm üzerine 
yapılan (hangi koşullarda olduğunu titizlikle hesaba ka
tarak) tartışmanın altını çizmek gerekir. Gerçekten, II. 
Dünya Savaşı'ndan önce Japonya’daki Marksizmin tari
hine bu bakışta iki sonuç kendini dayatır:

— Başlangıçta, Japonya’da kapitalizmin gelişmesinin 
getirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel bunalımların çe
şitli görünümlerini açıklayabileceği kabul edilen Mark
sizm, ’20’lerden, özellikle Ekim Devriml’nden ve III. En
ternasyonal'den sonra, proletarya devriminin "doğru” 
stratejisinin yayılması için kuramsal bir araç oldu. Açık
tır ki, bu geçiş hemen hemen bütün dünyadaki komünist 
partilerinin bolşevikleştirilmesi (sözcüğün geniş anla
mıyla) genel kurallarına uyar. JfCP’nin bir iktidarı ele 
geçirme girişimini düşünmek için bile gerekil siyasal 
ağırlığa hiçbir zaman sahip olmamış olması, 1927-1937 
kuramlannın "depreşmesi ”ni büyük ölçüde açıklar.

— JKP’nIn siyasal başarısızlığı bu dönem boyunca 
açık ise, Japonya’da kapitalizmin gelişmesinin ve devle
tin niteliğinin yorumu girişimleri, aynı zamanda Marx’- 
ın kavramlarının niteliği ve somut bir toplumsal biçimle
me araştırmalarına uygulanabilirliğini içeren bir dizi so
ruyu ortaya koymaktadır. Yasal iktidarın ipso facto ele 
geçirilmesi, ondan önceki ekonomik ve tarihsel çözüm
lemelere (tek kelimeyle, Leninizm) dayanan kısır döngü
den çıkmak istemiyorsa, söz konusu yıllara ait Japon 
tarihçi ve ekonomistlerin çalışmaları, İngiltere ve Fransa 
örnekleri çerçevesinde Marx tarafından hazırianmış kav
ramların kuramsal "esnekliği”nin sınıriarı, aynı zaman
da sözü edilen kavramlar arasındaki İlişkiler, ampirik 
araştırma yöntemleri ve İç ve dış siyasal belirlemeler 
üzerine bizi aydınlatabilirler.

FIENE ZAPATA
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kaçınılmaz kıldığı bir gereklilik, ülkenin bölünmüş durumda olmasının dayattığı bir 
zorunluluktu.

Bu dönemde, parti içinde, Çin’deki komünistlerle aynı safta savaştıktan sonra ülkeye geri 
dönenlerin Kim Tu-bong önderliğinde oluşturduklan ve aslında Sovyet yanlılannın 
politikalanndan köklü bir farkı olmayan bir grup oluştu. Kim Il-sung’dan 20 yaş daha genç 
olan Kim Tu-bong, 1919’da Çin’e sürgüne gitmiş, uzun bir süre hem komünistlerle hem de 
milliyetçilerle ilişkisini sürdürmüş ve Temmuz 1942’de Çin Devrimi’nin kutsal kenti Yenan’da, 
Kore Devrimi'nin Bağımsızlık Birliği adıyla da anılan Yenan grubunu kurmuştu. Daha sonra 
Mac Zedong’un ordusuna katılacak olan “Gönüllüler Birliği”ni kuran Kim Tu-bong, Kore’nin 
bağımsızlığını kazandığı tarihten sonra, 400 civannda olan gönüllü sayısını Mançurya ve 
Kuzey Çin’den gelen genç Korelilerin de katılımıyla artırmayı başarmıştı. Kore’ye döndükten 
sonra, Kim Tu-bong’un Bağımsızlık Birliği özellikle Hamyong bölgesinden gelen köylülerin 
katılımıyla iyice gelişti. Aynca, eski bir komünist olan gazeteci Kim Chang-sun’un çağnsı 
üzerine, Japon yönetimi altında memurluk yapmış kişiler, kendileri için bir “güvence” olacağı 
inancıyla Yenan grubuna katıldılar. Böylece bu grup, Mart 1946’da Kim Tu-bong’un 
önderliğinde Yeni Halk Partisi'ne dönüştü.

Pak Hon-yong’un Güney Kore Komünist Partisi ve Kim Tu-bong’un Yeni Halk Partisi’nin çapraz 
ateşi karşısında, bu durumdan kurtulmanın tek yolu olarak Pak Hon-yong’a karşı Yeni Halk 
Partisi’yle ittifak yapmayı gören Kim Il-sung, Kim Tu-bong’a, her ikisi de kendisini Marksist- 
Leninist gören bu iki hareketin birleşmesini önerdi. Böylece bu iki partinin kaynaşması 
sonucu 29 Ağustos 1946’da İşçi Partisi doğmuş oldu. Parti başkanlığına Kim Tu-bong, başkan 
yardımcılığına Kim Il-sung getirildi.

Kasım 1946’da Kuzey Koreli komünisderin baskısı sonucu Pak Hon-yong ve Güney Kore 
Komünist Partisi’nin diğer rhüttefıkleri, yani Yo Un-yong’un Halk Partisi ve Japonlara karşı 
komünistlerin avukatlığını üstlenmiş Ho Son’un yönetimindeki Güney Kore Yeni Halk Partisi'nin 
Güney şubesi birleşmeye ve Güney Kore İşçi Partisi’ni kurmaya karar verdiler. Ancak kısa bir 
müddet sonra parti, birisi 1947’de Seul’de öldürülecek olan Yo Un-yong önderliğindeki Emekçi 
Halk Partisi ve diğeri Pak Hon-yong’un yönetimindeki Güney Kore İşçi Partisi olarak ikiye ' 
bölündü. Ancak iç siyasal koşullann zorlaması sonucu Kuzey’e 'kaçmak zorunda kalan Pak 
Hon-yong, Pyongyang yerine Haeju’ya yerleşerek Sovyet birliklerinin ülkeyi terketmesinden 
sonra Kim Il-sung’un düşeceği günleri beklemeye başladı.

Güney Koreli komünistlerin Kuzey’e gelmesinden sonra, büyük ölçüde varlık nedeni ortadan 
kalkmış olan Güney Kore İşçi Partisi Kim Il-sung’un partisiyle birleşme karan aldı. Haziran 
I949’da bu birleşme gerçekleşti ve Kim Il-sung parti başkanlığını korudu. Böylece Sovyet 
birlikleriyle ülkesine döndükten 4 yıl sonra. Kim Il-sung, ülkenin en büyük iki komünist 
grubunu, Kim Tu-bong’un Yenan grubunu ve Pak Hon-yong’un İç grubunu denetim altına 
almayı başarmıştı. Bu amacına varmak için zaman zaman bu iki ayn komünist grubu 
birbirlerine karşı kullanmaktan kaçınmamıştı. Kim Il-sung’un partisi, Stalin’in ölümüne kadar, 
partinin kurucu üyelerinin yönetici görevlerde kaldığı ender partilerden biriydi ve Stalin’in
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Japonya taritıinde hiç de l<üçümsenemeyecel< bir rol 
üstlenen Samurailar (üstte sağda) belli başlı 
özelliiderini yakın zamana kadar taşımakta başarılı 
olabilmişlerdir. Avrupa feodal toplumlarındaki şövalyeler 
gibi b ir gelişme göstererek barış dönemlerinde asalak 
bir zümre halini alan samurailar, gerek iç çalkantı 
gerekse de dışarıya yönelik çatışma dönemlerinde 
ürkütücü milliyetçilikleri ve yüksek disiplinli askeri 
eğitimleri nedeniyle yitirdikleri önemi yeniden elde 
edebilmektedirler. Japon toplumunda varlığı ve etkisini 
bütün gücüyle koruyan ahlaki ve dini gelenekler, 
kadınları, kürtaj sonrası diktikleri çocuk heykellerini 
itinayla giydirip süslemeleriyle (üstte solda) doruğuna 
ulaşırken, kapitalizmin gelişmesi köklü bir değer 
değişimi yaratıyor, Japon çocukian Batı 
toplumlarındakine benzer düşünce ve oyuncaklarla 
yeni b ir Japonya'nın çekirdiğini oluşturuyorlardı (altta).



Japon tmperyaiızî

ölümünden hemen sonra, Stalinist geleneğin savunucusu olarak, partinin o zamana kadar 
yönetiminde bulunmuş kişilere karşı, Amerikan işbirlikçisi, hain, sabotör olmak iddiasıyla 
büyük kitle davalanmn açıldığı tek parti olacaktı.

Japonya’da, iktisadi büyümenin sürekiilik kazandığı 
yıiiarda işgücü sıkıntısı ciddi b ir sorun haline gelmişti.

Geleneksel olarak çalışan kadınların çoğunluğunu 
oluşturan genç ve bekâr kadıniann eğitim seviyelerinin 

yükselmesi ve başka alanlarda istihdam edilmeleri, 
kapitalistleri ucuz işgücü açığını orta yaşlı ev 

kadınlarıyla ve gelişmekte olan ülkelerden getirilen 
vasıfsız işçilerle kapamaya yöneltti. Bu arada tekstil, 

elektronik ve gıda sanayileri de üretimlerini dış 
ülkelere kaydırıp buralardaki genç kadınlan işe 

alıyorlardı. 1973'te petrol krizi b ir dönüm noktası 
oluşturdu. Japon kapitalizmi üretimi rasyonelleştirmek 

ve sanayiyi yeniden örgütlemek zorunda kaldığında, 
"iktisadın emniyet sübabı" olarak kadınlar yine önemli 

bir dayanak oluşturdular. Ancak bu kez II. Dünya 
Savaşı sonrası dönemden farklı olarak kadınlar 

işpazarmm dışına itilmediler. Bu olgu kadın 
hareketlerine ve feminizmin genel gelişimine etkide 

bulundu. 1975 UNO kadın yılında, kadınlar iktisadi ve 
toplumsal yaşama daha fazla katılım taleplerini öne 

sürdüler. Cinsel aşağılanma ve cinsiyetlere özgü 
işbölümünü kınadıklarını açıkladılar. Elektrikli ev 

aletlerinin artışı, yüksek eğitim düzeyi ve kitle kültürü, 
ticarileşme ve otomasyon gibi diğer toplumsal etkenler 

de kadınların toplumsal entegrasyonunu kolaylaştırdı. 
Japon kapitalizmi bunu “ kadınların gücünden etkin bir 

biçimde yararlanma”  politikasıyla karşılıyordu. Bu 
politikalar sonucunda ’80'ierin ortalarına kadar geçen 

yirmi yıllık sürede kadın işçilerin sayısı hızla arttı. 
1960'da 7.38 milyon kadın işçi varken (tüm 

emekçilerin yüzde 3.31’i), 1984'e gelindiğinde bu sayı 
15.18 milyona (tüm emekçilerin yüzde 35.6'sı) 

varmıştı. Sonuç olarak bu süreç çalışan kadınların 
bütününün hem sayısının hem de bileşiminin değişime 
uğramasına yol açtı. 1980’de emekçi kadınların çeşitli 

işkollarına dağılımı şöyieydi: Tüm emekçi kadınların 
yüzde 30.2’si hizmet sektöründe, yüzde 28.5'i 

hammadde işleyen sanayide ve yüzde 25.9’u ticaret 
sektöründe çalışıyordu. Böylelikle kadın emekçilerin 

yüzde SO’İ bu üç işkolunda toplanıyor, bu da "hizmet, 
toplumu" yönündeki b ir gelişmenin göstergesi 

oluyordu. Kadın işgücü yalnızca belirli işkollarında 
yoğunlaşmakla kalmıyor, belirli meslek kategorilerine 

sıkışıp kalıyordu. Bunların “ kadın iş i"  olduğu 
gerekçesi düşük ücretleri meşrulaştırmaya zemin 

hazırlıyordu. Kadınların aşağılanması sorunu, iş 
pazarında daha geniş b ir yer tutmalarıyla 

çözülmüyordu. “ Kadın işieri"nin oluşması cinsiyet 
farkına dayanan aşağılanmanın yeni b ir biçiminden 

başka birşey değildi. Yapılan araştırmalar sonucunda 
kadın ve erkek işçilerin ücretleri arasındaki farkın 
diğer sanayi ülkelerinden çok daha fazla olduğu 

ortaya çıkıyordu. Kadınlar, ortalama olarak b ir erkeğin 
aldığı ücretin yüzde 43.1'ini alabiliyorlardı.

Tem izlik O perasyonları

1950’de başlayan, ABD ve Birleşmiş Milletler silahlı güçlerinin Güney Kore’nin yanında yer 
aldığı Kuzey-Güney savaşının ardından sağlanan Temmuz 1953’deki ateşkesten hemen sonra, 
Kim Il-sung, bir kez daha Pak Hon-yong’un İç grubunu ortadan kaldırmak için Kim Tu- 
bong’un Yenan grubuna yaslandı. 3 Ağustos 1953’de İç grubun yöneticilerinden aralannda Yi 
Sung-yop’un da bulunduğu - Pak Hon-yong daha sonra yargılanacaktı - 12 tanesi Yüksek 
Askeri Mahkeme önüne çıkarıldılar. Savcı, tutuklulan Amerikan gizli servisinin ajanlan ve 
1950’de padak veren savaşın sorumlulan olmakla suçladı. “Devlete, partiye ve halka karşı suç 
işlemek”ten 10 tanesi ölüme, iki tanesi de ağır hapis cezalanna çarptınidılar. Kim Il-sung, 
Kore halkını yıkıcı eylemlere girişen ve kararsız unsurlarla ideolojik olarak zayıf kişiler 
kullanan Amerikan emperyalizminin karşısında birlik olmaya ve düşmanın parti içindeki 
uzantılanna karşı yürütülen mücadeleye destek olmaya çağırdı. Böylece devlet başkammn bile 
ağzından, parti içinde uzun yıllardır açık hizip faaliyeti sürdürmüş ve komünistliğinden 
kimsenin şüphe duymadığı kişiler, ajan, yıkıcı, hain, işbirlikçi olarak tanımlanmıştı.

Pak Hon-yong 15 Aralık 1955’de yargılandı. Pak’ın suçu “Amerikan gizli servisinin ajanı” 
olmakla suçlanan Yonhui Üniversitesi profesörlerinden Horace H. Underwood’un hizmetine 
girmek ve onunla işbirliği yapmaktı. Bu dönem, Beria’nın da Amerikalılar lehine casuslukla 
suçlanıp yargılandığı dönemdi. Bir gün süren tek celseli duruşma sonunda Pak Hon-yong 
ölüme mahkum edildi ve 18 Aralık 1955’de kurşuna dizildi. Daha sonra Yenan grubunu
siyasal sahneden uzaklaştırmaya yönelen Kim Il-sung, bu amacına iki yıl içinde erişecek ve
bu grubun önde gelenlerini ya imha ederek ya da bir köşeye çekilmeye zorlayarak tasfiye 
edecekti.

1950-1953’de Güney’le çıkan savaşın yanısıra Kore siyasal tarihinin en önemli olaylanndan 
birini oluşturan siyasal davalar ve tasfiyeler, bu iki grubun ortadan kaldınimasmdan sonra da 
devam etti. Kim Il-sung 8 Şubat 1958’de Halk Ordusu’nun 324. Birlik subay ve askerlerine 
verdiği bir söylevde, Kim Eul-kyu ve Tchoe Wal-djong’un anti-parti fraksiyonculuğunu 
eleştirerek, bu unsurlara daha fazla müsamaha etmeyeceklerini bildirdi. Böylece uzun yıllar 
belli aralıklarla gerçekleştirilecek temizliklerin gerekçesi ve boyutu ortaya konmuş oldu. Üstelik 
parti içinde yaşanan siyasal bunalım doğrudan orduyu etkilediğinden, sık sık ordu içindeki 
önemli generaller emekliye sevk edildi veya ajanlıkla suçlanarak öldürüldü. 1958’deki
temizlikte çok sayıda yüksek rütbeli subayın yanısıra eski Savunma Bakanı Kim Chang-bong,
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Genel Kurmay Başkanı Choi Kwang ve Güney Kore’ye yönelik askeri operasyonlardan sorumlu 
General Ho Bong-hak da imha edildi. 1958’den başlayarak iki yıl boyunca durmadan çalışan 
mahkemeler çok sayıda partiliyi ölüme mahkum etti. Bu arada birçok parti yöneticisi 
kendilerinden itirafta bulunmalan istendiğinden intihar etmeyi tercih etti.

Çin-Sovyet Çatışm ası ve Kim Il-Sung

Temizlik sonucu rakip eğilimlerin ve grupların ortadan kaldırılması Kim Il-sung’un durumunu 
güçlendirdi. Devlet başkanı Mareşal Kim Il-sung, partinin Eylül 1961’de yapılan 4.
Kongresi’nden sonra, parti içinde mutlak egemenliğini kurmuş oldu. Çin ve SSCB arasında 
1956’da su yüzüne çıkan çatışma sırasında başlangıçta Sovyeder yanlısı bir politikayı 
benimseyen Kim Il-sung, daha sonra her iki ülkeye yakın kişileri tasfiye ederek bağımsız bir 
çizgiye yöneldi. Ülke içinde kendi iktidarım pekiştirmek için Çin-Sovyet anlaşmazlığını 
kullanmayı tercih eden Kim Il-sung, her iki ülkeden de hatın sayılır miktarda bir yardım 
sağlamayı ve hattâ aldığı borçların bir kısmını geri ödememeyi kabul ettirmeyi başardı. Yenan 
grubunu temizlemek için Sovyetlere yaslanan Kim Il-sung, Sovyet kontrolünden kurtulmak için 
de ihtiyacım duyduğu Pekin’e Eylül 1962’de Hindistan’a karşı giriştiği saldırılarda destek 
vererek yaklaşmaya çalıştı. Sovyetler Birliği bir süre sonra Kore üzerinde baskı uygulayarak bu 
tavra karşılık vermek istedi ve ekonomik yardımı azalttı. Kore ve Sovyetler arasında başlayan 
gerginlik 3 Mart 1964’de Moskova Radyosu’nun Kore’deki yayınının durdurulması üzerine iyice 
arttı. Sovyetler Birliği’nde bulunan çok sayıda Koreli öğrenci “revizyonist eğilimlerle mücadele 
etmek” için düzenlenmiş yeniden eğitim kurslarına tabi tutulmak üzere geri çağnidılar.

ABD’nin Vietnam’a karşı giriştiği saldırının boyutları karşısında komünist hareketin dayanışma 
ruhunu yeniden canlandırmak için çabalarını yoğunlaştıran Kim Il-sung, Çin komünistlerini 
Sovyetler Birliği’yle her türlü ortak eylemi reddeden çizgilerini gözden geçirmeye çağırdı.
Ancak SBKP’nin Mart 1966’daki 23. Kongresi’ne yüksek düzeyli bir parti yöneticisini 
göndermesi Çin-Sovyet anlaşmazlığında tarafsız konumunu Icorumayı istediğinin bir göstergesi 
oldu. Kim’in bağımsız tutumu resmi parti organı Nodong Shimoon’un 12 Ağustos 1966 tarihli 
sayısında çıkan “Bırakın Bağımsızlığımızı Koruyalım” adlı makalede açıkça dile getirilmişti.
Kim, bu makalede “herhangi bir ülkenin parti teorisi ne kadar iyi olursa olsun, bütün 
partilere uygulanamaz, çünkü bütün ülkelerde devrimci durum ve devrimin gerektirdikleri 
farklıdır” diyordu.

Tek Önder, Özgüven ve İzolasyon
Kuzey Kore’de Kore Savaşı sonrası oluşturulan sistemin en belirgin iki özelliği, ülkenin 
ekonomik gelişmesi açısından atılan adımlar ve dışa kapalılık oldu. Ekonomik gelişme için 
izlenen yöntem “özgüven” (juche) politikası, yani tamamen ülkenin kendi kaynaklanna 
dayanarak ve dış bağlantıları minimum bir düzeyde tutarak ilerlemekti. Kuzey Kore yönetimi, 
“özgüven”i, yalnızca kendisi için değil, tüm Üçüncü Dünya ülkeleri için geçerli bir strateji ve 
ideoloji düzeyine yükseltti. Resmî olarak juche “ülkeyi zengin ve güçlü kılmak ve halkın 
yaşam düzeyini geliştirmek ... ülkeyi kendi öz halkının emeğiyle ve kendi öz ulusal 
kaynaklanyla inşa etmek amacıyla gerekli olan mamul maddeler ve tanm ürünleri ihtiyacını 
ülke içi üretimle karşılamak yolunda bir iktisadi oluşum” olarak tanımlanıyordu. Kuzey Kore, 
gerçekten de büyük ölçüde tahribata uğramış, kapitalist dünya sisteminden kopuk bir 
ekonomiyle işe başlayarak, yüksek büyüme oranlanyla ülkenin toplumsal yapısının da büyük 
ölçüde değişimine yol açan bir sanayileşmeyi gerçekleştirmeyi başardı. Ulusal gelir içinde 
sanayinin payı 1946’da yüzde 16.8 iken, bu oran 1965’de yüzde 64.2’ye, 1970’de yüzde 74’e 
yükseldi. Aynı şekilde, şehirlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı 1953’de yüzde 
17.7’den 1975’de yüzde 65 ila 70 arasına çıkmıştı.

Resmi kaynaklar tarafından reddedilmekle birlikte, Kuzey Kore’nin ekonomik gelişmesinde 
özeUikle Sovyetler Birliği ve Çin’den aldığı yardımların payı büyük oldu. Çin-Sovyet çatışması 
sırasında doğan gerginlik sonucunda Hruşçov’un yardım programını durdurması üzerine askeri 
harcamalann da hızla artması nedeniyle ekonomik büyüme hatın sayılır oranda yavaşladı. 
Askeri harcamalann artmasının en temel nedeni bütün erkek ve kadınlara üç yıllık zorunlu 
askerliğin getirilmesi ve yan askeri yaygın bir milis örgütlenmesinin gerçekleştirilmesiydi.

Üretimin artınimasını sağlamak amacıyla, Çin’de uygulanan İleriye Büyük Atılım’dan esinlenen 
Uçan At Hareketi geliştirildi. 1963’e kadar ülkede 13 binden fazla Uçan At Çalışma Grubu 
oluşturuldu. Kuzey Kore, bu dönemde eğitim, sağlık, doğum kontrolü gibi toplumsal yaşamı 
ilgilendiren konularda hatın sayılır adımlar atmayı başardı. 1971-1976 abasında öngörülen plan 
hedeflerine yaklaşılmakla birlikte, bu ilerlemeleri sağlamak üzere yapılan borçlanmalar 
nedeniyle önemli bir bunalım başgösterdi. Sovyetler Birliği’nden alınan petrolün fiyatı artıyor, 
buna karşılık satılan metallerin fiyatı düşüyordu. 1973-1975 arası dış ticaret açığı dört kat 
arttı. 1976’dan itibaren önce Çin’den, daha sonra da Orta Doğu ülkeleri ve Endonezya’dan da 
petrol almaya başlayarak Sovyetler Birliği’ne olan bağımlılığı azaltmaya çalıştı.

Bu arada tanm sektöründe sulama, gübre kullanımı ve makinalaşma alanında uygulanan 
reform programı ekim alanlannı genişlettiği gibi verimlilik oranını da artırdı. Tanm üretimi,
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Japon emperyalizminden kurtuluşun hemen ardından 
çıkarılan kanunlardan biri de kadm-erkek eşitliğinin 

sağlanmasını öngörüyordu. Bu kanunla kadınlarla 
erkekler arasındaki eşitsizlik biçimsel olarak toplumsal 

hayatın tüm alanlarında kaldırılmış, boşanma, miras, 
çocukların vesayeti gibi konularda kadınlara eşit 
haklar sağlanmış, Japon yönetimi sırasında çok 

yaygınlaşmış olan fahişelik yasaklanmıştı. Fakat bu 
kanun, rejim tarafından resmen "kadın sorunu"nun 

çözülmüş olduğunun iddia edilmesine rağmen, Kore 
toplumunda yüzyıllardır sürmekte olan erkek 

egemenliğine son vermedi. Toplumun yüksek oranda 
askerileştirilmesi (Kuzey Kore, İsrail’den sonra toplam 

nüfusa oranla en çok sayıda askere ■ yetişkin 
nüfusun yüzde 7’si, yetişkin erkek nüfusun yaklaşık 

yüzde 10’u - sahip olan ülkedir) ve hızlı sanayileşme 
sonucunda sanayi sektöründe çalışan erkeklerin oranı 

yükseldi. Kadınlar daha çok daha düşük ücretlerin 
ödendiği tarım sektöründe istihdam edildiler. Bununla 

birlikte, kadınların çalışma hayatına aktif biçimde 
katılmalan teşvik edildi. Bu amaçla, kadınların 

çocuklarını bırakabilecekleri çok sayıda çocuk yuvası 
açıldı, evlere hazır yemek servisi ve benzeri hizmetler 

sunuldu. Sonuç olarak ev dışında çalışan kadınların 
toplam çalışan nüfusa oranı, yüzde 48 gibi yüksek bir 

rakama ulaştı. Fakat kadınların üretim sürecine 
doğrudan katılımı, ev işlerinin hâlâ kadın işi olarak 
görülmesini ve kadınların erkeklerle çeşitli açılardan 

eşit olmadığının toplum tarafından genel kabul 
görmesinin sürmesini engellemedi. Örneğin kadınlann 
sigara ve alkollü içkiler içmesi ‘kadınca’ bir davranış 

olmadığı için eleştirilen davranışlar oldular Çalışma 
hayatında erkeklerle kadınların hiç olmazsa sayısal 

oranda eşit yer alması, siyaset alanında da aynı 
şeyin geçerli olduğu anlamına gelmiyordu. Parti içinde 

kadın üyelerin sayısı resmen açıklanmamakla birlikte, 
yüksek kademelerde kadınların temsil edilmediği bir 

gerçek. Güney Kore'nin nüfusunun daha fazla olması, 
iki ülke arasında bölünmeden beri süren diğerinden 
daha güçlü olma iddiasına b ir boyut daha katarak, 

kadınlann üzerinde b ir baskı unsuru daha oluşturdu: 
Nüfusun artmasını sağlamak için kadınlara iki ve 

daha fazla çocuk doğurmalan yönünde baskı yapıldı, 
kürtaj ve doğum kontrolü engellendi. Kadınlarla ilgili 

konularda da en büyük otorite, diğer bütün alanlarda 
olduğu g ib i Kim ll-sung'un kendisiydi. Kadınlar üzerine 

yazılan metinlerin büyük çoğunluğu Kim'in kendisi 
tarafından, kalanların büyük çoğunluğu da ülkedeki en 

önemli kadın olan karısı. Kim Song Ae tarafından
kaleme alındı.



Japon hmperyalızT

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, dış politikasını 
yaşamını sürdürmek ve güneydeki komşusuyla 
birleşmek hedeflerine bağlı olarak yürütmektedir.
Dünya durumu hakkmdaki çözümlemesi Sovyetler 
Birliği ve Çin’den farklı olmasına rağmen, bu 
ülkelerin, petrol ihtiyacı ve askeri yardım konulan 
bakımından önemi, devletin bu ülkelerle arasındaki 
diplomatik ilişkiyi canlı tutmasını gerektirmektedir. 
Sovyetler Birliği ve Ç in’in ittifak politikaianna karşı 
çıkılırken, ABD emperyalizmi tüm dünya halklarının bir 
numaralı düşmanı olarak tanımlanmaktadır. Kore 
Demokratik Halk Cumhuriyeti, uluslararası komünist 
hareketten daha fazla önem verdiği Bağlantısızlar 
Hareketi içinde oldukça etkindir. Bunun yanında, bir 
dizi baskıcı rejime destek verildiği düşünülürse, ilkeli 
bir dış politikanın varlığından sözetmenin güçlüğü 
onaya çıkar. Fotoğrafta Kim İl-Sung’u ziyareti 
sırasında Çavuşesku’yu ellerinde her iki dilde “ Birlik 
ve Kardeşlik Sosyalizmi Ayakta Tutar" yazılı 
pankartlarla karşılayan halk görülüyor.

Çin’deki komünler örnek alınarak kurulan ve sayılan 3 bini bulan kooperatiflerde 
gerçekleştiriliyordu. Köylülere kümes hayvanlan, sebze ve meyve yetiştirebilecekleri küçük 
arazilere sahip olma hakkı tanındı. Devlet çiftliklerinde yapılan hayvancılığın yanısıra, pirinç, 
patates, soya fasulyesi ve meyve üretiminde kendi kendine yetmeyi başaran Kuzey Kore’de 
zengin kömür, demir, kurşun, bakır, magnezit ve çinko yataklan bulunduğundan madenciliğe 
dayalı sanayiler en önemli ihracat geliri kaynağını oluşturdular. Öte yandan imalat sanayiinin 
önemli ölçüde ağır sanayiye dayandığı ülkede, en gelişmiş sanayi dallan demir-çelik üretimi, 
sanayi ve tanm makinalan yapımı ve dokumacılık oldu.

Bu ekonomik gelişmenin üzerinde yükseldiği siyasi sistem, tek partiye, bu parti içinde de tek 
kişiye, Kim Il-sung’a dayanıyordu. Özellikle Kore Savaşı sırasında Kim Il-sung’un kişiliği 
etrafında oluşturulmaya başlayan kült, giderek devasa boyutlara ulaşarak benzerine az rastlanır 
bir olguya dönüştü. Her türlü farklılığın yadsındığı monolitik bir sistem, her şeyi başarmaya 
muktedir tek bir “büyük önder”, sürekli baskı altında tutulan, tüm dünyayla iletişim bağlan 
koparılmış, bilginin büyük oranda manipule edildiği bir toplum. Kim Il-sung kültüne eşlik 
eden diğer göstergeler oldular.

Kore Savaşı’ndan sonra Kuzey Kore toplumu, dünya üzerinde diğer ülkelerle bağlantılan en 
minimum düzeyde tutulan, belki de dünyanın en izole toplumu haline geldi. Kara ve hava 
bağlantısı, yalnızca Çin ve Sovyetler Birliği’yle açık tutuldu. Kuzey Kore vatandaşlannm 
yabancı basın ve yabancı radyo istasyonlannı izlemeleri, dünyadaki gelişmelerden haberdar 
olmaları engellendi. Sosyalizme ilişkin ulaşılabilir ve geçerli tek kaynak olarak Kim Il-sung’un 
eserleri sunuldu; Marx ve Lenin’in önemli, fakat geçmişte kalmış, Kore’nin sorunlanna çözüm 
getiremeyecek düşünürler olduğu söylenerek toplumun Marksizm, sosyalizm ve devrim tarihiyle 
tüm bağlan kopanidı.

Uzun yıllar tek başına partinin mutlak hakimi olarak Kuzey Kore’yi yöneten Kim Il-sung, 
partinin 10 yıllık bir aradan sonra 1980’de yaptığı kongrede oğlu Kim Cong-il’in ikinci adam 
durumuna gelmesini sağladı ve 1986’da yetkilerinin büyük kısmını oğluna devretti.



M odem Sosyalizm

Çin Halk Cumhuriyeti ve SSCB’de Reformlar
70lerde Değişen Dengeler
1970-80’ler arasındaki dönem, gelişmiş kapitalist metropollerde ’68 olaylan ile doruk noktasına 
ulaşan bir toplumsal muhalefetin yükselişine, azgelişmiş çevre ülkelerde ise ulusal bağımsızlık 
hareketlerinin ve/veya toplumsal muhalefetlerin gelişmesine ve kapitalist sistemin kendisini 
restore etme yolundaki girişimlerine sahne oldu. Japonya’nın ekonomik ve siyasal bir güç 
olarak yükseldiği, az gelişmiş ülkelerin kendi içinde çeşitlenerek görece güçlü sanayi yapılan 

' ortaya çıkardıkları, Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında ’dostane’ ilişkilerin kurulduğu, 
Avrupa’nın ABD’den bağımsız bir kutup oluşturması doğrultusunda önemli adımlann atıldığı 
bir süreç yaşanıyordu.

’70’ler süresince dünya çapında yeni bir işbölümüne gidilmesi ve buna bağlı olarak dünya 
ekonomik sisteminde yeni dengeler oluştu. Üçüncü dünya ülkeleri içinde görece sanayileşmiş, 
belirli bir altyapı sistemi kurmuş ve geniş bir iç pazara sahip olanlan için yeni bir gelişme 
stratejisi gündeme getirilerek, ihracata yönelik sanayileşme modelleri uygulanmaya başlandı. 
Uluslararası kapitalist malî ve ekonomik kuruluşlar aracılığıyla dayatılan ve uygulanması fiilen 
denetlenen bu yeni model, özellikle emek yoğun sanayi dallannm kapitalist metropollerden 
ucuz ve emek arzının bol olduğu üçüncü dünya ülkelerine kaydınimasım öngörüyordu.
İhracata yönelik sanayileşme, bazı üçüncü dünya ülkelerinin diğerleri arasından sivrilmesine 
yol açarken, diktatörlükler ve askerî rejimler yoluyla uygulanan baskı sayesinde sömürü 
oranlarını yüksek tutarak, işçi ve emekçilerin çıkarlarının ve haklarının gaspedilmesi yoluyla 
belli bir sanayileşme ve ekonomik gelişmenin yaşanmasını sağladı. Üçüncü dünya ülkeleri 
artık üç temel kategoride ele alınıyorlardı: İlk grupta Brezilya, Tayvan, İsrail, Güney Afrika, 
Güney Kore gibi yeni sanayileşmiş ülkeler yer alıyordu. İkinci grup, sanayileşmeye yeni 
başlayan ve gelişme modelleri uyannca, ağır sanayiye yönelerek hafif sanayilerini ihracat 
ağırlıklı olarak yapılaştıran, ya da partizan faaliyetle desteklenmiş bir tanm programı 
uygulayan üçüncü dünya ülkelerinden oluşuyordu. Sonuncu grupta ise, büyük ölçüde dışa 
bağımh, kaynaklarının kısıtlılığı yüzünden güç durumda olan, sanayi ve tanm üretiminde 
yetersiz girdi-çıktı problemiyle karşı karşıya bulunan ülkeler yer alıyordu.

Ban Avrupa ve Japonya’nın da müdahaleleri ile yerini çok kutuplu dengelere bırakmaya 
başladı. Bu dönem boyunca kapitalist dünya, ekonomik alanda hafıfsenemeyecek ölçüde ciddi 
bunalımlarla yüz yüze geldi. 1980’lere doğru yeniden geUşmeye başlayan ekonomik bunalım 
ortamı, gerek kapitalist metropollerde, gerekse uluslararası işbölürriünde çevresel konumda yer 
alan ülkelerde önemli toplumsal ve siyasal süreçlerin yaşanmasına yol açtı. ’70’lerin başında 
ABD ile SSCB arasında varolan kutuplaşma altında şekillenen siyasal denge, bir yandan ÇHC 
öte yandan, Avrupa ve Japonya’ nın katılmasıyla köklü bir değişikUk geçirdi.

Sovyetler Birliği ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki 
anlaşmazlıklar dünya sosyalist hareketi içinde yıllar 
sûren bölünmelere yol açtı. Tek tek ülkelerdeki 
siyasal gruplar bu anlaşmazlık ekseninde kendilerini 
tanımlayarak siyasal faaliyetlerini şekillendirdiler. 
Devletler arasında elçilik düzeyinde sürdürülen ilişkiler, 
iktidar partileri arasında hiçbir tekabülünü bulmuyordu. 
’80’lerdeki gelişmeler bu iki ülke arasındaki ilişkilerin 
biçim değiştirmesinin koşullarını da oluşturdu. 
Gorbaçov’un Tienanmen olaylarının hemeh arefesinde 
gerçekleştirdiği Çin ziyareti, Deng reformlarının ikinci 
dalgasının bir siyasal bunalımla noktalandığı ana rast 
geldi. Deng’in 1978’de, hAao’nun ölümünden hemen 
sonra giriştiği "modernleşme”  amaçlı reformlar, 
ilişkilerini '60’ların ortalarından itibaren koparan 
Sovyetler Birliği ile karşılıklı yumuşama sonucunu 
hemen doğurmadı. Tam tersine Çin, SSCB 
modelinden uzaklığını vurgulamayı. Parti ve hükümetin 
en önemli dış ilişki sorunu haline getirdi. O yıllarda 
özellikle ABD ve Japonya ile ilişkilerin geliştirilmesine 
özen gösteriliyordu. Bu iki ülke Ç in’in dış ticaret 
hacminin yüzde 70'ini kaplıyordu. Ayrıca yine bu iki 
ülke Çin’de yapılan yatırımların ve teknoloji 
transferlerinin önemli b ir bölümünü elde etmişlerdi. 
Buna karşılık SSCB’de, Ç in’i militarist bir süper güç 
özentiliği politikasıyla suçlamaktan Brejnev döneminin 
sonlarına kadar vazgeçmedi. Çin ise Vietnam’ın 
Kampuçya işgaliyle, SSCB'nin Afganistan işgalini 
sertçe kınadı, uluslararası politikasını SSCB karşıtı bir 
bağımsızlık ekseninde yürütmeye devam etti. Oysa, 
her şeye karşın tarafların dünyada yaratılan genel 
yumuşama havası içinde ve giriştikleri reformların 
başarısı açısından ergeç ilişkilerini yeniden 
düzenlemek ve normalleştirmek zorunda kalacaktan 
bekleniyordu. Gorbaçov’un Çin ziyareti öncesi kısıtlı 
düzeyde olsa da bazı temaslar ve ticari ilişkiler 
kuruldu. ’70’lerin ikinci yarısından itibaren her iki 
ülkenin "dünyaya açılma”  girişimlerini geliştirmelerine 
rağmen, birbirleriyle ilişkilerini hala yan dondurulmuş 
bir düzeyde sürdürmeleri anlamsız boyuta ulaştı. 
Reformların iki ülkenin birbirine yaklaşmasında 
belirleyici olacaktan öngörülmekteydi. Oysa Çin’de 
dönemsel kesinti ve tıkanmalarla beraber 1978-86 
arası süregiden reformlar böyle b ir yaklaşımın yolunu 
açmazken Perestroyka politikası ve SSCB’nin 
Afganistan’dan geri çekilme karan alması belli 
ölçülerde de olsa bir yakınlaşma perspektifinin 
doğmasına yol açıyordu. Uluslararası planda Deng’in 
6 yıllık reform macerasına oranla, Gorbaçdv’un 
reformlan çok daha büyük b ir yankı buldular. İki 
reformcu arasındaki buluşma ise, pek çok açıdan eşit 
durumda kişiler arasında geçmiyordu. Altı yılın
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yorgunu Deng, reformlarının önünün tıkandığını 
görmüştü. Uzun yıllar sürdürülen kır komünü ve 
kolektif üretim biçimi, ani b ir dekolektivizasyon 
kararıyla geniş ölçüde ortadan silinmiş, sanayileşme 
yolunda teknoloji transferini merkezî b ir politika haline 
getirmenin sonucu dışa bağımlılığın görülmedik ölçüde 
artması, sonuç olarak da dış borçların ödenemez 
düzeylere yükselmesi oldu. Üstelik Deng "Parti içinde 
düzeni ve bütünlüğü sağlamak”  amacıyla otoriter bir 
yapı içinde geliştirdiği siyasal kariyerinin de ekonomik 
ve toplumsal bunalımlann baskısıyla sallantıda 
olduğunu görüyordu. Parti içi mücadeleler, etkileri 
kitlelere de yansıyacak biçimde artmış, Hu Yaobang'ın 
ölümü sonrası da toplumsal b ir patlama noktasına 
kadar yükselmişti. Gorbaçov’un ziyaretinin hemen 
akabinde Tienanmen meydanındaki öğrenci 
gösterilerinin acaba SSCB reformları ile Çin reformian 
arasındaki farklılıklara yönelik b ir yönü var mıydı? 
Gorbaçov, perestroyka yolunu açacak kararlan 
almadan önce, ılımlı da olsa b ir glasnost politikasını 
benimsetmeye çalışmış, oysa Deng'in reformlarında bu 
siyasal alan önemli b ir eksiklik olarak kalmıştı. Dünya 
konjonktüründeki gelişmeler Çin bürokrasisinin ABD ve 
SSCB arasında dengenin muhafaza edilmesinden 
yana olmasına yol açtı ve bu dengeden kendi 
çıkarlan için yararlanmayı hedeflediklerini gösterdi. 
Sovyet bürokrasisi, Çin gibi büyük b ir pazarda sadece 
ABD ve Japonya’nın etkinlik kurmasından rahatsızlık 
duyuyordu. Çin’in acil olarak ilgi duyduğu çelik ve 
hammaddelere SSCB, SSCB’nin ihtiyaç duyduğu 
tüketim maddelerine ve hafif sanayi ürünlerine ise Çin 
sahipti. Geliştirilebilecek b ir ekonomik işbirliği 
böylelikle her iki ülkenin de çıkarlarını ekonomik 
açıdan karşılayabilecekti. Bunun ötesinde bu tür bir 
ilişkinin siyasal ve diplomatik açılardan da önemli bir 
araç olabileceği, yeni b ir dönem yaşamakta olan her 
iki ülke içinde son derece açıktı. Nitekim Gorbaçov’un 
ziyaretinin ardından yaşanmış olan Tienanmen 
olaylarına karşı Sovyetler Biri iğ i’nin önemli ölçüde 
suskun kalmış olması da bu yeni iklimin bir 
sonucuydu. Çin ile SSCB arasında imzalanan bir 
anlaşma uyarınca da Çin’e verilecek krediler 
karşılığında, Çinli işçilerin SSCB’nin bazı 
cumhuriyetlerinde ucuz göçmen işgücü olarak 
çahşmaian karara bağlandı. SSCB’de artık tükenmiş 
olan ucuz işgücü böylelikle Çin'de dağılan köy 
komünlerinden özgürleşen köylüler tarafından 
karşılanacaktı. Böylelikle Çin ve Sovyet işçilerinin 
kendi emekleri ve ürünleri üzerinde tasarruf hakkını 
kullanan bürokrasiye karşı birlikte mücadele etmenin 
koşullan da olgunlaşacaktı.

Çevreden merkeze kaynak aktarımını zorlaştıran pek çok nedenin ortadan 
kaldınimasını amaçlayan monetarist politikalar, azgelişmiş ülkeleri köklü olarak etkiledi.

ABD ve İngiltere gibi ülkelerde soğuk savaş günlerindeki politikalan yeniden gündeme 
getirmeye çabalayan Yeni Sağ’ın iktidara gelişine ve monetarist uygulamalann yaygınlaşmasına 
paralel olarak Çin, Sovyetler Birliği, ve Doğu Avrupa ülkelerinde ilginç, gelişmeler 
başgöstermeye başladı. Önce Çin Halk Cumhuriyeti’nde, daha sonra SSCB’de ve Doğu 
Avrupa’da - farklı görünümlerde ve koşullarda da olsa - ekonomik reform ihtiyacı, çoğulculuk, 
demokratikleşme gibi talepler giderek daha sık telaffuz edilmeye başlandı. Bu ülkelerde 
uygulanan ekonomik gelişme modelleri çok açık bir biçimde bir tıkanma noktasına gelip 
dayanmıştı. Ağır silahlanma harcamaları, son derece büyük bir yük oluşturuyor, diğer yatırım 
alanlannda önemli darboğazlara yol açıyordu. Aynca yeni pazar arayışlan içinde olan 
kapitalist ülkeler için hem SSCB ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri, hem de Çin yeni yatmm 
alanlan ve yeni potansiyel pazarlar oluşturuyorlardı. SSCB ve Çin’deki değişme ve reform 
hareketleri birbirinden farklı rotalarda seyrediyor ve ülkelerin kendi iç dinamiklerine göre 
bambaşka toplumsal sonuçlara yol açıyordu.

Glasnost ve Perestroyka kavramlan ile güncelleşen ve tüm dünyada büyük ilgi uyandıran bu 
süreç, ekonomik ve siyasal açıdan yerleşmiş ve yapısal özellikler kazanmış olan son derece 
köklü sorunlann çözümüne ihşkin önerileri içeriyordu. Üretim sürecindeki teknolojik gerilik 
bu ülkelerin dünya pazarındaki rekabet olanaklannı kısıtlıyordu. Aynı zamanda üretimdeki 
verimsizlik iç pazarlardaki tüketim mallan arzını ve kalitesini düşürüyordu. Öte yandan bu 
ülkelerde işçilerin üretim sürecinde yaşadıklan ve esas olarak kendi faaliyet alanlanna 
hapsolmuş olmalannın yarattığı sorunlar, üreten-yöneten toplumsal işbölümünün aşılamamış 
olmasının yarattığı durum, emek sürecinde kaytarmacılığa ve toplumsal siyasal sorunlara karşı 
yabancılaşmaya yol açıyordu. Üretim sürecinde yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması, 
işsizliğin ortaya çıkmasına yol açabilir ve düşük verimin artıniması için alınacak önlemler 
işçilerin daha fazla ve yoğun çalışmalannı beraberinde getirecekti. İşçilere ve emekçilere 
bunları benimsetebilmek için, onlann toplumsal ve siyasal süreçlere daha fazla katılmalannm 
yollannm açılması gerekiyordu. Ancak başlatılan süreç toplumlarda varolan iç dinamiklerin 
etkileri ile bu ülkelerdeki bürokratlann öngörülerinden farklı şekillenmeye başladı. Reformlann 
akıbeti konusunda başlayan ve yeni gelişmelerle artarak büyüyen tartışmalar, Polonya ve 
Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinde varolan partilerin, anayasalann ve seçim sistemlerinin 
değişmesine yol açtı. Reformlann siyasal akıbeti ve dünya dengelerinde yol açacaklan 
değişiklikler ne olursa olsun, SSCB’de, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ve Polonya, Macaristan gibi 
Doğu Avrupa ülkelerindeki farklı dinamikler, farklı hareketlenmeler, örgütlenme biçimleri ve 
sonuçlar üretmektedir.

Yaşanmakta olan süreç tüm dünyada sosyalizm, komünizm, geçiş toplumlan, sosyal demokrasi, 
dünya devrimi, piyasa sosyalizmi, karma ekonomi gibi kavramlann yeniden tartışılmasına yol 
açü. İktidarda bulunan partiler içinde başlayan ekonomik yapıya ilişkin tartışmalarda, devlet 
sektörü ile özel sektörün birUkte varolabildiği bir karma ekonomiyi piyasa sosyalizminin 
zemini olarak sunan görüşler egemen oldu. Öte yanda yine parti ve devlet adlannda 
değişiklikler yapılmaya başlandı. İşçi partileri “halk partileri”ne dönüşmeye başladı. 111.
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Entemasyonal’in ve Leninist geleneğin parti örgütlenmesi ve faaliyet anlayışı çeşitli yorum, 
eleştiri ve değişikliklere uğratılarak yeniden üretildi. Örneğin Polonya ve Macaristan’da yalnızca 
varolan bürokratik monolitik parti ve devlet yapılanndan değil Leninist ilkelerden de son 
derece ciddi kopuşlar gözlendi. İktidar yapılarında meydana gelen çatışma ve aynşmaların 
bir sonucu olarak, içinde yaşanılan sosyo-ekonomik formasyonunun karakterine ilişkin derin 
görüş aynlıklan belirdi. Yaşanılan toplumsal sürecin “reel sosyalizm”den başka bir şey 
olduğuna ilişkin itirazlar kendilerini daha güçlü duyurur oldular. Öte yandan bu toplumlarda 
şekillenen işçi muhalefetleri örgüdenmeye ve eylemlerini gehştirmeye başladılar. Bu işçi 
eylemliliğinin yanısıra, Sovyeder Birliği başta olmak üzere bazı Doğu Avrupa ülkelerinde 
milliyetçi çatışmalar, örgütlenmeler ve ayaklanmalar gerçekleşti. Her biri ulus olma sürecini 
yaşayan bu milliyetler, on yıllardır çözülmüş olduğu varsayılan ulusal sorunların gerçekte çok 
daha derinleşmiş olarak varlıklannı sürdürdüğünü açığa vurdular. Üretim sürecinde yaşanan ve 
işbölümünün ortadan kaldıniması yerine .işbölümünü ve uzmanlaşmayı giderek daha çok 
artıran ve derinleştiren emek örgütlenmesinin sonuçlan, üreten-yöneten toplumsal işbölümünün 
aşılamamışlığı, kadın ve erkek arasındaki eşitsiz ve egemenliğe dayanan ilişkilerin sürmesi, 
çevre ve silahlanma sorunlan Sovyetler Birliği, Çin ve Doğu Avrupa ülkelerinde yeni bir 
toplumsal dönüşüm potansiyelinin varolan egemenlik ilişkilerini de aşarak kendini açığa 
vuruşunun imkanlannı içlerinde taşıdıklannı gösteren kanıtlarla yüklü görünüyor. Gerek sosyal 
demokrasinin gerekse burjuva siyasal eğilimlerinin Marksist komünizm perspektiflerinin pratikte 
ve teoride geçerliliğini yitirdiği iddialanna karşı kanıtlar, ileri sürülebilecek teorik mülahazalar 
ya da tarihe başvurarak yapılabilecek her türlü açıklamadan çok, gerçek hareketin bir 
potansiyel olmaktan çıkarak, hareket ettirici ve toplumsal olarak dönüştürücü bir güç haline 
gelmesinde yatıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde Reformlar
Eski ÇKP Genel Sekreteri Hu Yaobang’m ölüm haberinin yayıldığı 15 Mart 1989 gecesini 
takip eden günler büyük öğrenci gösterilerine sahne oldu. Demokratikleşme talebi çerçevesinde 
gelişen gösteriler, iktidardaki bürokrasinin siyasal bakımdan böyle bir sürecin yaşanmasına 
hazır bulunmadığını herkese gösterecek biçimde şiddetle bastınidı. Gösteriler ve bunlann 
bastmima yöntemleri, 1978’den beri gündemde olan reform programlannm 1980’lerin ikinci 
yansına girerken bir tıkanma noktasına geldiğini gösteriyordu.

Kapsamlı bir reform programına SSGB’den daha önce, Mao’nun ölümüyle ve Deng’in 
durumunu parti içinde güçlendirmesiyle yönelen Çin Halk Cumhuriyeti, Batı tipi 
modernleşmenin kendisini bir amaç olarak ele alarak, bu amaca tanmın dekolektivizasyonu, 
dış teknoloji transferi ve sanayileşme gibi yollarla varmaya çalışıyordu. Deng reformlan, 
1980’lerin ortalarında toplumsal engellerle karşı karşıya kaldı. Buna karşılık, 1978-1985 
reformlar döneminde, Çin’in genel ekonomik ve toplumsal görünümü önemli ölçüde 
değişikliğe uğradı. Bu engellerin varolan toplumsal ve siyasal egemenhk iHşkileri içinde hangi 
biçimleri alacağı ve bunun karşısında iktidarda olan bürokrasinin ne gibi yöntemlere 
başvuracağı, uygulanan reformlan kendi çıkarlanna aykın gören toplumsal kesimlerin 
örgütlülüğüne ve kararlığına bağlıdır.

ÇKP IX. Ulusal Kongresi

ÇKP’nin Beijing’de toplanan IX. Ulusal Kongresi’nde alınan kararlar, Mao’nun 1962’de ileri 
sürdüğü görüşlerin bir uzantısı olarak görülebilir: “Sosyalist toplum, dikkate değer uzunlukta 
bir geçmişe sahiptir. Sosyalizm evresinde hâlâ sınıflar, sınıf mücadeleleri ve sosyaUzm ve 
kapitalizmin yolu arasında bir savaş ve kapitalist restorasyon tehlikesi mevcuttur. Bu 
mücadelenin karmaşık ve önceden çizilmiş doğasını kavramalıyız. Kendimizi bilemeliyiz. 
Sosyalist eğitimi yönlendirmeliyiz. Sınıfsal çelişkileri ve sınıf mücadelesini doğru bir şekilde 
anlamalı, kendimizle düşman arasındaki çelişkilerle, halk içinde yerleşmiş bulunan çelişkileri 
birbirinden ayırmalıyız. Yoksa, bizim gibi sosyalist bir ülke, karşıtına dönüşerek dejenere 
olabilir, kapitalist bir restorasyon başgösterebilir.”

22 Aralık 1968’de Halkın Günlüğü, Mao’nun şu direktifini yayınlıyordu: “Eğitim görmüş 
gençler fakir ve alt-orta sınıf köylüler tarafından’ yeniden eğitilmek üzere kırsal kesimlere 
gitmeli ve yerleşmehdirler.” Bunun ardından, çoğu zaman Kızıl Muhafızlar’m  müdahalesini 
gerektiren muazzam bir göç başlatddı. Bu direktifin verildiği günlerde. Kültür Devrimi’nin 
gerekleri uyannca ülke çapında dev bir saldın da başlatıldı. Bunun hedefi sınıf saflannı ülke 
çapında düşmandan temizlemek; hain, düşman ajanı ve karşı-devrimcileri parti ve sınıfın 
saflanndan söküp atmaktı.

IX. Kongre, önceden 12. Plenum’da öngörüldüğü gibi Kültür Devrimi’nin bir bilançosunu 
yapmak göreviyle açıldı. Aşağıdan delege seçimi yerine, yukardan atanmış Demokratik Danışma 
Kurulları tarafından belirlenen 1512 temsilcinin katılımıyla açılan Kongre’den, tahmin edilenin 
de ötesinde. Parti baştan aşağı yenilenmiş olarak çıktı. Politbüro’daki sürekli üye sayısı 
yediden beşe indirildi; bunlann arasında Mao Zedong, Lin Biao, Zhou Enlai, Chen Boda ve 
Kong Sheng’den oluşan ana kadro, belki biraz ılımlı olarak kabul edilen Zhou Enlai’m dışında
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tümüyle Kültür Devrimi’nin liderleri ve öncüleri olarak üst düzey görevleri paylaşmaya devam 
ettiler.

Kongre’nin en önemli sonucu Parti otoritesinin, yapısmm ve kurumlaşmanm güçlendirilmesi 
doğrultusunda almmış kararlar oldu. Bu kurumlar “Parti’nin, Hükümet’in ve Ordu’nun olağan 
işlerini merkezî bir tarzda yürütebilecek, basit fakat verimli mekanizmalar” olarak 
düşünülmekteydi. 179 sürekli, 109 yedek üyeden oluşan Parti Merkez Komitesi’nin eski 
üyelerinin yüzde 60’ı atama yoluyla değişti, Ordu ise geleneksel 40 sürekli sandalyesini 
korumaya devam etti Parti Sekreterliği ünvanından ise hiç söz edilmedi. Ancak üst düzeyde 
toptan yenilenen Parti, orta, hele hele alt düzeylerde çok az bir kompozisyon değişikliğine 
uğradı. Aynca “proletaryanın kanını emen” bir biçim olarak nitelenen seçim yerine atama 
sisteminin geçirilmesi, eski militanlardan çok, istenilen genç aktivistlerin yükselme olanaklannı 
açmaktaydı.

Mao’nun “ Marx'in yanına göçmesi" belld de 10 yıl kadar 
önceden beri Mao'nun, "haief seçimi tartışmaları" 
sırasında öngörülmüş olan ve bazen kapaiı kapılar ardında, 
bazen de kitlelere fazlaca yaygınlaştırılmış b ir biçimde 
yürütülen politik mücadelelerin de doruk noktasını 
oluşturmuştu. Artık yürütülemeyeceği itiraf edilen, 
"hataları" mahkum edilen Kültür Devrimi, sosyalist 
kuruluşun ne olması gerektiği üzerinde yürütülen ve 
Sovyet modelinin kabul edilmemesi kararıyla 
noktalanan tartışmaların ardından, eski Çin köy 
adetleri ulusal çapta yeniden canlandırarak "bilge 
kişi" ve "dahi”  kişilikler bu kez Parti politikalan içine 
oturdu, "sınıf mücadelesi" Çin insanını ilgilendiren 
bütün yaşam boyutlarına dayatıldı. Maoizmle gelişen 
"sınıf mücadelesi”  kavrayışının ilgi çekici yanı. Parti 
politikalarına destek taleplerinin ’toplumsal gövdenin’ 
en uç noktalarına kadar "zorunluluk”  biçiminde 
ulaştınimasıydı. Böyle bir kavrayışın uygulanması, 
elbette sınıf mücadelelerinin "her yerde varolduğu”  ve 
her alanda siyasal yöntemlerle sürdürülmesi gerektiği 
yolundaki Maoist tezin tam tersine dönmesine yol 
açıyordu. Bu noktada önemli olan, Mao’nun çeşitli 
dönemlerde taktik amaçlarla farklılıklar, hatta çelişkiler 
gösteren politik öngörülerinden çok, önerdiği siyasal 
etiğin Leninci parti örgütlenmesi modelinin artık 
tanınmaz bir versiyonunun kullanılması ve dayatılan 
mekanizmalar yüzünden siyaset dışı bir baskı aygıtının 
sürekliliğine dönüşmesiydi. Sovyetler Birliği, ekonomik 
mekanizmalarını kapsayıcı b ir bürokratik kılıfta, 
yetkinleştirilmiş b ir Devlet aygıtı içinde ve toplumsal 
işlevleri Devlet işlevlerinden ayrıntılı bir şekilde 
ayırarak "atalet”  içinde yoluna devam eden bir güç 
oluşturmuşken, Çin Halk Cumhuriyeti bürokratik- 
teknokratik kılıfları lafta tümüyle yadsıyarak ama fiilen 
oluşturarak sürekli bir siyasal dengesizlik içinde 
devinen bir toplum yarattı. Duvar gazeteleri, bilge 
kişilerin talimatları, Parti’nin ve siyasal grupların 
direktif, rapor ve teşhirleri, halk mahkemeleri kararlan, 
Kızıl IVluhafızlar’a yapılan çağrılar, kısacası tek yönlü 
işleyen bir iletişim ağı, halkı siyasal mücadeleye her 
an çağırmanın temel araçları olarak her an boy 
gösteriyorlardı. Belki de, başka hiçbir ülkede iktidarın 
uygulamak istediği politikalar, herhangi b ir dış baskı 
aracı kullanılmaksızın, doğrudan halkın harekete 
geçirilmesiyle hayata geçirilmemiş, başka hiçbir yerde 
kitleler yazılı talimatlarla buncasına yönlendirilmemiştir. 
Bundan ötürü, devletçe uygulanacak politikalar, en 
basit şekilde, halkın anlayabileceği formüllere 
dönüştürülüyordu. "Demir Pirinç Kasesi” , "Ne Olursa 
Olsun İki” , "Başkan Mao'nun öğretisini anlaşılır 
kılma", "Başkan Mao’nun görüşünü harfiyen 
uygulama", “ Fikir Kirlenmesine Karşı Kampanya”  gibi 
isimler, fiili olarak uygulanmış geniş çaplı politikalardı. 
Mao döneminden miras kalan politikanın bu biçimi, 
reform çabası içindeki Çin Halk Cumhuriyeti’nde hâlâ 
yaygınlığını ve etkinliğini korumaktadır.

Açılış raporunda Lin Biao, Mao düşüncesinin kesinkes uygulanmasını savunmuş, bu bağlamda 
Liu Şaoqi ve yandaşlanna çok sert eleştiriler yöneltti. Kongre sonrası raporda Lin Biao’nun, 
Mao düşüncesinin harfiyen uygulanmasına yönelik teklifi mutlak bir kabul gördü ve Liu 
Shaoqi’nin “revizyonist ve karşı devrimci çizgisi” mahkûm edildi.

IX. Kongre ile sonraki Kongre arasındaki dönemde Çin ulusal yaşamında dört temel siyasal 
eğilim hakim oldu: Kültür Devrimi perspektifini ve kazanımlannı elden bırakmaksızın siyasal 
yaşamı Parti önderliği ve birleştirici gücü çevresinde normalleştirmek; ağırlığı siyasal alandan 
ekonomik alana kaydırmak amacıyla ülkenin üretim yapısını ve örgütlenmesini geliştirmek; 
“burjuva entelektüellerin” hegemonyası altında bulunan kültür yaşamını ve eğitim sistemini, 
proletaryanın öz kültürü anlayışı uyannca geliştirmek; gittikçe artan bir biçimde Çin dış 
politikasını tüm Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri karşısında bağımsız kılmak ve 
Sovyet liderlerinin “ihanetine” uğrayan dünya devrimci hare’ıcetlerinin hizmetine Çin devrimci 
ideolojisini sunmak.

Yine de, sınıf mücadelesinin sosyalist kuruluş döneminde de sürdüğü görüşü, halk arasında 
ve parti içinde devam etmekte olan mücadelenin liderlik tara&ndan yönlendirilmesi anlayışını 
da içeriyordu. Ancak bir yenilik olarak, Mao’nun kavrayışına göre “Devrimci Parti Komitesi 
birleştirilmiş bir liderlik anlayışına sahip olacak...bağımsızlığı korumak, inisiyatifi elde tutmak 
ve kendi öz güçlerinden başkasına güvenmemek gibi görevlerin” yerine getirilmesinde mutlak 
öncü rolünü üstlenecekti. Mao’nun bu öğretileri doğrultusunda başlatılan Kültür Devrimi ve 
uygulamalannın önemli bir kısmı, fiili başansızlıkları ve yarattıkları toplumsal ve siyasal 
kargaşa ortamı yüzünden ÇKP IX. Ulusal Kongresi’nde eleştirildi. Bu Kongre’de Mao’nun halefi 
olarak Lin Biao gösterildi ve böylelikle onun taraftarları ÇKP Politbürosu’nda ve genel olarak 
parti içinde daha güçlü bir pozisyona geldiler.

K . Kongre tartışmaları devam ederken Çin’in özellikle SSCB tarafından militarizmle suçlanması 
devam ediyordu: Çin bir yandan “kendi gücüne güvenme” politikası uyarınca nükleer 
silahlanma programını geliştiriyor, diğer yandan SSCB’nin doğusunda bir kuşatma ortamını 
sürdürmeye devam ediyordu. Bu arada Çin Halk Cumhuriyeti ile SSCB arasında bazan sıcak 
çatışmalara bile yol açabilen sınır tartışmalan, SSCB Bakanlar Kurulu Başkanı Aleksey 
Kossigin’in bir Beijing ziyareti sırasında gerçekleştirilen bir sözlü anlaşmayla durduruldu.

Lin Biao Olayı

ÇKP Merkez Komitesi II. Ara Toplantısı 6 Eylül 1970’de gerçekleştirildi. Bu toplann, Mao’nun 
“Anayasa Değişiklikleri” tartışmasında önerdiği Devlet Başkanlığı ünvanımn ortadan 
kaldınimasını onaylamasına karşın, ileride parti içinde önemli kargaşalara yol açacak Lin 
Biao’nun yükselişi yeni bir önem kazanıyordu. Lin Biao, yandaşlan tarafından bir dahi olarak 
yüceltiliyor, böylelikle kamuoyu oluşturularak daha büyük bir güce kavuşması sağlanıyordu. Bu 
arada Mao, Chen Boda’nın Lin Biao’yu öven metnini eleştirerek her ikisini de karşı devrimci 
kliğin içinde olmakla ağır bir şekilde suçladı. Ancak Lin Biao ve yandaşlanmn. Mart I971’de 
resmî makamlarca yaptıklan iddia edilen, bir darbe ile iktidara gelme planı. Eylül başlannda 
Mao’nun Zhou Enlai ile birlikte başlattığı kampanyada birdenbire ortaya çıkanidı ve 13 Eylül’de 
SSCB’ye kaçmaya çalışan Lin Biao, bindiği uçağın Moğolistan civannda şüpheli bir şekilde 
düşüp parçalanması üzerine eşi ve çocuğuyla birlikte öldü. Bu kazanın hemen ardından, Lin 
Biao taraftarlan, ülke çapında başlatılan bir kampanya ile parti içinde geniş çaph bir tasfiye 
ve temizlik hareketi ile karşı karşıya kaldılar.

Uluslararası İlişkiler

26 Ekim 1971, Çin Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası ilişkileri açısından önemli bir tarih 
oldu. Çin Halk Cumhuriyeti 26. Genel Kurul’da büyük bir oy çoğunluğuyla. Birleşmiş 
MiUetler'de tam üyeliğe kabul ediliyor, Tayvan ise üyelikden çekiliyordu. Bu kararla birlikte 
Çin, iki-üç yıldır yöneldiği uluslararası yumuşamaya ek olarak, bir anda pek çok ülkeyle yeni 
uluslararası diplomatik ilişkiler kurdu. Kısa bir süre sonra da, ABD Başkanı Richard Nixon,
Çin Halk Cumhuriyeti’ne davet edildi ve 21 Şubat 1972’de Çin’i resmen ziyaret eden ilk 
ABD üst düzey yetkilisi oldu. Beijing’de Başkan Mao ve Zhou Enlai ile Nixon’un görüşmeleri, iki
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Kentlerde aşırı yoğunlaşmış bir nüfus, gıda 
maddelerini kıt kanaat sağlayabilen bir kırsal kesim, 
ve asırlık giyecek ve konut sorunlarının süregitmesi... 
Çin’in bu klasik görünümü Batı’dan teknoloji ve 
mamul maddeler ithalinin temel b ir politika olarak 
benimsendiği, giderek Batı yatırımlannın da bunlara 
eklendiği 1978-85 modernleşme reformlan 
çerçevesinde belli b ir oranda değişikliğe uğramış, 
ancak tüm bu yenilikler Ç in’in -ekonomik yapısının 
elverdiği ölçüde toplumsal temelle bütünleştirilebilmişti. 
1990’lı yıllara gelindiğinde, Ç in’de bir "tüketim 
toplumu”  oluşmasının önünde katledilmesi gereken 
büyük b ir mesafe ve büyük sayıda yapısal engel 
vardı hâlâ... Bunun önemli nedenleri arasında Çin 
toplumunun modernleşmeye, hele otoriter ve zorlayıcı 
yöntemler aracılığıyla yerleştirilmeye çalışılan bir 
çerçeve içinde hazırlıklı olmaması bulunmaktaydı. 
Kentsel yaşam, modernleşmenin "yuvalandığı”  alan 
olmasına karşın gelir artışı, istihdamın geliştirilmesi ve 
kadının yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından, 
Mao’nun ölümünden bu yana önemli gelişmelerin 
katedilmesine rağmen pek başarılı bir değişim 
geçirmemişti. Serbest ticaret bölgelerinin kurulması, 
ithalatın, hatta batıdan lüks malların getirilmesinin 
getirdiği etki doğrudan tüketiciye oldukça kısıtlı bir 
çerçevede, ayrıca yüzde 20 ’iere erişme eğilimindeki 
enflasyon baskısı altında ulaşmıştı. Batıyla iletişimin ve 
alışverişin artması 1976’dan sonra pek çok yerin 
uluslararası turizme açılmasını getirdi. Buna karşın 
Çin’in dışarıya açılma politikası esas olarak kamu 
sektörününün mutlak hakimiyeti altında gerçekleşmişti. 
Dev görünüşlü ağır sanayi projelerinin yanında lüks 
tüketim maddeleri üretiminin ve ithalatının 
ivmelendirilmesi reformların "modernleşme”  
çerçevesindeki ideolojik sunuluşunun temel araçlarını 
oluşturmaktadır. Reklamlar ve tüketim, Çin toplumunun 
“ israfa kaçmama”  politikası karşısında takınacağı 
tavnn ne olacağını belirleyecektir...

ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelikti; aynı şekilde, 25 Eylül 1972’de Japon 
Başbakanı Kakuei Tanaka’nın Çin’e yaptığı resmî ziyaret sırasında da, ülkeler arasındaki savaş 
durumunun sona erdirilmesi ve ilişkilerin normalleştirilmesi karara bağlandı. Böylelikle 20 yılı 
aşkın bir süre diplomatik bir yalnızlık içinde yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti, uluslararası 
platformlarda kendini kabul ettirmiş oldu. Bu gelişmeleri, 1973’ün ilk aylannda ABD Dışişleri 
Bakanı Henry Kissinger’in Pekin ziyareti izledi. Uzun bir süre uluslararası alanda önemh bir 
gündem maddesini teşkil edecek olan ve ping pong diplomasisi olarak adlandınlan bu siyasal 
tavır, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin gehştirilmesine yönelikti. Üç yıllık bu 
dönemde Çin dış polinkasmm temel amacı, SSCB-ABD kutupsallığını belli bir ölçüde kıracak 
“çok kutupluluğu”, uzun vadeli bir politika aracılığıyla kurmaktı.

H alk Kurtuluş C ephesi

24-28 Ağustos 1973 tarihleri arasında toplanan ÇKP X. Ulusal Kongresi, “proletarya 
diktatörlüğü altında devrimi sürdürmek” doğrultusundaki teoriyi destekleyerek, IX. Kongre’de 
verilen kararlan tümüyle onayladı. Bir hafta öncesinde ÇKP Merkez Komitesi, Çu Enlai’nm 
“Lin Biao Anti-Parti Kliğinin Keşfedilen Suçları” adlı raporunu onayladı ve Lin Biao yandaşı 
olarak nitelenen üyeler partiden ihraç edildi. 1974’e gelindiğinde, “Lin Biao’yu ve Konfüçyüs’ü 
Eleştirme Hareketi”, hâlâ Lin Biao’nun gündemde olduğu kanısını uyandırabilirdi ama, Jiang 
Qing ile Wang Hongwen tarafından başlatılan bu hareketin asıl hedefi, “Konfüçyüs’ün büyük 
çağdaş temsilcisi” olarak nitelenen başbakan Çu Enlai idi.
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Keiormlar

Kırda dekolektivizasyon, cinsel işbölümünü de köklü 
bir şekilde etkilemeye aday görünüyor. Toprağın 

kolektif olarak değil, hanehalklan tarafından işlenmesi, 
kadınlann, özellikle çalışma ekiplerinde diğer kadınlarla 

ilişki kurma imkânlarını ortadan kaldırarak kamu 
hayatına katılımlarını sınırlandırıyor ve aile aracılığıyla 

aktarılan erkek-egemen ilişki biçimlerinin hayatları 
üzerindeki kontrülünü artırıyor. Özellikle 

dekolektivizasyon sürecinin iyice ilerlemiş olduğu 
bölgelerde, ancak kolektif emek temelinde 

çözülebilecek, haşerat kontrolü, sulamalı tarımda 
suyun tahsisatı gibi sorunlar yeni dayanışma biçimleri 

ihtiyacını dayattıkça, geleneksel akrabalık ilişkileri 
yeniden güç kazanmaya, ön plana çıkmaya başlıyor. 

Bu, hiç değilse ilkece cinsiyet ayrımı gözetmeyen eski 
çalışma ekiplerinin aksine, erkek akrabalık ilişkileri 

temelinde kurulduğundan, kadınların biraz daha itibar 
kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Gerçi kimi durumlarda, 

hanehalkı temelinde yapılan tarımda emeğin, verimin 
daha yüksek olması, kadınlara tarım dışında yan 

işlerde çalışmasına da imkân veriyor. O kadar ki, 
1982’de hanehalklarının ortalama gelirlerinin yüzde 

38'i böylesi yan işlerden kaynaklanıyordu. Sözkonusu 
iş, yapay inci üretmek ya da ihracat için angora 

tavşanian yetiştirmek gibi örneklerde olduğu gibi kârlı 
olunca, kadının aile içindeki konumunun yükselmesine 

katkıda bulunuyordu. Ancak öte yandan hanehalkı 
temelinde yapılan sözleşmelerin aile kurumunu 

güçlendirmesi, bu tür işlerde çalışan kadınların, bu 
yolla elde edilen gelirin nasıl tasarruf edileceği 

konusunda söz sahibi olma imkânlarını sınırlandırıyor. 
Resimde Çin’de kendi imalatı ürünleri satan b ir kadın

görülüyor.

Güney Vietnam’la smır çatışmalannm çıktığı Mart 1974’de BM Genel Kurulu’nda konuşan 
Başbakan yardımcısı Deng, Mao’nun “Üç Dünyanın Aynştıniması” tezini açıklayarak, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin hegemonya elde etmek gibi bir amacı olmadığını belirtiyordu. 14 Temmuz’da 
bir Politbüro toplantısında Mao’nun Wang Hongwen, Zhang Chunqiao, Jiang Qing ve Yao 
Wenyuan’i “dört kişilik küçük bir klik oluşturmakla” suçlaması, sonralan Dörtlü Çete olarak 
adlandmlacak bir gruplaşmanın ilk kez su yüzüne çıkışı oldu.

13-17 Ocak 1975’de toplanan Ulusal Halk Kongresi’nin ilk oturumunda hükümet çahşmaian 
üzerine bir rapor sunan Zhou Enlai, tanmın ve sanayinin modernleştirilmesi, ulusal savunma, 
teknoloji ve bilim konulannda yüzyılın bitiminden önce ulaşılması gereken hedefleri sıraladı.
Bu Kongre, ÇHC’nde iktidar mücadelesinin alttan alta hızlandığı bir dönemi başlatıyordu. 
Başbakan Zhou Enlai’m ciddi bir şekilde hasta olması yüzünden. Merkez Komite’nin fiili 
sorumluluğunu üstlenen Deng, giderek durumunu güçlendiriyordu; ancak Mao, Deng’in Kültür 
Devrimi’ne yönelttiği eleştirileri kabul etmeyerek “Deng’in eleştiri ve doğru kararlan 
değiştirmeye yönelik sağ sapma eğiUmlerine karşı hareket”i başlattı.

Mao’nun Ölümü ve Dörtlü Çete Sorunu

8 Ocak 1976’da ÇKP Merkez Konseyi 2. Başkanı ve Devlet Konseyi Başkanı Zhou Enlai öldü. 
Zhou Enlai’m cenaze töreni, Beijing’de milyonlarca kişinin Dörtlü Çete’ye karşı bir gövde 
gösterisine dönüştü. Bu gövde gösterisi, Deng lehinde geniş bir kamuoyu yaratmak ve onu 
meşrulaştırmak hedefini de içeriyordu. Ancak ÇKP dışında güçlü devlet aygıtlanm eUnde 
bulunduran Dörtlü Çete, bu gösterileri çok fazla büyümeden zor ve baskı yoluyla durdurdu. 
Komünist Parti Merkez Komitesi 7 Nisan’da Hua Kuo Feng’i, Çu Enlai’ın yerine getirdi. Dörtlü 
Çete büyük bir zafer kazanmışa. Aynı toplantıda Deng’e tüm Parti içi ve dışı görevlerinden 
el çektirildi.

Birkaç ay sonra, 9 Eylül 1976’da Mao öldü. Çin Devrimi’nin simgesi Mao’nun ölümü, Çin 
Halk Cumhuriyeti’nde son yıllarda hızlanan siyasal değişimleri ve iktidar mücadelelerini ön 
plana çıkardı. Böylelikle, Dörtlü Çete ile onlara karşı Deng’in çevresinde birleşenlerin giriştiği 
mücadele büyük bir ivme kazandı. Sonuçta Hua Guofeng, Ye Jianying ve Li Hiannian 
tarafından temsil edilen ÇKP Merkez Komitesi Politbürosu sert bir darbeyle Jiang Qing Zhang 
Chunqiao, Yao Wenyuan ve Wang Hongwen’i, öteki adıyla Dörtlü Çete’yi soruşturma gerekçesiyle 
gözaltına alma karannı verdi. Daha sonralan bu gün, Çin resmî tarihinde “Kültür Devrimi’nin 
on yılhk kargaşasına son veren olay” olarak anıldı. Bir gün sonra da, ÇKP Merkez Komitesi 
Politbürosu Hua Guofeng’i Merkez Komitesi Başkanlığına getirdi.

Halkın Günlüğü, Kızıl Bayrak ve Kurtuluş Ordusu Günlüğü gazeteleri, ortak yayınladıklan bir 
metinde Başkan Mao’ya bağlılıklannı ve onun öğretisindeki siyasal tercihleri tümüyle 
benimsediklerini açıkladılar. “Ne olursa olsun iki politikası” olarak anılacak bu karar, bir ay 
Kadar bir sûre sonra Hua Guofeng tara&ndan, Kültür Devrimi’nin “hatalı saptamalanna” arka 
çıkağı gerekçesiyle sert bir dille eleştirdi. Hua Guofeng, bu eleştirisine ek olarak Deng’e, 
yıl içinde vuku bulan Tienanmen olaylanna ve “sağ-sapma”nın öteki yandaşlanna karşı 
devrimci olaylara giriştikleri gerekçesiyle saldınyordu.

Deng de. Merkez Komitesi’ne yazdığı bir mektupta “ne olursa olsun iki politikası” 
konusundaki görüşlerini belirtti. Açık ve üstüne basa basa Başkan Mao’nun düşüncesinin 
“uygun ve anlaşılır” bir biçimde uygulanması gerektiğini vurguladı. Mayıs’ta bu mektubu 
açıklayan Merkez Komitesi de buradaki görüşleri onaylayan bir tutum takındı.

X. ÇKP Merkez Komitesi’nin III. ara toplantısı Deng Xiaoping reformcu kariyerinin 
başlangıcı oldu. Daha önce affedildiği tüm görev ve mevkilerine iade edilen Deng, Temmuz 
içinde Dörtlü Çete üyelerinin Parti’den aalmalanna ve mahkum edilmelerine kadar varacak bir 
süreci başlatabildi.

12-18 Ağustos’da toplanan ÇKP XI. Ulusal Kongresi Kültür Devrimi’ni resmen sona erdirerek, 
Çin’i “güçlü ve modem bir sanayi ülkesi” haline getirmeyi öngören programı onayladı. Ancak 
Hua Guofeng’in tasarrufuyla Kongre, Kültür Devrimi’ne ait bazı tezlerin onaylanmaya devam 
etmesini de sağladı. 1977 sonunda ÇKP Merkez Komitesi Örgütleme Kısım Başkanhğı’na tayin 
edilen Hu Yaobang, Hata Takipleri Komitesi’nin icraatini başlata. Buna göre, toplumsal ve 
ekonomik yaşamın her alanında ve her anında ortaya çıkanlan hatalann üzerine anında 
gidilecek, yönetime ihşkin hatalar giderilecekti. O günden 1985’e dek, Komite’nin eUnden 900 
bini aşkın vaka geçti. Bu arada Deng Xiaoping ve onun reformcu kadrosunun yükselişi 
devam ediyordu. Deng, 8 Mart 1978’de ÇKP Ulusal Komitesi Başkanhğı’na getirildi.

Deng Xiaoping, Kültür Devrimi’nin temel sorunlannın ve anti-entelektüalizminin sorumlusu 
olan bir görüşe karşı, zihin emeğinin de toplumsal çalışmanın bir parçası olduğunu, bu 
nedenle onlann da çalışan sınıfın bir kesimi olarak kabul edilmeleri gerektiğini vurguluyordu. 
Üstelik, entelektüel kesim Çin Halk Cumhuriyeti’nin o günkü gelişme aşamasında çalışan 
sınıfın aydınını temsil ediyordu.

Bu arada Kültür Devrimi döneminin sonunu getiren uygulamalar artarak sürüyordu. 5 Nisan
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Büyük Açhk 
Nüfus Sorunu

r r ve

“ İleriye Büyüle Atılım” çerçevesinde tarımsal bir re
form ile sanayileşmeye yönelen Çin, ekonomisinin ihti
yaçlarını bir diğer büyük nüfuslu komşusu, Hindistan'la 
karşılaştırıldığında ve nüfus kriteri de göz önünde tutul
duğunda çok daha büyük bir başarıyla karşılamış görü
nüyordu. Sosyalist bir modernleşme amacına doğal ola
rak teorik bir düzeyde sahip çıkan, Kültür Devrimi yılla- 
nnda da bunu koruduğu aşikar olan Çin yönetimi, Kültür 
Devrimi ve sınıf mücadelesinin keskinleştirilmesi pers
pektiflerinin getirdiği “sürekli karışıklık” ortamında üre
tim ve tüketim örgütlenmesini, planlama aksaklıklarını, 
daha da önemlisi, üretim örgütlenmesi içinde gerçek
leştirilmesi zorunlu olan modernleşmeyi gündeme geti
recek ve uygulayabilecek bir rahatlığa erişemiyordu.

Uzun yıllar boyunca Çin ekonomisinin temel sorunla
rı, öncelikle tarım faaliyetini ilgilendiren “temel besin 
maddelerini sağlama” kaygısıyla örülmüş bir üretim ör
gütlenmesi çerçevesinde belirmekte, buna karşın sana
yi ve teknolojinin modernleştirilmesi, verimliliğin arttı- 
nlması gibi alanlardaki çalışma ancak İkincil bir önem 
taşımaktaydı. Çin ekonomisinin büyük ölçüde tarıma, 
üstelik tarımın en temel gıda maddelerine yönelik ke
simlerine bağlı olmaya devam etmesi, 1955-77 arasında 
kişi başına tahıl üretiminin çok sert iniş çıkışlar göster
mesi, sorunun temelde yapısal olduğunu göstermektey
di. 1950'lerin ortalarında “ Büyük Açlık” dönemi, tüm 
ekonomik ve demografik göstergelerin düştüğü, çocuk 
ölümlerinin inanılmaz ölçüde yükseldiği bir dönem ol
muş, ancak 1975'iere gelindiğinde, üretimin 1957 düze
yini bile bir türlü aşamaması olgusunun, daha önce 
olduğu gibi “siyasal polemikçilikle” aşılamayacağı be
lirginleşmişti.

Çin yönetimi geleneksel olarak ekonomik poiitlkaiarı- 
nı "halk sağlığı kampanyaları” türünden kolektif iyileş
tirme yöntemleriyle dengelemeye çalışmış, açlık yılları
nın geride kaldığı '60’larda ölüm oranlarını kabul edile
bilir bir düzeye getirebilmeyi başardı. Ama ekonomik 
örgütlenmede kolektifleştirme dışında yapısal pek önemli 
hiçbir değişikliğe olanak vermeyen bir genel dengenin 
varolması, halkın temel ihtiyaçlannı, sağlık gereksinme
lerini tam olarak karşılayabilecek bir düzeye gelinmesini 
engelledi. '60'lar tarımsal üretimin paylaşılmasında eşit- 
likçlliğin bir çare olarak da benimsendiği bir dönemi 
başlattı; "Demir Pirinç Kasesi” politikası uyarınca gıda 
maddeleri bölüşümünün eşitlikçi bir alt düzey tutturabil
mesi sağlanabildi. Bu politika iki mekanizma aracılığıyla 
tüm ülke çapında uygulanmaktaydı: Öncelikle kır ko
münleri içinde ve arasında yer alan ve onların 'kendileri
ne yeterii' oldukları varsayımına dayanan bir iç bölü
şüm; ikinci olarak da, kendine yeterii olmayan kentsel 
nüfusu besleyebilmek amacıyla hükümet denetimi altın
da oluşturulan ve gıda maddeleri transferini düzenleyen 
bir ulusal piyasanın kurulması. Böyle bir politika aracılı
ğıyla daha öncekine benzer bir açlık felaketinin oluşma
sı engellenebildi, ancak yeterli beslenme ve fakirliğin 
giderilmesi yolunda hiç bir önemli adım atılamadı. "De
mir Pirinç Kasesi” politikasının t>lr kenara atılmasından 
sonra tanm çıktılannda önemli bir artış gözlendi, ancak 
bu kez de coğrafi bölgeler arasında önemli farklılıklar 
ve eşltllkslzllkler doğdu.

1980’lerin ortalarında Deng Xiaoping, nüfusun yüz
de onunu aşkın bir kesiminin besin ve giyecek sıkıntısı 
içinde bulunduğunu söylemekteydi, özellikle Kuzeybatı 
ve Güneybatı bölgeleri geri kalmış durumdaydı. Bölge- 
lerarası farklılaşmayı dengeleyecek bazı önemli meka
nizmalar bugünkü Çin'de hâlS yoktur, ya da siyasal 
engellemeler karşısında İşlevsel olamamaktadır. Sözge
limi göç olanakları büyük kısıtlamalar altında tutulmak

ta, öte yandan hiçbir zaman halledilememiş bütçe so
runları yüzünden hükümetler fakir bölgelere kaynak 
transferi gerçekleştirmede başarısız kalmaktadıriar.

Çin'in klasik sorunu olan nüfus sorunu, bir anlamda 
"nüfus sayımı” bile yapacak araçlara sahip olamamak
tan da kaynaklanmaktaydı. Geleceğe yönelik ekonomik 
projeler ve istihdam planları yapmak konusunda son 
derece önemli olan bu tür demografik istatistikleri yapa
bilecek bir kurumsallaşma, ancak 1982'de gerçekleştiri
len son genel nüfus sayımının başarısıyla artık mümkün 
hale gelebildi. Reformlar döneminde oluşturulan bu tür 
araçlar ve normlaria, yeniden yapılanmanın gerektirdiği 
doğru verileri daha büyük kesinlikle saptama olanakları 
doğmaktadır. Nüfusun yarattığı en önemli sorun, Çin'de 
şu anda kişi başına ekilebilir toprak miktarının çoğu 
Asya ülkesinden fazla olmakla biriikte, uluslararası bir 
düzeyin oldukça altında bulunması ve 1978 sonrası dev 
konut inşaası projesinden sonra bu miktarın gittikçe 
düşmeye eğilim göstermesidir. Şu andaki verilere göre, 
doğum denetiminin çok sıkı önlemlerie sağlanmış olma
sına karşın, Çin'in nüfusu 21'inci yüzyıl başlarına kadar 
artmaya devam edecektir. Bu artışın 1.2 milyar dolayla
rına ulaştıktan sonra duraklayacağı öngörüsü, bir açı
dan tehdit edici görünse de, bu nüfus hacminin Çin 
ekonomisinin hiç bir zaman kaldıramayacağı bir miktar 
olmadığı düşünülebilir. Nüfus planlaması konusunda nes
nel kısıtlamalar bulunmaktadır: Nüfus artışını durdur
mak, yaş ve göç türünden diğer demografik faktörierin 
bir anda altüst olmalarına yol açabilir. Reformlann baş
langıcında bir süre benimsenmiş olan “ her aileye bir 
çocuk” politikası bu nedenle son zamanlarda yönetim 
tarafından gevşetildi. Karşıt bir görüş ise Çin’in nüfus 
artışını kabul edilebilir bir düzeye düşürmeden asla mo
dernleşme politikalarını amaçlarına ulaştıramayacağı yo
lundadır.

Devrimden bu yana nüfus iki kat artmıştır. Bu durum, 
Çin Halk Cumhuriyeti politikalannm nüfus planlamasına 
kolektlvizasyon döneminde pek önem vermemiş oldu
ğunu göstermektedir. Yine de 18. yüzyıldan itibaren 
Batının temel politik nesnesi haline gelen 'nüfus' belki 
de hiç bir ülkede Çin'deki kadar büyük bir önemle orta
ya çıkmamış, “ Her Aileye Bir Çocuk" politikası ve ge
rektirdiği demografik/siyasal manipülasyonlar o kadar 
büyük bir acillyet ve sertlikle uygulanmamıştır. Reform 
politikalarının uygulanmasında koordinasyon eksiklikle
rinin ve halkın gösterdiği direncin en iyi ifadesi, özellik
le nüfus planlaması alanında, neredeyse skandallara 
ve çatışmalara yol açacak düzeyde belirdi. Her Aileye 
Bir Çocuk kampanyasının yaygınlaştınldığı 1979-'80'lerde 
tek çocuklu ailelere kentsel alanlarda verilen 8 metreka
relik evler konusunda hiç bir değişiklik yapılmamış, “tek 
çocuklu annelere” verilen sertifikaların ve bazı primle
rin dışında hiç bir uyarıcının bulunmaması, tek çocuğun 
tercih edileblllrilğinl önemli ölçüde engellemiştir. Kırsal 
alandaki dekolektivizasyon ve aile emeğinin ön plana 
çıkarılması (20 yıllık kira kontratlarına karşın) da birden 
fazla çocuk sahibi olma isteğini özendirici etkiler uyan
dırmaktaydı.

Herşeyden önce “erkek çocuk sahibi olma” isteği, 
dekolektivizasyon ortamında daha büyük bir ölçüde 
uyanmakta, kırsal kesimde “kız çocuk öldürme” ler yay
gınlaşma ortamı bulmaktadır. Klasik feodal düzenlere 
ait bu tür eğilimler yeniden büyük bir güç kazanmakta
dır. Ailelere toprak dağıtımı kanunu bunu zaman İçinde 
sınırlamakta, ancak nüfus artışını özendirmiş olmamak 
amacıyla kısıtlı da olsa belli bir miras ya da alım-satım 
hakkını vermektedir. Ancak bu tür mekanizmaların ge
rek siyasal açıdan, gerekse ekonomik bunalımı aşabil
me gücünü gösterme açısından süreklilik imgesini, hele 
başarılı olabilecekleri kanısını Çin halkında genel olarak 
uyandırmış oldukları söylenemez.

Günümüzde reformların tıkanma noktasına geldiği bir 
zamanda, hükümetin geçmişteki Çin adetlerini İzleyerek

başansızlığın son safhasında uygulanan “yüz geri etme” 
politikasını benimsediği gözlemlenmektedir. Geçmişte
ki özel ve genel politikaların, Kültür Devrimi'nin yürür
lükten kaldırılışı da böyle 'son anda’ olmuştu. Bu gele
neğin, reformlann özlenen normlara ulaşamadıklan 1986 
sonrası ortamda yine keskin bir siyasal mücadele çerçe
vesi İçinde tekrarlanabileceği uzun süredir beklenmek
teydi. Nitekim, ÇKP içindeki bölünme, Deng döneminin 
sona ermesini takiben daha belirginleşti, özellikle kent
sel nüfus, aydınlar, öğrenci ve işçiler, asıl önemlisi 
ordu içinde bazı huzursuzluklara yol açmaya başladı. 
Reformların önünün tıkanmasında Tienanmen olaylany- 
la patlama noktasına gelen bu toplumsal huzursuzluğun 
da bir rolü olduğu söylenebilir.

Reformlann ve nüfus planlamasının uygulamasında 
bu İşlerle yükümlü kadrolann “aşın etkinliği” sorunlar 
yaratmaktaydı. Sözgelimi bir çocuk yuvası yönetmeliği
ne göre tek çocuklu ailelerin çocuklanna günde iki şe
ker verilirken, çok çocuklu ailelerin çocuklanna tek şe
ker veriliyordu. Bir başka yuvada İse, ulusal bayram

...... ......... ............ î ......................«

günlerinde tek çocuklu ailelerin çocuklannı bir günlüğü
ne yanlanna alıp gezdirmelerine izin verilirken, çok ço
cuklu ailelerin çocuklan yuvayı ve bahçeyi temizlemek 
üzere binada tutulmaktaydılar. Bu saçma sapan önlem
lerin halk arasında bu uygulamalann akıbeti konusunda 
bir şüphecilik, giderek bir huzursuzluk ve tepki uyandır
ması kaçınılmazdı. Bunun yanısıra rüşvet karşılığı nüfus 
kayıtlarıyla oynayan devlet görevlilerinin sayısı da bü
yük ölçüde arttı. Bu durumla başa çıkabilmek amacıyla 
komün örgütlenmeleri içinde “Komşu Gözetleme 
Sistemi” adlı, eski kolektif komün günlerini anımsatan 
bir pratik örgütlenmişti. Bu sistem uyannca "plan dışı 
çocuklar” rahatlıkla ve karşılıklı denetim yoluyla bellrle- 
nebllecek, komün açısından kabul edilemez gebelik du- 
rumlan ve gizlenen doğum kayıtları "kolektif” katkılar 
yoluyla ortaya çıkanlacaktı.

10 Şubat 1984 tarihli Dajong Ribao dergisinde örnek 
bir Parti Görevlisi olarak gösterilen Changshang komün 
yöneticisi, bu sistemi başarıyla uygulaması nedeniyle 
övülmekte, kendisiyle yapılan röportajda da askeri stra-
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Keiormlar

teji söylemlerini fazlasıyla ’andıran’ bir biçimde “ liatalı 
çiftlere” ve “fıeniiz doğurgan yaşta bulunan tek çocuk
lu çiftlere” yönelik "sürpriz saldırı” yöntemlerinin ge
rekliliğinden sözetmekteydil Doğum kontrol politikası
nın bir “gerilla savaşı” olarak algılanması, Şanghay’da 
olabileceği önceden tahmin edilen bir depremin, kentin 
t)oşaltıiması şeklinde bir önlemle karşılanmaması gibi 
olaylar Batı normlarınca ne kadar kabul edilemez görü
nürlerse görülsünler, bunlar eski Çin normlarının varlık- 
lannı hala sürdürmekte olduklarının göstergesidirler.

Doğum planlaması Çin’de daha çok olumsuz ve kısıt
layıcı önlemler almak tarzında uygulamaya konmuş, Mao 
dönemindeki terimleri kullanmak gerekirse, çocuklar ve 
hamile kadınlar “sınıf düşmanı” addedilmişlerdir. Eko
nomik ve demografik reformların tıkandığı 1985'den bu
güne doğum kontrolü ve benzeri metodların otoriter 
bir çerçeve içinde uygulanması belli bir ölçüde yavaşla
tılmıştır. Bu durum Çin yönetiminin gerek halktan gelen 
sessiz tepkilerin, gerekse demografik hakikatlerle oyna
manın başka alanlarda yol açabileceği zorlukların nlha-

Çin Devlet Konseyi 
Aile Planlama 
Komisyonu başkanı 
Peng Yu, 1986 
ortalannda kendisiyle 
yapılan bir 
röportajda, ülke 
nüfusunun 1985 
sayımlarına göre 1 
milyar 46 milyon 
civannda olduğuna 
değiniyor ve 
hedeflerinin,
1979’dan beri 
yürütülen "H er çifte 
bir çocuk" 
propagandasına hız 
verilmesi olduğunu 
belirtiyordu. 
Fotoğrafta, nüfus 
planlamasını gözardı 
ederek doğacak her 
çocuğun, kendisiyle 
birlikte açlık, 
yoksulluk, konut 
sorunu gibi 
felâketleri 
getireceğini 
simgeleyen bir 
propaganda afişi 
görülüyor.

yet farkına varmasının olduğu kadar, reformlann manl- 
püiasyonunun gittikçe daha belirgin bir tarzda siyasal 
ve taktik bir karakter kazanmaya başlamasının sonucu
dur.

Reformların getirdiği ve demografik uygulamalarla 
çelişen bazı sonuçlar ise -işsizliğin varlığına olanak ve
rilmesi, kent nüfusunun fakirleşmesi, yeni miras yasası 
uyannca toprağın alımsatımının ve miras yoluyla devre
dilmesinin '20’lerle sınırlı olması gibi- ancak uzun vade
de düzeltilebileceklerdir. Daha da önemlisi, nüfus artışı
nın göreli rahat bırakılmasının getireceği yönetsel me
kanizma eksikliklerinin ve ekonomik refah sınıriıiıklan- 
nın, Çin yönetimleri tarafından bundan böyle hangi re
form biçimleri aracılığıyla altedlleblleceklerl de herfıai- 
de şu sıralar sorulması gereken, ancak ne olursa olsun, 
klasik Çin adetleri uyarınca iyice düşünülmeden, acil 
ve taktik amaçlar çerçevesine hapsedilerek uygulana
mayacak bir cevabı gerekli kılan sorudur.

ERDAL ÜÇOKLAR

Başkan Mao 9 Eylül 1976’da öldü. Naaşı, tam bir yıl sonra Beijing'te anısına inşaa edilen anıtta,kristai bir tabut 
içinde katafalka konuldu (üstte). Mao’nun ölümü, oldukça kısa b ir süre içinde onun ortaya koyduğu ilkelerin 
dokunulmazlıklarını kaybetmelerine yol açtı.

1978’de, Parti Merkez Komitesi ülkede “sağcı takibatım" ve fişleme uygulamasını durdurma 
karannı verdi. 17 Eylül’de alman bir ek kararda ise “haksız olarak sağcılıkla suçlananlann 
itibarlannm iade edilmesi ve görevlerine iadeleri” karara bağlandı. Bu sürecin sona erdiği 
1980 ortalanna dek, tam 540 bin “haksız olarak sağcılıkla suçlanmış” kişiye itibar ve 
görevleri iade edildi.

9 Haziran 1978’deki Vietnam’ın zaferinden sonra gittikçe gerginleşen Çin-Vietnam ilişkileri 
kopma noktasına geldi. Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı bir bildiriyle 
Vietnam hükümetini SSCB-Çin tartışmalan konusunda taraf tutmakla ve “Çin ile ilişkilerin 
önemini gözardı etmekle” suçladı. Vietnam buna cevap olarak kendi sınırlan içinde yaşayan 
100 bin Çinliyi smırdışı etti. Çin’in Vietnam ile çatışına halinde bulunan Kampuçya’ya destek 
vermesi ve SSCB’nin Vietnam’ı desteklemesi siyasal ve askerî bir bunalıma yol açan önemli 
etmenler arasındaydı. Aynı yıl içinde Çin ordusunun Vietnam topraklanna girmesi, iki ülke 
arasında fiili bir savaşın başlamasına yol açtı. Ancak büyük kayıplar veren Çin ordusu birkaç 
ay içinde Vietnam’dan geri çekilmek zorunda kaldı. İki ülke arasındaki ilişkiler daha sonraki 
yıllann reform politikalan çerçevesinde gerginlikten anndınlarak normalleştirildi.

Reform Uygulamalan

Dörtlü Çete’ye karşı siyasal bir zafer kazanan ve Kültür Devrimi’nin izlerini yok etmeye 
çalışan Deng kadrolan, eski politikalann yerine yeni uygulamalan geçirmek konusunda aceleci 
davranıyordu. Bu acelecilik, bir anlamda bu kadronun iktidannı pekiştirmesi için gerekliydi. 
Çin’de öteden beri varolan reform ihtiyacı, y^ni iktidann sağlam bir temele oturmayan reform 
uygulamalanyla karşılanmaya çalışıldı. Geliştirilmeye çalışılan dekolektivizasyon uygulaması, 
başta Çin’in en büyük sorunu nüfus planlaması olmak üzere, toplumsal ve ekonomik 
yapılann pek çoğuyla çelişiyordu. Deng reformian, bu nedenle. Kültür Devrimi yerine 
uygulamaya konan ve ülkede az çok kurulmuş ekonomik/politik dengeleri bozan bir hareket 
haline geldi ve çok sayıda ek önlemle bu dengelerin kurulmasına çalışıldı.

Deng’in modernizasyon politikalan ve reform programı, üç temel alanda odaklanıyordu: Kırsal 
bölge reformu; Baüyla kültürel/siyasal ve ticari ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve yeni ilişkilerin 
kurulması; ve sanayi ve kentleşme alanlannın modernizasyonu. Bu doğrultuda Deng’in izlediği 
çizgi, “sosyalizmi temel al, kapitalizmden yararlan” formülüne dönüştürülen eski bir gelenekle 
(’’Çin’i temel al. Batı öğretisinden yararlan.”) uyuşuyordu. Bu sentez, Deng’in deyimiyle “dört 
modernleşme alanının” NEP tipi karakteriyle örtüşüyordu.

Tanm Alamndaki Yeni Uygulamalar

Özellikle tanm reform programı çerçevesinde yapılan değişiklikler, üretimin yapısının değişmesi 
konusunda oldukça önemliydi. Yürürlüğe konan en önemh değişiklik, bir dekolektivizasyon
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sürecinin başlatılmasıyla, üretimin kolektif emek kullanımına bağlanmaktan çıkanlarak, aile 
emeği (domestic labor) kullanımına dayandırılmasının özendirilmesiydi. Biçimsel olarak kolektif 
mülkiyette bulunan toprak, haneler arasında paylaştınimakta ve aile başına düşen toprak
miktan ailedeki çalışabilir fert sayısına göre behrienmekteydi. Ek teşvik olarak da “özel
parsellerin” arttırılmasına karar verildi. Ancak, Deng reformlanndan sonraki yeni biçimlendirme 
akında, eski ile yeni arasındaki tek fark, özel parseller üzerinden vergi alınmaması ve 
bunlann yöresel kolektif fonlara katkıyla yükümlendirilmemiş olmalarıydı. Aile planlaması 
reformlannm da biçimlendirdiği bir çerçeve içinde, hanelere verilen toprak 15-20 yıl arası
kiralanmaktaydı. Bu toprak dağıtım tarzının geçici olmasının planlandığı ileri sürülse de, bazı
kısıdama hükümleri dahilinde toprak parsellerinin satılabihr veya miras olarak bırakılabilir 
olması bunun aksine işaret etmektedir.

Kırsal alanda dekolektivizasyonla birlikte kendine yeterU olmayan hanelerin konut, giyecek ve 
yiyecek ihtiyaçlanm karşılama olanaklannın kurumsal sımrlıhklan iyice açığa çıktı. Reformlar 
öncesinde varolan kolektif “en azı bölüşme” yöntemi sayesinde bir ölçüde giderilebilen bu 
açık gittikçe büyümekte ve kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde önemli eksikliklerin 
bulunduğunu daha da belirginleştirmekteydi. Dekolektivizasyon süreci aynı zamanda geçmişteki 
kolektifleştirme sürecinin eksikliklerini de gözler önüne serdi ve Çin’in modernleştirilmesi 
yolundaki pohtikalannm önemli ölçüde başarısızlıkla karşılaşmalarının nedenlerinden birini 
açığa vurdu.

Reformlardan önce varolan kırsal komünlerin, hedefleri olan, kamu yaşantısının gerektirdiği 
temel ihtiyaçları eşitlik temelinde sağlamak konusunda devrim sonrası tarihsel süreçteki tüm 
konjonktürlerde başanh olduklan iddia edilemez. Ancak onlann ortadan kaldınimasma eşlik 
eden kamu hizmederi sektörünün bu açığı ve eksikhkleri kapatabilecek miktarda hizmet 
sunamadığı da bir diğer gerçeği oluşturdu. Kolektiflerin ortadan kaldınimasında siyasal etkiler 
önemli bir rol oynadılar. Hükümet ile yerel hizmetlerle yükümlü otoriteler arasında ara 
mekanizmalann ve idarelerin bulunmaması, ya da bunlann çok ağır örgütlenmeleri, kırsal 
bölgede toplumsal refah hizmetlerinin gittikçe daha ağır bir yük olarak bölgesel idarelere ve 
vaUHklere yüklenmesine yol açtı. Bu ise Deng kadrolannm, Kültür Devrimi’ne ve Dörtlü Çete 
uygulamalanna alternatif olarak önerdikleri sistemlerin geliştirilmesinde siyasal nedenlerle 
büyük acelecilik yaptıklannı açığa vurdu.

Tanmda, üretim düzeyindeki artış 1978’den sonra önemli bir gelişme gösterdi. Tanm 
işletmelerinin ve yan ürünlerinin bu dönemdeki toplam artışı (1986 rakamlanna göre) yıllık 
yüzde 9.4’ü buldu. Dünya ölçeğinde bile karşılaştırmalı olarak büyük olan bu rakamın bile 
yetersiz kalması, sistemin örgütlenmesindeki eksikliklerin ne kadar önemli olduklannı, nüfus 
sorununun hâlâ canahcı bir noktada kalabileceğini göstermektedir.

Kırsal alandaki farklılaşmalara ve sorunlara ek olarak, reformlar sonucunda gelişen üretim 
amşlan tanm kesimindeki hanelerin kullanılabilir gelirlerinde sanayi ve kent nüfusu açısından 
ulaşılamayacak bir artışa da yol açtı. Bu ise eşitsiz bölüşüme ve birikime ilişkin sorunlan 
daha da derinleştirdi. Eşitsiz gelişmenin yarattığı çelişkiler ve yapısal özellikler, Çin 
toplumundaki yeni bir şekillenmenin ilk adımlannın atılması anlamına da gelivordu. Ancak 
reformlann kırsal nüfusun çok daha büyük olduğu Çin halkı tarafından kabul görmesi, bu 
çelişkilerin son zamanlara kadar belirginleşmesini ve toplumsal sorunlara ve çatışmalara 
dönüşmesini bir ölçüde engelledi.

Kırsal alandaki reformlann ürün artışında sağladıklan başan bir ölçüde dekoleküvizasyonun 
yarattığı bireysel motivasyon faktörüne bağlanabilir, ama “Dört Modernleşme Politikası”nm 
gündeminde bulunan “teknolojik değişim ve transfer” faktörünün bu gelişmede çok daha 
büyük bir rol oynadığı da bir gerçektir. Bu katkılann tümü de reform döneminde yapılmış 
değildir: Özellikle kolektivizasyon döneminde kıt kanaat artunmlar sayesinde gerçekleştirilebilen 
dev sulama projeleri ve barajlar ağı, 7 0 ’lerde uygulanan gübreleme geliştirme programı, ve 
’60’lara ait sanayiye yönelik tanm ürünleri ile tahıl üretimi kaynaklan arasında dengelemeli 
dağmm programı dekolektivizasyon ortamının da başansında önemh etkenler olmuşlardı.

Sanayide Reformlar

Reformlann olanaklıhğı konusunda, gerek yabancı yatınmcılar açısından, gerekse reformcu 
kadrolar açısından en önemli tartışma konusunu sanayi işletmelerindeki örgütlenme biçiminde 
gerçekleşecek değişiklikler oluşturuyordu. Sanayi işletmeleri üzerindeki devlet denetimi, 
reformlann başlatılmasından ala yıl sonra bile yerel ekonomik işletme idarelerinden keskin 
çizgilerle aynimamış durumdaydı. Devletin reformlann öngörülerine karşıt olarak, özellikle 
üretimin planlanması, emek gücü girdilerinin tayini ve hammadde dağıtımı üzerindeki denetim 
gücü eksiltilmedi. Reformlann pazar mekanizmasını temel bir dolaşım düzenleyicisi aygıt 
olarak tasarlayarak yerleştirmeyi kurmalanna karşın, pazann işleyişi ve yaygınlığı sağlanamadı. 
Fiyat reformunun hala gerçekleştirilmemiş olması nedeniyle arz ve talep arasında ciddi 
dengesizlikler ve üretimin pazar sinyallerine cevap verebilecek bir esneklikten uzak olması 
gibi bir durum doğdu. Sanayi alanında merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi iki ayn eğilimin 
sürekli çatışması, ekonomik verimsizliğe, ve biriken enflasyon eğilimlerinin ortaya çıkışına yol 
açtı.
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DEN6 XIAOPING  
(1 9 0 4 ~ .„ )

1978-85 arasında gerçekleştirilen Çin reform progra
mının yapıcısı ve uygulayıcısı olan Deng Xiaoping 22 
Ağustos 1904'te Sichuan eyaletinde doğdu. Öğrenimini 
Marksist çevrelerin arasına ilk kez girdiği Fransa’da 
(1921-24) ve Devrim sonrası SSCB’de (1925-26) gördü. 
Çin’e döndükten sonra Güney eyaletlerinden Jiangxi 
eyaletindeki bir sovyet örgütlenmesinin başında görev 
aldı. Mao'yia birlikte Uzun Yürüyüşe katıldı. Japon işgali 
sırasında orduya katılarak Sekizinci Yol Ordusu’nda si
yasi komiser olarak görev yaptı.

Devrimden sonra kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’nds 
1952’de Başbakan Yardımcılığına getirildi. 1954’te Parti 
Genel Sekreterliğine, bir yıl sonra da Politbüro üyeliğine 
seçildi. 1963’de, Çin-Sovyet ideolofik ayrılığının yoğun
laştığı bir dönemde iUoskova’yı ziyaret eden bir heyetin 
başkanlığı gibi oldukça önemli bir görevi üstlendi. Re
formcu kadro politikalarını ve ekonomik özendirmeler 
yoluyla NEP’vari bir teknik kadro yetiştirme girişimlerini 
savunan Llu Shaoqi kanadına yakınlaşmasıyla başlayan 
reformcu kariyeri, Mao’nun öngördüğü “devrimci coş
ku ekonomik gelişmenin temelidir” politikasına ters düş
tüğü için Parti içi çatışmalara bulaşmak zorunda kaldı 
ve Kültür Devrimi’nin en hareketli yıllarında, 1967-69 
arasında kendisine tüm görevlerinden el çektirildi. Halk 
komünleri konusundaki olumsuz tavrı, ekonomik yakla
şımın kendi öz kurallarına bağlı olduğu ve özellikle ku
rumsal aygıtlardan Kültür Devrimi’nin dayattığı politika
lar nedeniyle yoksun bırakıldığı yolundaki tezleri mah
kûm edilmişti. Kültür Devrimi dalgasının geri çekilmeye 
başlamasından sonra, konumunu güçlendirmiş bulunan 
Başbakan Zhou Enlai’nin desteğiyle itibarı geri verilerek 
Başbakan yardımcılığına getirildi. 1975’te ise ÇKP Mer-



Retormlar

1978’de kabul edilen Anayasa’nin, iki yıl sûren 
komisyon toplantılarında aldığı yeni biçimi onaylayan 
%eijing’teki Halk Kongresi oturumundan bir görüntü. 

1949, 1954, 1975 ve 1978 Anayasalarından sonra 
1982'de kabul edilen Çin Halk Cumhuriyeti'nin beşinci 

Anayasası, yeniden b ir devlet başkanlığı makamını 
kabul etmesine, grev yapma ve duvar gazetesi 
kaleme alma haklarını askıya almasına karşılık, 

partinin işlevlerini devletinkilerden ayırmak, yasalar 
önünde herkese eşitlik tanımak, iktidarı meclise karşı 

sorumlu kılmak, iktidar makamlarını kimseye yaşam 
boyu devretmemek gibi yaklaşımları da içeriyordu. 

Devlet sektörlerinin yanısıra, veraset hakkına sahip bir 
ekonominin temelleri de bu anayasayla atılıyordu.

Icez Komitesi Başican Yardımcısı, Poiitbüro üyesi ve Ge- 
nei Kurmay Başitanı oidu. Zhou'nun tıastaiığı dönemin
de onun haiefi olarai( görülmeye başiandı. Ancait onun 
öiümüyie başlayan ve Dörtlü Çete İle reform yanlısı 
•(anatian karşı karşıya getiren mücadele döneminde ken
disine yine görevinden ei çektirildi. Mao'nun ölümün
den sonra “Dörtlü Çete”yi toptan tasfiye eden ardılı 
iHua Guofeng döneminde yeniden eski görevlerine geti
rildi. 1977’den sonra, bir yandan reformcu politikaları 
savunurken, bir yandan da Parti içinde Hua Guofeng’in 
konumunu zayıflatmayı amaçlayan bir süreci başlattı. 
Sürekii arka planda kalmasına rağmen özellikle yürütme 
görevlerine Dört Modernleşme Kuramı’na yatkın kişileri 
geçirmeyi, hatta bakanlık ve başbakanlık düzeyinde ba- 
şardı.1979’da ünlü ABD gezisi Çin’in bu ülkeyle olan 
ve Modernleşme programlarının "teknoloji transferi” 
alanına dayanan kesimi açısmdan büyük önem taşıyan 
ilişkilerini genişletmesinde çok önemli bir rol oynadı.

Deng ve çevresinin "1957’den sonra ülkeyi ekonomik 
yıkıma ve geriliğe sürükleyen Maocu polltlkalar”a yö
nelttiği sert eleştiriler, özellikle ABD ekonomi çevreleri
nin 1973’ten beri Çin'i "ekonomik yatırım ve yardım 
yapmaya değer ülkelerin birincisi” olarak gördüğünün 
bir kez daha hatırlatılması sayesinde çok daha büyük 
bir güç kazandılar. Deng’In "yoksulluk İçinde sosya- 
iizm”in savunulabilir hiç bir yanı olmadığı, ya da "Dört
lü Çete”nin komplolarından biri olduğu yolundaki eleş
tirileri, gelecekte girişeceği reformların üretimin örgüt
lenmesinde üretim aygıtlarına ve işletmelere daha bü
yük özerklik verilmesi bağlamında bir çok nüvesini içer
mekteydi.

Reformlann yaratüklannm arasında belki de en önemlisi, ikincil ekonomi adı verilebilecek 
olan ve gerek gayn resmi istihdam, gerekse serbest bölgeler ile diğer alanlar arasındaki mal 
dolaşımı sırasında ortaya çıkan karaborsa ve maıjinal bir sektörün doğuşunu kapsayan 
ekonomik etkinlikler alanıdır. Reformlann getirdiği ikili fiyat anlayışı gerçek fiyat sistemi 
(piyasa tarafından belirlenen) ile merkezi fiyatlandırma sistemi (hükümet tarafından belirlenen) 
arasında bir çatışmaya yol açmakta, bunun sonucunda karaborsa gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Reformlann yarattığı ortam özellikle kentsel işçi nüfusunun durumu açısından da kaygı verici 
bir duruma geldi. Kentlerdeki büyük ve küçük kolektiflerdeki işçi ücretleri, devlet 
işletmelerindeki işçilere oranla daha düşüktür. Reformlarla birlikte, küçük kolektiflerdeki 
ücretlerin belirlenmesinin yerel örgütlere devredilmesi sonucu, büyük kolektif işletmeler ile 
küçükler arasındaki ücret farkı çok büyüdü ve bunlara bölgesel farklılıklar da eklendi. Küçük 
kolektiflerdeki sosyal güvence ortamı büyük çıkmazlarla karşı karşıya kaldı, özellikle işten 
çıkarma hakla yerel düzeydeki örgütlere tanındı. Konut, giyecek ve yakacak, ek ödenek 
sorunlan, bu sektörü birleştirici bir idare bulunmamasından dolayı hem bölgesel bakımdan 
büyük farklılaşmalar göstermekte, hem de küçük kolektif çalışanı açısından kent yaşamına 
ayak uyduramamak gibi bir sonuç doğurmaktadır. Reformlann ülke çapında kilidendiği, kronik 
bir enflasyona ve kent ekonomisindeki büyük düşüşe yol açıldığı bir ortamda, bu sektörde 
istihdam edilen işçiler büyük bir darbe yemiş oldular.

Dışa Açılım ve Yabancı Yatınmlar

Deng’in sanayi, tanm, bilim ve teknoloji ve savunma alanlannda gerçekleştirilecek reformlan 
içeren “Dört Modernleşme” stratejisinin başlıca hedeflerinden biri de dünya pazarlanna 
açılmak, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve ithal edilecek yeni teknolojilerle Çin’in dünya 
pazarlanndaki rekabet gücünü yükselterek ihracatı arttırmaktı. Bu amaçla “açık kapı” poUtikası 
uygulamaya konularak, yabancı firmalara Çin’de yatınm yapma izni verildi. 1977-1985 
arasında yabancı yatınmcılarla yapılan anlaşmalann değeri 16 milyar dolara ulaşıyordu. Bu 
anlaşmalar çerçevesinde 2700 kadan üretime yönelik, diğerleri ticari 6700 civannda ortak 
yatınm (joint ventures) gerçekleştirildi; 130 tümüyle yabancı sermayeye ait firma faaliyete 
geçti. 1979’dan itibaren, güneydoğudaki kıyı bölgesinde “serbest ekonomik bölgeler” 
oluşturulmaya başlandı. Bu bölgeler, ihracata yönelik sanayileşme politikalan çerçevesinde pek 
çok üçüncü dünya ülkesinde kurulan serbest bölgelerle aynı işleve sahiptiler. En büyüğü ve 
ekonomik açıdan en önemlisi Shenzen’de kurulan bu bölgelerde, yabancı sermayeye, ithal 
edilen hammaddeler için düşük gümrük oranlan, belli bir sûre için vergiden muafiyet gibi 
kolaylıklar sağlanıyordu.

Serbest bölgelerde, yabancı sermayeye sunulan en büyük olanak, diğer çevre ülkelerde kurulan 
serbest bölgelerle karşılaştınldığmda da son derece ucuz olan emek maliyetiydi. Buralarda 
işçilere ödenen ücretler 1986’da ayda 54-76 dolar arasındaydı. Çin yönetimiyle yapılan özel 
anlaşmalar gereği, yabancı sermayenin ucuz Çin işgücünden yararlanma karşılığında yapmak 
zorunda kaldığı ek ödemelerle birlikte bu rakam 100 dolan aşıyor, böylece bu bölgelerde 
çalışan işçilerin yıllık kazançlan kentsel bölgelerdeki ortalama yıllık gelirin yaklaşık beş katma 
kadar çıkabiliyordu. Bu ücreüer, ülkenin diğer bölgelerinden, özellikle kırsal kesimden buralara 
büyük bir işgücü akımının gerçekleşmesine neden oldu. Shenzen’in çalışan nüfusu, 1979’da 20
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Çin'de Sosyalist M u h a le fe t

Çin'de muhalefeti inceleyebilmek için, ÇfCP'nin iktida
ra geldiği 1949'dan en az yirmi yıl geriye gitmek gerekir. 
Çünkü aslında, 1960’larm sonlarına kadar ÇKP, Komin- 
tern ve Sovyetler Birliği merkezli sosyalist ülkeler ve 
komünist partiler camiasında muhalif bir parti olarak 
kalmış, hatta 1949 Devrimi'ni de bu muhalifliği sayesin
de başarıya ulaştırmıştır. Öncelikle o zamanın dünya 
partisi olarak ortaya çıkan Komintern içindeki ÇKP sek
siyonunun muhalifliği anlaşılmadan, daha sonra ÇKP'ten 
de ayrışarak Çin'in gayri-resmî sosyalist muhalefetini 
oluşturan hareketi anlamak mümkün olmayacaktır.

“GERİ GELMİŞ ÖĞRENCİLER " HİZBİ VE MAO ZEDONG

ÇKP tarihinde, partinin ilk başkanı Chen Duxiu'nun 
sağ sapmanın temsilcisi olduğu ve onun izlediği sağ 
çizgi nedeniyle Çin Devrimi'nin Jiang Gaıshek’in saldırı
sı karşısında büyük bir yenilgiye uğradığı belirtilir. Aslın
da bu noktada Chen Duxiu’ya yapılmış büyük bir haksızlık 
söz konusudur ve ÇKP, Staiin’e yönelik eleştirilerini, 
kendi sapmacılarına karşı eleştiri biçimine büründür- 
mekte oldukça ustalık göstermiştir. Stalin'e karşı açık 
eleştirileri ancak Batılılar tarafından yayınlanan Mao Ze- 
dong’un Yayınlanmamış Yazılar kitabında okuyabiliyoruz.

İşin aslına bakılırsa, Çin Devrimi'nin 1927'deki büyük 
yenilgisine neden olan Chen Duxiu’nun sağ çizgisi değil, 
Komintern'in ÇKP'ye önerdiği sınıf işbirliği politikası, 
daha doğrusu Stalin'in sağ çizgisidir. Hatta Chen Duxiu, 
bu çizgisinin uygulanmasına karşı uzun süre muha
lefet etmiş ve Troçki’nin önerilerine daha yakın, daha 
doğru ve sol bir tutumu savunmuştur. Ama yenilgi sıra
sında partinin başkanı olduğu için ve o sırada Stalin'e 
doğrudan eleştiri yöneltmek Troçkist damgası yemekle 
bir olduğundan, suç Chen Duxiu'nun üzerine kalmıştır.

ÇKP tarihinde daha sonra meydana gelen önce sol, 
sonra sağ hataların gerisinde de Komintern ve Stalin 
bulunmaktadır. Bu hataları yapan ÇKP liderlerinin aşağı 
yukarı hepsi Sovyetler Birliği'nde yetiştirilmiş katı Sta- 
lincilerdir. Hatta bunlara ÇKP tarihinde Geri Dönen Öğ
renciler Hizbi adı takılmıştır. ÇKP tarihinde sapma ola
rak anılan bu sol ve sağ hatalı çizgilerin temsilcileri 
Zhou Ouipai, Zhang Guodao, Li Lisan, Wang Ming o 
sıralarda ÇKP'nin muhalefetini değil, yönetici merkezle
rini temsil eden İsimlerdir. Çin Devrlml'ne büyük zarar
lar veren bu politikaları, Stalin’in önerileri çerçevesinde 
uyguluyorlardı ve Mao o sırada ÇKP'nin muhalefetini 
oluşturuyordu.

Mao, Yayınlanmamış Yazılar'da bu çizgilerin ötesinde 
Stalin'in ve Komlntem'\n Çin Devrimi'ni önlemek istedi
ğini de söylemektedir: “Stalin Çin'le ilgili bazı hatalı 
şeyler yaptı. İkinci Devrimci iç Savaş döneminin sonla- 
nnda Wang MIng'In izlediği ‘sol maceracılık’ ve Japon
ya'ya karşı direnme savaşının başlarında gene onun 
düştüğü sağ oportünizm, Stalin’e bağlanabilir. Kurtuluş 
savaşı sırasında Stalln önce iç savaş alevlendiği takdir
de Çin ulusunun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalacağını ileri sürerek bizim devrime hız vermemize 
izin vermedi. Sonra savaş gerçekten patladığı zaman 
da bize karşı yarı ciddi, yarı kuşkulu bir tavır aldı. Savaşı 
kazandığımız zaman Stalln, zaferimizin Tito gibi bir za
fer olduğundan şüphe etti ve 1949 ile 1950’de üzerimiz
deki baskı gerçekten çok büyüktü. Çin Devrimi Stalin'in 
İradesine karşı gelerek zafer kazandı... Eğer Wang Mlng’- 
in ya da başka bir deyişle Stalin’in yöntemlerini Izlesey- 
dik Çin Devrimi başarıya ulaşamazdı. Devrlmlmlz başarı
ya ulaştığında Stalln bunun sahte bir şey olduğunu 
söylemişti... III. EnlernasyonaHn dağılmasından önce 
bile, biz onların emirlerine İtaat etmiyorduk. Zunyi Kon- 
feransı’nda itaat etmedik ve daha sonra Düzeltme Hare

keti de dahil olmak üzere, nihayet bir karar tasarısını 
biffrintsediğimiz ve ‘solculuk’ hatalarını düzelttiğimiz VII. 
Kongre’ye kadar uzanan on yıl boyunca onlara hiç itaat 
etmedik.’’

Mao ile Stalln arasındaki karşıtlığa konuya eğilmiş 
başka düşünür ve araştırmacılar da farklı açılardan ışık 
tutmaktadırlar. J.Peck (Uao Zedong’un Sovyet İktisadı
nın Eleştirisi) şöyle demektedir: “ 1921’de kurulduğun
dan beri, partinin içindeki çelişkiler şu veya bu şekilde 
Rusların Ortodoks Devrim kavramını yeğleyen kişilerle 
bağıntılı olmuştur. 1930'larda Li Lisan’ın, 1940’larda 
Wang Ming’in, 1950’lerde Gao Gang ve Peng Dehuay’- 
ın, 1960’larda Liu Shaoqi’nin yenilgilerinin tümü, Sovyet 
modelinin doğası ve uygulanabilirliği hakkmdaki tartış
maları gerektirmişti.”

Çin kökenli bir tarihçi olan Han SuyIn (Sabah Tufanı) 
ise Stalin'in Çin Devrlml’ne karşı tutumunu şöyle anlat
maktadır: “Stalln gerçekten de Mao’nun kaybedeceğini 
sanmıştı. Çin’deki ABD subaylarının büyük çoğunluğu
nun geri çekilmiş bulunduğu Mart 1949’da bile, Stalln, 
Çin’in ‘meşru hükümeti’ olarak Jiang Gaishek’le yapılan 
görüşmelerin sürdürülmesi yolunda talimat vermeye de
vam ediyordu... Stalin’in Jiang Gaishek’e öncelik tanıma
sı, Stalin’in daha o zamanlar büyük devlet şovenizmi 
güttüğü ve Jiang Gaishek’i Dış Moğolistan üzerinde ya 
da Yalta'da -ABD’nin rızasıyla- Çin’den koparılan daha 
büyük ödünler üzerinde hak iddia edemeyecek durum
da bulunduğu için yeğ tuttuğu göz önüne alınmadan, 
kolay kolay açıklanamaz. Bu da Stalin’in daha o sıralar, 
komünist olduğu kadar sağlam ve güçlü bir ulusal önde
rin yönetimindeki güçlü bir Çin’den çekindiğini göster
mektedir... Vladimir Dejider, Stalin’in kendisine, Çinli 
komünistlere hiçbir zafer umutları olmadığını bildirdiği
ni ve Jiang Gaishek’e katılmalarını, ordularını dağıtmaları
nı ve gerilla savaşına dönmelerini salık verdiğini söyle
diğinden söz etmektedir.”

I. Deutscher (Bitmemiş Devrim) de yukardaki yoruma 
şu sözlerle katılmaktadır: “Çin'e ilişkin olarak Stalin, 
önce 1927'de, sonra da 194B'de bütün revizyonizm re
korlarını kırmıştır.” Ernest Mandel de (Neden IV. Enter
nasyonal) soruna bir başka açıdan yaklaşarak aynı 
sonuca varmaktadır: “Stalinizm, proletaryanın ve ilgili 
her ülkenin devriminin çıkarlarının ayrıcalıklı bürokrasi
nin çıkarlarına tabi kılınmasıdır. Yugoslav, Çin ve Viet
nam Komünist Partllerl'nln, eski mülk sahibi sınıfların 
devrimle yıkılmasına yönelirken devrimin ve ülkelerin
deki proletaryanın çıkarlarını Sovyet bürokrasisinin çı
karlarına tabi kılmadıkları açıktır... Bu nedenle, bu parti
ler güçlü bir kitle hareketinin başında iktidarın devrimci 
fethine doğru ilerleme kararını aldıkları andan itibaren 
Stalinist partiler olmaktan çıkmışlardır.”

1949 DEVRİMİ SONRASI
Çin Devrimi'nden sonra muhalefet sorunu, devrim 

öncesi kadar basit değildir. Artık ÇKP hem Sovyetler 
Birliği muhalifi konumunu sürdürmektedir, hem de ülke 
içinde iktidardır. Mao Sovyetler Blriiği’ne muhalefet et
mektedir, ama örneğin Troçkist muhaliflerini tutuklatır
ken de artık Çin’in İktidar merkezidir. Artık, dünya ça
pında sosyalist güçlerin iktidarını temsil eden Sovyetler 
BIrliği’nin yandaşları ya da ona yakın olanlar Çin’in 
muhalefetini oluşturmaktadır.

Nitekim 1955’de ortaya çıkan Gao Gang’ın ve 1959‘daki 
Peng Dehuay’m tasfiyesi olaylarının Mao’nun çizgisi 
ile ÇKP içindeki Sovyet yanlılarının mücadelesinin ürü
nü olduğu genel kabul gören bir görüştür. Hatta buna 
Mao da değinmektedir. Mao, Gao Gang’ın Stalin yanlısı 
olduğunu şu sözlerle ima etmektedir; “Stalln, Gao Gang’ı 
çok severdi, kendisine özel bir otomobil yaptırıp hediye 
etmişti. Gao Gang Stalin’e her yıl 15 Ağustos’ta tebrik 
telgrafı gönderirdi.”

1960 öncesi bu durum, aşağı yukarı benzer bir biçim

de Kültür Devrimi arasındaki mücadelelere de yansı
maktadır.

KÜLTÜR DEVRİMİ

Kültür Devrimi sırasında Mao’ya muhalif çizgiyi temsil 
eden Liu Shaoqi’nin de Sovyetler Birliği’nin çizgisine 
görece yakın bir çizgiyi temsil ettiği söylenmiştir. Özel
likle Sovyetler Birliği’ndekine benzer bir bürokratik mer
keziyetçi planlama ve yapıyı savunmasıyla. Stalinist parti 
anlayışıyla Liu’nun böyle bir eğilimi temsil ettiği söyle
nebilir.

Fakat burada muhalefet sorunu açısından bir başka 
önemli nokta daha vardır. Kültür Devrimi sorununa eği
len düşünür ve tarihçilerin önemli bir kısmı Mao’nun 
iktidarda olduğu halde, adeta muhalefetteymiş gibi dev-

Mao’nün ölümünden dört hafta kadar bir süre sonra 
tutuklanan Dörtlü Çete grubu, 1980 sonlarına gelinirken 
mahkeme önüne çıkarıldı. Grup elemanlan (soldan 
sağa) Mao döneminin başkan yardımcısı Wang 
Hongwen, Mao’nun damadı, ideolog ve Poiitbüro 
üyesi Yao Wenyuan, Mao’nun eşi Jiang Qing ve eski 
Şanghay Belediye Başkanı Zhang Chunqiao’dan ibaretti. 
Tüm sanıklar sorgulamalar sırasında kendilerine 
yöneltilen suçlamalan, yalnızca Mao'nun talimatlarını

letin burçlarına saldırıyı savunduğunu, kışkırttığını ve 
örgütlediğini belirtmektedirler. Devletin burçlarında ise 
bürokrasi bulunmaktadır. Yani şunu rahatlıkla söyleye
biliriz ki, en azından Kültür Devrimi’nin başlangıç aşa
malarında, Mao, diğer muhalif unsurlarla birlikte Çin’in 
sosyalist muhalefetini temsil etmektedir. Ota Şik (Das 
Komunlstlsche Machtsytem) bu yorumu destekleyen şu 
satırları yazıyordu: “Sovyet iktidar bürokrasisi, Çin’deki 
politik gelişmeyi kendi dış politika hedefleri ve hege
monya iddiaları için bir kez daha kullanmaya çalıştı. 
Bu çabasında, yalnız Liu Shaoqi’nin şahsında değil, 
aygıtın daha sonraki temsilcilerinin kişiliklerinde de müt
tefikler buldu. Bu tutumun Mao’yu karşısına alması zo
runluydu. Mao, örneğin ‘sosyalizmde parti ve halk ara
sındaki iç çelişmelerin mümkün olduğu’ gibi teorileriy
le, ayrıca iç ve dış politikadaki çabalarıyla huzursuzluk
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K e i o r m i a r

yaratıyor ve sürekli olarak hem kendi ülkesindeki hem 
de yakınındaki Sovyetler Birliği'nin İktidar bürokrasisi
nin direnişiyle gittikçe daha fazla karşılaşıyordu. Mao 
dmeğinde, bir komünist önder, aynı zamanda KP aygıtı
nın menfaatlerini de karşısına alarak halka başvuruyor
du. Ne var ki, bu eşi olmayan eylem de, komünist parti
sinin önder rolü ilkesini, yani bir partinin siyasal iktidar 
tekelini hedef almıyordu. Bu durumda temelde yatan 
neden, yani komünist yöneticilerin bürokratlaşması sü
reci bertaraf edilmedi... Mao Zedong’un, bürokratik ay
gıtın despotluğunu anti-bürokratik bir Kültür Devrimi'y- 
le altetme girişimi ise daha ilginçtir. Bu girişim, bir 
komünist önderin, parti aygıtını bir kenara bırakmanın 
da ötesinde, bizzat parti aygıtına karşı ve devlet ite 
parti aygıtını kökten değiştirmek amacıyla çalışan kitle
lere başvurmanın örneğidir... Aygıtın gittikçe büyüyen 
desteğini alan Liu Shaoqi'nin sistemin gelişmesi üzerin-

uyguladıklarını öne sürerek reddediyorlardı, iddianamede 
sanıklara malediien başlıca cürümler şunlardı:
1) Proletarya diktatörlüğünü yıkmak için komplo 
düzenlemek, 2) Parti ve devlet önderlerini parti ve 
devlet içinde iktidarı ele geçirmek için takibata 
uğratmak, 3) Geniş partili ve halk kitlelerine baskı 
uygulamak, faşist bir diktatörlüğü uygulamaya koymak 
ve 4) Başkan Mao’nun öldürülmesi için komplo 
düzenlemek, silahlı b ir karşı devrimci isyana önayak olmak.

deki etkisi gittikçe güçleniyordu. Mao Zedong, ideolojik 
yönden benimsediği ve kendi iktidarını gittikçe daha 
fazla hedef alan bir gelişmeye, yeni bir sosyal devrim 
dalgasıyla karşı koydu. Aygıtın büyüyen bir kesimi, ken
di kanuniyetine uygun bir gelişme içindeydi ve Mao'yu 
artık güvenilir temsilcisi ve savunucusu olarak görmü
yordu. Mao işte bu eğilime karşı direndi.”

E.Masi ise (İktidar ve Muhalefet) bu yoruma şu ifade
lerle katılıyordu: “ Hayatı boyunca Mao, kişisel saygınlı
ğını, nüfusun bir bölümünün devlet aygıtını ele geçire
rek halkı baskı altına almasını önlemek için kullandı. 
Kültür Devrimi'nin bazı başarılarına... bağlı kalan İşçi
ler, komünler, öncü tarım birlikleri, öğrenciler, gençlik 
ve kadın kitle örgütleri, sendikalar için belli hareket 
alanları sağlamaya çalıştı ve bunlar yok olmaya yüz

tuttuğunda, yeniden oluşmaları için mücadele etti.”

Lucio Magri (İktidar ve Muhalefet) ise "Kültür Devrimi 
sırasında kitlelerin, olaylara müdahale ederek kurulu 
düzene sadece ideolojik olmayan, gerçekten radikal bir 
tarzda karşı çıkmış olduklannı kimse inkar edemez. Mao’
nun Çin’i, Stalin’in Rusya’sı değildi” saptamasını yapı
yordu.

J.Dubaier (Çin Kültür İhtilali Tarihi) bu konudaki gö
rüşlerini şöyle açıklıyordu: "Tarihte hiçbir rejimin hu
zursuzluklara bu kadar boşverdiği ve halka bu kadar 
güven beslediği, onlara kendi önderlerini atama ve gö
revden alma hakkını verdiği ve bunu gerektiğinde iste
medikleri bir kişi varsa şiddet yoluyla da yapabileceğini 
söylediği bir toplum görülmemiştir... Beijing’de neredey
se bu türden 200 kadar gazete düzenli olarak satılıyor
du. Her kavşakta öğrenciler ve işçiler bu gazeteleri bağı
rarak satıyorlardı. Resmt parti yayınları Küttür Devrimi’
nin gidişatı hakkında ketum davranmaya ve ayırdedici 
olmaya çalışırken, bu paralel yayınlar Kültür Devrimi’nin 
devrimci tartışmalarını, kavgalarını ve sapmalarını daha 
canlı bir şekilde canlandırıyorlardı.”

Ancak Küttür Devrimi doğal sonuçlarına doğru ilerle- 
yemedi. Tek parti diktatörlüğünü sorgulayan bir aşama
ya ulaşamadan geri dönüş başladı. Bürokrasi ve parti • 
aygıtı toparlandı ve ağırlığını yeni baştan koydu. Kültür 
Devrimi’nin lafzına sahip çıkan Lin Biao ve Mao'nun 
karısı Jiang Qing’in başını çektiği dörtlü grup Mao’yu 
da etkileyerek yeniden bürokrasinin baskıcı diktatörlü
ğünü kurdular. Aşağıdan hareket bastırıldı ve Kültür 
Devrimi’nin bundan sonraki aşaması bürokrasisinin mu
hafazakâr ve reformcu kesimleri arasındaki bir mücadele 
biçiminde geçmeye başladı. Bu aşamadan sonraki kitle 
hareketleri de partinin şu ya da bu kesiminin manüplas- 
yonları biçiminde gelişti. Mao devrimci çıkışının arkasını 
getiremeyerek inisiyatifsiz bir konuma düştü. Bundan 
sonra Mao adı bürokrasi içindeki kliklerin İktidar müca
delesinde kullanılmaya başlandı.

Ama Kültür Devrimi yine de önemli bir şey başlatmış
tı. Kitleler kısa bir dönem için de olsa başkaldırının, 
bürokrasiye direnmenin ve tartışma özgürlüğünün tadı
nı almışlardı. Bu muhalefet geleneği 1975’lerde ortaya 
çıkıp günümüze kadar gelen Demokrasi Hareketl'ye sür
dü.

DEMOKRASİ HAREKETİ

Demokrasi Hareket! hakkında etraflı bilgi veren Ergun 
Aydınoğlu’nun bu konuyla itgiti batılı kaynaklardan ak
tardığına göre Demokrasi Hareketl't\in önde gelen kad
roları esas olarak iki genç kuşağın temsilcilerinden oluş
maktadır. Birinciler, Kültür Devrimi’nin ateşli Kızıl Mu
hafızları’dır. İkinciler ise, gençlerin köylere gönderilme 
kampanyasının olumsuz sonuçlarının gittikçe daha çok 
hissedildiği 1970’lerin ortalarında politize olmuş gençlik 
kadrolarıdır. Bu iki kuşak. Kültür Devrimi’nin sonraki 
aşamasında ortaya çıkıp duruma hfikim olan bürokrasi
nin muhafazakâr kanadına karşı birlikte mücadele et
miştir. Aynı zamanda bu İki genç kuşak, aşağıdan de
mokrasi hareketini örgütlerken, yukarda da kendine müt
tefikler aramış ve o sırada henüz muhalefette olan bü
rokrasinin reformcu kanadıyla, yani Deng Xiaoping’le 
ittifaka girmiştir. Ancak bu, yalnızca bir ittifaktır. Bürok
rasinin reformcu kanadıyla. Demokrasi Hareketi arasın
da önemli ayrılıklar hiçbir zaman yok olmamıştır. Zaten 
sonraki gelişmeler de bunu göstermiştir.

Yine Ergun Aydınoğlu’nun verdiği bilgilere göre 
1970’lerdeki gelişen Demokrasi Hareketi homojen değil
dir. Bu hareketin içinde muhalif Marksistlerden, Ameri
kan tipi liberalizmin savunucularına karşı her türden 
görüş yer almaktadır. Bu hareketi oluşturan ve bir ara 
kendini legal olarak İfade etme olanağı bulan gayn- 
resmî basın. Kültür Devrimi geleneğinden de güç alarak

yüzün üzerinde yayın organına ulaşmıştır. Bu yayın or
ganları da Demorkasi Hareketl'r\in fikir farkiıtıktannı ol
duğu gibi yansıtmaktadır. Ancak anlaşılmaktadır ki. De
mokrasi Hareketl’t\ir\ esas ağırlığını, Kültür Devrimi’nin 
İlk coşkulu çıkışı içinde parlamış ve daha sonra “aşırı 
solcu” olduklan gerekçesi ile tutuklanmış, Dörtlü gru
bun düşüşüyle birlikte hapisten çıkmış olan ve ÇKP’nin 
resmi Marksizmine karşı gayrı-resmi ve muhalif Marksiz
min sözcülüğünü yapan Kızıl Muhafız kadrolannm tem
sil ettiği kesim oluşturmaktadır. Ve yine ilginç bir nokta 
olarak saptanmalıdır ki, bu kadrolar. Doğu Avrupa’daki 
muhalefet hareketinin öncülerinden farklı olarak işçi 
kökenlidirler. Proleter aydınlandıriar. Sınıf kökeni açı
sından Aydınoğlu’nun verdiği bilgiler bunu göstermek
tedir: "Sadece belli başlı dergi editörlerinin meslekleri 
bile ortada bu konuda tesadüfi bir durumun olmadığını 
kanıtlayabilir. 5 Nisan Forumu editörü Xu Wenli (35 
yaşında, Beijin Demiryollan İşçisi), aynı derginin daha 
sonraki editörü Yang Ying (demir-çetik işçisi), Halkın 
Sesi editörlerinden He Qui (33, tersane işçisi). Demok
rasinin Sesi editörü Fu Shenqui (25, elektrik santralinde 
işçi), Beljlng Gençliği editörleri Gong Ping ve He Defu 
(her ikisi de Beijing'de kimya işçisi), Vatandaşm Sesi 
editörü Zon Yueqiu (23, Güney Çin’de demir-döküm 
işçisi) ve Kampana Sesi editörü Zhou Jianbin (Wuhan'da 
çelik işçisi).”

Ayrıca, Demokrasi Hareketi önderlerinin geçmişleri 
hakkında verilen bilgiler de, sınıf kökeninin yanısıra 
Küttür Devrimi’nin ilk kitlesel aşamasıyla bağlantıyı gös
termesi açısından ilginçtir: Wang Xixe, Kültür Devri 
mi’nde Kızıl Muhafız, Kanton "Kızıl Bayrak” fraksiyonu 
önderlerinden. “ Aşın”lann bastıntmasından sonra tu
tuklanmış. Li Yixe Sosyalist Demokrasi ve Legal Sis
tem manifestosunun yazarlanndan, 1974-78 arasında 
tutuklu. 1979’da rehabilite edilmiş. Ctıen Erzin, Kun- 
ming’de "Kızıl Bayrak” fraksiyonu militanlarından. 
1978’de Proletarya Demokratik Devrimi adlı kitabını ya
yınlatmaya kalkıştığı için on ay tutuklu kalmış. “Dörtlü 
çete”nin düşüşüyle serbest bırakılmış. 5 Nisan Forumu 
ve Teorik Bayrak'm editörü. Xu Shultlang, Küttür Devrl- 
ml sırasında Xejlang Üniversitesi’ndeki Kızıl Muhafız. 
1975’de “bürokratik elit ’i eleştirdiği için hapsedilmiş. 
1979’da serbest bırakılmış ve rehabilite edilmiş. Wei 
Jlngshang, Kültür Devrimi sırasında “ ılımlı” Kızıl Muha
fız fraksiyonlarından. Daha sonra öğrencilik ve işçilik 
yapmış. "Demokrasi Duvan” ve Resmt Olmayan Basın’- 
ın ilk ve en sağdaki eylemcilerinden. Keşlf'\n kurucusu 
ve editörü. Lin Quing, Küttür Devrimi'nin ardından Nan
king Üniversltesi'nde öğrenci; daha sonra çalışmak üze
re köylere ve fabrikaya gönderilmiş. S Nisan Forumu'- 
nun kurucusu ve editörü.

Demokrasi Hareketi’n\n bu ağırlıktı Marksist kanadı 
Kültür Devrimi'nin bürokrasiye karşı mücadele gelene
ğini sürdürerek sosyalist demokrasi ve çoğulculuk fikri
ni geliştirmiştir. Bu kesim, bu bağlamda, Mao’nun Stali- 
nizml aşamayan fikirlerini de açık bir şekilde eleştirmek
tedir. Küttür Devrimi’nin hatalarını şiddetle eleştiren il
ginç tahliller yapmaktadır.

Bu Marksist muhalefet hareketi. Dörttü gruba karşı 
Deng’le ittifak yapmış olmasına rağmen onunla birleş- 
memlş ve nitekim 1980’lerde Deng, bu hareketin önder
lerini “karşı devrimci” diye niteleyerek tutuklatmıştır.

Ancak bu tutuklama furyasına rağmen Demokrasi Ha
reketi durmamış, tersine 1987-89’da geniş işçi, öğrenci, 
aydın kesimlerine ulaşarak büyük bir kitlesel hareket 
haitni almıştır. Demokrasi Hareketi, bugün Tlan Anmen 
katliamı ile bastırılmış gibi gözükse ve taraftarlan hapi- 
sanelere doldurulmuş da olsa, alttan alta kaynayan halk 
hareketini durdurmak mümkün olmayacaktır. Çin’in 
gayrı-resm! Marksist muhalefetinin temsilcileri bugün 
hapisanelerde. Ama yann...

MEHMET GÜNDÜZ
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binden 1986’da 290 bine yükseldi. Serbest bölgelerde, ücretlerin daha yüksek olmasına karşm, 
ömür boyu iş garantisi gibi haklar işçiler için artık söz konusu değildi. Yönetimin, 
kendilerine kapitalistler, özellikle de emperyalistler tarafından sömürülmekten kurtuluşlannm 
devrimle gerçekleşmiş olduğunu söylediği işçiler, kendilerini birdenbire yabancı sermayenin 
hizmetinde çalışıyor buldular. Şirketlerin işçileri sürekli fazla mesai yapmaya zorlamalan, işçi 
çıkarmalan, sendikaların faaliyetlerini engellemeye çahşmalan ve Çin yönetiminin işçi 
haklannm kısmen de olsa korunabilmesi için, oluşturduğu sosyal güvenhk sistemine yapmak 
zomnda oldukları katkılardan şikayet etmeleri belli başlı gerginlik nedenleri oldu.

Serbest bölgelerde çahştmlan işçilerin bir bölümü sözleşmeli olarak işe alındılar. 1983’den 
itibaren özel bölgelerde başlatılan sözleşme sistemi, daha sonra tüm Çin’deki devlet 
işletmelerinde yeni işe alınacak işçiler için de kabul edildi. Sözleşmeli işçilerin yanısıra, 
mevsimlik gezgin işçi çalıştırmak da özel bölgelerde çok yaygınlaştı. Gezgin işçiler, sınırlı 
sözleşmelerle daha çok kırsal bölgelerden bu bölgelere getiriliyorlar, onlan çalıştıran işletmeler, 
sosyal haklar, barınma, emeklilik hakkı gibi konularda herhangi bir yükümlülük altına 
girmiyorlardı. Çok büyük bir kısmı vasıfsız, bekâr genç kadın işçilerden oluşan bu kesim, 
genellikle ülke ortalamasına göre oldukça yüksek olan ücretlerden etkilenerek buralara 
geliyorlar, fakat kötü çalışma ve yaşam koşullan altında en temel ihtiyaçlannı ancak 
karşılayabiUyorlardı. 1984’de Shenzen’de sürekli çalışanlann dört katı kadar mevsimlik işçi 
çalışnnhyordu. Yine zorunlu, genellikle ücreti de ödenmeyen fazla mesai, üretim sırasında 
sürekli denetim altında bulunma (örneğin tuvalete gitme sırasında zaman tutulması, yemek 
arası dışında su içmeye izin verilmemesi gibi), 20-30 kişi bir odada bannma gibi ağır 
koşullar, mevsimlik işçilerin içinde bulunduğu koşullan belirleyen örneklerdi. Haklan resmi 
sendikalar tarafından da korunamayan bu işçiler, Deng reformlanndan paylannı bu şekilde 
alıyorlardı.

Önce yalnızca özel bölgelerde başlayan çalışma yönetimiyle ilgili yeni uygulamalar, serbest 
bölgelerle sınırlı kalmadı. İşçilere sağlanan ömür boyu iş garantisi, devlet tarafından 
belirlenmiş ücretler, ücret dışında işçilere ödenen çeşitli yardımlar ve sağlanan güvenceler 
serbest bölgelerde yatınm yapan yabancı sermaye tarafından kapitalizmin ruhuna aykın 
bulunuyor, bunlann gelişmeyi engellediği iddia ediliyordu. Önce tek tek işletmelerde atılan 
geri adımlar, daha sonra tüm serbest bölgelere, ardından da başta Şanghay ve Wuhan olmak 
üzere büyük şehirlere ve Çin’in diğer bölgelerine de sıçradı. 1986’da tüm Çin’de sözleşmeli 
işçi çalıştırma uygulamalan başladı.

Kapılann açılarak yabancı sermayenin davet edilmesiyle başlayan uygulamalann Çin’e 
sağladıklan tartışmalı oldu. Kurulan özel bölgelere Çin’in yaptığı yatınmlar yabancı sermayenin 
yatınmlanmn iki katı kadar olmuştu. Bu bölgeler için yapılan toplam ithalat, ihracatı 
geçiyordu. Anlaşma gereği işletmelerini 20 yıllık bir sürenin ardından Çin yönetimine 
devredecek olan yabancı yatınmcılar, genellikle kısa süre içinde çok kâr getireceğini 
hesapladıklan alanlara yatınm yaptılar. Daha çok ağır sanayi alanında yatınm yapılması 
beklenir ve istenirken, yatınmlann büyük çoğunluğu hizmet, hafif sanayi gibi sektörlerde 
gerçekleşti. Yine yatınmlann büyük çoğunluğu beklenenin aksine küçük ölçekli (10 milyon 
dolara kadar) yatınmlar oldular. Tüm bunlara rağmen, yabancı sermaye katkılı işletmeler 
devlet işletmelerinden çok daha yüksek büyüme oranlanna ulaştılar (yüzde l l ’e karşılık yüzde 
98) ve Zhao Ziyang’ın Mart 1988’de yaptığı açıklamaya göre de artık bir deney olarak 
görülmekten çıktılar. Zhao, dışanya açılımın kalıcılaştıniması ve kıyılarda oluşturulan özel 
ekonomik alanlann ülke içlerine doğru da yaygınlaştıniması gerektiğinden söz ediyordu.
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1950’de Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından ilhak 
editen ve 1951’den itibaren Çin Hail( Cumhuriyeti’ne 
bağlı özert< b ir bölge haline gelen Tibet’te, 
tfomünistterin dine ve aristot<rasiye t(arşı yürüttükleri 
propaganda etkinlikleri sonucu giderek gerginleşen 
ilişkiler 1956’da milliyetçi güçlerin ayaklanmasına yol 
açtı. Ayaklanma bastırıldıktan sonra Tibet Budizmi’nin 
manevi ve dünyevi önderi Dalay Lama (bilgi 
okyanusu) Hindistan’a kaçarken, diğer dini önderler 
(Lama’lar) halkı ezen kişiler olarak tutuklanıyor, dini 
gerekleri kamuya açık b ir biçimde yerine getirmek 
yasaklanıyordu. 2  milyon kilometrekarelik b ir alana ve 
6 milyonluk nüfusa sahip eski Tibet'in altı idari alana 
bölünmesi ve yarısını aşkın b ir bölümünün komşu 
bölgelere dahil edilmesinden sonra, 2  milyonluk bir 
nüfusu kapsayan bir alanla sınırlandırılan Tibet özerk 
bölgesi resmi açıklamalara göre halen Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin en büyük bölgelerinden biridir. Sınır 
tjölgelerindeki Çinli olmayan azınlıkların özellikle teşvik 
edilmesi ilkesinden hareket eden Çin Halk 
Cumhuriyeti milliyetler politikasının, üretici güçlerin 
gelişmesini sağlamakta başarısız olduğunun açıkça 
ortaya çıkması sonucu, Deng Xiaoping reformlarının 
uygulamaya konmasıyla yüzde 65 kadarı okuma 
yazma bilmeyen Tibet halkı geleneksel yaşam 
biçimlerine dönme imkânına kavuşmakla birlikte, yıllık 
gelirinin Çin ortalamasının önemli ölçüde altında 
olmasında bir değişiklik yaşamıyordu. Her yörede 
göze çarpan yoksulluktan en çok etkilenenler göçebe 
hayatı sürenlerdi. Reform döneminde ÇKP 20 yıl 
süreyle tahrip ettiği manastır,tapınak ve dinsel 
anıtların b ir kısmını büyük maddi imkanlar seferber 
ederek yeniden inşa ya da tamir ettiriyordu. Geçmişte 
yürütülen ve yöre halkının ve tarihinin dinle içiçe 
olduğu gerçeğini dikkate almayan politikaların 
sorumluluğu Kültür Devrimi’nin aşın sol çizgisine ve 
Dörtlü Çete’ye yükleniyordu. Tibet’te kalıcı bir 
istikrarın ancak Dalay Lama ve Beijing arasındaki bir 
uzlaşmayla sağlanabileceğinin bilincinde olan Çin 
yönetimi, 1977’den itibaren başkent Lhasa yerine 
Beijing’de yaşaması kaydıyla ve yeniden yurtdışına 
çıkabileceği güvencesiyle geri dönmesini önerdiyse de, 
Dalay Lama (altta) bağımsız b ir Tibet talebinden 
vazgeçmedi ve geri dönmeyi reddetti. Gecikmeli 
olarak uygulamaya konulan reform programı 
çerçevesinde inşa edilen fabrikaların ayakta kalması, 
30 yılda üretimin iki misli arttığı koşullarda (Aynı 
zaman süresi içersinde sübvansiyonların miktari 65 
misli artmıştır) ancak devlet sübvansiyonlarıyla 
sağlanabilmektedir. Buna karşılık, 1987 sonlarına 
doğru Lhasa’da yaşanan ve üçü keşiş olmak üzere 
dokuz Tibetlinin ve dört Çinlinin ölümüne yol açan 
çatışmalar (üstte), Tibet’te bağımsızlık düşüncesinin 
dimdik ayakta olduğunu gösteriyordu.



Reiormlar

Resmi açıklamalara göre, Çin Haik Ordusu'na bağlı 
birlikler Tienanmen'e girdiğinde (altta), meydandaki 
gösterici sayısı 10 binin altına inmişti bile. Ancak 
Yeni Çin Haber Ajansı'nın verilerini temel alarak 

yapılacak bir bilanço (bini asker olmak üzere 4 bin 
ölü ve 4 bin yaralı) bile, meşruiyetini yitiren yönetimin 

gerçeği tamamen tersyüz ettiğini gösteriyordu. Ç in’in 
bir çok yerinde yapılan gösterilere katılan öğrenciler 

taleplerini dile getirdiler. Yetişkin nüfusun yüzde 
35’inin okuma yazma bilmediği bir ülkede, eğitim 

açısından ayrıcalıklı olmalarına rağmen, geçim koşullan 
ve ileride girecekleri işlerde, özellikle öğretmenlikte, 

alacaktan ücret açısından öğrenciler işçi sınıfıyla aynı 
maddî düzeydeler. Öğrencilerle karşılaştırıldığında ikinci 

planda kalan işçiler, gösterilere çalışma saatleri 
sonrasında yaşadıklan mahallelerde katıldılar. Köylüler 

ise, ÇKP’ye muhalefet etmeyen tabakayı oluşturdu. 
Bunun nedeni, son 10 yılın ekonomik uygulamalarıyla 

köylülerin önemli ölçüde zenginleşmelerinde 
aranmalıdır. Böylelikle, köylülükten önemli ölçüde 

destek alınarak, olayların bastırılmasının hemen 
ardından, Zhao Ziyang (üstte) başta olmak üzere, 

parti içindeki ılımlılık yanlısı kanadın tasfiyesi
gerçekleşti.

Reformlann Çıkmazı ve Tienanmen Olaylan

Altı yıllık reform döneminden sonra, 1985’ten itibaren planlanan üretim artışlan daha gerçekçi 
hedeflere yönelme adı altında, 1978-84 arasındaki artışlardan çok daha düşük saptandı. O 
güne kadarki tüm uygulamalar, Çin’in esas olarak bir tanm ülkesi olduğu ve daha uzun süre 
de öyle kalmaya devam edeceği varsayımına dayanıyordu. Ancak, ekonomik büyümenin en 
önemli göstergelerinden biri de, tanmsal faaliyetlerin önceliğinden, tanmsal olmayan çalışma 
alanlanna kayma gerçeğiydi. Çin yönetimleri, siyasal müdahaleler yoluyla bu büyümeyi 
etkileyecek olan kırdan kente kitlesel göç olanağını önemli ölçüde engelliyorlardı. Kırsal 
alanda tanma yönelik faaliyetlerde emek girdisinin azalması karşısında -bu aslında ekonomik 
büyümenin bir zorlamasıydı- Çin yönetimleri, kırsal alandan kendere göçü serbest bırakmak 
yerine, kırsal alanda tanm dışı istihdam olanaklannı sonuna kadar kullanmayı tercih ettiler. 
Reformlann başlatılmasından önce bu istihdam, yerel bürokrasiler ve hükümet görevleri bir 
tarafa bırakılırsa, neredeyse tümüyle kır kolektif sanayisi tarafindan sağlanıyordu. Reformlarla 
birlikte, dekolektivizasyona, kırsal üretimin aile emeğine dayandınimasına paralel olarak aileler, 
küçük sermaye birikimlerini değerlendirerek küçük tanm dışı işletmeler halinde örgütlenmeye 
de teşvik edildiler. Bunun en önemli sonucu “uzmanlaşmış haneler”in, yani tanm dışı belli 
üretim faaliyederinde uzmanlaşmış aile birimlerinin ortaya çıkışı oldu. 1986 rakamlanna göre 
tüm kırsal bölge hanelerinin yüzde 15’i bu tür faaliyetlerde uzmanlaşmışlardı. Çin yönetiminin 
planlanna göre 1986’da yüzde 60 dolaylannda olan tanmda istihdam edilmiş kırsal nüfus 
oranı, 2000 yılında yüzde 40’a indirilecekti.

Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki reformlara, SSCB’dekinin tersine, bir glasnost süreci eşlik etmedi. 
Ancak bu doğrultuda toplumdan gelen talepler giderek yoğunlaştı ve 1988’in sonlanndan 
itibaren kitlesel gösterilere yol açmaya başladı. Çin’de öteden beri siyasal eylemlere ve 
hareketlenmelere sahne olan ünlü Tienanmen (Sürekli Banş) meydanında öğrencilerin başlattığı 
gösteriler kısa sürede büyüyerek ciddi bir boyut kazandı. 15 Nisan 1989’da eski ÇKP Genel 
Sekreteri Hu Yaobang’in ölmesi üzerine, üniversite duvar gazetelerinde onun hakkında yazılan 
yazılar ve anma törenleriyle başlayan “Hu Yaobang’ın itibannm iadesi” kampanyası, kısa 
sürede öğrenci gösterilerine dönüştü. Öğrencilerin Tienanmen meydanını işgal etmeleriyle 
gelişen olaylar, bir ay kadar süren bir belirsizlik ortamı yarattı. Haziran ortalanna 
dek süren diyalog çabalanndan sonra, askerî güçler Tienanmen’deki gösterileri 
uzun süredir görülmemiş bir vahşeüe, kanlı bir biçimde bastırdılar. 5 Haziran 
1989’da meydandaki öğrencilere ve onlan destekleyen işçilere karşı harekete geçen Halk 
Ordusu’na bağlı askerî birlikler, binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan bir çatışmayı başlattılar. 
Ardından başlatılan muhalif avı da sonraki aylarda tutuklamalar ve idam cezalanyla 
sürdürüldü.

Böylelikle, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki bir tür glasnost talepleri en azından bir süre için rafa 
kaldınimış oldu. Tienanmen katliamının Çin üzerindeki bir diğer etkisi de, uluslararası alanda 
yalnızhk oldu. Çin Halk Cumhuriyeti, ’90’lara girerken reform uygulamalarının başa çıkamadığı 
ekonomik bunalımın yanısıra, toplumsal ve siyasal sorunlarla da karşı karşıya kalıyordu.
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SSCB’de Reformlar
Görünüşte Çin’den çok daha sonra, 1985-1986’da başlatılan reformlarla, SSCB’nin çok köklü 
bir dönüşüm sürecine girdiği düşünülebilir. Bu evrensel kabul yalnızca SSCB’nin uluslararası 
alanda süper bir güç olarak kabul edilmesinden değil, bu ülkedeki değişikliklerin ve 
öngörülerin farklı ve çok daha derine inen karakterinden de doğmaktaydı. Reformlardan önce 
keskin bir siyasal kargaşa ve parti içi mücadele ortamı yaşanan Çin’deki reform 
konjonktürünün aksine, SSCB’deki reform perspektifleri, ülkede sürmekte olan toplumsal ve 
siyasal ataleti ve hareketsizliği karşısına almaktaydı. Esas olarak siyasal alanı kapsayan bir 
reform projesi olan glasnosf’un (açıklık) ardından; Sovyet liderliği, ekonomik reform programı 
olan perestroyka’yı (yeniden yapılanma) sundu. Bu reform hareketinin başlangıcı ve kökleri, 
aslında SSCB’de Stalin’in ölümünden beri süren ve Stalinizm tartışmalarında kendini gösteren 
uzun vadeli bir arayışa dayanıyordu.

Kolektif Liderlik Dönemi

Stalin’in 4 Mart 1953’te ölümünü Malenkov’un atanması takip etti. Ancak bir hafta geçmeden, 
ortaklannın “Parti ve ülke yönetiminin tek elde toplanmasından” hoşnut olmadıklan 
gerekçesiyle Malenkov Parti Genel Sekreterliği görevini terketti. “Kişi putlaştırması” eleştirisinin 
açık hedefi olan Stalin dönemindeki gibi bir iktidar biçimlenişi kabul edilemez görünüyor ve 
Malenkov, Molotov ve Beria’dan oluşan gayn-resmi bir triumvira'nın varlığından sözediliyordu. 
Beria’nm Haziran 1953’de bir Merkez Komite toplantısı sırasında aniden tutuklanarak idam 
edilişi, belki de gerçekten onun hükümet darbesi planlarını ortadan kaldırmaya yönelikti.
Ancak, Beria’nın tasfiyesi ve idamı, hala açıklığa kavuşturulabilmiş değildir.

Stalin’in ölümüyle boşalan Parti Genel Sekreterliği koltuğu Eylül 1953’e kadar doldurulmamıştı. 
Bu tarihte, Nikita Hruşçov resmen Birinci Sekreter sıfatını almadan bu göreve getirildi. Stalin 
döneminden kopuş eğilimi gittikçe güçlenmekteydi: Geçmişte Stalin’in Tanm Reformu’nun 
ateşli savunucu ve uygulayıcılanndan olan Hruşçov, 1953 Eylül Parti Merkez Komitesi 
toplantısında Sovyet tanmındaki çok ciddi zayıflıklara ve hatalara dikkat çekti ve Kazak 
steplerini ihya edeceği düşünülen Bakir Topraklar Programı’m gündeme getirerek hararetle 
savundu. Malenkov kadrosu, uygulamaya koyduğu bazı ekonomik önlemlerle tüketim 
mallannın fıyatlannı düşürerek sosyal refah alanında bazı iyileştirmelere gitmeye çalıştı. 
Kolhozlara (kolektif çiftlikler) bazı ek ödemeler ve destekler verildi. 1954-55’ler Lavrenti Beria 
ve suç ortaklannın yargılanmalannm yankılanyla geçti. Bu arada, Kirov ve Ordjonikidze’nin 
katledilmeleri ve 1936-37 döneminin düzmece mahkemeleri üzerine soruşturmalar açılmışü. 
Haziran 1955’de 20. Parti Kongresi’nin ertesi yıl yapılacağı törensel bir şekilde ve umut verici 
hatırlatmalarla birlikte halka ilan edildi.“Kişi putlaştırması” dönemi olan Stalin iktidan 
boyunca, mahkum edilerek çalışma kamplanna gönderilen milyonlarca insana ve ailelerine, 
mahkemelerin ve serbest bırakılmalann çabuklaştınlacağı duyuruldu; ancak sayısız başvuruya 
rağmen, 1955 boyunca serbest bırakılanlann sayısı 10 bini geçmiyordu. Çalışma kamplannda 
birikmiş, sayısı milyonlan bulan nüfusu azaltmayı öngören affın ilan edilenden çok daha dar 
kapsamlı tutuluşuna karşın, kolektif liderhk dönemi, siyasal alanda Stalin döneminde 
görülmemiş bir rahatlamayı, Parti liderliği imajında da bir yumuşama ve popülerleşmeyi 
beraberinde getirdi.

Malenkov’un tüketim mallan üretimine ağırlık verecek reformlar planlaması, 1954’ün 
sonlanndan itibaren Molotov, Hruşçov ve -Politbüro’nun ağır sanayiden sorumlu uzmanı olan- 
Lazar M. Kaganoviç üçlüsünün karşı çıkmalanna, ve sonunda Malenkov’u istifaya zorlamalanna 
neden oldu. Şubat 1955’de istifa eden Malenkov, iki yıl daha Politbüro’daki sandalyesini 
korudu. Malenkov’un yerine siyasetle ilgisi pek fazla olmayan Nikolay Bulganin’in 
getirilmesiyse, Birinci Sekreter olarak Hruşçov’a tüm denetimi ele geçirme fırsatını verdi.

20. Parti Kongresi ve Hruşçov Dönemi

Hruşçov’un hemen uygulamaya geçtiği tanm reformu, dış politikada gündeme getirdiği 
yumuşama yanlısı eğilimler konusunda önceden hazırlıklı olması ve aktif tavn. Parti içinde 
kendisine karşı çıkanlann şansım azaltan faktörlerdi. Stahn’in ölümünden sonraki ilk kongre 
olan 20. Parti Kongresi’nde Hruşçov kapalı kapılar ardında Stalin döneminde yapılan pek çok 
hataya üstelik bu hatalann sorumlulanndan bazılannm hala görevde olduklannı da ima ederek 
hücum etti. Hruşçov parti yapısında reforma gidileceğini ve Stalin döneminin kanlı 
kıyımlanna bir daha rastlanmayacağını vurguladı. Bu metinler Sovyetler Birliği’nde hiç 
yayımlanmamış olmalanna rağmen, Batı’ya sızarak geniş kitlelere ulaşma şansına erişti ve 
özellikle Batı komünist ve sosyahst örgütlenmeleri içinde büyük yankı uyandırdı. Stalin 
döneminde SSCB’nin desteklenmesini benimsemiş bulunan Batılı komünist partiler, bu 
bilgilerin ışığında kendi bağlılıklannı ve politikalannı da yeniden gözden geçirmeye itildiler. 
Gelecekte bir Avrupa Komünizmi’nin doğuşunu getirecek olan bu süreç Marksizmin özellikle 
Batı Avrupa ülkelerinde, çoğu zaman SSCB çizgisi karşıü bile olsa canlanmasına yol açtı.

20. Parti Kongresi 14 Şubat 1956’da açıldı. Tartışmalar Sovyet ekonomisinin ve dış 
ilişkilerindeki sağlamlığının önceki parti kongresini izleyen dört yıl içinde gösterdiği 
gelişmelerin özetlenmesiyle başladı. Hruşçov’un konuşmalan Stahn döneminden kopuşun
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HRUSCOV, NİKİTA 
(1 8 9 4 -1 9 7 1 )

1953-1964 arasında SSCB’nin en güçlü lideri olarak 
iktidarı elinde tutan Nikita Hruşçov, 17 Nisan 1894’de, 
bugünkü SSCB’nin kuzey-batısında kalan Kalinovka’da 
bir maden İşçisinin oğlu olarak dünyaya geldi. SSCB’de 
bir işçi aileden gelen tek lider olmasının yanısıra, kendi
si de özettikle gençtik yıttarında tarım ve sanayi işçisi 
olarak uzun süre çatışan Hruşçov’un 17 Ekim Devrimi’
ne karşı tutumu ve o dönemki yaşamı tıakkında yeterli 
bitgi butunmamakta birtikte, 1918’de Komünist Parti’ye 
üye oiduğu ve aynı yit içinde Kızılordu’ya katılarak İç 
Savaş sırasında güney ceptıesindeki küçük birliklerden 
birine komuta ettiği bilinmektedir. Eğitimini ancak İç 
Savaş’tan sonra gönderildiği Rabfak’ta (Korkov Üniversi
tesi İşçi Fakültesi) yapmak fırsatını butmuştur. 1924’te 
Ukrayna'da etkin otarak Komünist Partisi’nae çatışmaya 
başiayan Hruşçov, 1929’da Moskova'da görevtendiritdi 
ve iki yit boyunca Statin Endüstriyet Akademi'sinde ça
lıştı. Sonraki yıllar Parti içinde hızla yükseldi, Ocak 
1938'de Politbüro’ya aday üye seçildi ve tekrar Ukray
na'ya gönderildi; bu kez orada Parti Genet Sekreteri 
sıfatıyla bulunuyordu. Çalışmaları ve Statin'e bağiıiığı 
1939'daki seçimlerde -daha sonra adı Prezidyum olarak 
değiştirilen- Poiitbüro üyeiiğine getiriimesini sağiadı.

II. Dünya Savaşı süresince güney cephesinde çeşitli 
askeri meclislerde faaliyetini sürdüren Hruşçov, savaş
tan sonra Parti ve devlet kademelerinde hızla yükselme
ye devam etti ve Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
başbakanlığına ve Parti Birinci Sekreterliğine getirildi. 
1949’da Moskova’ya çağrıldı yine: Bu kez, SSCB Komü
nist Partisi Merkez Komitesi sekreteriydi. Statin öldü
ğünde Georgiy Malenkov’un hem Komünist Parti Birinci 
Sekreterliğini, hem de devlet başkanlığını yürüteceği 
düşünülüyordu, ancak 10 gün İçinde beklenmedik geliş
melerle Sovyetler Biriiği’nde “kolektif liderlik’’ dönemi 
başladı. Hruşçov, Eytüt 1953'te Birinci Sekreterliği ta
yin ediidikten hemen sonra tarım politikaları üzerine 
hazırladığı rapor ve planlarla gücünü arttırmaya başladı. 
Ocak 19S4’te Kazakistan için önerdiği “Bakir Topraktar” 
programıyla bu atanda inisiyatifi elinde tuttu. Şubat 
1956’da 20. Parti Kongresi’nde yaptığı “gizil konuş
ma", SSCB tarihi için en kritik dönüm noktalarından 
biri oldu: Hruşçov, hemen hemen 30 yıldır sadakatle 
bağlı olduğu, politikalannı iyi uygulamak sayesinde yük
seldiği Stalin’i, o zamana değin resmi bir şekilde hiç 
kimsenin cesaret edemediği bir şekilde eleştirdi. Stalin 
ölmüştü, Parti’nin Stalinist çizgiyi aynen koruyamaya
cağı açıktı ama, bu eteştirinin iktidan payiaşantar ara
sında çatışmaya yol açması da kaçınılmazdı. Haziran 
1957’de Hruşçov’un bertaraf edilmesi gündeme geidiy- 
se de, Prezidyum’dan çıkanlarak lıertaraf edilenler Ma- 
tenkov, Mototov ve Kaganoviç oldu. Böylece Hruşçov, 
hem SSCB’nin, hem sosyalist bioğun, hem de dünyanın 
en güçlü liderlerinden birisi haline geliverdi.

İç politikada Hruşçov yönetimi, hayat standardını yük-
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stalin'in ölümünden sonra. Parti aygıtı içinde 
Stalinizmden annma konusunda yaygın b ir görüş 

birliği oluştuktan hemen sonra, örtük b ir direnişin 
varlığı da zamanla ortaya çıktı. 1958’de Kremlin 

önünde bir arada Poiitbüro üyeleri (soldan sağa) 
Suslov, Hruşçov, Kozlov, Kosigin, Arestov, ignatov, 

Kuusinen, Furtzeva, Kreşçenko, Brejnev ve Jvernek, 
bürokratik yapıyı tedricen dönüştürme çabası içinde 

görülmekle birlikte. Parti içi dengeleri de temsil 
ediyorlardı. Stalin dönemindeki muhalefet, Moskova 

Duruşmalan döneminden,ve savaştan sonra çok sert 
bir baskı karşısında kalmamış olmasına rağmen, sesini 

yükseltme hususunda onun ölümü beklemiş, doğan 
iktidar boşluğu ise Hruşçov iktidarı tam anlamıyla 

eline geçirene kadar, hatta ondan sonra bile. Parti 
içinde, ve gizli kapılar ardında yer alan iktidar 

mücadelelerine yol açmıştı.

seltmeyi, tanm ve sanayi üretimini arttırmayı hedefliyor
du. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için, ilkin yönetsel 
bir merkezileşmeye gidildiyse de, daha sonra merkezi
leşmenin kınimasına çalışıldı. Ancak yönetimin en önemli 
başarısı, tanm ya da sanayi alanında değil, uzay progra
mının gerçekleştiriimesindeydi. Toplumsal alanda Hruş
çov dönemi, Stalinizmden sonra görece bir özgürlük 
havası esmesini sağlamıştı ama, ekonomi ve dış politika 
alanlannda beklenen aşamalar kaydedilemedi ve SSCB 
sık sık, beklenmedik bir şekilde dış politikasıyla ekono
mi programlannı değiştirmek zorunda kaldı: 1962’de 
Hruşçov’un Parti örgütünü tarım ve sanayi branşlan 
olmak üzere ikiye ayırması, bu değişimlere verilebilecek 
örneklerden sadece birisidir; bölünme yerel parti örgüt
leri ve liderleri arasında çelişki ve çatışmalara yol açmış, 
yüksek parti organlarına dek ulaşan bu çatışmalar yöne
timi ciddi biçimde sarsmıştı. Bütün bunlarda, Hruşçov’
un kişiliğinin belli bir ölçüde payı olduğu iddia edilmek
tedir: Çabuk sinirlenen, sık sık karar değiştiren bir lider
di, Stalin’i “kişilik putlaştırması” ile suçlamıştı ama, 
kendisi de StalIn’Inkine benzer bir “kişilik kültü” yarattı 
ve İktidarı “tek elinde” tuttu. Ta ki, 15 Kasım 1964’te 
beklenmedik bir şekilde, “ İlerlemiş yaşı ve sağlık 
problemleri” nedeniyle yönetimden ‘kendi isteğiyle’ ay- 
nlana dek. Böylece Hruşçov, SSCB tarihinde Kremlin’i 
ölmeden önce terkeden İlk lider oluyordu.

İktidardan düşüşüne ilişkin çok fazla şey bilinmemek
le birlikte, o tarihte Hruşçov’un liderliğinin Prezidyum’a 
artık yeterince güven vermediği açıktır. İç politikada, 
özellikle ekonomik alandaki başansızlığıyla güç duruma 
düşmüş, 62-63’de iktisadi büyüme oranlanndaki büyük 
düşüş ve1963’teki büyük kuraklık sonucu SSCB’nin ABD 
ve Kanada’dan binlerce ton buğday ithal etmek zorunda 
kalışı bu durumu daha da kötüleştirmiştl. Dış politikada 
Çin ile girişilen ideolojik mücadelenin başarısızlıkla so
nuçlanması ve Batılı güçleri Berlin’den çıkarmak konu
sundaki çabalann sonuçsuz kalması, Hruşçov iktidan 
için önemli olumsuz faktörlerdi. Ayrıca Hruşçov’un 
uluslararası ilişkilerde kimi zaman Sovyet dış politikası
na aykırı çıkışları ve karar değişiklikleri de onaylanmı
yordu: Örneğin, 1957’de Batılı diplomatlara “Siz kapita
listler beğenseniz de beğenmeseniz de, tarih bizim yanı
mızda. Sizi gömeceğiz” demesi tam bir soğuk duş etkisi 
yaratmış, oysa İki yıl sonra “Önemli olan, bir tarafın 
haklılığını kanıtlamak için silahlara başvurmaksızın ide
olojik mücadeledeki konumumuzu koruyabilmektir” di
yerek “barış içinde birarada yaşama” formülünü tekrar 
gündeme getirmişti. Aynı şeklide, bir Birleşmiş Milletler 
toplantısında delik ayakkabısını masaya fırlatması gibi, 
“devlet adamlığı” ile bağdaşmayacak küçük skandalla
ra yol açmasıyla ünlenmiştl. 1962 Füzeler Bunalımı sıra
sındaki tutumu ve geri çekilişiyle İç politikada çok eleş
tirilmiş ve Chamberiain’e benzetilmişti. Bütün görevle
rinden alındıktan sonra, rahat, fakat yalıtılmış bir ortam
da yaşadı. 11 Ekim 1971’de Moskova’da öldü.

işaretlerini, dünya komünist hareketiyle ilişkilerin tartışılması alanında da veriyordu. Hruşçov, 
kapitalizmden sosyalizme geçişte farklı ve alternatif yollar aranmasının yalnızca olağan değil, 
aynı zamanda gerekli olduğunu da vurgulamaktaydı. Sovyetler Birliği siyasal tarihinin en 
önemli olaylanndan biri olan “Kişi Putlaştırması ve Sonuçlan” başlıklı metnin okunuşu -SSCB 
halklan, ancak Batı’ya sızdınidıktan sonra bu metinden haberdar olmuşlardı- Stalin dönemi 
uygulamalannm pek çok açıdan, temel nedenlere değinmeksizin suçlanmasını beraberinde 
getiriyordu. Batı’da daha özgürce düşünebilen bazı Marksist çevreler, coğrafya gereği oldukça 
uzaktan da olsa, Hruşçov’un metinlerinde ifade edilenlerden yola çıkarak SSCB ve yapısı, 
sosyalizmin karşılaştığı sorunlar gibi konular üzerinde daha derinlikli düşünebilme imkanını 
buldular.

Hruşçov dönemi olarak bilinen devri açan ünlü 20. SBKP Kongresi’nin, dünya politikası için 
hatın sayılır derecede önemli sonuçlan beraberinde getirdi. Bunlar arasındaki ilk ve belki de 
en kritik tavır değiştirmeyi içeren Stalin dönemi uygulamalanna ilişkin eleştiriler oldukça 
geniş bir sorgulamaya konu oluyordu. Bu durum. Batı sosyalistleri için ikileme düşmeksizin 
SSCB’deki uygulamalan onaylamayı gittikçe daha güç bir hale getirmekteydi. Hruşçov’un siyasal 
karşıdan, Molotov, Malenkov ve Kaganoviç 1957’de henüz Poiitbüro içinde çoğunluktaydılar. 
Sanayi örgütlenmesini tartışma vesilesiyle Haziran 1957’de toplanan Merkez Komitesi’nde 
Hruşçov, “Parti-karşm grubu” Politbüro’dan tasviye etti ve onaylanan Sanayi Reformu 
Programı’nm işletilmesi çerçevesinde kendisine karşı çıkan pek çok parti görevlisini de taşraya 
göndermeyi başardı. Bu arada Bulganin’irl de Mart 1958’de görevden uzaklaştınimasıyla 
Hruşçov, aynen Stalin dönemindeki gibi tüm iktidara sahip olmuştu.

Hruşçov’un gerçekleştirdiği reformlar birkaç kalemde özetlenebilir: Günümüzde bile hala 
SSCB’nin en büyük sorunlanndan biri olmaya devam eden konut sorununun halledilmesi 
yolunda çalışmalann başlatılması; eğitim sisteminde yapılan değişiklikler; kol emekçilerinin 
ücrederine zam; kolektif çifdiklere verilen ek ödenekler ve donanım kalkılan. Bu arada, 
reformun en önemli parçası da, kolhozlann Devlet Traktör İstasyonlan’na resmi bağımlılıktan 
kurtanimalanydı. Stalin döneminde dur durak bilmeyen keyfi adli uygulamalan ortadan 
kaldırmak için bir adalet reformu da gerçekleştirilmeye çalışıldı. Yaratıcı sanatçılara daha rahal 
çalışma olanaklannın tanınmasına karşın, 1950’lerin sonlannda Boris Pastemak’m Doktor Jivagc 
adlı romanının yasaklanması, bu özgürlüğün hala bazı kısıtlamalara konu olduğuna dair 
önemli bir göstergeydi. Ekim 1957’de ilk yapay uydu Sputnik’in fırlatılışı, ülkenin ilerlemekte 
olduğu yolunda halka büyük bir moral kaynağı olmuştu. Hruşçov bu başanlara yaslanarak 
Sovyet resmî ideolojisinde de bir değişiklik yapmış, ülkenin sosyalizmden komünizme 
geçmekte olduğu dönemi 1959’da aceleyle müjdelemişti; buna göre komünizm dört beş yıllık 
plan sonunda diğer bir deyişle 20 yıl içinde erişilmesi gereken hedefti.

Üretim araçlannda devlet mülkiyeti ilkesini topyekün tehlikeye atmış görünmemek için 
Hruşçov savunma ve hayati önem taşıyan ağır sanayi dallannda devlet denetiminin 
korunmasını, ama diğer tüm üretim dallannda, özellikle tüketim mallan üretimi alanında 
Moskova merkezli bakanhklann denetiminin ortadan kaldınimasmı savundu; buna bağh olarak 
işletmeler bölge düzeyinde örgütlenecek sovnarhoz’lann (özel yerel ekonomik konseyler) 
denetimine bırakılacaktı. 1920’lerde NEP pohtikası çerçevesinde belli bir süre varolan bu
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konseyler, işletme yöntemlerini basitleştirmek, bürokrasiyi azaltmak ve idareyi üretime yakm 
himak gibi reformcu amaçlara hizmet edeceklerdi.

Buzlann Çözülmesi ve Detant

Dış siyaset alanmda da SSCB, 1955-1960 arasmda Stalin dönemindeki genel eğilimlere taban 
tabana zıt bir süreç içine girdi. 1955 baharında Avusturya Banş Antlaşması onaylandı, ve 
Yugoslavlardan ideolojik ve siyasal bağımlılık talep edilmeden ilişkilerin normalleştirilmesi 
kabul edildi. ABD ile silah sımrlandmlması görüşmeleri de gelecek vaadediyordu'. Bir süre 
sonra SSCB Federal Almanya’yı tanıdı ve Finlandiya’daki son askeri üssünü de boşalttı. 
Sovyederin bazı konularda anlaşmaya vaniması isteği, Cenevre’de Hruşçov-Eisenhower 
görüşmesiyle başlayan (somut sonuçlar elde edilemese de) banş sürecim hızlandırdı.

“Üçüncü Dünya İlişkileri” platformunda da, “komünist olmayan ilerici ülkeler”e yardım 
edilmesi biçiminde bir kavramın getirilmesiyle önemli bir strateji değişimi yaşandı: Bu 
bağlamda Mısır’a bir süre Çekoslovakya aracılığıyla yapılan Sovyet silah yardımı, Hruşçov ve 
Bulganin’in 1955’teki ünlü Güney Asya ziyareti, SSCB’nin dış ilişkiler alanını genişletti.

ABD ile ilişkiler, 1956 İsrail-Arap çatışmasının önünü almakta işbirliği yapılabilmesi sayesinde 
iyileşmeye doğru gitmekteydi. ABD ve Avrupa ülkeleri ile ticari ve kültürel ilişkilerde 
ilerlemeler kaydedildi. Silahlanmanın sımrlandmlması konusunda ise, karşılıklı görüşmelerde 
gehşmeler kaydedilmesine rağmen, 1963’te imzalanan kısmî nükleer deneme-yasağı anlaşmasına 
kadar somut bir başan elde edilemedi.

Polonya’daki gösteriler ve Macaristan ayaklanması, 1956’da SSCB’yi bu iki ülkede farklı çözüm 
yollannı uygulamaya zorladı. Polonya’da verilen bazı ödünler sayesinde Gomulka iktidan 
güçlendirilirken, Macaristan Kızılordu tarafından işgal edildi. Yine bu dönemde, 1949’da 
yaratılan COMECON Doğu Avrupa ülkeleri arasmda ilk defa bir ekonomik koordinasyon ve 
işbirliği programını geliştirebildi. ic.55’deki Varşova Antlaşması ile, SSCB’nin Federal 
Almanya’nın yeniden silahlandmimasına karşı çıkışı somutlaştınlarak. Demokratik Alman 
ordusunun kontrolünün Sovyet ordusunda kalması kararlaştınidı. 1960-64 döneminde, siyasi 
hayat Hruşçov için artık eskisi kadar kolay değildi. Bir ABD U-2 casus uçağının Sovyet 
topraklan üzerinde düşürülmesi ve Küba füzeler bunalımı. Parti içinde güçlü bir yer tutan 
askeıî baskı grubunun, ağır sanayiden çok tüketim mallan üretimine ve toplumsal refah 
araçlannm geliştirilmesine ağırlık veren Hruşçov’un reformist uygulamalanna karşı daha şiddetli 
eleştiriler yöneltmelerine yol açtı. Mihail Suslov ve Frol Kozlov, Hruşçov’un “sosyal 
liberalizmi”nin SSCB’yi güçsüz duruma düşürdüğü yollu sert eleştirilerde bulundular.

Böylece Hruşçov, 1960 sonrasında eski reformcu politikasına zıt bir tutum içine girdi: Silah 
sanayisini ve ağır sanayii güçlendirici önlemler, ceza yasalanna bazı ağırlaştıncı hükümlerin 
eklenmesi, ‘aylak ve yoldan çıkmış olanlara’ karşı anti-parazit yasalannm çıkartılması ve 
Hruşçov’un soyut sanata yönelttiği ‘kişisel’ eleştiri, bu ‘tutucu’ paketi oluşturan belh başh 
öğelerdi. 1962’de Parti içinde gerçekleştirmeyi başardığı yeni bir kadrolaşma girişimiyle 
Hruşçov yakm çevresini de güçlendirebilmişti.

Hruşçov’un politikasına yönelik muhalefet 1962’den itibaren yoğunlaşmış, hatta 1964 içinde 
Pravda’da doğrudan eleştiri yazılan yayımlanmıştı ama, EJdm 1964’teki Merkez Komite 
toplantısında Hruşçov’un, bütün görevlerinden (Birinci Sekreterlik, Başbakanlık, Rusya 
Cumhuriyeti Merkez Komitesi Bürosu Başkanlığı) alınması her şeye rağmen beklenmedik bir 
gelişmeydi. Devrihşinden sonra, çabuk öfkelendiği, bitip tükenmek bilmeyen reorganizasyon 
poUtikal^nna yöneldiği ve rastgele kararlar verdiği doğrultusunda Parti yayın organı tara&ndan 
dolaylı olarak suçlanan Hruşçov’un yerine; Brejnev, Podgomiy ve Kosigin’den oluşan bir 
triumvira geçti ve uzun bir süre için, Stalin’in ölümünden sonraki “kolektif Uderliğe” benzeyen 
bir süreç yaşandı.

Hruşçov’un trajedisinde reform politikalanndan vazgeçmek zorunda bırakılışmdan kaynaklanan 
bir destek yoksunluğunun büyük payı vardı. Diğer taraftan SSCB’deki uygulamalann “reforma, 
hatta ufak tefek değişikliklere” açık olmadığını, bu türden her çabanın başansızlıkla 
sonuçlanacağını varsayan görüşün Brejnev dönemi olarak adlandırdığımız “atalet” sürecini 
temellendirecek kadar güç kazandığı söylenebilir. Yıkılışının yakın olduğunu gösteren bir diğer 
görüngü de, ekonomik politikalann ve üretim süreçleri üzerindeki baskının yaratağı ortam, 
reformlann yarattığı rahatlamayla birleşmesi sonucunda ülkenin ağır sanayiinin yoğunlaştığı pek 
çok bölgede önemli toplumsal karşı çıkışlann ve grevlerin yaygınlaşmasına yol açtı.
1962-63’de parça başına verilen ücretin arttınlması ve para reformu özellikle Novoçyerkask 
bölgesinde bastıniması yirmi kişinin ölümü ile sonuçlanan işçi gösterilerine neden oldu.
Böylece 1964’e gelindiğinde Hruşçov’un toplumsal veya siyasal hiçbir desteği kalmamıştı.

Brejnev Dönemi

Hruşçov’dan sonra iktidann tümüyle Leonid Brejnev’in eline geçişi, 6 yıl gibi uzun bir sûre 
aldı: Ekim 1964’ten itibaren Brejnev 1. Sekreter olarak gücünü hissettiriyor, eski çalışma 
arkadaşlannı önemli görevlere getirmeyi başanyordu ama, Aleksandr Kosigin ile Podgomiy’in
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ANDROPOV, YURİY 
VLADİMİROVİÇ (1 9 1 4 -1 9 8 4 )

Çok kısa süren iktidarı döneminde SSCB’de “reform
ların olanaklı olup olmadığı” tartışmasını başlatan bir 
politik çizginin yapıcısı olan ve Gorbaçov’un öncülüğü
nü üstlenen Yuriy Andropov, 15 Haziran 1914 tarihinde 
bir demiryolu işçisinin oğlu olarak Nagutskoye'de dün
yaya geldi. Gençliği telgrafçılık, kayıkçılık gibi çeşitli 
işlerde çalışmakla geçen Andropov teknik liseden me
zun olduktan sonra Pyetrozavodsk Üniversltesi’nde öğ
renim gördü. Devrim sonrası Yaroslavl bölgesi Komso
mol örgütünde politik çalışmalar yürüttü. 1939’da Karel- 
ya ve Finlandiya Komsomol örgütpnün başına geçti. 
Alman işgalinde bu bölgedeki partizan savaşlarında ör
gütçü ve komutan olarak savaşa katıldı. Savaş sonrası 
Pyetrozavodsk Parti temsilcisi seçildi.

Andropov, 1951 ’den sonra Parti Sekretaryası kadrola
rına katılmak üzere Moskova’ya yerleşti. 1954’den son
ra SSCB’nin Macaristan Büyükelçiliği görevini üstlene
rek, 1956’dakl Macar ayaklanmasının Kızılordu tarafın
dan bastırılması sürecinde önemli görevler üstlendi. Mos
kova’ya döndükten sonra Parti Sekretarya’sında yeni
den görev aldı. 1967’de KGB başkanlığına atandı ve 
Sekretarya'daki görevi sona erdi. Buna ek olarak aynı 
yıl içinde Politbüro yedek üyeliğine seçildi. 1973'te ise 
asil üye oldu. Brejnev iktidarının son dönemlerinde 24 
Mayıs 1982’de gelecekte Parti Genel Sekreterliğine geti
rilmesi planı uyarınca KGS’deki görevinden istifa etti. 
Brejnev’in ölümünden sonra 12 Kasım 1982’de SBKP 
Merkez Komitesi tarafından genel sekreterliğe seçildi.

Yuriy Andropov’un Brejnev’in ölümünden sonra Parti 
Genel Sekreterliği’ne getirilmesi, eski KGB başkanı ve 
“ esrarengiz” kişiliği nedeniyle Batı’da bir şok etkisi 
yaratmıştı. Bunun yanında, iktidarının ilk birkaç ayı için
de gerek uluslararası ilişkiler, gerekse iç reformlar ko
nusundaki olumlu tavrı bir KGB başkanına asla yakıştı
rılmamış, oysa reformcu eğilimlerin genellikle KGB için
de örgütlenmiş, gerek Batı’yı gerekse Sovyet toplumu- 
nu bürokratik kadrolardan daha iyi tanıyan çevreler tara
fından desteklendiği ve savunulduğu unutulmaktaydı. 
Reformlar açısından Andropov, ülkeyi yirmi yıla yakın 
bir zamandan beri yönetmiş olan Brejnev’den, geliş
mekte olan bir ekonomiyi devralmamış olduğunun far
kındaydı. Para ve maddi kaynaklar arasındaki yapısal 
dengesizliğin giderilmesini zorunlu kılan bir dönemde 
iktidara gelmesine karşın, Andropov’un bu alanda re
formlara gidilmesi konusundaki önerisi Gosplan Başka
nı Nikolay Baybakov tarafından pek “gerçekçi” bulun
mamıştı. Andropov’un seleflerini “verimsiz bir deneme- 
yanılma” yöntemi içinde hareket etmekle suçlayan. Ha
ziran 1983 SBKP MK Plenumu toplantısına ilettiği rapor, 
sonradan perestroyka bağlamında ortaya atılacak “ılımlı” 
görüşün, özellikle üretimin örgütlenmesinde üretim ay
gıtlarına ve İşletmelere daha büyük özerklik verilmesi 
bağlamında bir çok nüvesini içermekteydi.



Reformlar

Sovyet ekonomisi Brejnev'in son dönemlerinde büyük 
bir yapısal bunalımın sinyallerini vermeyi başlamıştı.

Tüketim mallan üretiminin gerektiği gibi 
planlanamaması, gıda sektöründe önemli sıkışıklıklara 

yol açan tahıl üretimi düşüklüğü gibi sorunlar, gittikçe 
daha fazla etkilerini hissettirmeye başladılar. Brejnev'in 

ölümünden sonra bürokratik hantallıklar, ve 
ekonominin örgütlenmesindeki aksaklıklar yüzünden 

yapılan israfın, ve Devlet'in üst düzey görevlilerini de 
içeren yolsuzlukların ortaya çıkarılması, karşı karşıya 

kalınan sorunların büyüklüğünü açıkça ortaya 
koymaktaydı. Sovyetler'in en büyük barajlarından biri 

olan Kuybişev barajının şu anda çalışamaz ve işe 
yaramaz bir durumda oluşu -üstelik enerji sağlamak 

amacıyla inşa edildiği kömür havzasını da baraj 
gölünün sulan altında bırakarak-, içinde Brejnev’in 

(altta) damadının da yer aldığı b ir yolsuzluk 
şebekesinin milyonlarca dolan bulan b ir kaçakçılık 

olayının ortaya çıkarılışı bu tür sorunların öneminin 
Gorbaçov'un bürokrasi ve karaborsacılığa, alkolizm, 

uyuşturucu bağımlılığı ve yolsuzluklara karşı açtığı 
savaşın ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. 

Perestroyka ortamında, fon ekonomisi ile fiyat 
reformunun tam anlamıyla yeniden 

bütünleştirilememesi,bazı malların artan talep 
karşısında hükümet tarafından tesbit edilmiş “ resm i" 

fiyatlarının çok üstünde alıcı bulmasına neden 
olmaktadır. Perestroyka’nın yeniden yapılaştırdığı 
üretim aygıtının veremediklerini frutsovşçiki’ter/n 

(karaborsacılar) kolaylıkla halka sunabildikleri, ve bir 
araştırmaya göre Sovyet halkının yüzde 84 ’ünden 

fazlasının bu “ ikinci pazarın" mallarından 
faydalandıktan gözlemlenmektedir (yanda). Yabancı 

sigaradan döviz kaçakçılığına, Tayvan malı elektronik 
araçlardan Beluga havyarına kadar pek çok ithal ya 

da az bulunur malın yanında temel tüketim maddeleri 
arasında bulunan pek çok malın da “ gerçek fiyat" 

mekanizmalarının tam anlamıyla oluşmadığı bu geçiş 
dönemi ortamında karaborsaya düşmesi, KGB 

ajanlarının sokaklarda “ vergi memuru" görevlerini bile 
yerine getirmek zorunda kalmalarına yol açmaktadır. 

Bu durumun dolaysız etkisi, tüm kampanya ve 
çağrılara karşın karaborsacılığın, kumarın ve fahişeliğin 

“ Glasnost’un paradoksal bir görünümü" olarak daha 
da artmasına, kentsel nüfusun üzerinde, salt 

karaborsaya dayanan enflasyonist baskının son derece 
ağırlaşmasına yol açmaktadır. Görünüşte pazarda 

gerçekleştirilecek fiyat -ve ondan asla bağımsız 
olamayacak ücret- reformlan sosyalist demokrasinin 

yerleştirilmesi olarak öngörülen Glasnost ve 
demokratikleşme reformlarına karşıt bir perspektif 

içinde belirmektedirler. Neredeyse b ir "serbest pazar" 
oluşturan karaborsa sektörü, bu iki karşıt uç arasında 

bir uzlaştırma girişimini gerekli kılan reform ve 
dengeleme projelerinin eksikliğinin hissedildiği 

noktalarda ortaya çıkmaktadır.

de Parti içinde Brejnev kadar desteği bulunuyordu. 6 yıl boyunca sınırlı iktidarını yavaş yavaş 
ve ılımlı bir şekilde pekiştiren ve 1982’deki ölümüne dek sürecek siyasi ortamı hazırlayan 
Brejnev, 1970’de SBKP Genel Sekreteri olarak bütün gücü kendisinde toplamayı başardı.
1964’de başbakanlığa getirilmiş olan Kosigin ölene dek bu görevinde kaldı, ancak 1965’te 
devlet başkanı olan Podgomiy 1977’de, pek açık olmayan sebeplerle görevden affedilecek, 
yetkileri de Brejnev’e aktanlacaktı...

II. Dünya Savaşında Kızılordu'da Tuğgeneralliğe kadar yükselen Brejnev, Parti içinde özeUikle 
tanm ekonomisi alanında önde gelen uzmanlaşmış kadronun içindeydi. SBKP 19. Kongresi’nde 
SBKP Merkez Komitesi üyeliği, Poiitbüro yedek üyeliği ve Merkez Komitesi Sekreteryası’na 
seçildiyse de Stalin’in ölümüyle bu görevlerden ahnmış, ancak 20. Kongre’de yine aynı 
statülere kavuşmuştu. 1955-60 döneminde Merkez Komite’nin etkili sekreterlerinden biri olan 
Brejnev, 1960’da Poiitbüro üyeliğinden feragat etme pahasına ‘etkisiz’ bir görev olan devlet 
başkanlığına getirilmiş, ancak 1963’de Hruşçov’un halefi sayılan Frol Kozlov’un “sağlık 
nedenleriyle” siyasetten çekilmesiyle 1. Sekreterliğin yeni mirasçısı konumuna ulaşmıştı.
Siyasal kariyerini Hruşçov’a borçlu olan Brejnev “kolektif liderlik” içinde hemen her zaman 
inisiyatifi elinde tutmuş, 1966’daki 23. Parti Kongresi’nde SBKP Merkez Komitesi Birinci 
Sekreterliği yerine, StaHn’den beri kullanılmayan “Parti Genel Sekreterliği” ünvamnı almış, bu 
da, Brejnev’in Parti içindeki ortodoks eğilime yeşil ışık yakması olarak yorumlanmıştı.
“Kolektif liderlik” yönetim yapısında önemli bir değişimi getirmedi, üstelik ’70’lerin başına 
kadar Poiitbüro içinde dikkate değer bir tasfiye hareketi de gözlenmedi.

Brejnev yönetiminin karşılaştığı en büyük iç sorun tarımsal üretimde ortaya çıktı. Mart 
1964’te ilan edilen kolhozlara ve devlet çiftliklerine yönelik yeni program, toplam yatınm 
fonlannın üçte birine yakın bir yekunun tanma aktaniması, tanm makineleri fıyatlannm 
düşürülmesi ve yeni teşvikler, tanm rekoltesini beklenen düzeye çıkartamadı; ’70’lerde SSCB, 
dünyanın en büyük tanm ithalatçısı durumuna geldi. Brejnev’in Eylül 1965’te açıkladığı 
ekonomi alanındaki reformlar ise, Hruşçov döneminde kurulan bölge ve ekonomi konseylerinin 
kaldınimasını, merkeziyetçiliği öngörüyor, Stalin dönemindeki sisteme geri dönüşten başka bir 
şey ifade etmiyordu. 1966-70 beş yıllık Devlet Plam’nda, Hruşçov’un koymuş olduğu hedefler 
küçültüldüyse de, bu hedeflere de ulaşılamadı; uzay ve silah teknolojisindeki gelişmeler 
dışında, sanayi üretimi sürekli bir düşüş içindeydi.

Sanayi üretimindeki sürekli düşüşü, ’50, ’60 ve ’70’lerin sorunlan olan dalgalanma hareketleri, 
çalışma -disiphni ihlalleri, işbaşında grev, alkolizm gibi eğilimler de önemli ölçüde etkilediler. 
1950’lerde işyeri seçiminin eskisine göre liberalleşmesiyle gündeme gelen işyeri değiştirmenin 
oluşturduğu dalgalanma, sektörden sektöre ve bölgeden bölgeye önemli farklılıklar gösteriyordu. 
Dalgalanma hareketleri, 1960’lara gelindiğinde tüm Sovyet sanayisinde yüzde 19’u buluyor ve 
bu düzeyi 1972’ye kadar koruyordu. Çalışma ve yaşam koşullanna ilişkin hoşnutsuzluk ve 
işçilerin karşılaştıklan zorluklar karşısında bireysel çözüm arayışı içine girmeleri, dalgalanma 
hareketlerinin temel nedenleri arasındaydı.

Üretim sürecinde karşılaşılan bir diğer sorunu da çalışma disiplininin ihlali oluşturuyordu. 
Erkek işçiler arasında daha yaygın olan çalışma disiplini ihlallerinden başlıcalan arasında 
özürsüz olarak işyerinde bulunmama, işe gecikme, işyerini zamanından önce terketme, 
işyerindeki talimatlara uymama ve alkol alma alışkanlığı ve işi aksatma sayılabilirdi.
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Sovyet Toplumunda 
Kültürel Canlanm aya Doğru

“...0  İdeolojik zehir, -şarlatan yenilikçilerin buluşu 
olan terimi kullanmak gerekirse- mesaj, Rus romanı 
üzerindeki etkilerini geçtiğimiz yüzyılın ortalannda gös
termeye başladı ve yüzyılımızın ortalannda bu romanı 
katletti.” Vladimir Nabokov'un Rus edebiyatı üzerine 
Edebiyat Dersleri’nöe yer alan bu zehir-zemberek yargı
sı çok fazla ciddiye alınmayabilir -zaten kendisi Dosto- 
yevskiy’l de yazardan saymamaktadır- ama, Tolstoy’
dan Gorkiy’e, Çehov’dan Mayakovskiy’e, çığır açıcı pek 
çok yazan yetiştiren, devrimin ilk yıllannda fUtüristleri, 
konstrüktlvistleri, biçimcilerl... besleyen kültürel iklim, 
SSCB’de '30’lardan itibaren yerini donuk ve kısır bir 
ortama bırakarak, aniden kuraklık ve çoraklığa dönüş
müş gibidir. Bu olgunun kaynağı, sanatçı ve aydınlar 
üzerinde özel bir baskı kuran, ‘blreyseriiğe amansızca 
savaş açan Stalin döneminde ve bu dönemin Jdanov 
tarafından yönlendirilen resmî sanat siyasetinde bulu
nur genellikle. Oysa, ne StalIn’In 1953’te ölmesi, ne 
sanatçılan küçük gören Hruşçov’un iktidardan düşüşü, 
hatta ne de ’80’lann demokratikleşme süreci, SSCB’de 
devrim öncesi ve sonrasına benzer bir kültürel canlan
mayı beraberinde getirebilmiştir...

Yayınlandıktan sonra Batıda SSCB’deki gelişmeleri 
özetleyen bir ‘magnum opus’ payesi atfedilen Arbatsko- 
yeDyetstvo (Arbat’ın Çocukian) adlı kitabın yazan Riba
kov, bir röportaj sırasında “Stalin beniml.. Onsuz ne 
ben varolabilirdim, ne de bu kitap...” sözleriyle, belki 
de Sovyet kültüründe bugüne dek içten içe gelişen, 
şimdilerde neredeyse bir patlama eşiğinde olduğu dü
şünülen bazı eğilimleri su yüzüne çıkanyor: Şimdiye 
kadar putlaştırma karşıtlığı kültünü temsil eden kişilik
ler, Batı kültürünün doğrudan benimsediği, haklılıktan 
su götürmez aydınlar olarak kabul edilmekteydiler. Bu 
kolay başarı, belki de bu ktşitikierden çok, onlann Batı 
tarafından kabui ediliş biçimierinden kaynaklanıyordu; 
Sovyet aydını, uzun süredir, yainızca Gulag’dan kurtul
mak için mücadele verme peşinde Batı’nın desteğini 
bekierken, Batı’nın bizzat kendisinin de Gulag'dan kur
tulması gerektiğinin farkına varmamıştı.

Gorbaçov’un getirdiği yeniliklerden birisi, Sovyet ay
dınının asıriık özlemlerinden birini, Rusların AvrupalI 
olduklan inancını pekiştirmeye yönelikti. Avrupalılık araç
ları Sovyet toplumunda, özellikle kentli çevrelerde zaten 
bulunmaktaydı ama, Glasnost’la birilkte bu araçların 
da ‘verimli bir tarzda’ kullanılmadıklan, mini etek moda
sını onbeş yıl geriden takip etmenin pek de kabul edile
bilir olmadığı ortaya çıktı. Sovyet toplumu, pek tüketim 
toplumu olmasa bile, en azından bir tüketim isteği top
lumu haline gelmişti; Piyasada bolca bulunan ‘defolu’ 
mallann yanısıra, tüketilemeyen ‘kaliteli’ malların bu
lunduğu bir ortam; "manto altı kitaptan” , kaçak vldeo- 
fitmler, siyasetinin ta kendisi olarak algılanan rock ürün
leri... Tek bir markası olan, seçme şansı vermeyen bir 
sabunun, kumaşın, hatta ilacın kullanımına nasıl güve- 
nilebitirdi?

Muazzam Sovyet üretim mekanizmasının sunduğu arz, 
böytesi tatepterie uzaktan yakından ilişkili değildi. İşte, 
tüm ciddiyetiyle ve bilimsel bir söylem içinde karşımıza 
çıkan “yeniden-yapılanma” , ancak bu olanaklan sağla
dığı zaman gerçekleşmiş sayılacaktı; Gorbaçov kendine 
özgü bir sertlikle işe başlıyordu; Sovyet işçisi “dünya
nın en kötü, en tembel, en verimsiz işçisi haline” getlrii- 
miş, atkol ve uyuşturucu (yalnızca Afganistan ya da 
silahlanma yanşı değil), SSCB’nin en önemli belaları 
haline gelmişti. Sovyet toplumu korkutucu bir "atalet” 
içinde bulunuyordu ve eskisi gibi, salt iktisadi reform 
programlanyla, Sovyet insanının, homo sovleticus'un 
yaşamı da yeni baştan düzenlenmeksizin bu tür sorunla

rın aşılması olanaksızdı. Ama Sovyet toplumu, arzın 
arttığı her birim için, talebin birkaç birim yukarılara fırla
dığı bir toplumdu, iktisadi göstergelerin enflasyona işa
ret etmediği bir durumda, talep fazlasının elle tutulur 
varlığı -kuyruk enflasyonu- hissedilmekteydi.

Görüntü otarak bir zenginlik havasında sunulmaya 
çalışılan Sovyet sanat ve entelektüel yaşamı da, bu 
talebin artış sürecinden nasibini almıştı. 1985-87 arasın
da, geçmişte çekilmiş ve gösterime çıkanimamış çok 
sayıda film raflardan indirilerek gösterime girdi; Ger- 
man’ın Yol Testi, Panfilov’un Topika'sı ve Abutadze’nin 
Pişmanlık’I... Bu filmlerden ilki, onbeş yıl süren bir ya
saklamadan sonra, ancak Çernenko zamanında sinema
larda gösteritebiimişti. Bu arada Nabokov ve Gumilyev 
gibi yirminci yüzyıi Rus yazarlarından birçoğunun kitap
tan basılmaya ve büyük okur kitlelerine yayılmaya baş
ladı. Yakınlarda ölen Trifonov ve Vysotskiy gibi yazariar 
üzerine edebi-siyasal tartışmalar başlatıldı. Yeniden ka
muoyuna sunulan yasaklanmış filmlerden, Brejnev dö
neminde “ Buharin karşısında gerekli eleştirel tutumu 
atmadığı” gerekçesiyle yasaklanan, astında Devrim dö
neminin son derecede çarpık bir görünümünü yansıtan 
Şatrov’un belgesel filmi piyasaya sürüldüğünde, belki 
de yasaktanmasaydı erişemeyeceği bir üne ve ilgiye 
kavuşmuştu. Ama en azından, Şatrov’a yöneltilen eleş
tirilerin de gösterdiği gibi. Devrim liderieri arasında (oto- 
sansür nedeniyle) Troçki’yi görüntüye getirmeyen bir 
filmin pek de doyurucu sayıtmadığı bir ortama getinebil- 
mişti.

Öte yandan, bu geniş yayın faaliyeti ve talebi, ciddi 
karşı çıkış ve tutucu direnişlerle karşılaşmıyor değildi, 
örneğin Arbat’ın Çocukları, 27. Parti Kongresi öncesin
de SSCB’nin belki de en önemli siyasal-edebi olayı hali
ne gelirken, tutucu çevreler kitabın yayınlanmasına sert 
bir şekilde karşı çıkmışlardı. Buna karşın hemen tümü 
Perestroyka ve Glasnost yanlısı faaliyet içinde görülen, 
günlük tirajlan 200 milyonu bulan gazete, ve aylık tiraj
ları 240 milyonu bulan dergilerin satıldığı gazete bayite- 
rinin daha sabahın erken saatlerinde “yok satmaya baş
lamaları” , Sovyet yayıncılığının artık yalnızca “arzdan 
ibaret olmayan” , büyük bir politizasyona işaret eden 
bir hareketlenme dönemi yaşadığını gözler önüne ser
mektedir. Klasikleşmiş “ samizdat yazan” ve Sosyalist 
Kulüpler Federasyonu kurucusu Boris Kagariitskiy ise, 
"reformcu sol” perspektiften sunduğu değerlendirme
sinde bu aşın potttizasyonun oluşturabileceği kaypak 
zeminin tehlikelerine dikkat çekmektedir; “Entelektüel 
katharsis ortamı tek başına Peresfroyka’nın her an karşı 
karşıya katabtieceğl o ‘sessiz komplo’ karşısında eli 
kotu bağlı kalabilir. Cesur bir basın, durumu değiştire
bilmek bir yana, daha da büyük bir kargaşalık yaratmak
tan başka bir şey yapamaz...”

Basın-yayın hayatından daha geniş bir başka çerçeve
ye geçersek; SSCB’de şu anda 30 binden fazla Informal 
grup bulunduğu tahmin edilmektedir ve bunlann çoğu 
kültürel ya da çevreci gruplar olmasına karşın, araların
da önemli sayıda (yüzlerle ölçülen) farklı siyasal grup 
ve kulüpler de bulunmaktadır. Büyük bir çoğunluğu 
da, geçenlerde “totaliter rejime karşı tek muhalefet 
partisi” adı altında kuruluşunu ilan eden Demokratik 
Birlik hareketinden farktı otarak kendilerini rejim karşıtı 
saymamaktadırlar.

Bu düzeyde hareketlenmelerin varlığına rağmen, Pe
restroyka karşıtı tutucu güçlerin en büyük yandaşı, bel
ki de hâlâ Sovyet yaşamına egemen olan ve “Glasnost 
argosuna” da giren “ inisiyatif eksikliği” ve "yenilik 
korkusu”dur. Çok sayıda grubun, aslında hâlâ Parti 
raportannda ve Gorbaçov’un konuşmalannda yer alan 
konularia sınırii kalmalan, bu inisiyatif yoksunluğunun 
önemli bir sorun oluşturduğunu gösteriyor... Bu düzeyi 
aşabilen grup ve örgütlenmelerin sayısı gerçekten de 
çok azdır. Moskova’da demokratik ve sosyalist grupla- 
nn biraraya gelmesiyie 1988’de oiuşturuian Narodniy

Front (Haik Cephesi) belki de bunlardan en önemlisi. 
Milliyetçi motiflerle ortaya çıksalar bite, 1989’un ürünle
ri olan Estonya ve Azerbaycan Halk Cepheleri de bu 
tür örgütlenmeler arasında sayılabilir. Öte yandan tutu
cu eğilimlere sahip grup ve kulüpler de bulunmakta, 
hatta yenileri bile kurulmaktadır; Ortodoks kilisesini des
tekleyen 'Rus’ hareketlerden, müslüman tarikatterine. 
Doğu cumhuriyetlerinde islamcı-şeriatçı akımlara kadar...

Boris Kagariitskiy, üikenin aydın kesiminin böyte bir 
değişim karşısında ne hazırlıklı, ne de istekli olduğunu 
karamsar bir ifadeyle vurguluyor; Ona göre, liberal kılık
lı, "batılılaşmacı” Sovyet aydın ve edebiyat çevrelerinin 
“tinset büyük uyanış” diye seiamiadıkian, aslında, 
’70’lerde dondurulmuş bir çerçevenin aynen yeniden 
diriltilmesinden başka bir şey değil. Sanki geçmişte 
yitirilmiş mevkilerin/mevzilerin yeniden ele geçirilme
siyle yetinitmelidir... Bu, özellikle değişim siyasetinin 
en sadık yandaşlan arasına giren Sovyet resmî yazarlar 
biriiklerinin ve sanat kurutuşlannın siyaseti haitne gel
miş; Brejnev döneminin en ateşli savunucutan, şimdi 
tüm güçlerini değişim yandaşı bir söyleme aktarmışlar
dı. Sovyet aydınının değişim içinde kendine daha uzun 
bir süre boyunca kararlı bir yer edinemeyeceği söylene
mez mi?

Sanat, belki de Sovyet aydınının çeiişkiterlnln belir

ginleştiği en önemli alan. Batılı çevrelerin önünde, bir 
toplantıda o zamanlar SSCB’yI yeni terketmiş bulunan 
Andrey Tarkovskiy ve Yuriy Llyubimov’u eleştiren tanın
mış aktör Mihatt Ulyanov, özellikle İkincisinin şikayetçi 
otmaya pek hakkı olmadığını, çünkü hiçbir eseri üzerin
de sansür ya da baskı uyguianmadığını, Liyubtmov’un 
“ hiç bir eserinin gösterimine izin verilmemiş olduğu 
için” ülkeyi terkettiği gerçeğini pek iyi bilmesi gerektiği 
halde, ‘açık yüreklilikle' söyleyebitiyonlul Ulyanov’a göre 
“bunalım, sistem tarafından değil, bireyler tarafından” 
üretilmekteydi!

Aslında entelejansiyanın beklentileri açısından Gor
baçov’un karşılanışı, Hruşçov döneminden farktı olarak 
‘sol-kanat aydınların’ ant yükselişleri ve yeni görüşlerin 
hızla dallanıp budaklanması biçiminde gerçekleşmemiş
ti. Sansasyonel-estetik bir ayaklanma söz konusu değil
di; 27. Kongre, 20. Kongreye benzer büyük bir şok 
getirmemişti beraberinde. Ancak, böylelikle belki de 
daha sağlam görünen, ve gelecek vaadeden bir pers
pektif açılmaktaydı. Gorbaçov’un değişim siyasetlerinin 
Sovyet kültüründeki etkisi ani çıkışlardan çok, ağır ağır 
iierieyen, derinlikti değişimierdt. Hruşçov dönemindeki 
gibi ‘hatalan düzeltmek’ talebiyle yetinilmiyor, toplu
mun toplumsal, siyasal ve kültürel yapısında temellere 
kadar İnen bir değişim öngörülüyordu.
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Reformlar

Yine de, değişim siyaseti ile l(ültürel özgürleşme ara
sındaki etkileşimin gerektiği gibi kurulduğu söylenebilir 
mi? SSCB’nin iktisadi programlar çerçevesinde bugün
den yarına Batılı anlamda bir tüketim toplumuna dönü
şeceğini söylemek, şimdilik oldukça zor görünüyor. Kaldı 
ki, istenenin bu olmadığı da açıktır. Buna karşın, Gorba
çov'un Sovyet işçi sınıfına, toplumsal atalete ve çürü
müşlüğe yönelen sert saldırıları, kimi zaman dev bir 
kitle toplumuna eleştiri yöneltildiği izlenimini uyandır
maktadır; tüketime dayanmayan bir kitle toplumu... Bu 
kitle toplumunun -eğer böyle bir adlandırma mümkünse- 
deviet terörü, baskı ve zorbalıkla birörnek bireylerin 
‘kurulması’nın eseri olduğunu söylemek ise safdillikten 
öte bir şey otamaz; hiçbir baskı ve ‘zulüm’ aygıtı, 280 
milyonluk bir toplumu bir başına şekillendiremez çünkü. 
Özellikle kültürel açıdan bakıldığında, Sovyet toplumun- 
da eleştirilere konu olan atalet, çürümüşlük vb. özellik
lerin, -sanatçı ya da üretici olsun olmasın- bireylerin 
inisiyatif yoksunluğundan kaynaklandığına ilişkin yay
gın kanıya göre, glasnost sonrası Sovyet toplumu kültü
rel bir rönesansı müjdeleyen koşullara sahiptir...

Elbette yılgınlığın hakim olduğu uzun bir dönemden 
sonra eyleme geçmenin, değişiklik taleplerinin çok da
ha zor koşullar altında olduğu açıktır. Ama önemli olan, 
tüm bunlara rağmen, 27. Kongre dolaylarında, böyle 
bir değişimin ilk kez ivmelenmiş olduğu gerçeğidir. 27.

Devrim döneminde 
fütüristlerin,
konstrüktivistlerin, sonra 
da Proletkült’çülerin 
‘ ‘sanatı halka taşıma” da 
sokaklara mevzilenmeleri, 
altmış yıllık sanatı 
akademikleştirme 
pratiğinden sonra başka 
biçimlerde yeniden 
ortaya çıkıyor. Fotoğrafta 
Moskova’daki ünlü Arbat 
sokağı görülüyor.

Kongre'nin hemen ardından sansür güçlerinin önemli 
ölçüde makaslandığı, televizyonun yapısında ve içeri
ğinde önemli değişikliklerin meydana geldiği, ve asıl 
önemlisi. Kültür Bakanlığı’nm sanat etkinliklerini düzen
leme ve güdümleme işlevlerinin önemli bir kısmını fiilen 
kaybetmeye başladığı görülüyordu. Geçmişte 
‘underground' statüdeki birçok kitap şimdi, yalnızca 
‘yasaklanmış' olmaları yüzünden coşkuyla karşılanıyorl

Gazete okumak, artık yavaş yavaş günlük bir rutin 
olmaktan çıkarak başlı başına çekici bir uğraş haline 
gelme yolunda: Bunda, okurların önündeki tek seçene
ğin, artık ‘resmî' yazı ve görüşlerle dolu, yazılanların 
önceden bilindiği ‘tek tjp’ gazeteler olmamasının büyük 
payı var herhalde... Geçmişten bugüne bir ölçüde ‘avant- 
garde’ addedilebecek Sovyetskaya Kultura (Sovyet Kül
türü) dergisi, özellikle aydınların, sanatçıların ve halktan 
kişilerin, toplumsal dengesizlik ve adaletsizlikleri, san
sür ve yaratıcılığın önüne dikilen diğer engelleri eleştir
dikleri “Doğrudan Eleştiri” adlı bir sütun açan ilk samiz
dat dışı Sovyet yayın organıydı. Genel Yayın Yönetmen
liğini pek de değişim yanlısı biri olduğu düşünülemeye
cek A. Çakovskiy’nin yaptığı ünlü Uteraturnaya Gazeta 
(Edebiyat gazetesi) da yavaş yavaş benzeri açılımlar 
içinde görünmektedir. Tirajı Glasnost sonrası görülme
dik ölçüde artan (3.5 milyon) ünlü Ogonyok (Alev) dergi

si ise, bir çok açıdan bu konudaki öncülüğü hiç kimseye 
kaptırmıyor.

Ayrıca, ‘underground’ konumundan günışığına çıkan 
bu edebiyatın, Gorbaçov dahil üst düzey Sovyet yöneti
cilerini -eskiden görevleri bu işi polise bırakmak ve 
öyle ilişkilere karşı kayıtsız kalmaktı- doğrudan doğruya 
etkilemeye başlamasının da, önemli bir yenilik olduğu 
söylenebilir. Hatta Gorbaçov, genel olarak çok ‘resmi’ 
bir çerçevede algılanması gereken bir konuşmasında, 
oyun yazarı Gelman’ın reform karşıtı güçleri sertçe eleş
tirdiği bu tür bir yazıdan açık alıntılar yapmaktaydı. Bu 
metin, tutucu çevrelerle aydınlan ‘yeni rejim muhalifleri’ 
olarak niteliyordu...

Kitle iletişim araçlarından belki de en önemlisi olan 
televizyonun program içeriğindeki değişiklikler de, bam
başka bir görünüm sunmakta: Başlangıçta ‘suya sabuna 
fazla dokunmayan' türden alanlan konu alan program
larda, daha sonra da TV programlarının çoğunda, geç
mişe oranla bir parlaklığın, bir renkliliğin hakim olmaya 
başladığı söylenebilir. Hatta, Moskova televizyonunun 
çoğu yayınında hangi programın gerçekten siyaset ile 
ilgili olduğunu, hangisinin ilgili olmadığını anlamakta 
güçlük çekenler muhakkak olmuştur. Yayınlar, bürokra
siyi eleştiren çizgi filmler ve ince bir ironiyle kara mizahı 
birbirine karıştırarak “Glasnosf'un kendisini bile alaya 
alabilen programlarla dolup taşmaktadır.

Ayrıca, eskiden underground statüsünde sayılan pek 
çok samizdat’m, sanat ürününün, manto altı kitabının 
günümüzde birdenbire serbest bırakıldığı gözlenebili
yor. Daha üst düzeylerde yer alan ve ‘Sovyet siyasal 
yaşamı’ açısından her zaman büyük önem taşımış olan 
konuların da ciddi tartışmalara malzeme oluşu da öyle... 
30 Haziran 1988 tarihinde toplanan SBKP Konferansı 
Moskova'da “ Stalln dönemi kurbanlarına” ait bir anıtın 
inşa edilmesini kararlaştırmıştı. Bu simge, Glasnost çer
çevesinde SSCB resmi tarihinin en baştan yeniden sor
gulanmasını dünya-aleme gösterecekti. “ Halkların Kü
çük Babasr'na yöneltilecek eleştiriler, aslında Perest- 
royka'nm bugün savaşmak zorunda kaldığı güçlere yö
neliyordu. Sovyet yaşantısının adeta bir parçası olan 
bu 'simgeci' tavır, herhalde daha uzun bir süre ortadan 
kaybolmayacaktır. Sovyet basını ve edebiyatında tabu 
olan metinlerin belirmeye başlamasıyla birlikte, ünlü 
Ogonyok dergisi 28 Temmuz 1988’de doğrudan bu tür 
temalann (”ne kadar varsa, hepsi kabul!” ) üzerine yö
nelen bir “cephe kampanyası” başlatmıştı. Cinsel tabu- 
lann hanidir aşıldığı Sovyetlerde, cinsel sağlık konusu, 
seçilen İlk tartışma alanıydı. “ AIDS'le birlikte yaşamaya 
hazırlıklı mıyız?” gibi göreceli uzak bir sorunla başlatı
lan okuyucu kampanyası, bir anda son derecede geniş 
ve çoğu zaman siyasal anlamlar taşıyan sorgulamalara 
uzanıverdi. Söylendiğine göre SSCB’de AIDS tehlikesi 
oranı “homoseksüeller” ve “uyuşturucu tutkunlan” tü
ründen “risk gruplan” tarafından ele alınmalıydı. Ancak 
anketi düzenleyenlerden Igor Kon, Batıda olduğu gibi 
SSCB'de de “cinsel özgürlüğün” AIDS korkusu yüzün
den gerileme süreci içine girdiğini üzüntüyle belirtmek
teydi.

Bu arada, araştırmanın karşılaştığı özel bir sorun da 
vardı: Çiftlerin cinsel yaşamlannı nasıl öğrenebilirdik? 
Cinsel davranışlar “en az askeri fabrikalann belgeleri 
kadar” gizliydi! Eski adetlerden kurtuluş, “cinsel kültü
rün ve sağlık kültürünün son derece düşük olduğu” 
bir toplumsal ortamda neredeyse olanaksızdı. Ogonyok 
yazanna göre “Tıp profesörleri bile” eşcinselliğin ne 
olduğunu tam anlamıyla bilmiyorlardı. AlDS’den korun
mak? Batıda ya da Küba’da her yerden alınabilecek 
prezervatifler stokçu ve karaborsacılann eline düşmüş
ken, nasıl? Yalnızca bu değil: AIDS hastalarını ve ‘risk 
gruplanm' izole etmek, sadece “bart>arca ve insanlık 
dışı” bir tutumdan öte, toplumsal felaketlere, “getto 
oluşturma” saplantılarına dek gidebilecek, kendi kendi
sini genişleyen bir planda yeniden üreten bir sürecin

başlatıcısı olmayacak mıydı? AIDS tartışması, toplum 
İçin geçilmesi zorunlu bir “ insanlık sınavı”na dönüş
müştü, bütün dünyada olduğu gibi.

Öte yandan gençlik dergisi Komsomolskaya Pravda 
(Konsomol Gerçeği), Brejnev döneminde Batıda çok tar
tışılan “Sovyet Psikiyatrisi” ve “psikiyatrinin kötüye 
kullanımı” üzerine bir tartışma başlatıyordu (16 Tem
muz 1988). Kampanya bir anda geniş yankılar buldu: 
Ünlü Serbskl Suç Psikiyatrisi Enstltüsü’nün müdürü 
Dr.G.V.Morozov, psikiyatrların “aklı başında önerilere” 
karşı çıkmayacaklannı açıklarken, iki hukukçu, Svetlana 
Polubinskaya ve A.M.Yudin, yurttaşları tıp otoritelerin
den koruyacak yasal mekanizmalann ve Devlet deneti
minin lehinde tavır koymaktaydılar. Ancak tartışmalar 
-en azından yayınlanmış olanları- bizzat Morozov'un yö
netimindeki Enstitü'de kilit altında tutulan “rejim muha- 
lifleri”nln kaderlerinin ne olacağı konusunda bir açıkla
ma getirmiyordu. Murmansk hapishanelerini gezen Sov
yet gazetecilerin karşılaştıklan durum ise, daha büyük 
bir şok yaratmış ve en resmi Sovyet yayın organları 
arasında bulunan Moskovskiye NovostI (Moskova Ha
berleri) dergisinde bile yankılanmıştı: “Sakallı, kaba mah
kumlar... Kaatlllerden, kaşarlanmış hırsızlardan, cinsi 
sapıklardan ve soygunculardan oluşan 1300 kişilik bir 
nüfusu barındıran korkunç bir mekân... Üstelik devlet 
bunu “ model bir kamp” olarak tanımlıyor... Ancak bu 
mekânın tek işlevinin mahkumieri yalıtmak, çalışmaya 
zorlamak olduğu son derece açık...” Dehşete kapılmış 
bir edayla “Stalln dönemini” hatırlıyor gazeteciler: “O 
dönem yalnızca işçi ve köylülerin emekleriyle değil, 
kapatılarak zorla çalıştınian uysal bir işgücünün, kamp
lardaki mahkûmlann da önemli katkılanyla geçinmişti...” 
Brejnev döneminde ise ('70'lerde) kamplar daha küçük, 
ama daha gizli saklı hale geliyordu. Verilen istatistiklere 
göre Murmansk kampındaki on kişiden yalnızca üçü 
geri dönme şansına sahip. Üstelik bunların çoğunun 
‘ağır s'.ıçlar’dan hüküm giymemiş oldukları ortaya çıka- 
niıyor. Döndüklerinde de pek bir şansian yok. “Koşullar 
tarafından serL'<!Ştiriliyorlar” . Şu anda eski mahkumla
rın girmelerinin yasaklandığı tarh yetmiş Sovyet kenti 
var. Moskovskiye Novosti’nin bildirdiğine göre “SSCB 
şu anda dünyada en fa^’’) tutuklu ve hükümlü bulunan 
ülkeler arasında” yer alma. ta. Ogonyok dergisi bu sayı
yı tesbit edecek belgeleri bulamayınca 24 Haziran 
1988’de İçişleri Bakanlığı’nı bu verileri “açık açık ortaya 
koymaya” davet ediyor. Aynı derginin bir yazarı şu 
anda yürürlükte bulunan “çalışma yoluyla yeniden- 
biçlmlendirme kolonileri” modeli ile “Stalinci Gulag” 
modeli arasında benzerliklere işaret ediyor.

SSCB’de çok uzun bir süredir kısıtlanan, sansüre tabi 
tutulan, 'ideolojik inceleme'den geçirilen ve yasaklanan 
hemen her tür kültürel etkinlik, -ani bir siyasal dalgalan
ma olmadığı takdirde- '90’ların eşiğinde ifade serbesti
sine kavuşacak gibi görünüyor. Resmi söylemin dışın
da, eskiden sadece yeraltından notlar ile çok sınırlı 
kitlelere ulaşabilen ve ilginç bir “ underground media” 
oluşturan SSCB kültürü, giderek, yeni resmi ideolojinin 
genişleyen sınırlan içinde kalmakla da yetinmeyeceğe 
tıenziyor. Belki, siyasal ve iktisadi dönüşümler ve tavır 
değişikliklerinin getirebileceği yeni durumları saymaz
sak, bir olası tehlikeden söz etmek mümkün: Dünya 
çapında korkutucu bir standartlaşmaya giderek yerel 
renklerini fast food'un, coke'un ve endüstriyel kitsch 
ürünlerinin popülerliğinde yitirmekte olan bir kültürel 
ortamda, SSCB’deki canlanma önemi yadsınamayacak 
bir kazanımdır ama; kendini en çok rock müziğinin yay
gınlığında gösteren ve homo sovleticus'un demokrasi 
adına daha çok tüketme özgürlüğü taleplerinde yoğun
laşan American way of life etkisi, Sovyetler Birliği’nde 
-kendine özgü de olsa- bir kitle kültürünün habercisi 
sayılabilir... Söylemeye gerek var mı, sorun Gulag’iar 
ise, tekseslilik ise; ABD’dekine benzer bir kitle kültürü, 
Sovyetlerde Stalln dönemini aratmayabilir.

HALUK GÖKTÜRK
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işçi sınıfının şekilsizleşmiş ve parçalanmış olarak grev hakkını kullanamaması işbaşında grev 
biçimini doğurdu. Aldatma kültürü olarak da adlandırılabilecek olan, yavaş ve ihmalkar bir 
tarzda çalışma, hayaU planlama verileriyle çalışma ve nihayet prim alabilmek amacıyla merkez 
tarafindan belirlenen normları sahteleriyle değiştirme gibi, yönetici ve işçilerin merkezi 
mercilere karşı birbirlerini kollayarak gerçekleştirdikleri uygulamalar da yine üretim sürecinde 
ortaya çıkan sorunlann başında geliyorlardı. İşbaşında grev uygulamasıyla bilinçli olarak 
gerçekleştirilen üretkenliğin düşürülmesi ya da durdurulması aynı zamanda toplumsal sorunlars 
müdahale edebilecek araçlardan yoksun olan doğrudan üreticilerin bu ihtilaflara vermeye 
çalışüklan bir yanıt oldu.

Dış İlişkiler

Brejnev yönetiminin karşısındaki ilk dış politika sorunu ise, öteden beri giderek ağırlaşan ve 
1969’da sınır çatışmalanna kadar ulaşan Çin Halk Cumhuriyeti gerginliğiydi. Bir diğer sorunu 
ise Doğu Avrupa ülkelerinde yaşananlar oluşturuyordu. 1968’de Dubçek iktidannı deviren ve 
Çekoslovakya’yı işgal eden Varşova Paktı ordulan, SSCB’nin, herhangi bir Doğu Avrupa 
ülkesinde başlayacak yeni siyasi oluşumlan, ülkenin sistem dışına kayma olasılığına karşı hoş 
görmeyeceğini gösteriyordu. İşgalden bir iki ay sonra Polonya Komünist Partisi Kongresi’nde 
konuşan Brejnev, “Komünist ülkelerin sadece ‘sınırlı bir egemenlik’ hakkına sahip olduklannı 
ve sosyalizm tehlikedeyse SSCB’nin müdahele etmekle yükümlü bulunduğunu” söyleyerek 
Brejnev doktrini olarak anılacak formülasyonu ilk kez dile getirdi. Brejnev, uluslararası 
politikada detant’m miman olarak bilinir; Batı Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkilerin kurulması onun 
döneminin ürünüdür. Vietnam, Arap-İsrail savaşı ve Çekoslovakya gibi sorunlardan ötürü 
gergin olan ABD-SSCB ilişkileri de, ’70’lerin başında ikili görüşmeler yoluyla bir yumuşama 
sürecine girdi, 1969’nm sonlanna doğru Helsinki’de başlayan SALT görüşmeleri, ’70’ler 
boyunca ABD ve SSCB arasında devam edecek olan silahsızlanma görüşmelerinin ilk adımıydı 
1972-74 döneminde Richard Nixon ile Moskova’da iki kez, ABD’de bir kez görüşen Brejnev; 
1974’te Vladivostok’ta Gerald Ford ile, 1979’da Viyana’da SALT II anlaşmasının imza 
töreninde James Carter ile biraraya geldi. Önemli durumlarda gerginliği sona erdirmek ve 
“dünyanın bir kazaya kurban gitmesini önlemek” üzere, ABD ve SSCB başkanlan arasında 
doğrudan iletişimi sağlayacak olan “kırmızı telefon hattı” kuruldu. Ancak bu yumuşamaya 
yönelik politika, yine aynı yıl Afganistan’ın işgaliyle sona erdi; 1980’lere gelindiğindeyse, ikinci 
bir ‘Vietnam çıkmazı’ haline gelen Afganistan sorunundan başka. Doğu Avrupa ülkeleriyle 
çıkan çeşidi sorunlar ve özellikle Polonya’daki Jaruzelski rejimi de uluslararası alanda 
SSCB’nin giderek daha sertlik yanlısı bir görünüme bürünmesine yol açıyor, 1980 Moskova 
Olimpiyadan bu nedenlerden ötürü pek çok ülke tarafından boykot ediliyordu. Daha önemlisi, 
ABD’nin SSCB’ye uyguladığı, -SSCB kadar olmasa bile, ABD’yi de olumsuz yönde etkileyen- 
tahıl ambargosuydu.

‘İleri Sosyalizm’den Ekonomik Bunabma

18 yıl boyunca Sovyeder Birliği’nin en güçlü adamı olan Leonid Brejnev’in, 10 Kasım 
1982’de, 75 yaşındayken ölmesinden sonra, bir “kapah kutu” olan Kremlin’de iktidann nasıl 
el değiştireceği üzerine çok çeşidi yorumlar yapıldı; uzun bir süre “dondurulan” Sovyet devlet 
mekanizmasında ve Parti yönetiminde önemli değişiklikler yapılması beklenmiyordu.
Uluslararası platformda, beklenmedik bir inat ve direnişle çarpışmayı sürdüren Afgan 
mücahideri karşısında askeri açıdan da başansız kalan Sovyetler Birliği, geçmişteki Macaristan 
ve Çekoslovakya işgallerinden sonra bir üçüncü handikapla karşılaşarak Afganistan. çıkmazına 
saplanmış; dış politikadaki uygulamalar Somali örneğinde olduğu gibi, çoğu Üçüncü Dünya 
ülkesinde iflas noktasına gelmişti.

1960 başlanndan itibaren Sovyetler Birliği’ni önemli bazı değişimlerin başında görenlerin sayısı 
oldukça fazlaydı. Bunu zorunlu kılacak çok sayıda gösterge vardı: Büyüme hızı sürekli olarak 
düşmekte, yapısal reform tasanlan birbiri ardına önerilmekte ve uygulanmaya çalışılmaktaydı. 
Hruşçov döneminde ‘pazar yönelimli’ mekanizmalan hedefleyen ve ağır sanayiye verilen büyük 
ağırlığı azaltmayı öngeren reform girişimleri başka bir geleneğin hakim olmasıyla boşa 
çıkanlmıştı.

Brejnev, özellikle sanayi ve tanm politikalannda geçmiş dönemin temel örgütlenme modelini 
devam ettirmiş, Stalin’in üstlendiği hızlı kolektifleştirmeden sonra kolhoz mülkiyetinden sovhoz 
(devlet çiftliği) mülkiyetine geçiş ve aktarma projesini, ağır ağır işleyen politikalarla işletmeye 
devam etmiştir. 1976-77’de “ileri sosyalizm dönemi”nin açıldığı, bunun komünist topluma 
geçişte son safhayı oluşturduğu teorisi ortaya atıldı. Bürokrasi bu yıllarda yapılan anayasa 
değişiklikleri, 25. Parti Kongresi kararlan ve ekonomik planlan ile “ileri sosyalizm”in genel 
çerçevesini çizerken sınıflann varlığının geriye dönülmez bir biçimde ortadan kaldmidığını, 
temel toplumsal kategoriler olan işçiler, kolhoz çiftçileri ve aydın tabaka arasında 
antagonizmin ortadan kalktığını, Sovyet halkı kategorisinin gerçek anlamda ortaya çıkağını ve 
SSCB için ‘restorasyon’ ve ‘geri dönüş’ olasılıklannın fiilen ortadan kalktığını ileri sürmekteydi.

Buna karşın, bürokrasi için “ileri sosyalizm” aşaması, dört uzlaştınlabilir çelişkiyi içermeye 
devam etmekteydi: İlk olarak, varlığını sürdüren tek sınıf çelişkisi olarak kabul edilen kolektif 
mülkiyet, ya da tüm halkın mülkiyetiyle devlet mülkiyeti arasında bir aynm söz konusuydu. 
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Kilise, ötedenberi Sovyet yöneticileri tarafından 
muhafazkâr b ir güç olarak eleştirilegelmiştir. Geniş 
yığınların üstte görüldüğü gibi kiliseye büyük ilgi 
göstermesi ve kilise üzerindeki baskılan protesto 
gösterileri düzenlemesi (üste sağda), kilisenin güçlü 
bir muhalefet odağı olarak algılanmasına yol açmıştır. 
Ancak özellikle silahsızlanma politikasının 
benimsenmesi ve barış temasının resmî komünist 
partilerinin propagandalarının merkezine yerleşmesiyle, 
yönetimle Kilise arasında kısmî de olsa bir ittifakın 
önünü açmıştır. Dahası, Sovyet lideri Mihail 
Gorbaçov'un, Batıda kısa b ir sürede bestseller olan 
Perestroyka adlı kitabında yer alan şu sözleri ile 
Kilise'nin hiç de yabancısı olmadığı muhafazakâr bir 
kitle kültürü eleştirisi arasında çarpıcı b ir yakınlık 
vardır: "Europa'nın kaçırılması ile ilgili eski bir Yunan 
efsanesi vardır. Bu peri masalı konusu, bugün 
birdenbire pek güncelleşmiş b ir duruma geldi. Avrupa, 
elbette coğrafyanın b ir parçası olarak yerinde 
kalacaktır: bununla birlikte, insan bazen, Batı Avrupa 
uluslarının bağımsız politikalarının kaçırılarak 
okyanusun ötesine götürüldüğü, güvenlik sisteminin 
korunması mazeretiyle ulusal çıkarlannın kullanıldığı 
şeklinde b ir izlenim edinmiyor değil. Avrupa kültürü 
üzerinde de b ir tehdit dolaşıyor. Atlantiğin ötesinden 
gelen kitle kültürünün doğurduğu bir tehdit. Batı 
AvrupalI aydınların endişesini çok İyi anlıyoruz. 
Gerçekten, derin, akıllı ve yapısı itibariyle insancıl 
olan Avrupa kültürünün, ilkel, şiddet ve pornografi 
dolu b ir kültür ile ucuz duygular, düşük değerde 
fikirler seli karşısında ikinci plana çekildiğini hayretle 
görüyoruz. Avrupa’nın bağımsız tavrına işaret ettiğimiz 
zaman, çoğu kez Batı Avrupa ile Birleşik Devletleri 
birbirine düşürme niyeti beslemekle suçlanıyoruz.
Hiçbir zaman t>öyie b ir niyetimiz olmadı ve şimdi de 
böyle b ir niyetimiz yok.”  ‘Batı kapitalizmine ve
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Batıdaki ABD hegemonyasına' yönelik klasikleşmiş 
eleştirileri tekrarlayan bu sözler aynı zamanda, 
silahsızlanma sürecinde ortaya atılan Sovyet 
önerilerinin sadece SSCB-ABD ilişkileri ile sınırii 
kalmadığını gösteren politik b ir tavrın ifadesidir.
'80'lerde Sovyet yetkilileri sık sık SSCB’nin de b ir 
Avrupa ülkesi olduğunu, aynı kültür mirasını 
paylaştığını vurgulamaya başladılar. Gorbaçov’un 
1986’lann ortasından beri dilinden düşürmediği "Ortak  
Avrupa E v i" nosyonu, bu anlamda hem silahsızlanma 
sürecinin, hem de 1992 Avrupa Bûtünleşmesi’nin 
çerçevesi içinde değeriendirilebilir. Henüz b ir ‘tasan’ 
olarak bile nitelendirilemeyecek "Ortak Avrupa Evi”  
kavramı, belirgin biçimde, Orta ve Doğu Avrupa 
Sosyalist ülkelerinin yeniden-bütünleştirilmesi 
konusunda, Perestroyka sonrası beliren Sovyet 
görüşünün de dışavurumudur. Gorbaçov bu nosyonu 
en belirgin biçimiyle 10 Nisan 198Tde Prag'da, 
Çekoslovakya lideri Husak ile yaptığı görüşmenin 
hemen sonrasında ortaya atmıştı. Bu, b ir anlamda 
Perestroyka türünden siyasal-ekonomik programların 
Doğu Avrupa'nın diğer sosyalist ülkelerinden de 
beklendiğinin İşaretiydi. '80'lerin başında ortaya çıkan 
Potonya krizi, ve 1985 sonrasında Sovyet politikasının 
Polonya’da ortaya çıkan "Dayanışma Çözümû” nü belli 
bir oranda da olsa gittikçe daha fazla destekler ve 
benimser durumda gözükmesi, bu alanda oldukça 
önemli bir itici güç oluşturmuşa benziyor. "Yeni siyasi 
düşünce bizi ‘Ortak Avrupa Evi’ fikrini ortaya atmaya 
yöneltti. Bu basitçe güzel b ir fantezi değil,
Avrupa’daki durumun dikkatle incelenmesinin 
sonucunda belirginlik kazanmış b ir sonuçtur.”  diyen 
Gort)açov, ‘Ortak Avrupa Evi’ kavramının, karşıt 
askerî-siyasal btoklara ve farklı toplumsal sistemlere 
sahip olsalar da, devletler arasında belli b ir 
bütünleşme derecesini "varsaydığını" belirtiyordu.

Bunun uzlaşmaz bir çelişki olmadığı, sosyalizmden komünizme geçiş sürecinin son aşamasında 
ortadan kalkacağı vurgulanıyordu. İkincisi yine “ileri sosyalizm” aşamasında ortadan kalkacağı 
kabul edilen “kent-kır karşıtlığı” idi. Şu anda ücretlilik, çaLşma formlan gibi açılardan sanayi 
işçilerinden bir farkları olmamasına rağmen kolektif çiftçi ve işçiler eninde sonunda statüleri 
ve yaşam tarzları açısmdan “kırsal” bir çevre içinde yaşamaya devam etmekteydiler. Bu 
ayrımın ortadan kaldınlması yolunda önerilen program ve perspektifler Brejnev döneminde 
büyük çeşitlilik göstermekteydi: Kırsal bölgelere küçük kentlerin -sonradan sanayi merkezleri 
halinde biraraya gelebilecek tarzda- inşa edilmeleri, ya da hiç bir zaman uygulanamamış olan 
büyük sanayi-merkezleri biçiminde metropol kentler oluşturmak bu önerilerden yalnızca 
birkaçıydı. Üçüncü aynm kafa emeğiyle kol emeği arasındaki farklılığın devam etmesiydi. “İleri 
Sosyalizm” aşaması için öngörülen iki çelişik gelişme sözkonusuydu bu alanda: İlk olarak el 
emeği gelişme süreci içinde gittikçe kafa emeği haline gelme özelliklerini kazanacak ve el 
emeği halinde kalmaya devam edecekti. Bu kuramın taraftarları fiziksel emek (pek £azla 
entellektüel faaliyet içermeyen) ile el emeği (birincisinden farklı olarak entelektüel faaliyetin 
katılmasına gerek duyar) arasında bir aynm yaparak, hedefi ilkinin ikinci yararma ortadan 
kaldınlması olarak saptamaktaydılar. Dördüncü ve son sırayı ise “uluslar arasındaki farklılıklar” 
almaktaydı. O Sdönemin Sovyet teorisyenleri bu aynmlaiın komünizm döneminde bile belli bir 
süre devam edeceklerini savunmaktaydılar.

’70’lerin ikinci yansından ’80’lerin ortalanna gelindiğinde bu öngörülerin büyük ölçüde 
yadsmdığı görüldü. Öngörülere göre, fekonomik ve toplumsal yaşamın düzenlenmesinde 
partinin rolü bu aşamada gittikçe büyüyecek, merkezi denetleme mekanizmalan ve idari 
denetim. Parti ile daha sıkı bir biçimde bütünleşeceklerdi. Ufukta herhangi bir reform 
beklentisi görünmüyordu. Her şey ağır işleyen Brejnev takvimine uygun olarak düşünülüyordu. 
Yine de özellikle kamu örgütlenmesi konularmda perestroyka ile başlayan tartışmalan 
anımsatan ve önceleyen bazı gerekliliklere dikkat çekilmekteydi. Bunlann arasında 
“silahsızlanma programlarmın basideştirilmesi” gibi uluslararası planda yer alan tartışmalardan, 
merkezî idarenin yükünü hafifletmek üzere yerel otoritelerin yetki ve işlevlerinin ağır ağır da 
olsa kaldınknalan bulunmaktaydı.

Brejnev ve Stalinizm

Brejnev döneminin SSCB açısından ekonomik alanda başarüı geçtiği ve planlanan hedeflere 
ulaşıldığı söylenemez. Brejnev, kendisinden önceki SSCB liderlerinden (Lenin, Stalln ve 
Hruşçov) farkh olarak yönetimi boyunca kamuoyu önüne pek fazla çıkmadı, karizmatik bir 
lider değildi, iç politikada da, sıradanhğı, renksizliği ve soğukluğuyla uyandırdığı kişisel imaja 
uygun olarak, oldukça tutucu bir politikayı izledi, geliştirdi. Stalin zamanındaki baskı ve 
sertlikten ve Hruşçov döneminin getirdiği çalkantılardan sonra, Brejnev’in işlevi, Sovyetler

1681



Glasnost, Perestroyka 
ve Sosyalizm

Sovyetler Birliği'nde '80’lerin ortalarından beri yaşa
nanlar, dünya Itamuoyunun gündemini belirlemeye de
vam ediyor. Yıllardır bürokrasinin işçi sınıfı adına iictida- 
n elinde tuttuğu, kemiideşmiş, hantallaşmış bir yapı 
içinde yönetilen, baskıcı yöntemlerle susturularak artık 
susmaya da alışmış görünen bu toplumda yıllar sonra 
bir şeyler değişiyor, farklı sesler yükseliyor. Gorbaçov'
un kişiliğinde simgeleşen glasnost ve perestroyka poli
tikaları, sınıfsal konumları ve ideolojik bakış açılarına 
bağlı olarak çeşitli toplumsal kesimleri değişik açılardan 
ilgilendiriyor. Dünya üzerinde bir nükleer savaş tehlike
sinin azalması, yumuşama ve siyasal diyalog yollarının 
yeniden açılması, güçler dengesinin yeniden kurulması, 
yeni yatırım olanakları bu açılardan bazıları. Bu gelişme
lerin sosyalistleri ilgilendiren yönü de, dünya üzerinde 
ilk sosyalist devrimin gerçekleştiği bu ülkede 70 yılı 
aşkın bir sürecin ardından yaşananların sosyalizm açı
sından taşıdığı önem.

Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov iktidara geldiğinden 
beri toplumun demokratikleştirilmesinden, düşünce öz
gürlüğünün sağlanmasından, üretim sürecinde işçilerin 
kararlara katılımının artırılmasından. Sovyet/erin yeni
den canlandırılmasından ve tamamen işievsizleşmlş, içi 
boşaltılmış ve tarihi özelliklerini yitirmiş bu kurumların 
içinin yeniden doldurulmasından söz ediliyor. Bütün 
bunlar sosyalizmin zaten doğası gereği olması gereken, 
olmazsa olmaz koşulları olduğuna göre, cevaplandırıl
ması gereken iki soru var. Sovyetler Birliği, Ekim Devri
mi'nin ardından, nasıl demokrasisiz. Sovyet/erin iktida
rının yerini partinin ve bürokrasinin iktidarının aldığı, 
yani sosyalizmin en temel gereklerinin varolmadığı bir 
toplum haline geldi? Ve bugün yaşandığı gibi, bürokra
sinin içinden başını Gorbaçov'un çektiği bir kanadın 
öncülüğüyle, yukardan reformlar yoluyla Sovyetler Blr- 
liği'nde sosyalizmin kurulması ne ölçüde mümkün?

Sovyetler Birliği'nde özellikle '70'ler boyunca yaşa
nan süreç, bugün uygulanan politikaların maddi zemini
ni yarattı. Açıkça Gorbaçov tarafından da dile getirildiği 
gibi, ülke ekonomisi tam anlamıyla iflas noktasına gel
mişti ve bir takım önlemler alınmadığı takdirde yaşanan 
bunalımın sonucunda ortaya çıkabilecek toplumsal di
namikler herşeyi kontrol edilemez bir noktaya getirme 
tehlikesini İçinde banndınyordu. Böylece uygulamaya 
konan ekonomik reformlar, Gorbaçov'un politikasının 
ana eksenini oluşturdular. Amaçlanan, sıfır noktasına 
yaklaşan ekonomik büyüme hızını yeniden artırmak, uy
gulanan merkezi plan ekonomisinin içine piyasa ekono
misinin bazı unsurlarını entegre ederek ekonominin felç 
noktasına gelmiş alanlarını yeniden canlandırmak, bi
reysel verimliliğe bağlı ücret sistemi ve işyerinde daha 
fazla çalışma disiplini yoluyla verimliliği ve üretkenliği 
artırmaktı.

Perestroykamn Sovyet halkına, özellikle de işçilere 
en azından ilk elde kazandıracağı bir şey olmadığı, tam 
tersine kendilerinden çok ciddi ve köklü fedakârlıkta 
bulunmaları beklendiği açık. Bütçede kısıntılara gidil
mesi, temel ihtiyaç maddelerine devlet sübvansiyonu
nun kaldırılması, işletmelerin hareket alanlannı geniş
letmek ve piyasa ekonomisi koşullannı yaratmak ama
cıyla fiyatiann serbest bırakılmasının ilk etkisi kendini 
yaşam standardının düşmesi şeklinde gösteriyor. Kü
çük özel girişimciliğin serbest bırakılması, özel yetenek
lere sahip bir kesimin yaşam standardının yükselmesine 
yol açarken, toplumsal eşitsizliğin artmasına da neden 
oluyor. İşletmelere işçi çıkarma olanağının tanınması 
sonucunda işsizlik tehlikesi ve bunun sonucunda da

işçiler arasında huzursuzluk artıyor.

Tüm bunların yanısıra peresfroyfcanın başarısı, hem 
Sovyetler Birliği'nin hem de Gorbaçov'un geleceği için 
belirleyici olma özelliğini taşıyor. Ve perestroykamn ba- 
şansı için halledilmesi gereken iki sorun var. Birincisi, 
yeni uygulamalar sonucunda kendi çıkarlarının tehlike
ye düştüğünü gören ve eski düzeni muhafaza etmek 
isteyen bürokrasinin içindeki tutucu kanadın muhalefe
tini kırmak, İkincisi de halkın desteğini sağlamak. Gor
baçov'un programını şimdiye kadar uygulanmaya konu
lan diğer ekonomik reform programlanndan farklı kılan, 
ona eşlik etmesi, kitle desteği sağlaması için uygulama
ya koyduğu glasnost politikası oldu. Demokratikleşme, 
katılım, parti-halk/işçi sınıfı ilişkilerini yeniden düzenle
me, açıklık, kendisinden istenen fedakârlıklann karşılı
ğında nimetler olarak halka sunuldular. Bu nedenle, 
Sovyetler Birliği'nde uygulanan reformların gerçek içe
riğini perestroykamn oluşturduğu, glasnostun ise onun 
bürokrasinin büyük çoğunluğu tarafından pek istenme-

kadar hızlı bir yenileşme ve saydamlaşmaya sahne ol
muyor; şüphesiz bürokrasinin iktidarının bu alanlarda 
birincisinden çok daha doğrudan bir biçimde söz konu
su olmasından, bürokrasi içinden gelen muhalefetin bu 
alanlarda çok daha güçlü olmasından dolayı bu böyle.

Diğer yandan Gorbaçov'un kendisi tarafından, Sov- 
yetlerin “siyasi iktidar organları ve sosyalist demokrasi
nin temeli" olarak rolünün yenilenmesi gerekliliğinden 
bahsedilmesine, Sovyetlerin etkisinin azalması yüzün
den parti organlannın işlevi ve gücünün bu denli artmış 
olduğunun belirtilmesine rağmen, sonuç olarak amaçla
nan Sovyetlere yalnızca yerel düzeyde, bir anlamda be
lediyeler türünde; ve üretim birimlerinde esas olarak 
fabrikaların yönetimine katılmayı sağlayacak işyeri sov- 
yetieri türünde, yeniden işlevlerini belirli ölçüler içinde 
kazandırmak, bunun dışında merkezi iktidann yine par
tinin elinde kalmasının amaçlandığı da açık. Yani siyasal 
alandaki reformlar, bürokrasinin ve partinin iktidannın 
yerine Sovyetler yoluyla işçi sınıfı iktidannın tesis edil-

"Yoldaşlarl Bakanlığımız yeniden yapılaşmalı ve yeni 
b ir tarzda çalışmaya başlamalıdır!" Ünlü Krokodil 
mizah dergisinde çıkan ve reformların bürokrasi 
tarafından algılanma biçimini alaya alan b ir karikatür. 
Hegel'in Hukuk Felsefesine Eleştiri's/nde Kari Marx 
bürokrasiyi şöyle tanımlamaktaydı. "Bürokrasi devletin, 
toplumun manevi özünün sahibidir, bu onun özel 
mülkiyetidir. Bürokrasinin genel ruhu, kendi içinde 
hiyerarşi aracılığıyla, dışarıya karşı kapalı b ir birlik 
olarak korunan gizliliğidir, gizemidir. O nedenle açığa 
çıkmış olan devletin özü ve devlet zihniyeti 
bürokrasiye kendi gizemine karşı b ir ihanet gibi 
görünür. Otorite onun bilgisinin ilkesidir ve otoritenin 
tanrısallaştırıiması onun zihniyetidir. Ancak onun kendi 
içinde spiritüaiizm keskin bir materyalizme, pasif

yen, ama şimdilik tahammül edilen eşlikçisi olduğu söy
lenebilir.

Glasnost, Gorbaçov reformlannm hem ülke içinde halk 
ve işçi sınıfı içinde en fazla destek bulan alanını oluştur
du, hem de Sovyetler Birliği toplumunu uzun zamandır 
durağan, tepkisiz ve her türlü değişime kapalı bir top
lum olarak değerlendiren batılı kamuoyu arasında en 
büyük yankıyı uyandırdı. Glasnost, üç ayn alanda açık
lık ve saydamlığı öngörüyor. Birincisi ve günlük hayata 
en doğrudan yansıyanı, düşünce ve ifade özgürlüğü, 
basın özgürlüğü, kültürel alanda tanınan özgürlülcler. 
Artık Sovyetler Birliği’nde yıllarca yasaklanmış kitaplar 
yayınlanabiliyor, filmler gösterilebiliyor, gazeteler şim
diye kadar tabu olan pek çok konuda yazabiliyorlar, 
yeni dergi ve gazeteler çıkabiliyor. Sovyetler Birliği top
lumu, uzun yıllardan beri ilk kez kendi ülkesi ve dünya
daki gelişmeler hakkında bilgi edinebilme olanağına sa
hip. İkinci alan devlet aygıtının modernleştirilmesi, üçün- 
cüsü de parti ve çeşitli iktidar kurumlannın daha açık 
bir yapıya kavuşturulması. Bu son iki alan, birincişi

itaatin, otoriteye olan inancın, sabit biçimsel davranış, 
sabit temel ilkeler, görüşler, gelenekler 
mekanizmasının materyalizmine dönüşür. Tek tek 
bürokratlarda devlet işleri özel işe, daha yüksek 
mevkiler peşinde koşmaya, kariyer yapmaya dönüşür. 
Bürokrat ilk olarak gerçek yaşamı maddi bir yaşam 
olarak değerlendirir, çünkü bu yaşamın ruhu 
kendisinin bürokrasi içindeki, kendi için yalıtılmış 
varoluşuna sahiptir. İkinci 
olarak, yaşam bürokratın kendisi için, bürokratik 
yaklaşımın nesnesi haline geldiği oranda, maddidir, 
çünkü onun ruhu bürokratın kuralıdır, amacı kendisinin 
dışındadır, varoluşu büro varoluşudur. Devlet artık, 
aralarındaki bağın tâbiyet ve pasif itaat olduğu, farklı 
sabit büro özleri olarak varlığını sürdürür."

meşini hedef almıyor.

Bu noktada ortaya bir sorun daha çıkıyor. Sovyetler 
Birliği'nde yaşanan sürece bir kitlesel hareketin, bir 
işçi hareketinin sonucunda girilmedi. Reformlar, ortada 
değişim talebiyle ayağa kalkan kitleler olmadan uygula
maya kondu. Zaten işin ekonomik yönüne bakıldığında, 
perestroyka uygulamalarının nitelikleri gereği, bir işçi 
hareketi sonucunda gerçekleşmediğini görmek müm
kün. İşçi sınıfının perestroykaya verdiği destek, onun 
kendi gündelik çıkarlarıyla çakıştığı noktalarla sınırlı ka
lıyor. Buna karşılık glasnost'un da sistemin esnekleş
mesi açısından önemli sonuçlar ürettiği, ülke içindeki 
etkilerinin yanısıra, Sovyetler Birliği'nin ve dünya çapın
da da genel olarak bu ülkedeki sistemle özdeşleştirildiği 
için sosyalizmin itibarını artırdığı da bir gerçek. Glas
nost ve perestroyka yukardan aşağıya, yöneticiler tara
fından (statüko ve onun meşruiyeti sorgulanmadan) yö
netilenlere haklar tanımak şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadarki gelişmeler gösteriyor ki, ekonomide
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Reiormlar

yeniden yapılanma henüz umulan iyileşmeyi göstermelc- 
ten uzak kaldı. Oysa yine çoğu gözlemcinin birleştiği 
nokta, Gorbaçov’un İktidarda kalmasının koşulunun pe- 
restroykanm başarılı olmasına bağlı olduğu şeklinde. 
Perestroyka sonucunda tıenüz kendi yaşam koşulların
da iıerhangi bir iyileşme hissetmeyen kitlelerin ise Gor- 
baçov’a ve onun reform çizgisine verdiği destek sınırlı. 
Yeniden sesini yükseltmeye başlayan sol muhalefet g/as- 
nostu destekliyor ve bu alanda daha radikal adımlar 
atılmasını talep ediyor, ama perestroyka konusunda ay
nı şey sözkonusu değil. İşçi hareketi ise, kömür işçileri
nin greviyle, ilk kez ülke çapında kitlesel bir boyut ka
zandı ve (genellikle batı kamuoyuna yansıtıldığının aksi
ne) işçilerin Gorbaçov ve perestroyka'/\ hiç de öyle des
teklemediği ortaya çıktı. Glasnost sayesinde Sovyetler 
Biriiği toplumu, yalnızca aydınlar ve sanatçılar düzeyin
de değil, tüm sınıfsal katmanlar düzeyinde yıllar süren 
siyasai apatiden kurtulmuş, yeniden politize olmaya baş
lamış görünüyor.

Belki de Gorbaçov’un iktidara gelmesinden beri yaşa
nanların, sosyalizmin geleceği ve uluslararası sosyalist 
hareket açısından taşıdığı en büyük önem de burada 
yatıyor. Stalin döneminde şiddet yoluyla susturulan, 
herhangi bir inisiyatif geliştirmelerine İzin verilmeyen 
kitieier, Brejnev döneminde siyasal açıdan sessizlik, 
ilgisizlik, güvensizlik ve umutsuzluk İçine girmişlerdi. 
Bu siyasai edilgenliğin bir anda ortadan kalkması, yerini 
kendi kaderlerini kendi ellerine almaya karar veren kitle
lerin, bürokrasinin kendilerine bahşettikleriyle yetinme
yip gelişmeleri kendi istedikleri yöne çekmek için bu
günden yarına harekete geçmeleri beklenemez. Ama 
glasnost bunun koşullarını oluşturuyor. Yine aynı şekil
de, herhangi bir kitlesel ayaklanmanın mutlaka sosyalist 
amaçiaria gerçekleşeceğini de ileri sürmek mümkün de
ğil. Nitekim çeşitli Sovyet cumhuriyetlerindeki milliyetçi 
ayaklanmalar da bunu gösteriyor. Buna karşılık, Sibirya
lI maden işçilerinin grevi de bir karşı İşaret. Sovyetler 
Birliği’nde nicel açıdan çok güçlü olan İşçi sınıfı, son 
grevlerle harekete geçtiği zaman taleplerini bürokrasiye 
dayatabildiğini hem kendisine, hem de karşısındaki güç
lere kanıtladı.

Sovyetler Birliği’nde sosyalist demokrasinin kurulma
sı ancak Sovyef/erin üretim birimlerinde, yerel ve bölge
sel düzeyde, ülke çapında özgür seçimlerle oluşturulan 
gerçek denetim ve yönetim organları haline getirilmele
riyle mümkün olabilir. Bunu, bürokrasinin Gorbaçov’un 
önderliğindeki modernist kanadından beklemek, onun 
doğası gereği reformları ancak kendi iktidarını ve çıkar- 
lannı tehlikeye düşürmediği ölçüde uygulamaya koya
cağı gerçeğini gözardı etmek anlamına gelir. Sovyetle- 
rin gerçek işlevlerine kavuşması, “ içlerinin yeniden dol
durulması” , bürokrasinin iktidarının sona ermesi, bü
rokratların sahip oldukları tüm imtiyazları yitirmeleri de
mektir. Bu anlamda, bürokrasiden kendisini ortadan kal
dıracak bir eyleme girişmesini beklemek de ancak tarih
te şimdiye kadar hiçbir örneği görülmemiş bir mucizeyi 
beklemekten farklı bir şey olmaz.

Sovyetlerin işçi sınıfının, halkın gerçek iktidar organ
ları haline gelebilmeleri, herşeyden önce tabandan, kit
lelerin kendi inisiyatifleriyle oluşturdukları kurumlar ola
rak ortaya çıkmalarına bağlıdır. Bu ise, ancak en önemli 
toplumsal güç olan işçi sınıfının eylemi sonucunda orta
ya çıkabilir. Sovyetler Birliği işçi sınıfı çok uzun süre 
örgütsüz, eylemsiz, tepkisiz, parçalanmış bir sınıf ola
rak kaldı. Bugün, Ekim Devrimi’nin ardından tarihinde 
ilk kez bu durumun sona erdirllmesinin koşulları oluş
muş gibi görünüyor. Gorbaçov’un amaçladığından farklı 
bir sosyalist demokrasinin oluşumu da ancak onun ken
di eylemiyle kendi İktidar organlarını kurmasıyla, kendi
si için çizilen sınırların dışına çıkmasıyla mümkün olabi
lecek.

FÜGEN UĞUR

Birliği’nde sistemi bir düzene sokmak, rayına oturtmak oldu; bu da, atılım ya da reformlarla 
değil, sistem içindeki çeşidi gruplarla uzlaşmalarla sağlandı. Hruşçov’a iktidardan el 
çektirilmesinden itibaren Brejnev yönetimi, parti ve bürokrasi yapılarını bozacak önemli ve 
büyük çaplı değişikliklere girmekten sürekli olarak kaçındı; üst düzey yöneticilerinin pek ço| 
hayatlarının sonuna dek mevkilerini koruduklarından, Brejnev dönemi sık sık gerontokrasi 
(yaşlılar iktidan) olarak da anılmıştır. Örneğin, daha sonraki dönemlerde Andropov ve 
Gorbaçov tarafından değiştirilen Brejnev dönemi yaşlı kuşak yöneticilerinin sayısı 6 bini 
geçiyordu. Pek çoğunun değiştirilmediğini, bir kısmının da yaş haddiyle veya ölüm sonucu 
görevlerini bıraktıklan düşünülürse, Brejnev döneminde Parti ve devlet kadrolannın nasıl 
kemikleştiği daha iyi anlaşılabilir.

Bu dönem boyunca rejim aleyhtarlan ya da politik muhalifler, Stalin dönemindeki yöntemleri 
‘bertaraf edilmediler ama, iç politikada takındığı sert tutumdan hiçbir zaman ödün vermeyen 
Brejnev tarafından daha ince yöntemlerle etkisiz bırakıldılar. Uzun sûren Brejnev dönemi, 
Hruşçov’un Stalin eleştirileri sonrasında Stalinizmin -o zamanlar sanıldığı gibi- kolayca ortada: 
kalkmadığını, Stalinizmin gölgesinin Parti ve devlet kadrolannda olduğu kadar halk üzerinde 
de etkili olmaya devam ettiğini kanıtladı. 1962’de Parti içinde Yeni-Stalinistler olarak 
adlandırdığı çevrelere karşı tasfiyeye yönelik bir mücadele başlatan Hruşçov ile Poiitbüro 
içindeki taraftarlan, iki yıl sonra Yeni-Stalinizme yenik düştüklerinde, SSCB’de Stalinizmin 
soluk bir kopyası olan Brejnev politikalan yavaş fakat kararlı bir şekilde uygulamaya konmay 
başlanmıştı. Stanilizm savunucusu sosyalist örgütlenmelerin sayısı gittikçe azalmakla birlikte 
dünya sosyalizminin temel tartışma odaklanndan birisinin hala Stalin dönemi, bu dönemin 
tarihsel olarak çizdiği teorik ve siyasal çerçeve ve ondan günümüze kalanlar olduğu 
söylenebilir; çünkü Stalinizmin, Hruşçov tarafından eleştirildiği gibi salt bir “kişi 
putlaştıniması” tesbitiyle çözümlenemeyeceğini, “silik bir kişiliğe” dayanan Brejnev rejimi ortay 
koymuş, hem SSCB’de, hem de Batı da Stalinizmi sadece Jozef Stalin dönemindeki 
uygulamalarla sınırlı görme eğilimi terkedilmeye yüz tutmuştur. Lenin’in savunduğu biçimiyle 
işçi ve emekçilere dayanan Sovyetler iktidan ve halkın siyasal ve etkin silahlandıniması 
perspektiflerinin devletin güçlendirilmesi adına terkedilmesini temsil eden Stalinizmin Hruşçov 
dönemindeki mahkum edilişi, Brejnev döneminde resmi ağızlarda yadsınmaya devam edilmesi, 
hatta günümüzdeki reformlar çağında pek çok yönüyle çağdışı kalmış bir uygulama tipi olara 
kabul edilişi bile, onun aslında çok tanıdık bir sima, uygulamalar ve örgütlenmeler dizisi 
olduğu gerçeğini gözardı etmek anlamına gelmemektedir.

Stahnizm, köklerini belki de Ekim Devrimi’nin ilk yıllannda ortaya çıkan, proletaryanın sınıf 
düşmanlannı yenilgiye uğrattiktan sonra onlar üzerinde nasıl egemenlik kuracağını ve 
sürdüreceğini içeren proletarya diktatörlüğü tartışmalannda bulmuştu. Aslında proletarya 
demokrasisi anlamına gelen proletarya diktatörlüğü, bu egemenliğin aracından başka bir şey 
değildi. Sorun birdenbire devralınmış bulunan devlet aygıtının ne yapılacağı sorusuna 
dönüşüverince, anarşistlerin önerdiği gibi toptan ortadan kaldınlamayan ve hâlâ varlıklannı 
sürdüren sınıf düşmanlanna karşı ayakta tutulması gerektiği kabul edilen devlet aygıtım, 
altedilmiş sınıf mensuplannm temsilcilerinden başka kimse tarafından işletilemeyeceği 
anlaşılmış ve burjuvazinin bürokrat kadrolan devlet aygıtını işletmek üzere yeniden ‘göreve’ 
çağnhrken, öte yandan kapitalist yapılan yadsıyan devlet yorumu bu olguyu gizleyebilecek biı 
tarzda sürdürülmüştü. Stalinist baskıcı aygıt, bu anlamda devletin bu işlevine lafta uygunluk 
gösterdiğinden, Leninist devlet nosyonundan ve proletarya diktatörlüğü tanımından 
aynimamıştı; oysa devletin -iktisadi ve merkezileştirici rolü, toplumsal refahı sağlama 
programlannı yürürlüğe koymakla sorumlu tutulması- gibi işlevleri burjuva devlet anlayışının 
da özünü oluşturduğundan, gerek Stalin döneminde, gerekse daha sbnra bu işlevleri açısmdan 
sürekli güçlendirilen Sovyet devlet mekanizması, tarihinin hiçbir döneminde gerçek proletarya 
diktatörlüğünü gerçekleştirememiş, dolayısıyla hiçbir zaman da demokratik olmamıştı.

Reform İhtiyacı: Andropov ve Çemenko Dönemi

Gerek Sovyet ekonomisindeki kroniklenmiş ükanma gerekse SSCB’nin uluslararası ilişkilerinde 
karşılaştığı sorunlar -Afganistan bunalımı, .ABD politikalannm Reagan döneminde aldığı 
biçimler vb.- Brejnev’in Kasım 1982’de ölmesinden sonra yönetimi sürdürecekleri gerek 
ekonomi gerekse uluslararası siyaset alanında farklı tutumlar benimsemek zorunda bırakıyordu 
Andropov’un Parti Genel Sekreterliği’ne getirilişi SBKP içinde reformcu bir kesimin yükselişini! 
belirginleşmesi anlamına geliyordu. Brejnev’in ölümünün yaklaştığı bir sırada, Andropov KGB 
Başkanlığı’ndan istifa ederek Parti Sekretaryası’ndaki görevine döndü, 12 Kasım 1982’de ise 
SBKP Merkez Komitesi tarafından Genel Sekreterlik’e seçildi. Andropov dönemi, özellikle erkeı 
gelen ölümünden dolayı, bir refotm dönemi olmadı. Andropov ekonomik verimsizliğe, merkez 
planlamadaki aksaklıklan daha özerk işletme yapılan sağlayarak gidermeye, ekonomi 
yöneticilerinin kapkaççılığına karşı önlemler almaya yönelik önerilerde bulunmasına ka*şılık, 
açık-seçik bir reform programı 26. Parti Kongresi’ne sunulmadı. Andropov’un ani ölümüyle 
birlikte, Brejnev dönemi statükocu eğilimin en üst düzey temsilcisi olan Konstantin Çemenko 
Parti Genel Sekreterliği’ne seçildi. Bu dönemde Hruşçov döneminden beri ilk olarak, SSCB’de 
reforma olanak sağlayan bir durumun var olup olmadığı tamşma konusu haline geldi. 
Andropov’un reform önerilerinin merkezi planlama aygıti tarafından benimsenmemesinin 
yarattığı bunalım, plan hedeflerine bir türlü ulaşılamamasmdan doğan ve Gosplan’m  doğrudan 
doğruya suçlanmasına kadar varan bir gerginliğe yol açtı. Çemenko döneminin sonu
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“gerontokrasi’’nin de egemenliğinin sonu oldu. Andropov kadrolannm en önde gelenlerinden 
biri oian Mihail Sergeyeviç Gorbaçov’un ve reformculann yükselişi Çernenko döneminde de
devam etti.

Gorbaçov Dönemi: G lasnost ve P erestroyka

1985’de Mihaıl Gorbaçov’un Genel Sekreterlik’e seçilişiyle SSCB’de yaşlı kuşağın saltanatı sona 
erdi. Hemen bu tarihte SSCB’de başlatılan ve Gorbaçov’un siyasal kişiliğine, ya da Gorbaçov 
kadrolanna indirgenemeyecek boyutlara çıkan ‘demokratikleşme, yeniden yapılanma ve açıklık’ 
süreci, SSCB’de çok uzun bir süredir tıkanmış ve dondurulmuş yapılann değiştirilmesi 
gereğinden doğuyordu; Toplumun daha iyi bir hayat standardı, daha çok özgürlük gibi 
talepleri bir yana, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yitiren Sovyet teknolojisi, bürokratik 
merkezi planlama ve bürokrasi yüzünden artan kaynak israfı gibi pek çok global sorun da, 
sistem içinde bir reformun gerekliliğine işaret ediyordu.

Gorbaçov ve kadrosunun SBKP’nin başına geçtiği Ekim 1985’de gerçekleştirilen SBKP Merkez 
Komitesi Toplantısı’nda, Sovyetler Birliği’nin glasnost ve perestroyka ile damgalanan yakm 
geçmişinin belki de ilk işarederi olan son derece önemli bir kaç taslak görüşüldü. Bunlar, 
SBKP Programı’nın yeni önerilerle biçimlenmiş bir taslağı, 12. Beş Yıllık Plan gündemindeki 
'SSCB’nin İktisadi ve Toplumsal Gelişimi’ üzerine bir ön taslak çalışması ve 2000’e kadar 
geçerli olacak genel bir iktisadi strateji programı üzerine gerçekleştirilecek öneriler, aynca 
SSCB yasalanyla ilgili değişiklikler üzerine açılan bir tartışmaydı.

Mihail Gorbaçov. açılış raporunda bu taslak ve tartışmalann tümünün son derece büyük bir 
siyasal öneme sahip olduğunu vurguluyordu. Toplantıdan birkaç ay önce. Nisan 1985’te 
yapılan Merkez Komitesi Ara Toplantısı’nda öncelikle teknolojik geri kalmışlık ve buna bağlı 
olarak gelişmesi muhtemel bir ikrisadi bunalım tartışma gündemine getirilmişti. Gorbaçov’dan 
önce Andropov’un kısa süren iktidannda bu tür konular Parti içinde eleştirilere hedef olmuş 
ve 26. Parti Kongresi iktisadi yapılaşmadaki bu kritik noktalan, özellikle teknolojik hantallık, 
işletmelerin verimsizliği, üretim-tüketim ilişkilerinin düzensizliği gibi konulan ön plana 
çıkararak vurgulamaktan geri durmamıştı. Ancak 1986-1990’lan kapsayan yeni Beş Yıllık Plan 
döneminin sahne olacağı tartışmalan başlatan, öncelikle Ekim 1985’deki Merkez Komite 
Olağan Toplantısı oldu. Gorbaçov ’80’lerde Sovyet iktisat sisteminin karşı karşıya kaldığı 
önemli ve yıpratıcı bunalımı Perestroyka başlıklı kitabında şu sözlerle ele alıyordu: “ ’70’lerin 
ikinci yansında, bir ara, ilk bakışta izahı güç bir şey oldu. Ülke hızını kaybetmeye başladı. 
Ekonomik başansızlıklar sıklaştı. Güçlükler birikmeye, daha da kötüye gitmeye başladı ve 
çözümlenmemiş sorunlar arttı. Sosyalizmin yabancısı olduğu tıkanma ve diğer olgular 
toplumun yapısında belirginleşmeye başladı. Toplumsal ve ekonomik gelişmeyi etkileyen bir 
‘fren mekanizması’ oluştu. Bütün bunlar, bilimsel ve teknolojik devrimin, ekonomik ve 
toplumsal ilerlemeye yeni ufuklar açtığı bir sırada oldu.” Bir perestroyfeü’nın gerekli olduğu 
açıkn ve Sovyet ekonomik yaşamında etkili değişiklikler üretebilecek böyle bir süreç, Sovyet- 
Batı ilişkilerinden başlayarak pek çok alanda önemli tutum değişikliklerini de zorunlu 
kılacaktı.

Cenevre- Reykjavik- Washington Zirveleri

İşte, 1985 Cenevre Zirvesi ile başlayan Gorbaçov’un silahsızlanma atağı ve önerileri, bu 
türden bir maddi zeminin ve gereksinimlerin bir ifadesi olarak tarih sahnesine çıktı. Doğal 
kaynaklarının önemli bir bölümünü, üretici güçlerin en verimli, gelişkin ve vasıflı bireylerini, 
yaranlan toplumsal zenginliğin, toplumun bireylerinin ve bunu gerçekleştiren doğrudan 
üreticilerinin yaşam düzeyini yükseltmekte kullanılabilecek olan önemli bir kısmını emperyalist 
ülkeler ile girişilen silahlanma yanşmda harcayan SSCB için bu durum son derece ciddi 
yapısal sorunlan beraberinde getiriyordu. Emek sürecindeki vierimlilik ve üretkenlik düzeyi bu 
yanşı aynı koşullar altında ve aynı araçlarla sürdürebilmeyi olanaksız kılıyordu. Silah 
sanayisinde yaratılmış olan teknolojik düzey, genel olarak diğer ürünlerin üretim teknolojisine 
aktanlamıyor, yani bu bilgi ve teknoloji yaygınlaştınlamıyordu. Sovyet yöneticilerini bu alanda 
düşünmeye ve farklı davranmaya iten nedenler bunlardı ve yol açtıklan süreç tüm dünyadaki 
silahlanma yanşını doğrudan etkileyecekti.

Böyle bir girişimin. Batıdaki askeri-sınai kompleks tarafından kendi çıkarlanna aykın olarak 
değerlendirilmesi kaçınılmazdı. Ancak Gorbaçov için, özellikle Andropov döneminde başlayan, 
ABD-Avrupa aynşması üzerine tasanlar kurmak mümkündü. Sonuçta, yalnızca silahlanmanın 
yavaşlatılmasının değil, silahsızlanma perspektiflerinin de yolunu açacak bir süreç başlatılabildi. 
Gorbaçov, Sovyet silahsızlanma politikasında önemli bir değişiklik yaparak konuyu Avrupa 
açısından ortaya koydu. Gorbaçov’a göre, silahsızlanma yolunda şimdiye kadar somut adımlar 
atılamamasınm temel nedenini bütün teknik ve stratejik tartışmalann Avrupa’daki devletlerin 
sınırlı katılımı ve dünyanın geri kalan bölümünün toptan katılım yoksunluğu koşullan ainnda 
gerçekleştirilmiş olması oluşturuyordu. Üstelik stratejik silahlann smırlandınlması görüşmelerinin 
politikacılann bile aynntılanna inemeyecekleri bir teknik aynnn ve kılı kırk yancı bir 
karşılıklı güvensizlikler oyunu haline dönüşmesi, sonuçta etkisiz kalmasma yol açıyordu.
Nükleer silahlanmaya karşı kitlesel gösterilerin başgösterdiği, yoğun bir nüfusa ve kentleşme 
oranına sahip olan Avrupa kıtası, silahlanmanın temel merkezlerinden biri haline gelerek,
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Kızılordu, II. Dünya Savaşına kadar ‘işçi ve köylü 
sınıfının ordusu’ mücadele araçlarından biri olma 
vasfını lam olarak kaybetmiş değildi. II. Dünya Savaşı 
sonrası, özellikle Soğuk Savaş döneminde son 
derecede ttelirleyici olacak b ir çelişkiyi ve yetersizliği 
de sınıflarûstü b ir ordu yapısını, askeri verimlilik 
kaygılarını ve buna bağlı burjuva örgütlenme biçimini 
tohum halinde içermekteydi. Savaş sonrası Kızılordu 
dünyanın en büyük nükleer güçlerinden birisi haline 
geldi. Dahası Macaristan, Çekoslovakya ve Afganistan 
işgallerinde saldırgan ve "emperyalist”  b ir gücün 
temsilcisi olarak gösterilme şanssızlığına da düşmüştü. 
Bunda Ordu’nun örgütlenme biçiminin olduğu kadar
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‘işçi sınıfını ve Sovyet halkı’nı temsil etme biçiminde 
varolan bir aykırılığın da rolü vardı. 1986 sonrası 
reformların orduyu tam anlamıyla kapsamadığı, ondan 
uzak durduğu söylenebilir. Gene de Kızılordu’nun 
askeri doktrini önemli dönüşümlere hazırlanıyor gibi: 
Genel Kurmay Başkanı Moyseyev Sovyet askerî 
doktrinini açıklarken, yumuşama ve silahsızlanma 
yolunda amaçladıklarının savunma yönelimli b ir askerî 
oluşuma geçmek yönünde olduğunu söylemekteydi. 
Üstelik, Sovyetler açısından ayrıcalıklı Batı ülkeleri 
konumuna gelen Fransa ve İngiltere g ib i nükleer silah 
sahibi ülkelerin ABD-SSCB karşıtlığının içinde 
tutulmayacağı da belirtmişti.

nükleer silahlardan oldukça yüksek bir oranda nasibini alıyordu. Kıtayı ikiye bölen sınmn iki 
yanında üç milyonu aşkın asker nüfusunu besleyen ordular birbirleriyle karşı karşıya 
gelmekteydiler. Nüfus yoğunluğunun bu kadar yüksek olduğu bir bölgede, salt konvansiyonel 
(klasik) düzeyde sınırlı bir savaş bile son derece tahrip edici olacaktı. Bu, yalnızca 
konvansiyonel silahlann yıkıcı gücünün II. Dünya Savaşı’ndakilere göre birkaç kat yüksek 
oluşundan değil, Avrupa’da odaklanan kimyasal ve nükleer sanayilerin (neredeyse 200’ü bulan 
nükleer santral) savaş sırasında büyük bir olasılıkla uğrayacaklan kazalann kıtayı yaşanamaz 
bir hale getireceği gerçeğinden de doğmaktaydı.

Gorbaçov’a göre, kurulacak en güçlü savunma sistemi bile, bugünkü silahlann niteliği 
yüzünden hiçbir devlete kendini yalnızca askeri-teknik araçlarla savunma olanağını 
bırakmamaktadır: “Güvenliğin sağlanması siyasal bir sorun olarak gündemdedir ve bu yalnızca 
siyasal yollardan çözümlenebilir. Güvenlik, sonsuza dek ceza korkusu, yani ‘müdahale’ ve 
‘yıldırma’ doktrini üzerine kurulamaz.” SSCB dış politikası, Avrupa’ya ilişkin tavnnı. Batı 
Avrupa’da yaygın bir şekilde destek gören, taraflann sadece SSCB ve ABD’den ibaret olmadığı, 
bu iki ülke arasındaki ilişkilerin ötesinde, güvenliğin ancak uluslararası anlamda karşılıklı ve 
her ülke için geçerli anlaşmalarla sağlanabileceği temel gerçeğine dayandırmak eğilimindeydi.

Nitekim nükleer silahlan, konvansiyonel silahlan, kimyasal silahlan, asker indirimini ve diğer 
tüm düzeyleri kapsayan silahsızlanma görüşmelerinde ortaya gelen öneriler, içerikleri ve 
yaklaşımlan itibariyle bu maddi zemini ve nedenleri yansıtıyordu. 1985 Cenevre Silahsızlanma 
Konferansı sırasında biraraya gelen Gorbaçov ve Reagan, “stratejik silahsızlanma” alanında ve 
ona bağlı olarak “nükleer silahlanmanın uzaya taşınmaması” ve “orta menziUi nükleer 
füzelerin sayı indirimi” konulannda sözlü mutabakata vardılar. Sovyetler Birliği perspektif 
üzerindeki anlaşmanın salt sözlü olarak kalmaması için 1 Ocak 1987’de nükleer denemeler 
konusundaki tek taraflı moratoryum süresini uzattı. Reykjavik Zirvesi’nde de somut bir başan 
elde edilememesine karşın bir yıl sonra, Washington’da bir ilk adım olarak orta menzilli 
nükleer füzelerin sayı indirimi ve karşılıklı denetim sistemleri üzerinde anlaşma imzalandı. 
Teknik anlamda Avrupa’nın süreç dışında bırakılması, yalnızca Thatcher rejimi tarafından 
değil, bağımsız olarak nükleer korunmalannı sağlamlaştırmak düşüncesini elden bırakmayan 
dünyanın üçüncü büyük nükleer gücü Fransa ve ABD’nin nükleer koruma şemsiyesini 
kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalan Federal Almanya tarafindan da kuşkuyla karşılandı.

Washington anlaşmasından sonra tartışmalar, Avrupa ülkelerinin NATO içindeki baskısıyla, 
Sovyetlerin çok güçlü olarak değerlendirildiği konvansiyonel silahlanma alanına kaydınldı. 
Gorbaçov yönetimi bu alanda da önemli tavizler verdi. Doğu Avrupa’daki birliklerinden 
önemli bir kısmını tek taraflı olarak geri çekme karannı uyguladı.

Böylelikle maddi zorunluluklann dayatması ile şekillenmeye başlayan silahsızlanma görüşmeleri 
süreci, ’80’lerin başlannda gündeme geldiği düşünülen yeni bir soğuk savaş tehlikesini bu 
konjonktürün devamı süresince ortadan kaldırdı.

Sovyetler Birliği, henüz 1946’da, nükleer silahlann yasaklanması önerisini ortaya atan ilk 
ülke olmuştu. ’80’lerin uluslararası siyasal konjonktüründe silahsızlanma sürecinin 
başlanimasını öngören teklif de, “sıfır çözüm”ün ilke olarak kabul edildiği bir dünyada 
yine Sovyetler Birliği’nden gelmekteydi. Cenevre-Reykljavik-Washington sürecinde SSCB, “kitleler 
tarafından anlaşılabilir” ve “teknik bakımdan aynntılardan anndınimış” bir silahsızlanma öneri
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"Sosyalizm in Ö nlenem ez  
Çözülüşü'' Ü zerine

Sovyetler Birliği’nde ve sosyalist bloida ’80’ierin ilgin
ci yarısında başlatılan reformlara, ild büyük kampa ayrıl
mış dünyanın “hür dünya’’ kesimi kayıtsız kalamazdı; 
Batı kamuoyu önce "perestroyka" ve “glasnost" gibi 
Rusça sözcüklerin anlamını öğrendi, sonra da Sovyetler 
Birliği ve sosyalist iktidarlar hakkında geçmişe oranla 
çok daha fazla bilgilendikçe genel yargılarını değiştir
mek zorunda kaldı ve 20. yüzyılın İkinci yarısındaki belki 
en önemli siyasal değişmeyi ilgi, heyecan, merak ve 
bazen de kaygıyla izledi... SSCB’de varlığı inkar edile
mez hale gelen ve ülkenin ABD kamuoyu nezdinde bile 
imajını baştan aşağı değiştiren siyasal ve toplumsal 
gelişmeleri açıklığa kavuşturmak, yorumlamak ve bir 
tutum belirlemek konusunda Batılı siyasetçilerle - 
aralarında Kremlinolog olarak bilinen ‘teknik adamların’ 
da bulunduğu- uzmanlar seferber oldular. İktisadi ve 
siyasal açıdan birbirine geçmiş ilişkiler ağının yarattığı 
bir symbiosis içinde yaşayan süper güçlerden birisinin 
yepyeni oluşumlara gebe olması, dünya çapındaki ikti
sadi ve siyasal dengelerin tekrar gözden geçirilmesini 
gerektiriyordu çünkü; SSCB ve reel sosyalizmin yapısal 
dönüşümleri üzerine yapılan her yorum, her analiz, be
raberinde bu çözümlemelere dayanan yeni bir senaryo
yu getiriyordu... Ancak, siyasai açıdan Batı karşısında 
bir ‘kapalı kutu’ olan SSCB’deki siyasal gelişmeler üze
rine, siyasal kişiliklerle nomenklatura içindeki oyunlara, 
karşıtlaşmalara bakarak fikir yürütme, senaryolar kurma 
anlamına gelen Batı Kremlinolojisi, SSCB’de olup biten
leri anlamamanın, bu konuda bilgilenmemenin ve anla
yışsız bir ‘hür dünya’ dili yaratmanın yöntemlerinden 
biri haline geldiğinden, oluşturulan senaryolar da 
SSCB'yi Batı ölçütlerine göre yargılamaktan ve yeni 
oluşumlar karşısında güçler dengesinin nasıl korunaca
ğına ilişkin önlemler tasarlamaktan öteye gitmiyordu.

Genel kanı, reel sosyalizmin büyük bir bunalım içinde 
olduğuydu; özellikle ABD’deki yorumlar, ‘komünist impa
ratorluğun çözülmekte olduğu’ doğrultusundaydı. An
cak SSCB ve öteki sosyalist ülkeler bu bunalımı ‘kapita
lizme dönüş’ ile sonuçlanacak reformlarla aşacaksa, 
dünya pazarında ABD’nin karşısına Japonya ve birliğe 
doğru giden Avrupa’dan sonra yeni bir dev dikileceğin
den, bu zaten ABD’li Kremlinologlar tarafından da ger
çekleşmesi istenen bir senaryo değil... ABD’nin, Polon
ya dışındaki sosyalist ülkelerde ’80’lerin başındaki sta
tükonun bozulmasına çok sıcak bakmadığı da kolaylıkla 
gözlemlenebilir; hem uluslararası siyasette NATO gibi 
ittifakların varlığını ve gerekliliğini tehlikeye düşürdüğü, 
hem de ortadan kalkmaya yüz tutan alışıldık ‘komünizm’ 
imajı iç siyasette olduğu kadar Amerika’nın alışılageldik 
dış siyasetinde de artık bir tehdit unsuru olmaktan çıktı
ğı için... ABD’nIn “hür dünyanın koruyuculuğunu” sür
dürebilmesi, ancak bu hür dünyayı tehdit eden kızıl 
bir tehlikenin varlığı inandırıcılığını yitirmediği sürece 
mümkün olabildiğinden; belki Beyaz Saray’ın ve Penta- 
gon’un tercih edecekleri değişim, SSCB’nin kapitalist 
dünyayla tam bir entegrasyona giderken, iç ve dış siya
sette eski katı tutumunu sürdürmesi olabilirdi... Yine 
de. Batılı uzmanların, Gorbaçov’un bir darbe ile iktidar
dan düşmesi ve SSCB’nin sertlik yanlı siyasetlere dön
mesini olasılık dahilinde gördükleri ve bundan özellikle 
endişe duydukları söylenebilir: ABD’de yeni-sağın da 
kabul ettiği gibi, süper güçlerin ’80’ler İçinde girdikleri 
yumuşama sürecinden ani bir geri dönüş, her iki tarafın 
da aleyhine sonuçlanacaktır. Çünkü, sosyalist ülkelerde 
merkezi planlamadan ve demokratik çoğulculuğun ger- 
çekleştlrilemeyişinden doğan iktisadi bunalım, sadece 
sosyalist bloğa özgü değil; ’80’lerde yaşanan, bir dünya 
bunalımıdır ve hatta denebilir ki. Batı liberalizminin bu
nalımı, en az sosyalist bloğun yaşadığı bunalım kadar 
derin ve köklüdür. Artık, İki bloktan sadece birinin buna

lıma gireceği bir uluslararası konjonktür tasarlamak ola
naksızdır. Bu nedenle, sosyalist bloktaki reform hare
ketleri, Batılı bazı Kremlinologiarın göstermeye çalıştığı 
şekliyle “ iflas etmiş bir sistemi ayakta tutma çabası” , 
ya da ortodoks Marksistierin gördüğü gibi “sosyalizm
den ödünler veren bir revizyonizm” değildir. Bu hare
ketleri, 70’lerin başından itibaren giderek ağırlaşan bir 
bunalımı yeni iktisadi yapıların kurulmasıyla aşma, sis
temdeki tıkanma yollarını giderme ve bunlara paralel 
olarak -hem toplumsal talepleri karşılama, hem de yeni 
yapılanmayı destekleme doğrultusunda- demokratikleş
me ve siyasal açıdan saydamlaşma çabası olarak yo
rumlamak gerekiyor.

“ DAHA FAZLA SOSYALİZM”

20. Parti Kongresl’nin uyandırmış olduğu etkiye ben
zer bir sarsıntı yaratan SSCB 27. Parti Kongresi’nde 
kabul edilen programa göre, tüm Sovyet ekonomisi 1 
Ocak 1988’den itibaren yepyeni bir döneme ve yapılan
ma sürecine girecekti. Gorbaçov kadrosunun önde ge
len iktisadi danışmanlarından Abel Aganbegyan’ın ön
görüsüne göre de, bu yeniden yapılanma programı, Sov
yet sanayi üretim hacminin yüzde 60'ını sağlayan üretici 
ve işletmeleri kapsıyordu. Bu tarihten başlayarak, prog
rama dahil edilen üretim birimleri ve işletmeler, bunun 
için hazır olsalar da olmasalar da, belli bir verimlilik 
esasına göre kendilerine çekidüzen verecekler, ve çalış
malarını kendi kaynaklarından finanse etmekle yükümlü 
tutulacaklardı.

Parti kongresinin çizmiş olduğu genel perspektifler
de, “sosyalizmin gerçek kazanımiarından” geriye adım 
atmanın söz konusu edilemeyeceği ısrarla vurgulan
maktaydı. Kurulacak olan yeni iktisadi yapı elbette, geç
mişteki gibi tüm halkın mülkiyeti olarak tanımlanan “sos
yalist mülkiyet sistemi” üzerine inşa edilecekti. Bölüşü
mün çalışma esasına göre yapılmaya devam edeceği 
vurgulanıyor, demokratik merkeziyetçilik, para-mai iliş
kilerinin yoğunlaştırılması gibi ilkelerde geçmişe göre 
herhangi bir yenilik önerilmiyordu. Mihail Gorbaçov, 
konuşmalarında sık sık, yeniden yapılanma mekanizma
larının, yukarıda adı geçen kazanımlardan ödün vermek 
anlamına gelmediğini, aksine bu kazanımların güçlendi
rilmesine hizmet edeceğini belirtmekteydi. Gorbaçov 
kadrosu ve Parti Kongresi, reform siyasetini daha fazla 
sosyalizm ilkesiyle formüle etmekteydi.

Abel Aganbegyan’a göre, işletme biçimlerinde yapıla
cak reformlar, yeniden yapılanmanın iktisadi mekaniz
malarının geliştirilmesinde anahtar rolü oynamalıydı. Ön
görülen dönüşüm, mikro düzeyde yönetsel işletme me- 
todlarından iktisadi bir işletme metodu anlayışına geçiş
ti. Bu programa, iktisadi alanda bir demokratikleşme 
süreci eşlik edecekti.

O tarihten önce SSCB’de yönetsel işletmeciliğin yön
temleri, Devlet Plam’nda belirtilen yönergeler doğrultu
sunda biçimlenmekteydi. Bu, her yıl (beşer yıllık planlar 
uyarınca) tüm iktisadi sistemin bir piramit şeklinde yu
karıdan aşağıya yeniden düzenlenmesini gerektiriyor
du. Yönergeler, Devlet Planlama Komitesinden çıktıktan 
sonra bakanlıklara ve Cumhuriyetlere, oradan da sanayi 
işletmelerine ve çiftliklere ulaşmaktaydı. Hantal ve ve
rimsiz olarak görülen, işte bu iktisadi yönergeler meka- 
nizmasıydı; yani üretimin “yönergeler doğrultusunda” 
yürütülmeye ve düzenlenmeye çalışılması... İşte Perest
royka tarafından yıkılması öngörülen sistem buydu: İkti
sadi alandaki değişimin temel aracı da, işletmeleri kendi 
üretim ve girdilerini, maliyet hesaplamalarını doğrudan 
tüketici taleplerine göre ayarlamaya zorlayacak bir sis
temi kabul etmekti.

Bu durum, aslında sosyalist planlamanın tüketici ta
leplerini karşılayabilme konusunda eskiden beri tanışık 
olduğu bir zorluğa tekabül etmektedir; Zorluk, pazar 
mekanizmalarının belli bir ölçüde de olsa kısıtlanmasını

gerektiren sosyalist planlamanın; toplumsal fonlarla tü
ketim harcamalannın kontrolünün tamamına yakınını elin
de tutması nedeniyle, gerçek tüketici taleplerini her 
bakımdan -niteliksel ve niceliksel olarak- belirlemedeki 
yetersizliğinden doğmaktaydı. Kapitalist sistemlerde ser
best bırakıldıkça rasyonel bir biçimde çalıştığı varsayı
lan arz-talep mekanizmalarına bırakılmış üretim-tüketim 
ilişkisi sosyalist sistemde büyük bir dönüşüme uğra
maktadır ama, özel mülkiyet rejiminin ortadan kaldırıl
ması ve yerine halkın (ya da devletin) mülkiyetinin geçi
rilmesiyle birlikte piyasa mekanizmaları tümüyle orta
dan kalkmaz, sadece belli bir ölçüde kısıtlanarak, mer
kezi planlamanın denetimi altına alınmaya çalışılırlar. 
Staiin döneminde formüle edilmiş olan bir görüşe göre, 
bu durumun temel nedeni SSCB gibi sosyalizme geçmiş 
bir ülkede, sosyalist devlet mülkiyeti ile kolektif çiftlik
ler mülkiyeti arasında ortaya çıkan bir uyuşmazlıktır. 
‘Herkese emeğine göre’ dağıtım yapılması öngörülen 
bir sistemde, böyiesi bir yapılanma, tüketici taleplerinin 
kesin olarak hesaplanmasının olanaklı olmadığı koşul
larda pazar mekanizmalarına, ve öncelikle arz-talep me
kanizmasına belli bir oranda ihtiyaç duyacağından; mer
kezi planlamanın sosyalist karakterinin yönetsel- 
bürokratlk bir yönerge mekanizması uyarınca sağlandı

ğı bu ortamda öngörülen yeniden yapılanma, işletmele
rin ‘verimlilik’ ve tüketici talepleri gibi mikro-iktisat me
kanizmalarına uymalarıyla gerçekleştirilebilir.

Sovyet toplumbilimci Anatoli Butenko, Perestroyka’- 
ntn üç yıllık geçmişinin en büyük başansı olarak bürok
ratik ve devlet güdümündeki sosyalizmden ‘gerçek’ sos
yalizme geçiş yönünde atılan İlk adımları görmekteydi. 
Butenko’ya göre, Lenin’in ölümünden sonra sosyalizm 
kavramı Stalin’in görüşleri doğrultusunda önemli deği
şikliklere uğratılmıştı. O dönemde sosyalizmin inşaası 
temel olarak, devlet kontrolünün tüm sanayi üretim araç
larına yayılması ve köylü hanelerinin yüzde 100 koope- 
rasyonu olarak algılanmaktaydı. Devlet baskısından kit
le kıyımlarına, her türlü keyfilikten yasadışılığa kadar 
bütün yolların bu hedef uğrunda mübah görüldüğü Sta
lin döneminde yürürlüğe konan siyasetlerle Sovyet top
lumu önemli bir değişim sürecini tamamladı: Özel mülki
yet ortadan kaldırıldı ve binlerce kolektif çiftlik İle işlet
me inşa edildi. Sosyalizmin Stalinist kavrayışla biçim
lenmiş yapılanması, Sovyetler Birliği’nde ’30’ların son
larına doğru tamamıyla yerleşti: Ülkede Parti ve Hükü
met bürokrasisi tarafından denetlenen bir devlet İdari 
sosyalizmi kuruldu. Oysa sömürücü sınıfsız bir yaşamın

1686



rvciui iiiiai

sosyalistçe bir yaşamla tam tamına özdeş olmayabilece
ği, zamanla açıklık kazanmaya başlayacaktı... Sosyaliz
min inşaası, aynı zamanda sosyalist demokrasiyle kamu 
lıayatmın kısıtlanmasının eşlik ettiği bir kuruluş süreci 
lıaiine gelmişti ve bu yüzden klasik Marksizmin ‘Kışla 
Sosyalizmi’ adını verdiği bir toplumsal-siyasâl yapılaş
ma biçimine denk düşüyordu.

Perestroyka yanlısı kadrolar, iktisadi ve '  /asal re
form programiannı, büyük ölçüde mikro düzeyde ger
çekleştirilebileceği umulan değişimlere v» aenel olarak 
üretim işletmelerinin idari talimatlara değil, temel iktisa
di mekanizmaların gerektirdiği kıstaslara uymalan ge
rektiği düşüncesine bağladılar. Bu açıdan işletme biçim
lerinin reformu, bir anlamda onların merkez talimatlan- 
na bağımlılıktan belli bir ölçüde kurtarılmaları yoluyla 
gerçekleştirilebilirdi. Bu alanda, global ''üzpyde yer alan 
bir gözlem de rol oynamaktaydı: '80'lere kadar Sovyet 
iktisadi yaşamında varlığını sürdüren piyasa mekaniz
maları -ücret, değişim ve kâr gibi- belli bir ölçüde Sov
yet dış ticaretinin büyük ölçüde dünya kapitalist siste
minin içindie gerçekleştirilmesi zorunluluğuyla meşru
luk kazanmaktaydı. Hatta '30'larda Parti içinde bu tür 
kapitalist mekanizmalann kolektifleştirmeye karşın hâlâ

Gorbaçov döneminin 
özelliklerinden birin i de 

' yöneticilerin toplumda 
popülerlik kazanma 
çabalan oluşturuyordu. 
İktidara geldiği ilk 
günlerde Sovyet halkının 
pek alışkın olmadığı bir 
iş yaparak sokaklara 
c’l'xn Gorbaçov, önüne 
gelenle konuşup sohbet 
ediyor, sorunlarını 
tartışıyor, eleştirileri 
dinliyor ve Sovyet 
televizyonu da bu 
görüntüleri yayınlıyordu.

nasıl yaşayabildiği konusunda ortaya çıkan eleştirileri, 
Stalin dış ticaretin bu etkisinden söz ederek bertaraf 
etmişti. Dünya ekonomisinin her alanda yeni bir bütün
leşme sürecine girdiği günümüzde ise bu etki çok daha 
belirleyici olsa gerek... Dünya iktisadi sisteminin, Avru
pa ve Japonya gibi yeni devlerin işin İçine gittikçe daha 
fazla katılmalarıyla girdiği yeni bütünleşme dönemi, 
SSCB’den ve diğer sosyalist ülkelerden de hayati bir 
seçim yapmalannı talep etmekteydi. Dönemin özgül kon
jonktürü içinde '29 Büyük Buhranından pek de fazla 
etkilenmediği, kapitalizmin genel bunalımına karşı bağı
şıklık kazanmış olduğu ilkece kabul edilen sosyalist 
ekonomiler de, '70’lerden itibaren artık bu tür bunalım- 
iann evrensel etkilerinden rahatlıkla uzak durabilecek 
gibi görünmüyorlardı. Eninde sonunda SSCB bir ‘dünya- 
gücü’ haline dönüşmüştü ve dünyanın herhangi bir ye
rinde vuku bulacak bir olay İle dolaylı ya da çoğu zaman 
doğrudan bölgesel çatışmalara yol açan İktisadi buna
lımlar karşısında kayıtsız kalamazdı. Siyasal ve iktisadi 
konjonktür, 1929’da olduğundan çok farklıydı...

Daha da önemlisi. Barış İçinde Birarada Yaşama öğre
tisinden geri adım atmadıkça yeni bir Açıklık siyasetini 
oluşturmaktan vazgeçmek de pek olanaklı görünmüyor

du. Brejnev döneminde edinilmiş kazanımlar olarak ka
bul edilen böyle bir öğretiden vazgeçmek ise, özellikle 
Dünya çapındaki Nükleer Bloklaşma sistemi veri olarak 
kabui edildiğinde son derecede tehlikeli sonuçlar doğu
rabilecekti. Perestroyka, nükleer silahsızlanmanın Sovyet 
ekonomisine yapacağı katkıların yanısıra, böyle bir dü
şünce çizgisi doğrultusunda oldukça geniş tutulmuş 
bir silahsızlanma siyaseti paketiyle birlikte dünya kamu
oyuna sunuldu. Cenevre 1985, Reykljavik 1986 ve Was
hington 1988, belki de dünya yakın tarihinde ilk kez 
silahsızlanmada somut sonuçlann elde edilebilmesini 
sağlayan önemli adımlardı. Üstelik bu alandaki yeni pers
pektiflerin ortaya çıkışı, tam da Batı’da Yeni-Sağ’ın 
1980 sonrası artan bir güçle egemenliğini kabul ettirdiği 
bir döneme rastladığından; uluslararası platformdaki yu
muşamanın özellikle SSCB’deki perestroyka siyasetine 
bağiı olduğunu, ayrıca Batı'nın, -yeni sağın en popüler 
simgesi Reagan tarafından “Şeytanın İmparatorluğu” 
olarak tanımlanan- SSCB’den gelen bu tür bir talebi, 
dünya ölçeğindeki iktisadi ve siyasal bütünleşme yü
zünden reddetmek durumunda olmadığını göstermesi 
açısından ilginçtir. Böylelikle, Gorbaçov’a göre henüz 
somut sonuçlann yeterince elde edilememesine ve sü
recin başlangıç evresinde bulunulmasına rağmen, SSCB- 
ABD ilişkilerinde yeni bakış tarzlannın hakim kılınabil
mesi yolunda ciddi adımlar atılabileceği dünyaya göste
rilmiş oldu.

DEMOKRASİNİN YENİDEN YAPILANMASI

SSCB’de öngörülen köktenci yeniden yapılanma prog
ramı, iç ve dış siyasette hayata geçirilmeye başlanan 
açıklık ve saydamlık ilkeleri olmaksızın gerçekleştiriie- 
mezdi. Bu açıdan, perestroykamn, sadece iktisadi çık
mazlan aşmak ve üretim-tüketim faaliyetlerini daha ras
yonel şekilde düzenlemek üzere hazırlanmış bir iktisadi 
programdan ibaret olmadığı açıktır. Sözkonusu yeniden 
yapılanmanın yerleştirilmesi SSCB’deki bütün hatın sa
yılır güç odaklannın ve çevrelerinin ortak bir talebi ola
rak belirdi. Oysa, özellikle bunun nasıl gerçekleştirilme
si gerektiği konusunda ve aynntılarda ortak olarak be
nimsenmiş tek bir görüş ortaya çıkmadı. Herşeyden 
önce, Gorbaçov kadrosunun böyle bir yeniden-yapılanma 
talebiyle ortaya çıkışından sonra ülke dev bir tartışma 
alanına dönüşüverdi. Genel Sekreterin konuşmalannda 
yakındığı ve bazan sert bir dille mahkûm ettiği ‘tutucu 
güçler’ bir yana, reformların süratle yürütülmesine ve 
bir sonuca eriştirilmesine taraftar olan pek çok kişi ve 
grup Perestroyka’mn ‘evrimci’ bir tavırla ortaya konulu
şunun karşısına çıkmaya başladılar. Parti’nin ve Gorba
çov’un bu konudaki uyanian çoğunlukla bir ‘itidale davet’ 
biçiminde lıeiirdi. Onlara göre böyle bir devrimci yeniden- 
yapılanma girişimi aynı zamanda çok büyük riskleri de 
göze almayı gerektirmekteydi ve şimdilik hareketin taşı
yıcısı konumunda olan Parti ve kadrolan açısından önemli 
bir sorumluluğu ihtiva ediyordu.

SBKP 1986 Şubat 27. Kongresi’nde ortaya çıkan re
form önerileri konusunda Neue Zürcher Zeitung adlı 
Batı Alman gazetesi, “ Devrim değil, sadece merkezi 
planlama ekonomisi çerçevesinde sınırlı bir dönüşüm 
harekâtı bekleyebiliriz...” yorumunda bulunuyordu. 
SSCB’de radikal bir dönüşümün ne anlama gelebilece
ğini, hang yönlere doğru evrim göstereceğini sayısız 
senaryoyla ciltler ve kütüphaneler doldurmuş bulunan 
Batılı Kremlin uzmanlan, nedense SSCB’deki yeni yöne
limleri anlamamak konusunda birbirleriyle yanşma içine 
girdiler. Hatta Batı Marksistlerinin bile, SSCB'de şimdi
ye kadar birşeylerin pek de iyi gitmemiş olduğu konu
sundaki geçmiş pek çok gözlemlerine karşın SSCB'deki 
yeniden-yapılanma siyasetinin genel bir çerçeve içinde 
de olsa önceden değerlendirmiş, hatta tahmin etmiş 
oldukları da söylenemez. Eski bardaklarda yeni votka 
içileceği konusunda emin görünen bu şüpheci görüş, 
herşeyin eskisi gibi kalamayacağı hakikatinin kendisini 
Sovyetlere büyük bir güçle hissettirdiği bir dönemde 
yapılması zorunlu olan tahlilleri gerçekleştirme gücün

den yoksun görünüyordu. Oysa Perestroyka’mr\ dör
düncü yılında serbest rekabet ekonomisinin en ateşli 
yandaşlan dahi Sovyetler Birliği’nin örgütlenme mode
linde herhangi bir değişiklik yapmanın hayal olduğu 
görüşünü terketmiş görünüyorlar. “Gorbaçov’un konuş
ması ve ortaya koyduğu veriler, halka çalışkanlığın ve 
girişimciliğin yeniden değer kazandığını gösterdi. Bu, 
halkta yeni bir seferberlik duygusu yaratabilir. SBKP 
Başkanı, Amerikan Başkam’nın yaptığı gibi bir iktisadi 
sıçramanın zeminini açabilir. İktisadi açıdan güçlenen 
ve modernleşen bir SSCB dünyadaki güçler dengesinde 
değişiklik yaratabilir ve Sovyet modelinin çekiciliğini 
arttırarak Üçüncü Dünya’da önemli dönüşümler getire
bilir. Batılı gözlemciler bu süreci dikkatle izlemelidir
ler.” Bu sözler, burjuva kampında SSCB’deki değişme
lerin yaratacağı sonuçlardan gerçekten bir korku duyul
duğunu açığa vurmaktadırlar. Onyıllar boyu kendinin 
meşrulaştınimasında SSCB’deki durumu bir başvuru kay
nağı, kötülüğün bir örneği olarak gösterip duran burjuva 
sözde-liberal düşüncesi gerçekten de, Gorbaçov’un be
lirttiği gibi can alıcı bir tehlikeyle, “düşmanını kaybetme 
tehlikesiyle” karşı karşıya kalmıştır. Anlaşılan, Batı’nın 
1986’da içine girmiş olduğu tehlikeli bir toplumsai-iktlsadi 
bunalım paniğine bu korku da eklenince. Batı liberal 
düşüncesi için hayat pek o kadar kolay olmayacaktır.

Perestroyka’ya en ciddi muhalefet, elbette bürokrasi
den gelecekti... Hızla dal budak salan Sovyet bürokrasi
si, geçmişte kağıt üzerinde pek çok önemli sorunu çöz
müş, planları hedeflere vardırmış, başansızlık durumun
da da hedefleri değiştirerek kalkınma probleminin her 
zaman üstesinden gelmeyi bilmişti. Bir Rus atasözü 
“kâğıt herşeyi kaldırır" demiyor muydu? Bürokrasinin 
Sovyet Ansiklopedisi’nin sayfalarında yer alan ve ‘mev
kilerin kişiler dışındaki varoluşunun meşrulaştırılması' 
tanımı, Perestroyka yanlısı kadrolar tarafından sertçe 
eleştirilmeye başlandı. Bu, her şeyden önce, ‘bürokrat 
kişiliğine karşı' bir saldın, hatta bir savaş kampanyasıy- 
dı. Dergiler okuyuculannı ‘bürokratlann dayanılmaz dav
ranış ve hatalarına’ dikkat çeken yazılar göndermeye 
davet ettiler: Bürokrasi kamuoyu önünde mahkemeye 
çekiliyordu. Gorbaçov’un da pek çok vesileyle onayladı
ğı bir çok görüşe göre, bürokratlar ve bürokrasi, Perest- 
royka’mn ve demokratikleşmenin önünde son derecede 
önemli birincil engeli oluşturmaya devam etmekteydi
ler. Ve pek çok bölgede ‘milliyetçilik’ görünümüne bü
rünen pek çok hareket, aslında yerel bürokrasinin yeni
den yapılanmaya karşı direnişinden başka bir şey değil
di... Ancak bu hareketlerin, kaynaklan ne olursa olsun, 
yeniden yapılanmanın önünde ciddi bir tehdit oldukları 
da açıktır.

’70’lerin başlangıcından itibaren Batı’da devrimci pers
pektifin bir ölçüde geri çekilmesi, devrimci hareketlerin 
kendi içsel sorunlanna olduğu kadar, sosyalist ülkeler
deki gelişmelerin yarattığı düş kınkiıkianna da bağlıydı. 
Ancak, bugün “yan-devrim” atmosferinde ilginç bir si
yasal ve toplumsal anarşi sergileyen SSCB ve reformla
ra yönelen Doğu Avrupa ülkelerindeki büyük sorunlar 
ve çıkmazlar, “sosyalizmin çöküşüne” dair değil, “ reei 
sosyalizmin” uygulanışına ilişkindir. Bir ütopya, bir he
def, bir “ toplumsal proje” olarak sosyalizm hâlâ yeni 
bir dünya önerecek gizilgücü içinde taşımaktadır ve 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Tienanmen ile, Polonya’da 
Katolik kiliseyle, Sovyetlerde Batı tipi demokrasinin 
yerleşmesiyle, hatta Macaristan’da “haik cumhuriyeti” 
sıfatının reddiyle...kendilerini ifade eden birbirlerinden 
son derece farklı dönüşümler, 20. yüzyılın başında uy
gulamaya konan büyük bir deneyin yeni adımlan olarak 
görülmelidir. Ve hiç kimse, -bir tür “ maliyet/verim” çö
zümlemesi yaparak- kimi zaman çok şeye mal oian bu 
“deneylerin” , elde edilen/edilecek kazanımlara değip 
değmeyeceğini sorgulayarak daha iyi, daha yaşanası 
bir dünya olasılığını, bu olasılığı gerçek kılmak için veri
lecek çabayı yadsıyamaz...

ULUS BAKER
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programını masaya getirmişti. Buna göre üç safhada ele ahnacak silahsızlanma sürecinin 
birinci safhasında, SSCB ve ABD ellerinde bulunan ve diğer ülkeyi menzili içinde tutan 
nükleer silahlann yansını beş-sekiz yıl içinde ortadan kaldıracak, uzay silahlan programlan 
yürürlüğe konmayacaktı. İkinci safhada 1990 sonrası 5 ya da 7 yıl içinde dünyadaki diğer 
nükleer güçler silahsızlanma sürecine dahil edilecekler, önce bu ülkelerin elindeki nükleer 
silah miktan dondurulacak, arkasından, Sovyet ve Amerikan silahsızlanması devam ederken, 
onlar da ellerinde bulunan nükleer başhklan imha etmeye başlayacaklardı. En geç 1995’de 
başlaniması gereken üçüncü safhada ise elde kalan tüm nükleer silahlann ortadan kaldınlması 
tamamlanacakn.

Bu süreç, 1999’dan itibaren dünya üstünde tek bir nükleer silahın kalmamasını öngörüyordu. 
Bu safha, dünya üstüne bir daha nükleer silahlann getirilmemesini garantileyecek evrensel bir 
anlaşmayla noktalanacaktı. Silahsızlanma üzerine tamşmalann başansının sıfır çözümün etkin 
bir biçimde benimsenmesi koşuluna olduğu kadar, nükleer silahlardan annmış bir dünyanın 
gittikçe daha fazla “konvansiyonel” tabanlı bir militarizmi tamşma konusu haline getireceği de 
beklenebilir...

Gorbaçov’un 1986’nm ortasından beri dilinden düşürmediği “Ortak Avrupa Evi” nosyonu, 
bu anlamda hem silahsızlanma sürecinin, hem de 1992 Avrupa Bütünleşmesi’nin 
çerçevesi içinde değerlendirilmelidir. Bunun sebebi açıktır; silahsızlanma süreci, Batı ve 
Orta Avrupa’yı, dünyanın herhangi bir başka bölgesinden çok daha büyük bir güçle 
etkilemektedir.

Öte yandan, henüz bir tasan olarak adlandınlamayacak olan “Ortak Avmpa Evi” kavramı, 
belirgin biçimde, Orta ve Doğu Avmpa ülkelerinin yeniden bütünleştirilmesi konusunda, 
perestroyka sonrası beliren Sovyet görüşünün de dışavummudur. Gorbaçov bu nosyonu en 
belirgin biçimiyle 10 Nisan 1987’de Prag’da, Çekoslovakya lideri Husak ile yaptığı görüşmenin 
hemen sonrasında ortaya atmıştı. Bu, bir anlamda perestroyka türünden siyasal-ekonomik 
programlann Doğu Avmpa’nın diğer ülkelerinden de beklendiğinin işaretiydi.

’80’lerin başında ortaya çıkan Polonya bunahmı ve 1985 sonrasında Sovyet 
politikasının Polonya’da ortaya çıkan “Dayanışma Çözümü”nü belli bir oranda da olsa 
gittikçe daha fazla destekler ve benimser dummda gözükmesi, bu alanda oldukça önemli bir 
itici güç oluşturmuşa benzemektedir. “Yeni siyasal düşünce bizi ‘Ortak Avmpa Evi’ 
fikrini ortaya atmaya yöneltti. Bu basitçe güzel bir fantezi değil, Avmpa’daki dummun 
dikkatle incelenmesinin sonucunda belirginlik kazanmış bir sonuçtur” diyen Gorbaçov,
‘Ortak Avmpa Evi’ kavramının, karşıt askeri-siyasal bloklara ve farklı toplumsal 
sistemlere sahip obalar da, devletler arasında belli bir bütünleşme derecesini varsaydığını 
belirtiyordu.

Sanayide Ekonomik Reformlar

1 Mart 1986’da SBKP Tl. Kongresi’nde onaylanan yeni parti programı kritik somniann geniş 
ölçüde tartışma konusu edildiği bir metin haline geldi. Glasnost ve perestroyka kavramlannın 
ortaya anlması ile birlikte reformcu kadrolann önüne bir anda pek çok güçlük çıkıverdi. 
Planlama hedeflerinin açıklıkla seçilebilmesi için gerekli olan kummlardan ve araçlardan 
yoksunluğun ortaya çıkması, bunlann içinde belki de en yıkıcı olandı. 1986-90 Beş Yıllık 
Plan Dönemi için kabul edilen hedeflere ulaşılmasındaki zorluklar çarpıcıydı; hatta bu konuda 
yapılan tartışmalarda Plan hedeflerini geliştirmenin bir tarafa bırakılması, yani Plan’m askıya 
alınarak farklı ve daha kendiliğinden hedeflere yönelinmesi yönünde teklifler de ortaya 
atılmışa. Buna karşm hedefin Plan tarafindan global bir strateji çerçevesinde belirlenmesinin 
yaratacağı uyancı etki, reformlar için zomniu görülmekteydi. Böylece Gorbaçov’un deyimiyle 
"Perestroyka'mn birinci evresi”nde gerçekleştirilen temel başan, ihtiyaç duyulan psikolojik 
havanın ülke çapında uyandıniması oldu. Gorbaçov’a bu anlamda aşınlıklar ve tutuculuklar 
arasında dengeleyici bir siyasal mekik rolü oynamak düşmekteydi. Parti’nin şimdiye kadar 
üsdendiği bazı görevlerden geri çekilmesi, mudak bir biçimde işleyen iktidanndan belli bir 
oranda vazgeçmesi ve alanı demokratikleşmeye açması gerekmekteydi. Parti ile hükümet 
işlevleri arasında bir aynm; hükümetin ve bakanhklann ekonomi faaliyederin aynntılanyla 
uğraşma zomnIuluğunun kısıtlanması ve adem-î merkeziyetçiliğin ekonomi ve siyasal 
düzeylerde güçlendirilmeye çalışılması, bu uygulamalann temel araçlanm oluşturdular.

Gorbaçov’un önde gelen ekonomi danışmanlarmdan Abel Aganbegyan’a göre değiştirilmesi 
zorunlu olan idari işletme yöntemleri. Devlet Plam’nm özgül taliinatlanna göre 
oluşmmimaktaydı. Bu dummun ortadan kalkışıyla birlikte işletmeler kendi planlanm tüketici 
taleplerinin oluşturduğu bir paket çerçevesi içinde saptamak ve gerçekleştirmek serbestisine 
kavuşacaklardı. Burada unutulmaması gereken, Sovyet ekonomisinin' bugün veri olan 
koşullannda devletin hala talebin çok büyük bir yüzdesini denetimi altmda tutmaya devam 
edeceğiydi. Reform planına göre, şu anda savunma sanayü ya da büyük inşaat sektörü gibi 
alanlan neredeyse tümüyle kapsayan devlet talebi, toplam üretim çıkosımn üzerinde, her yıl 
gittikçe azalan bir kesime yönelmeye başlayacaktı. Bir kural olarak devlet talepleri sistemi, 
tüketici mallanyla hizmçt sektörünü kapsamayacak, bu alanlarda planlar dağıam sisteminden
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Klasik Marksist teori, teknoi(yiden kaynaklanan 
problemlerin teknoiojinin kendisi tarafından değil, 
içinde yer aldığı toplumsal yapı tarafından yaratıldığını 
ileri sürmektedir Oysa, teknolojinin tjambaşka bir 
toplumsal yapı içinde geliştiği sosyalist ülkelerdeki 
sorunlar, esas itibariyle Batı'dakilerden çok farklı 
olmamıştır. Marksizmin teknolojiye t>akış açısına en 
önemli alternatif, "endüstri sonrası"na ilişkin 
teorilerdir: Gerçekten de, "işletmecilik devrimi"nin ve 
hizmet sektörünün giderek önem kazanmasının eşlik 
ettiği bilimsel ve teknolojik devrim, enformasyon ve 
bilginin giderek birer üretici güç haline geldiği bir 
yapı oluşturma yolundadır SSCB'nin teknoloji 
konusundaki çıkmazı da burada görülebilir; 80'ii 
yılların dünyasında SSCB'nin karşı karşıya kaldığı en 
önemli teknokijik protriem, enformasyon teknolojilerine 
uyum sağlama sorunudur. Enformasyon teknolojisi 
tyilgisayar ve yonga üretiminden ibaret olmadığından, 
bir üretici güç haline gelen enformasyonun etkin bir 
şekilde kullanımı, sosyalist toplumda belli bir oranda 
çoğulculuğa ve açıklığa yönelmeyi gerektirir 
mantığından hareketle perestroika koşullannda 
yöneticiler, bilgi akışını verimlileştirmek için çalışanlarla 
daha aktif bir iletişim kurmaya teşvik ediliyorlar 
(üstte). Sanatçı Mihail Romadin’in Giasnost dizisinden 
yanda görülen afişi ise "Bütün iktkiar Sovyettere" 
skıganıyla kitlelerle doğrudan iletişim kurma çağnsı 
yapıyor.



Reioriniar

gelen taleplere göre, tüketicinin istekleri hedef alınarak biçimlendirilecekti.

Talep paketini derlemiş bulunan bir işletme, temel ekonomik göstergelerini tahmin etme 
işlemine girişecek, gerekirse kredi talebinde bulunacak ve kredi veren banka ile sözleşme 
biçimini belirleyecekti. Maliyet ve kâr tahmini hesaplarım gerçekleştirdikten sonra ortaya çıkan 
tablo uyannca, çalışma kolektifinin gelir toplamı belirlenecekti. Ücret fonu ise doğrudan 
doğruya çalışmanın sonuçlanna bağlı olacaktı. Yani plan ne kadar başansızsa, sözleşme 
sayılan ve alınan taleplerin toplam miktan ne kadar azsa, ücret fonu o kadar düşük olacak 
ve çalışma kolektifine düşen kâr miktan o ölçüde azalacaka. Modernleştirme, amortisman, 
konut ve toplumsal-kültürel amaçlı yapı inşaadan ile ek ödenekler için aynlacak para da 
üreticilerin kârlanna oranlanacaktı.

Böylece işletmelerin daha büyük bir bağımsızlığa kavuşmalan ve özkaynak, özfinans ve 
özyönetim niteliklerine daha fazla sahip kılınmalan umulmaktaydı. Aganbegyan bu nitelikleri, 
işletmelerin yeni ekonomik statülerinin özü olarak görmekteydi. Reformculann görüşüne göre 
ancak bu koşullara sahip bir üretim kolektifi, elinde bulunan üretim araçlannm hem sahibi, 
hem denedeyicisi hem de işletmecisi haline getirilebilirdi. Bu arada böyle bir mekanizmanın 
yerleştirilmesiyle üretim kuruluşlan tam maliyet muhasebesi yapabilecek bir konuma 
kavuşacaklardı. Tam maliyet muhasebesinin sağlayacağı diğer bir olanak da, işletmelerin 
kullandığı bütün kaynaklann -doğal kaynaklar, insan gücü ve üretim- karşılığının 
ödenebilmesinde ulaşılacak kolaylık olacaktı. Toptan bir maliyet muhasebesine sahip olan 
işletmedeki çalışma kolektifi, ekonomik kararlar verme sürecinin tümünü bağımsız olarak 
üstlenecek ve kendisini ona göre ayarlayacaktı. Bu ise, işletmelerin işlerine hiçbir idari devlet 
müdahalesinin olanaklı olmaması yoluyla gerçekleştirilecekti. Bu yüzden planlama, aracı ve 
bölgesel mekanizmalarda önemli değişikliklerin gerçekleştirilmesini zorunlu kılıyordu.

Eski ekonomik mekanizmalarda varolmayan işte bu düzenlemelerdi. Tam maliyet muhasebesi 
şartlannda fiyatlarda, finans ve kredi sisteminde, maddi ve teknik arzda gerçekleştirilecek 
reformlar büyük bir önem kazanıyordu. Bir işletme toptan mal mübadelesinin çok yönlü 
olarak yapılabildiği, doğrudan ticarî temaslann mümkün olduğu koşullar yaratilmadan 
bağımsızlık kazanamayacaktı. Buna karşın işletmeye kendi arz kaynaklanm seçme özgürlüğü de 
tanınmalıydı. Perestroyka’nın  öngördüğü programın yürürlüğe konmasına kadar hüküm sürmüş 
olan merkezileştirilmiş arz sistemi, işletmeleri bağımsızlıktan yoksun bırakan bürokratik işletme 
yönteminin en temel parçasıydı. Perestroyka reformculanna göre bunun yerine üretim 
araçlannm ticaretinin geçirilmesi atılacak önemli bir adımdı.

Fiyat sisteminde, finans ve kredi alanında yapılması zorunlu görülen reformun başanlı 
olabilmesi için dolaşımda para fazlasının bulunmaması gerekirdi. Bu para fazlası Sovyet 
reformcu ekonomistlere göre iki nedenden doğmaktaydı. Birincisi, doğrudan ödenme koşullan 
varolmayan kredilerin hacminin büyümesiydi. Bu bağlamda 1988’de kolektif çifdiklerin ve 
devlet çifdiklerinin devlet bankasına olan borç toplamlannm 100 milyon rubleyi aşmış olması 
örnek olarak gösteriliyordu. İkincisi de, ürünler satilmadan önce ödenmesi gereken vergilerdi. 
Ürünler henüz satılmadan raflarda durduğu halde, onlann karşılığı olacak para hala devlet 
bütçesindeydi ve harcanmaktaydı.

Toptan ticaretin geliştirilmesi, içinde her işletmenin gerçek bir mal üreticisi olarak eddnIik 
göstereceği bir pazann yayılmasını gerektirirdi. Pazan toplumsal çıkarlann ve üretim artışının 
ölçülebildiği bir araç hahne getirebilmek için, üreticiler arasındaki rekabet koşullannm yeniden 
oluşturulması, buna karşılık bireysel işletmelerin, üretim araçlannm tümü ya da beUi bir 
kısmı üzerinde tekelci karakterde bir egemenlik kurmalannm da engellenmesi zorunluydu.
Aynı mallann bir kaç işletme tarafından arz edilmesi, kooperatif işletmelerin katilimi ve bazı 
durumlarda bireysel üreticilerin varlığı rekabet koşullannm yaratılmasına yardımcı bir rol 
oynayacaktı.

Petrol, yakıt, elektrik eneıjisi, geniş kullanım alanlan olan ilk mallar, donanım ve bazı temel 
tüketici mallannın fiyadan doğrudan doğruya merkezî bir mekanizma aracılığıyla devlet 
tarafından tayin edilmeye devam edecekti. Bunun amacı devletin ani fiyat değişikliklerini ve 
dalgalanmalannı, enflasyonist eğilimleri ve fiyatiann sunî olarak yükseltilmesini engelleyebilmek 
için gerekli olan müdahaleleri yapabilmesini sağlamaktı. Buna paralel olarak gittikçe artan bir 
oranda mallann sözleşmeler üzerinden serbest pazarda alım-satımınm yapılabilmesi 
güçlendirilecekti. Devlet, pazan bir ekonomik normlar dizgesi aracılığıyla etkileyecek, bazı 
mallann üretimini teşvik ederken, diğer bazılannm artışını sınırlandırmaya yönelik faaliyette 
bulunacakti.

Üretim Birimlerinde Reformlar

Perestroyfea’nın kadrosu, yeni ekonomik mekanizmalann yerleştirilmesi ve yetkinleştirilmesinde 
en temel iki zorunlu ihtiyaç olarak, üretim birimlerinin ekonomik alanda bağımsızlaşmalan ve 
demokratikleşmeleri sürecini görmekteydi. Temel güçlük ise insan işgücünü, emeğin ürünleriyle 
doğrudan bağlantıya geçirmekte yatmaktaydı. Fon fiyatlannm ve temel mallann varlığı, para
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Bürokrasi

Bürokrasi ve bürokratik ilişkiier kavramian gündelik 
yaşamda ve bilimsel dHde farklı içeriklerle yüklenmişler
dir. Gündelik yaşamda, devlet memurlannın, işlerini hal
letmeye gidenlere dert çektirmeleri, resmi makamlarda
ki işlerin keyfiyete bağlı olarak aksatılması, karar verme 
sorumluluğundan kaçılması, hattâ başlıbaşına bürolar
da çalışılması bürokrasi kavramı ile anlatılmaya çalışılır. 
Toplumsal bilimsel edebiyat içinde de, Marx’in yaklaşı
mından farklı olarak, çeşitli düzeylerde ve alanlardaki 
memurlann yanlış davranışlannı bürokrasi kavramı ile 
adlandırma eğilimiyle karşılaşmak mümkündür. Böyle
likle bürokrasi sorunu, adeta bu yanlışlar yapan, kötü 
memurlann değiştirilmesi ile halledilebilir görülmektedir.

Bugün gerek kapitalist toplumlarda, gerekse geçiş 
toplumlan olarak adlandırılan toplumlarda, bürokrasinin 
toplumsal bilimsel bir analizi yapılmaksızın, sorunlar 
hakkında gerçekliğe uygun düşen bir taslağın elde edi
lebilmesi mümkün değildir. Gerek yönetimdeki, gerekse 
yönetim ile tüm toplum arasındaki İlişkilerin bürokrasi 
açısından özünü değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü 
bürokrasi kavramını sadece kapitalist toplumiardaki yö
netim sistemi ile ilişkilendirerek ve buna indirgeyerek 
ele aldığımızda, devrim sonrası toplumlarda olan biteni, 
ancak kapitalizmin kalıntılannın etkileri olarak değerlen
dirmek durumunda kalırız ki, bu tamamen sorunun üze
rinden atlanılmasına ve yanlış bir yöne doğru gidilmesi
ne yol açar. Geçmişin kalıntıları ile savaşırken, bunlann 
yapısallaşma, yerleşikleşme hatta toplumsal formasyo
nu esas olarak belirleme özelliklerini görmezden gelebi
liriz.

Bürokrasi insanlığın gelişme tarihinde, işbölümünün 
özel bir basamağında ortaya çıkmıştır. Gerek mülk sa
hipleri gerekse üreticiler, yani toplumun temel sınıfları 
açısından mülkiyet hakkının kullanılması ve toplumun 
yönetilmesi ile ilgili olan işlevler, koşullann zorlaması 
ile farklılaştığında bu momente gelinmiştir. Toplumsal 
bütünleşmenin karmaşık bir düzeye çıktığı noktada ise, 
bu işlevlerin yerine getirilmesi için hiyerarşik olarak 
bölümlenmiş ve uzmanca yönetilen bir örgütlenmeye 
ihtiyaç duyuldu. Bu karmaşık toplumsal sürecin esas 
noktasını, mülk sahibinin, mülkiyet ilişkilerinden kay
naklanan yönetim işlevlerini yerine getirmekten feragat 
ettiği ve İktidarını bu amaç için paylaşmayı istediği an 
oluşturdu.

Asya tipi üretim tarzının egemen olduğu toplumiarda
ki merkezileşme eğilimleri, bürokratik nitelikli bir me
murlar aristokrasisine dayanıyordu ve bu kesim ortak 
mülkiyetin devlet hükümranlığının mülkiyetine geçme
sinde önder bir rol üstlendi. Bürokrasi bu dönemde 
egemen sınıfın organik bir parçası oldu. Kapitalist üre
tim ilişkilerinin gelişmesi ile birlikte mal akışının düzen
lenmesi için bir yönetime İhtiyaç vardı. Böylelikle hiye
rarşik olarak örgütlenmiş ve önceleri doğrudan monar
şiye bağlı, ama dolaylı olarak gelişmekte olan yeni bur
juva sınıfına hizmet eden bir kesim oluştu. Bu bürokra
si, egemen sınıfın organik bir parçası değildi artık. Ba
ğımsızlaşmış, kendi kısmî çıkarlannın taşıyıcısı olan bu 
kesim, birçok karmaşık dolayım mekanizmalarıyla hiz
met ettiği sınıfa, yani burjuvaziye tabi oldu.

Hangi biçim altında ortaya çıkarsa çıksın bürokrasi, 
başkalan tarafından kendisine aktarılan bir iktidann or
tağı oldu. Özellikleri olan bir toplumsal kesim olarak 
bürokrasi Hegel’de bile görülmez. O zamana kadar gö
revlilerden, memurlardan sözedilir. Ve bunlann daha 
yüksek çıkarlann bir bildirimi, mutlak veya anayasal 
bir monarşinin görevlileri olarak kendi özel çıkarlan ve 
kişisel amaçlan olmaksızın varoiduklan ileri sürülür.

Genç Marx ilk olarak toplumdan ayrışmış olan bu

kesimin özgül, kısmî çıkarlar ile bürokratik ilişkilerin 
taşıyıcıları olduklarını ve burjuva yaşamını ayakta tuta
nın devlet değil, aksine devleti ayakta tutanın burjuva 
yaşamı olduğunu düşünür. Genç Marx’in, Genç Hegelci- 
lerin voluntarist hayallerini ortaya çıkarması, bürokrasi
nin özünü açığa çıkarması ile mümkün olmuştur. Anaya
sal monarşinin yanlışlarının, rasyonel bir kanıtlamanın 
yardımı ile düzeltilebileceğine ve Prusya devletinin, ak
lın devleti olacağına ilişkin hayalci iddiaları, Genç He- 
gelcilerin karmaşık çelişkileri yakalamış oimalanna rağ
men, bunların toplumsal İlişkilerin sonuçları olduklannı 
kavramamalanndan kaynaklanıyordu. Marx ise bu dev
letin İçinde, devletten kopanlamayacak mekanizmalann 
oluştuğunu ve bunların aklın kanıtlanna karşı durdukia- 
nnı ve iyi niyetli bir eleştiriyi anlamsız kıldıklannı göste
riyordu. Marx, o yıllarda Rheinische Zeitung’da yazdığı 
makalelerde bürokrasinin varlığını niteleyen momentle
re dikkat çekerken, bürokratik ilişkinin özü olarak bir 
yandan yönetimin içindeki ilişkilere, öte yandan ise bir 
nesne ya da madde olarak yönetimin kendisine işaret 
ediyordu. Böylelikle bürokrasi bir toplumsal grup, özel 
ilişkilerin ve kısmî çıkarlann da taşıyıcısı olarak karşımı
za çıkmaktaydı.

Marx, Hegel’in devlet hukukunu eleştirirken, bürokra
sinin biçimsel amaçlarını içerik haline getirdiğini ve bu 
nedenle de gerçek amaçlarla çatışma içine düştüğünü 
ileri sürer; o nedenle de biçimsel olanı içerik, içerik 
olanı ise biçim olarak ele alır. Marx’in mülkiyet ilişkileri 
ve iktidar arasındaki bağa ilişkin söyledikleri ve yaptığı 
tahlil son derece önemli bir örneği oluşturur.

Bürokrasinin bir ülkede mülk sahibi sınıfların istekle
rini yerine getirmek için iktidara gelebilmeleri özel tarih
sel koşullann ürünü olabilirdi. 19. yüzyılın ortasında 
Prusya’da şekillenen bu durum, henüz oluşmakta olan 
burjuva toplumunun azgelişmişlik koşullarının ürünüy
dü. Marx’in deyişi ile “ Beylik krallığa, bürokrat aristok
rasiye karşı, burjuva bunların tümüne karşı mücadele 
ediyor, bu esnada ise proletarya burjuvaziye karşı mü
cadele etmeye başlıyordu.”

Uzmanlığın tekelleştirilmesi ve gizemliieştiriimesi Prus
ya bürokrasinin kendi iktidannı sağlamlaştırmada kul
landığı bir araçtı. Bu iki özellik bugün de tüm dünyadaki 
bürokratlann esas iktidar araçları olma niteliğini koru
yor. Ve yine toplumun çeşitli sınıf ve kesimlerinin bunla- 
n kırma yönündeki mücadelesi, o gün olduğu gibi bu
gün de sürüyor. Marx’in o gün dile getirdiği, devletçi 
bürokrasinin bilgi tekelini kırmanın ve mistifikasyonuna 
son vermenin önemi bugün de geçerliğini koruyor.

Marx, Ingiltere ve Fransa’da kapitalizmin gelişmesi 
ile birlikte şekillenen yapı için “ muazzam bürokratik 
ve askerî örgütlenmesi, geniş kesimli ve suni devlet 
mekanizması İle, yürütme gücü yarım milyonluk bir me
murlar ordusu ve bir diğer yanm milyonluk ordu ile 
bu korkunç paraziter yapı Fransız toplumunun gövdesi
ni bir deri gibi sararak onun tüm gözeneklerini 
dolduruyor” diyordu. Kapitalist üretim tarzının gelişme
si ile birlikte sanayi, üretimi kapitalizm adına yönetecek 
olan “ üst ve alt subaylara” ihtiyaç duyuyordu. Marx’in 
Kapital’öe ele aldığı gibi “ doğrudan üretim süreci, 
bağımsız üreticilerin tek tek emekleri olarak değil de, 
toplumsal bütünleşmiş bir süreç biçimini aldığı her yer
de yukardan denetim görevi ve yönetim ortaya çıkar.” 
Marx’in yaşadığı günlerde ortaya çıkan bir eğilime göre, 
işletme hatta ekonomi yönetimi doğrudan kapitalist bi
reylerle değil, anonim şirketlere ve bunlann yöneticileri
ne devrediliyordu. Yani, yine Marx’in deyişi İle sanayi 
kapitalistleri değil, sanayi menejerlerl sanayi sisteminin 
ruhunu oluşturuyorlardı. 20. yüzyılın başlarında yeni 
bir sanayi tipi bürokrasinin, menejer bürokrasisinin oluş
masına yol açan bu gelişme, geçtiğimiz yüzyılda henüz 
bürokrasinin özel bir biçimi olarak değerlendirilme dü
zeyine erişmemişti. O nedenle bürokrasi tahlilleri ve 
tespitleri, devletin yönetimi düzeyinde kaldı ve toptum-

1964’te Krokodil’de yayınlanan bir kapak karikatürü: 
"Nasıl inisiyatif gösterebilirim ki?”

sal boyutlara ulaşamadı.

Süreç içinde sermaye yoğunluğunun artması ile bir
likte, gelişen üretim birimlerinde hiyerarşik ve işlevsel 
olarak farklılaşmış, önemli ölçüde bağımsız çalışan ya
pılar İçin yönetim aygıtı oluşturma ihtiyacı doğdu. Bu 
yapılann içinde ekonominin yönetimi bürokratlaştınidı. 
Devleti yöneten bürokrasinin yanısıra bir de ekonomiyi 
yöneten menejer bürokrasisi oluştu. Bu yeni tür bürok
rasi eskisini geriletmedi, aksine uzmanlığın artması ile 
genel olarak bürokrasinin güçlenmesine yol açtı.

Ekonominin yönetiminde bulunan menejer bürokrasi
si, İçinde bulunduğu ve çalıştığı üretim sürecindeki veri
li düzeni koruyan, savunan ve o açıdan da son derece 
statükocu bir yaklaşıma sahiptir. Toplumla ilişkileri ve 
egemenlik ilişkileri açısından değerlendirildiğinde bu 
bürokrasi son derece muhafazakârdır. Ancak menejer 
bürokrasisi teknolojik gelişmenin üretim sürecine dahil 
edilmesine ilişkin olarak ise son derece ilerici davranır. 
Kapitalist toplumda menejer bürokrasisi ile devlet bü
rokrasisi arasındaki ilişki politik alan dolayımı ile sür
mektedir. Yatınmlann ve sermaye hareketlerinin, burju
va devletlerinde ve kapitalist toplumlarda esas olarak 
devletin müdahale etmediği alanlarda cereyan etmesi, 
bu iki bürokrasi kesimi arasındaki ilişkilerin gelişimini 
de belirledi.

Sorun devrim sonrası toplumlar açısından ele alındı
ğında ise, daha kapsamlı ve farklı bir tablo ile karşı 
karşıya kalınmaktadır. Ekim Devrimi, bürokrasinin ve 
tüm sanayi burjuvazisinin -batılı örneklerle 
karşılaştırıldığında- azgelişmiş olduğu bir ülkede ger
çekleşti. O nedenle gelişmelere müdahale edebilmenin 
örgütlenmeleri ve bilinci yaratılmadığı halde, hedefle
nenlerin aksi yönündeki bir evrim potansiyeli son dere
ce güçlüydü. Çarlık'ın nispeten köklü ve güçlü devlet 
bürokrasisi. Ekim Devrimi’nin ertesinde kızıl kurdelaiar 
takarak geri geldi. Öte yanda NEP uygulamaları ve Tay- 
lorizmle birlikte, üretim birimlerinin ve üretim sürecinin 
belirlenmesine yönelik, esas olarak uzmanlaşma bilgisi
nin ve eğiliminin güçlü olduğu teknokratlardan oluşan 
menejer bürokrasisi ’20’lerin başlarından itibaren güç
lenmeye başladı. Bu sürecin yaratacağı sorunlan gören 
Bolşevikler içindeki muhalif gruplar ve daha sonra da 
Lenin uyanlannda yetersiz kaldılar. Lenin, bilginin te
kelleşeceği bir bürokrasinin denetlenebilmesinin ola
naklarını yaratacak toplumsal örgütlenmelerin, işçilerin 
oiuşturacaklan bir denetim ve yönetim mekanizmasının 
işlememesinin yol açacağı sorunlara dikkat çekerken 
geç kalmıştı. Bu maddi zemin üzerinde özellikle Stalin 
döneminde geliştirilen Batı modeli sanayileşme anlayı
şı, kitle inisiyatifini ve denetimini dıştalayan, üreticiler
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adına hareket eden ikameci ve bürokratik bir aniayışı 
egemen kıidı. Devrim sonrasmda yaşanmaya başianan 
geçiş sürecinin ekiemienmiş yapısmda, çubuk işçi de
netimi ve yönetiminin geiiştiriimesi ve egemen kıimması 
yönünde bükülmeyince, bunun tersi olan anlayış doğru 
ilan edildi. Lenin’in bu süreçten çıkardığı "bürokratik 
yozlaşmaları olan işçi devleti” tanımı, bürokratik yoz
laşmanın yapısal özellikler kazanarak egemen hale geli
şini tespit ediyordu.

Sovyetler Birliği başta olmak üzere, tüm diğer Doğu 
Avrupa ülkelerinde uygulanan ortak modele göre parti 
ile devletin iç içe geçmesi yaşanan süreci belirledi. 
Böylelikle üreten-yöneten toplumsal işbölümü, devlet 
ve parti bürokrasisi, menejer bürokrasisi ve ordu bürok
rasisi bir tarafta, toplumun üretken emeğine sahip olan
lar öbür tarafta olmak üzere şekillendi. Bürokrasi içinde
ki farklı kesimlerin çekişmeleri, çatışmaları ve her türlü 
sorunları ise doğrudan doğruya devletin çeşitli kademe
lerinde ortaya çıkmaya ve yaşanmaya başladı. Parti ve 
devlet bürokrasisi olarak adlandırılabilecek olan siyasal 
bürokrasi, lUarx’in Prusya bürokrasisi için ifade ettiği 
bütün davranış özelliklerini göstererek toplum yaşamını 
belirliyordu. Lenin’in Ekim Devrimi öncesi dönemde sık 
sık - 1905 Devrimi ve 1917 Nisan Tezleri örneklerinde 
görüldüğü gibi - karşı karşıya kaldığı, her türlü tartışma
yı dışlayan, donmuşluğu ve statükoyu benimseyen, top
lumun tümünü her türlü sorundan ve siyasal faaliyetten 
uzak tutan, bilgiyi ve dolayısıyla politikayı tekellerine 
alan aparatçik tavrı, devlet olunması İle birlikte ayyuka 
çıktı.

Marx, “bürokrasi hiç kimsenin içinden çıkamayacağı 
bir çemberdir. Onun hiyerarşisi, bilginin hiyerarşisidir. 
Üstte olanlar aitta olan çemberlerin tek tek konulardaki 
bilgilerine güvenirken, altta olanlar üstte olanların genel 
bilgisine güvenirler ve böylelikle birbirlerini karşılıklı 
kandınrlar.” derken, siyasal bürokrasinin adeta evren
sel oian işleyişini tarif ediyordu.

Esas olarak fabrikalardaki çeşitli düzey yöneticilerin
den ve devletin içindeki ekonomi kadrolarından oluşan 
menejer bürokrasisi ekonomik işleyişteki yavaşlıklar ve 
aksaklıklar sonucunda siyasal bürokrasi ile çatışıyordu. 
Üretimdeki verimsizlik, kalitesizlik ve arzdaki yetersizlik 
sonuç olarak toplumda huzursuzluk yaratıyordu. Sov- 
yetier Birliği’nin çeşitli dönemlerindeki reform gişimleri 
ve değişim önerileri genel olarak varolan bu tür yapısal 
sorunlann zemini üzerinde, bürokrasinin kanatlarının 
çatışmalan ile birlikte şekillendi. Bürokrasi içindeki ka- 
natlann lierici-gerici veya muhafazakar-yenillkçi nitele
meleri, arka planda böylesi bir farklılığı da içeriyordu. 
Nitekim Sovyetler Birliği’nde son dönemde yaşanan ge
lişmelerin ardında, ağırlıklı olarak teknokratlardan olu
şan menejer bürokrasisi ile siyasal bürokrasi arasındaki 
ilişki bulunuyordu. Şüphesiz ki bu aynm pastayı bıçakla 
keser gibi yaşanmamaktadır. Ancak gerek profesyonel 
parlamentonun oluşturulması, gerekse partinin esas ola
rak siyasal alana sıkıştırılması, bir taraftan toplumsal 
işbölümünün sürdürülmesinin, öte yandan parti ve dev
letin ekonomik planlamadan uzaklaştırılmasının ve eko
nomik kararların ekonomi uzmanlarına devredilmesinin 
işaretleridir.

Marx’in sözleri ile “ bürokrasinin aşılması, Hegel’de 
oiduğu gibi sadece düşüncelerde, soyutlamalarda de
ğil, genel çıkarların gerçekten özel çıkarlara dönüşmesi 
ile gerçekleşebilir, ki bu da sadece özel çıkarların ger
çekten genel olması İle mümkündür.” Üreten yöneten 
toplumsal İşbölümünün aşılabilmesinin, bilginin toplum- 
saiiaşabiimesinin, zorunluluklar ülkesinden özgürlükler 
ülkesine geçilebilmesinin ve özgürleşmiş üreticilerin bir
liğinin gerçekleştirilebilmesinin yolu bu adımdan geçi
yor. İçinden hiç kimsenin çıkamayacağı bir çember olan 
bürokrasinin aşılabilmesinin yolu, o çemberi kırabilmek
tir.

SARUHAN OLUÇ

fazlasının piyasadan kaldırılması ve toptan ticarette gerçekleştirilecek bir aülım tek başına, 
işletmelerin ve halkın, mallann tüketimiyle uygun bir ilişkiye geçmelerini sağlamaya 
yetmeyecekti. Bunun başaniması için temel bir önkoşul daha vardı: Üretim ve bölüşümde 
istihdam edilenlerin, toplumun talep ve ihtiyaçlanyla ilgili kılınmalan gerekmekteydi. Bu 
yüzden belli bir kişiye ödenen miktar ile onun emeğinin sonuçlan arasındaki doğrudan 
bağlantının gerçekten kurulması büyük bir önem taşımaktaydı.

Perestroyka'nm öngördüğü yeni ekonomik mekanizma, bunun başaniması yolunda geliştirilmiş 
bir projeyi de içermekteydi. Devlet planlaması yeni sanayi dallannm düzenlenmesiyle, büyük 
yatınm projeleriyle, altyapı inşasıyla ve kentlerin modernleştirilmesi gibi programlarla sınırlı 
kalacaktı. Planlama kuruluşlan öncelikle stratejik konularda karar vermekle uğraşacaklar, 
gündelik düzeyde ortaya çıkan sorunlan bir kenara bırakacaklardı. Buna paralel olarak 
bakanlıklar da etkinliklerini aynı yönde sınırlayarak yeniden düzenleyeceklerdi. İlgili olduklan 
sanayi dallannda, bilimsel, teknolojik planlama araştırmalanyla yükümlü merkezler olarak iş 
görecekler ve ufak tefek aynntılarla uğraşmayı daha alt katmanlara bırakacaklardı.

Yerel otoriteler yeni ekonomik mekanizmanın güçlendirilmesinde çok önemli bir görevi 
üsdeneceklerdi. Bütçeleri için gerekli olan parayı kısmen bölgesel kaynaklar (doğal ya da 
işgücü kaynaklan) üzerinden alacaklan paydan, kısmen de üretici kârlannm belli oranı 
üzerinden sağlayacaklardı. Diğer taraftan, hükümranı olduklan bölgede alım-satımı yapılan 
mallann üzerinden belli bir oranda dolaysız vergi kesme haklan da bulunmaktaydı. Yerel Hail 
Temsilcileri Sovyetleri'nin de tüketim mallannın üretimini örgütlemede ve toplumsal gelişmeyi 
hızlandırmada önemli bir görev üstleneceklerdi. Bu tür örgütler zamanla tüm sektörlerde, 
üretim yapan orta ve küçük boyutlu işletmeler kurabileceklerdi. Perestroyfea’nm hemen ilk 
yıllannda bile bu yerel otoritelerin gerek kooperatifleşme, gerekse bireysel emek ve rekabetin 
güçlendirilmesi yolunda önemli işlevler üstlendikleri gözlemlenmekteydi. Bu amaçla bağımlılık 
psikolojisini bir tarafa bırakarak, yerel kaynak ve olanaklann kullanımına daha büyük bir 
önem atfetmeleri gerekli görülmekteydi.

Bu yerel otoritelerin eylemsizliği, büyük ölçüde alttan gelen herhangi bir baskıya ya da talebe 
maruz kalmamalannm bir sonucu olarak değerlendiriliyordu. Yalnızca bu bile, daha fazla 
katılımı hedeflemenin, yeniden yapılanma sorunlannın en küçük aynntılanyla ilgili olan 
alanlarda dahi ne kadar büyük bir önem taşıdığını göstermekteydi. Mikro-ekonomik düzeydeki 
değişim, Gorbaçov’un önde gelen danışmanlanndan Abel Aganbegyan’a göre, fabrikalara daha

SSCB’de serbest pazarda tarım ürünleri satan kadınlar. Tarım üretiminin Sovhoz ve Kolhoz tipi kolektif ve ortak 
çalışmaya dayanan alanı,özellikle tahıl üretimi, Brejnev döneminden başlayarak sürekli b ir düşüş göstermekteydi. 
Bireysel işletmeler ise, geçimlik üretime ek olarak, tahıl dışındaki üretimin (patates üretiminin yüzde 70’i,bahçe 
ve bostan ürünlerinin önemli b ir kesimi) serbest pazara sunuluşu çerçevesinde yasaklanmış değildi. Özellikle 
Doğu cumhuriyetlerinde oldukça yaygın b ir sektör oluşturmasına rağmen, 1988 yılına gelinceye kadar kamu 
mülkiyetindeki topraklar üzerinde bireysel ve özel üretim etkinliğini, ve bu mallara ait b ir pazan düzenleyen 
yasalar yoktu. Yeni Sovyet mülkiyet yasası uyarınca 1988’den sonra bu alanda bir araştırma ve yasama 
çerçevesi oluşturma çabalarına hız verildi. Yine de bugünkü yapısıyla bu sektör, ağırlıkla geçimlik üretime ve 
bölgeler arası takas türü mübadele biçimlerine aittir.
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Kamuoyu araştırmalarının son derece ender yapıldığı Varşova Paktı ülkelerinde, siyasal eğilimlerin gerçek 
boyutiannı saptamanın güçlüğü, glasnost öncesi döneminin örttüğü siyasal ve toplumsal dinamiklerin Batı 
kamuoyunda abartılmasına, bazen de tam tersi gözden kaçırılmasına sebep olmaktadır. Örneğin sosyoloji ancak 
1988'de felsefenin bir alt disiplini olmaktan çıkarak ayrı b ir bilim dalı olarak tanımlandı; Batı’nın en eski 
kamuoyu araştırma kuruluşu olan Gallup da Moskova'da bir büro açma iznini bu tarihte elde etti. Sovyetler 
Birliği’nde, bu bağımsız bilim dalının daha önceden resmi olmayan iki sosyolojik araştırma merkezi -Leningrad’da 
Viladimir Yadov, Novossibirsk’te Tatiana Zaslavskaya tarafından kurulan enstitüler- tarafından, açıklık ve 
saydamlık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen ilk kamuoyu araştırmalarının da “ ırkçı eğilimler ve milliyetçilik”  
üzerine yapılması bir rastlantı değildir Ancak yönetimde olan Komünist Partl'mn toplum hakkmdaki bilgisizliğinin 
bedelini en ağır ödediği ülke Polonya oldu. 1989’da yapılan seçimlerde, 460 kişilik SejmVn (Ulusal f^eclis) 
muhalefete ayrılmış 161 temsilciliğinden 160'ını, yeni kurulan Senato’nun 10 üyeliğindense 92 ’sini Solidarnosc’un 
desteklediği adaylar kazandı. Seçim sonuçlarını Solidarnosc'un duvarlara astırdığı listelerden görüldüğü 
gibi heyecanla öğrenen PolonyalIlar, sonucu kendilerinin de bilmediği b ir süreci yaşamanın gizem dolu 
havasından hoşnut görünüyorlardı.

geniş bir karar verme yetkisi tanıma girişimine eşlik eden ekonomik demokratikleşme 
aracılığıyla gerçekleştirilmeliydi. Esas olarak üretim birimlerinde yönetime katılma ve denetleme 
ile sınırlı olan ve toplumsal özyönetimi içermeyen bu proje, ülke ekonomisinin son otuz yıl 
içindeki büyüme oranlan, bunun Sovyet toplumunda yarattığı sorunlar ve çelişkiler gözönüne 
alındığında anlamlanıyordu. Gayri Safî Millî Hasıla’daki onalama büyüme oranı 8. Beş Yıllık 
Plan çerçevesinde (1966-1970) yüzde 7.5; 1971-1975 arasında yüzde 5.8; 10. Beş Yıllık 
Plan’da (1976-1980) ise yüzde 3 olarak gerçekleşmişti. Ekonomik büyüme oranındaki bu 
belirgin düşüş, toplumsal projeler de dahil olmak üzere pek çok programı yürürlüğe koyarak 
gereğince işletilebilmesini engelleyebilecek bir tıkanmayla ve büyük bir olasılıkla, şimdiye 
kadar alışık olunmadığı kadar büyük bir bunalımla karşı karşıya kalındığını göstermekteydi. 
Üretim sürecindeki karar ve denetleme mekanizmalanna katılım geliştikçe, üreticiler yeniden 
yapılanmanın çerçevesine daha fazla dahil olacaklar, özellikle işçi kolektiflerinin kurulmasında 
ve fabrika yöneticilerinin seçilmesinde gittikçe daha fazla pay sahibi olacaklardı. Böylece 
üretim sürecinde kendi ürünlerine ve faaliyetlerine karşı yabancılaşmış olan, siyasal, toplumsal 
ve üretim yönetimine ilişkin alanlardan tamamen uzaklaşmış olan, üreten-yöneten ve 
yönetilen-yöneten işbölümlerine tabi kılınmış olan doğrudan üreticiler, katılımın artması ile bu 
uzaklaşmayı aşacaklardı.

Mikro düzeyde yer alması öngörülen değişimlerin temel araçlanndan biri olarak, işletmeler 
düzeyinde var olacak bir mekanizma olan maliyet muhasebesi (bir işletmenin ulusal ekonomik 
plan çerçevesinde çalışmasının bir yöntemi olarak) düşünülmekteydi. İşletmenin, devlet malı 
olan üretim araç ve gereçleri kullanmasından doğan masraflan düşerek, ürünlerin 
satılmasından, bilimsel fikir ve teknoloji hizmetleri gibi işlerden elde edilen kân devlet 
bütçesine ödemesi öngörülmekteydi. Bununla birlikte devlet de işletmenin büyütülmesi ve 
modernleştirilmesi programlannı finanse edecekti. 1987’de kabul edilen tam maliyet 
muhasebesiyle, işletmeler bütün masraflannı kendileri finanse ediyor ve bütçeye yapacağı 
ödeme buna göre indiriliyordu.

Perestroyka için önerilen programlann ortaya çıkmasıyla birlikte, ekonomik konularda bazı 
farklı görünümlü önermeler hatta projeler de ileri sürülmeye başlandı. Özellikle 1987’de Parti 
27. Kongresi sırasında ekonomik yeniden yapılanma konulannı ele alan bazı çevreler, salt 
mikro düzeyde sınırlı kalacak değişikliklerin perestroyka’nm  ve onun temel hedefleri arasında 
bulunan “emek verimliliğinin arttıniması”, “çalışma disiplininin sağlanması” gibi hedeflerin tam
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Reform  ve Restorasyon

De te fabula narratur. Yani, “anlatılan, senin hiltâyen- 
dir” . Marx’in Kapital'in önsözünde, Idtap boyunca kapi
talizmin laboratuvarı olarak incelediği İngiltere için ge
çerli olan üretim tarzının gelecekte Almanya’da da iıâ- 
kim olacağı konusunda Alman okuyucuya yaptığı uyan- 
yı içeren Latince deyim, bugün bambaşka bir bağlamda 
çok farklı toplumlar için geçerli hale geldi. 1989 içinde 
Polonya ve Macaristan’da tanık olduğumuz gelişmeler 
sadece bu ülkelerin geleceğini ilgilendirmiyor. Bunlarla 
aynı yola girmiş 4}irçok ülkeyi, en önemlisi Ekim Devri
mi’nin ülkesi Sovyetler Biriiği’ni (SB) doğrudan tartışma 
gündemine getiriyor. Polonya ve Macaristan üzerine 
dönmüş olan sahne ışıkları, geçici bir süre için gölgede 
kalmış öteki işçi devletlerinin durumunu unutturmamalı 
bize. Biçimler değişebilir, nasıl ki Poionya ve Macaris
tan’da gelişmeler birbirinden biçim bakımından çok fark
lılaşıyorsa. Ama yol aynıdır. Bürokratik olarak yozlaşmış 
İşçi devletlerinin büyük bölümünü etkisine alan ekono
mik reformların yolu, ister bilinçli olarak istensin, ister 
nesnel bir sonuç olsun, kapitalizmin restorasyonudur. 
Bu açıdan bakıldığında, sosyalistlerin bir bölümünün 
Polonya ve Macaristan olayları karşısında kapitalizmin 
restorasyonu teşhisi yapıp, perestroyka’y\ destekleme
ye devam etmeleri anlaşılmaz bir tavır haline geliyor.

Polonya ve Macaristan’daki gelişmeler üzerine doğru 
bir yargıya varabilmek için iki ayrı soru sormak gereki
yor. Birincisi, bu toplumlarda kapitalizmin restorasyonu 
ile sonuçlanması muhtemel güçlü bir dalga mevcut mu? 
İkincisi, son gelişmeler kapitalizmin restorasyonu anla
mına geliyor mu? Bu iki soru birbirine karıştırıldığı tak
dirde ne Macaristan ve Polonya’nın bugününü, ne de 
başta Sovyetler Birliği olmak üzere yozlaşmış işçi dev
letlerinin geleceğini anlamak olanaklı.

İlk soruya verilecek cevap, ikirciksiz bir “evet” olma
lı. Merkezî planlamanın adım adım hiçieştirildiği ve de
ğer yasasının (“serbest piyasa”nın) ekonomik yaşamın 
temel düzenleyicisi konumuna yükseltildiği, toplumsal 
mülkiyetin en alt, en ilkel biçimi olan devlet mülkiyetinin 
kademe kademe tasfiyesinin gündeme geldiği, özel mül
kiyetin yayıldığı ve gerekliliğinin bütün yönetici kadrolar 
nezdinde bir siyasal önyargı haline geldiği, emperya
lizmle çeşitli biçimlerde bütünleşmenin mutlak bir önce
lik haline geldiği bir yozlaşmış işçi devleti, temposu 
ve alacağı siyasal biçimler ne olursa olsun, kapitalizmin 
restorasyonuna hızla yaklaşıyor demektir. Bu yeni yö
nelişin gerek gerçek ekonomik yaşamda, gerekse hükü
metlerin ekonomi politikasında en ileri gittiği Doğu Av
rupa ülkeleri Polonya ve Macaristan. Öyleyse bunlar 
kapitalizme geri dönüş sürecinde de en önde yürüyen 
yozlaşmış işçi devletleri. Ama, birincisi, bu ülkelerdeki 
gelişmeler aynen Sovyetler Birliği’nde de mevcut. Sa
dece Sovyetler Birliği aynı merdivenin daha alt basa
maklarında henüz. Öyleyse, Macaristan ve Polonya’da 
üretim ilişkilerinden hareketle restorasyon teşhisinde 
bulunanlar Sovyetler Birliği'ni de aynı tehlikenin bekle
diğini, hiç olmazsa potansiyel bir tehlike olarak, vurgu
lamak zorundalar. Üstelik, İkincisi, piyasa, özel mülkiyet 
ve kapitalist üretim (ücretli emek kullanımı), emperya
lizmle bütünleşme konularında Çin Halk Cumhuriyeti 
ne Polonya’dan, ne de Macaristan’dan geride değil. 
Öyleyse, neden Macaristan ve Polonya’da kapitalizme 
geri dönülmüş oluyor da Çin’de “sosyalizm” bütün hey
betiyle devam ediyor? Deng’in “Halk Kurtuluş Ordusu” 
Tienanmen Meydanı’nda toplanan milyonlara 
“sosyalizm” dersi verdiği için mi?

Bu çelişkiler bizi yukarıda sorduğumuz ikinci soruya 
getiriyor. Macaristan ve Polonya'da kapitalizmin resto
rasyonu yönünde güçlü bir dalganın yaşanmakta oldu
ğu saptaması farklı bir şey, bu restorasyonun şimdiden 
gerçekleşmiş olduğu iddiası farklı bir şey. Bu ikinci



Keiormlar

iddianın dayanağının ne olduğu bir sır değil: her lld 
üiicede de komünist partilerin “yönetici rolü” sona erdi, 
her iki ülkede de bu partiler artık iktidardaki tekellerini 
yitirdiler. (Macaristan’da yeni kurulan Macar Sosyalist 
Partisi şimdilik hâlâ iktidarda, ama bu parti sadece adın
dan “işçi” sözcüğünü çıkarmadı, programını da tümüy
le yeniledi, yani başkalaştı.) Bunlara bir de Macaristan’
da “Halk Cumhuriyeti”nin Anayasa değişikliği yoluyla 
“ilga” edilmesini katmak olanaklı.

Hiç tereddütsüz söylenmeli: bu değişiklikler tarihsel 
öneme sahip. Üstelik kapitalizmin restorasyonunun yo
lunu bir ölçüde açan, restorasyonist güçlere daha öz
gürce örgütlenme olanağı tanıyan değişimler olarak gö
rülebilir bunlar. Ama bunlarla sözkonusu ülkelerde kapi
talizmin restorasyonunun gerçekleştirildiğini söylemek 
-işte bu çıkarsama Marksizmin yöntemsel bütün kaza- 
nımiarını bir kenara bırakmak anlamını taşıyor. Bugün, 
Polonya ve Macaristan’da restorasyon ilan edenler hâlâ 
dünyayı ölü dogmalann prizmasından seyrediyorlar. Dün, 
KP’ierin “yönetici rolü” ve iktidar tekeli sosyalizmin 
kendisi ile özdeşleştiriliyordu. Dün, tekpartili (ya da gös
termelik kardeş partilerin süslediği) despotik siyasal 
rejimler sosyalizmin tek güvencesi sayılıyordu. Bu şe
mayı aynen alır ve bugünün olaylarını onun ışığında 
değerlendirirseniz sonuç kaçınılmazdır: “sosyalizm” so
na ermiştir, kapitalizme geri dönüş gerçekleşmiştir. 
Bu şema tümüyle yanlış. Marksist açıdan bakıldığında 
Polonya ve Macaristan’da kapitalizmin geri geldiğini söy
leyebilmek için bu topiumların sosyo-ekonomik yaşamı
nı düzenleyen temel ilişkilerin sermaye ile ücretli emeK 
arasındaki ilişki olduğunu gösterebilmek gerekir.

Bu toplumlarda sermayenin üretim yaşamına hâkim 
olmadığını, emekgücünün ise meta karakteri taşımadı
ğını kavrayabiliriz. Bugün Polor-va’''-  tarımsal üretim 
dışında üretim ve dolaşım araçlarının yüzde 90’ı devlet 
mülkiyetinde. Böyle bir toplumda sermayenin ekonomik 
yaşama hâkim olduğu söylenebilir mi? Bugün Macaris
tan’da (10 milyondan fazla insanın yaşadığı bu ülkede) 
toplam 22 bin işsiz var. Böyle bir ülkede bir yedek 
sanayi ordusu oiduğu, emekgücünün alım satımının arz 
ve talebine bağlı olarak gerçekleştiği, yani bir emekgü- 
cü piyasasının işlediği, yani emekgücünün gerçek bir 
meta olduğu söylenebilir mi? Öyleyse, birinci soruya 
(bu ülkelerde kapitalizmin restorasyonu yönünde güçlü 
bir dalganın var olup olmadığı sorusuna) verdiğimiz 
cevap nasıl ikirciksiz bir “evet” ise, ikinci soruya (yani 
bu ülkelerde kapitalizmin restorasyonunun tamamlanıp 
tamamlanmadığı sorusuna) vereceğimiz cevap da tered
dütsüz “hayır” olmalı. Ama şimdilik. Günümüzde var 
oian uluslararası güç dengeleri, bu ülkelerdeki siyasal 
değişimin aldığı yön, proletaryanın eylemlilik ve bilinç 
derecesi vb. çok uzak olmayan bir gelecekte restoras
yonun eşiğinin geçilebileceğini düşündürüyor.

Okuyucu burada durup sorabilir: madem süreç o yön
de işliyor, madem restorasyonun gerçekleşmesi bu ko
şullar altında sadece bir zaman sorunu, o zaman neden 
bu titizlik, bu kılı kırk yarma? Akademik bir şematizmin, 
sınıflandırmayı bilimin fetişi haline getiren bu yaklaşı
mın ürünü mü? Hayır. Öyle olmadığı da sorunun formü- 
iasyonundan belli oluyor. Restorasyonun gerçekleşme
si bu koşullar aitmda bir zaman sorunu, ama bu koşulia- 
nn aynı kalacağını kim garanti ediyor? Aynı kalmak 
bir yana, bu koşullar sürecin doğası gereği değişecek
tir. 40-45 yıldır işsizlik diye bir toplumsal hastalığı tanı
mamış, işinden (ender istisnalar dışında) atılamayacak 
kadar güçlü bir konuma sahip, enflasyon belâsını ancak 
yeni yeni tanımaya başiayan, evsizlik, doktorsuzluk, eği
timsizlik gibi sorunlarla karşılaşmış bir işçi sınıfının, 
reformların doğal sonucu olarak ortaya çıkacak bütün 
bu sorunlara kayıtsız kalması nasıl beklenebilir? Bu kırk 
yıllık tarih boyunca, tepeden tırnağa baskıcı yöntemler
le donanmış siyasal rejimler altında bile, bürokrasinin 
ayncaiıkiarına karşı, kendi kazanımlarının tırpanlanma
sına karşı kitlesel biçimde ayaklanan işçi sınıfının şimdi

ki rejimler altında bütün toplumsal ve ekonomik kaza- 
nımlarının teker teker ortadan kaldırılmasına karşı sus
kun ve hareketsiz kalacağı nasıl düşünülebilir? Kısaca
sı, kapitalizmin restorasyonu yönündeki her girişim, bü
rokrasi ve öteki siyasal önderliklerle proletarya ve emekçi 
kitleler arasındaki çelişkiyi derinleştirecek ve böylece 
büyük toplumsal mücadelelerin yolunu açacaktır. Bu 
olasılığı dışlayanlar, proletaryanın hareket ve mücadele 
yeteneğine olan inançlarını yitirmişler demektir. Onlar 
için, sosyalizmin miyadını doldurmuş olması anlaşılır, 
dahası mantıksal bir sonuçtur. Ama proletaryanın gücü
ne ve mücadeleciliğine (bütün yüzyılın tarihinden çıkar
tılan dersler ışığında) güvenenler için sorun farklı olmak 
zorunda. O halde, kapitalizmin Macaristan ve Polonya’
da geri gelmediğini, sürecin henüz tamamlanmadığını 
söylemek, birincisi, büyük toplumsal ve siyasal müca
delelerin geride kalmadığmı, henüz önümüzde yattığmı 
hatırlatmak anlamına geliyor.

Ama, İkincisi, KP’lerin “yönetici rolü”nün ortadan 
kalkmasıyla kapitalizmin restore edildiğini düşünmek, 
/CP’leri hâlâ sosyalizm yanlısı güçler olarak görmekte 
ısrar etmek anlamına geliyor. Başka bir deyişle, esas 
restorasyonist güçlerin KP'lerin içinde olduğunu, KP'le- 
rin doruğunda gizlendiğini gözlerden saklamak gibi ge
leceğin siyasal mücadeleleri açısından vahim bir sonuç 
doğuruyor. Bu söyleneni Macaristan için kanıtlamaya 
gerek var mı? Macar partisi, artık emperyalist kapitaliz
min kurumsal bir dayanağı haline gelmiş olan sosyal 
demokrasinin yolunu seçtiğini kendisi İlan ett!. Yir
mi yıldır uyguladığı politikalarla kapitalist üretimin 
yeniden bu ülkeye yerleşmesinin yolunu bu parti
nin kendisi açtı. Polonya partisine gelince: ayrıntı
ya girmek yerine, bu partinin son hükümetinin IMF, 
Dünya Bankası ve ABD İle yararlı ilişkiler kurmak belirtik 
gerekçesiyle gider ayak fiyatları serbest bıraktığını (bu 
yüzden enflasyon 1989 Ekim sonunda yıllık yüzde 1000’e 
ulaşmış durumda), daha da önemlisi devlet işletmeleri
nin özelleştirilmesi yolunda bir projeyi IMF’ye sunmuş 
olduğunu kaydetmek yeterli. Polonya’da bugün “no- 
menklatura’nın özelleşmesi” , bürokrasinin bir burjuva
ziye dönüşmesine verilen ad. Polonya partisi işte bu 
programın partisi.

Bütün bunlardan sonra 1989 sonunda var olan tablo
yu iyi saptamamız gerekiyor. 1980’lerde yozlaşmış işçi 
devletlerine rüzgâr kapitalizmin restorasyonundan yana 
esiyor. Bu sadece Polonya ve Macaristan için değil, 
“ piyasa reformları” gibi görece masum bir terimle anı
lan emperyalizmle bütünleşme ve özelleştirme progra-

Macaristan’da özel işletmecilik örneklerinden biri.

mini uygulayan bütün ülkeler için geçerli. Perestroyka, 
bu sürecin daha emekleme aşamasında. Bu restorasyo
nun gerçekleşmesi ancak bir bütün olarak Doğu Avrupa 
ve Sovyetler Birliği’nde büyük toplumsal ve siyasal mü
cadeleler sonucunda olanaklı olabilir. Tekil ülkelerdeki 
gelişmeler farklı biçimler alabilir, ülke mücadelelere sah
ne olmayabilir. Ama bir ya da daha fazla ülke İşçi sınıfı
nın kesin bir yenilgiye uğratılması, yozlaşmış işçi dev
letleri alanında kapitalizmin restorasyonu İçin önkoşuldur.

Kuşkusuz, despotik bürokratik rejimin ve onun eko
nomik altyapısını oluşturan bürokratik planlama siste
minin en zayıf olduğu noktanın Doğu Avrupa ve Sovyet
ler Birliği’ndeki ezilen uluslar olması bir rastlantı değil. 
Çünkü buralarda, bürokratik geçiş toplumunun sayısız 
çelişkisine bir de ulusal sorun ekleniyor. Rus ulusu 
Sovyetler Birliği’ndekl öteki uluslar karşısında, Sovyet 
devleti ise Doğru Avrupa ulusları karşısında tam anla
mıyla bir hâkim ulus rolü oynuyor. Dolayısıyla, sistem
den uzaklaşma yönündeki merkezkaç eğilimler burada 
ulusal kurtuluş güdüleriyle bir kat daha güçleniyor. Ama 
bu bütün Doğu Avrupa için gerekli. Bir de Doğu Avrupa 
içinde fou konudaki öncülüğün neden Macaristan ve 
Polonya’nın eline geçtiği sorusuna cevap vermek gere
kiyor. Burada da, başka bütün ikincil nedenlerin üzerin
de temel bir gerçeklik bütün heybetiyle karşımıza dikili
yor: Macaristan 1956’da, Polonya İse 1980-81’de birer 
proleter devrimine sahne olmuş, her iki devrim de işçi 
sınıfının yenilgisi ile sonuçlanmış. Yani, reformlar ve 
restorasyon bu ülkelerin işçi sınıfının ağır yenilgileri 
üzerinde yükseliyor.

Buradan derhal birinci dersi çıkarmak gerekiyor. Yoz
laşmış İşçi devletlerinde proletaryanın tarihsel kazanım- 
ların yolunu korumanın, sosyalizme giden yolun önünü 
açmanın tek yolu kitlesel işçi seferberliğini taçlandıra
cak bir anti-bürokratik politik devrim’den geçiyor. Geç
mişte Macar Devrimi’ni “emperyalizmin, Titocuların ve 
Troçkistlerin bir tezgâhı” olarak niteleyenler, Polonya’da 
Dayanışma ayaklanmasını “CM’nın ve Katolik Kllisesi’- 
nin anti-komünizminin ürünü” sayanlar bugün bu iki 
devrimi ezmiş olan partilerin restorasyonlzm yoluna gir
diğini artık gördüler. Politik devrim bir teorik şıklık de
ğil; yaşanmış olan deneyimlerin kanıtladığı, bugün kapi
talizmin restorasyonunu engelleyebilecek bir politik prog-

Başka dersler de var. “Tek ülkede sosyalizm” progra
mı, bürokratik hâkimiyet sistemi ve Stalinizm artık yolun 
sonuna geldi. Bugün bürokrasi ve onun siyasal/ideolo
jik hareketi Stalinizm kendi kendini tasfiye ediyor. Stali- 
nlzm’in tarihsel temeli artık ortadan kalktığına göre, 
bürokrasinin restorasyonist kanadına karşı neo-Stailnist 
kanatlara (bunlara yaygın biçimde “ muhafazakârlar” de
niyor) umut bağlamak son derece büyük bir yanlış. Sa
dece geçiş toplumlarmı bu çıkmaz yolun ağzına getir
dikleri için değil. Başka çözümleri olmadığı, iktidara 
geldiklerinde onlar da restorasyonun yolunu açacaktan 
için. Örnek Jaruzelski. Sekiz yıl önce “antl-komünlst” 
Dayanışma hareketini askeri bir rejimle bastırmaya çalı
şan bu general, bugün Polonya’da işçi sınıfının bütün 
haklannın tasfiyesine yönelen bir sürece nezaret edi
yor. Llgaçov'lara, Deng’lere,'Çavuşesku’lara güvenen
ler deneyimden öğrenmeyi bilmeli.

Son bir noktayı vurgulayarak bitirmek istiyorum. Bu
gün yozlaşmış işçi devletlerinde yaşanan büyük altüst 
oluş, dünya-tarihsel öneme sahip bir dönemeç nokta
sında olduğumuzu gösteriyor. Bütün dünyanın işçileri 
ve sosyalistleri Sovyetler BIriiği'nI ve öteki yozlaşmış 
işçi devletlerini bu devletlerin yönetici katmanı bürokra
siye ve onun siyasal temsilcisi KP’lere rağmen kapitaliz
min restorasyonuna karşı savunma göreviyle karşı kar
şıya. Gelecek hepimizin geleceği. Anlatılan, bizim de 
hlkâyemizdir.

SUNGUR SAVRAN
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bir “liberalizasyon” olmadan gerçekleştirilemeyeceğini, hatta “işsizliğin serbest bırakılması”nı 
savundular. Genel olarak istihdam açığı bulunmayan SSCB ekonomisi, buna karşıhk, işgücü 
fazlasını, bürokratik kadrolann ya da hizmet kadrolannın şişmesi gibi, tüm yan sonuçlanyla 
birlikte yaşayan bir yapılanma içindeydi. Sovyetler Birliği, 1960’dan beri 36 milyon 
dola)nndaki işgücü artışını, istihdam etmeyi başarmıştı. Açık ve resmî işsizliğin Sovyet 
yasalanna göre mümkün olmaması, bu yasalann değiştirilebileceği gerçeğini dışlamıyordu.
Ancak böyiesi bir gelişmenin işçiler arasında son derece ciddi bir protesto ve eylemlilik 
dalgasına yol açacağından çekinen, ya da tepkilerin alacağı boyutlan pek kestiremeyen ve 
içinde yaşanılan yeniden yapılanmanın başlangıç konjonktüründe bu sorunla karşı karşıya 
kalmamayı yeğleyen bürokrasinin reformcu kesimi bu sorunu derinleştirmemeyi tercih etti.

Abel Aganbegyan Sovyet ekonomisinin yeniden yapılandıniması programını “evrelendirilmiş 
hızlanma” kavramıyla karşılıyor. Ona göre perestroyka'nm gerektirdiği dönüşümler asla evrimci 
bir niteliğe sahip, yumuşak ve radikal olmayan bir program çerçevesinde düşünülemez: 
“Perestroyka’nm acil görevi, geçmişte biçimlenmiş olan ve büyümemizin önünde bir fren 
oluşturan mekanizmayı kırmak ve bunun yerine hızlandırma mekanizmasını geçirmektir.”
Çizilen ekonomik çerçevede yer alan ‘demokratikleşme’, ‘bürokratik yapılan kırma’ gibi 
kavramlar, ekonomi alanı dışında kalan toplumsal mekanizmalann da harekete geçirilmesi 
gerektiğinin farkına vanidığını göstermektedir. Perestroyka liberalizasyonunun NEP dönemiyle 
arasındaki en önemli fark da bu noktadadır. NEP uygulamalan. Savaş Komünizmi’nin bazı 
açıklanm kapatmak üzere geçici olarak programlanmış ve sürekli siyasal denetimi öngören bir 
önlemler dizisi ve mekanizmasıydı. Perestroyka uygulamalan ise, sürekli siyasal önlemler almak 
zorunda kalmamak için, kendi dinamikleri, örgütlenmeleri ve yasalan ile işleyen ekonomik 
mekanizmalan güçlendirmeyi amaçlayan bir süreç olarak görülebilir.

Sendikalar ve Reformlar

Ekim Devrimi’nin ertesinde merkezt-idarî mekanizmalarla doğrudan üreticilerin faaliyetleri ve 
doğrudan örgütlenmeleri arasında bir çelişki fiilen yaşandı. Kolektifleştirme sonrasında oluşmuş 
olan ekonomik ve siyasal yapı, artık bu çelişkinin yapısal özellikler kazanmış toplumsal ve 
sınıfsal örgütlenme biçimlerini ve içeriklerini tanımlıyordu. Başka bir deyişle, idari ve yönetici 
mekanizmalar, bürokrasinin siyasal ve ekonomik iktidann tüm düzeylerindeki egemenliğinin 
araçlanm oluştururken, doğrudan üreticiler buna karşı aynı düzeylerde yaptınm ve denetim 
uygulayamayacak bir duruma geldiler. İşçilerin doğrudan fabrika düzeyindeki ve siyasal 
alandaki örgütlenmelerinin içlerinin boşalarak işlevsiz hale gelmelerinin ötesinde, Sovyet 
sendikalan üretim sürecine doğrudan sendikal faaliyet çerçevesi içinde müdahale edemeyen, 
aksine bürokratik direktif mekanizmalannın uygulayıcı kolu konumu durumuna düşürülen 
örgüdenmeler haline getirildiler. Esas itibanyla sendikalar, partiyle doğrudan bir bağ içinde 
bulunan ve hükümetin kararlannı işçilere kabul ettirme ve onlan yerine getirme konusunda 
yardımcı görevi olan kuruluşlar haline geldiler. Tanım olarak “işçilerin çıkarlannı savunma 
faaliyederinin tümünü” yerine getirmesi gereken sendikalar, böylelikle doğrudan Parti’nin ve 
hükümetin direktiflerine tabi kılınmış durumdaydılar. Brejnev’in ölümünden hemen önce, 
1982’de yapılan Parti Kongresi’nde “Sendikalann çalışanlann çıkarlannı savunmakla yükümlü 
olduklan, ancak çalışma disiplini yerleştirilmedikçe hiç bir etkinlikte bulunamayacaklan” 
vurgulanıyordu.

Gorbaçov’la birlikte bu söylem bir değişiklik geçirdi. Eski durumda sendika yöneticileri, 
fabrika müdürlerinin bir ‘uşağı’ haline gelmişlerdi. Artık “dişlerini göstermek, çalışanlann 
çıkarlannı sonuna kadar savunmak” zorundaydılar. Üstelik varolan durumda “sendikalann son 
derecede kötü ve boğucu çalışma şartlannı normal gördükleri” bile söylenebilirdi.

Perestroyka uygulamalannm piyasa mekanizmalanna ve yasalanna işlerlik kazandırmalan 
koşullannda işçi örgütlenmelerine yüklenecek siyasal ve ekonomik roller de artacaktır. Sovyet 
Anayasası’nca, hemen her zaman da İdarî, bürokratik yönetmelikler çerçevesinde düzenlenen 
Sovyet işçisinin ücret ve diğer ekonomik, sosyal haklan, bu mekanizmalann geri çekilmesi 
haUnde, işçi örgüderinin devreye girmeleri ile korunabilir ve geliştirilebilir olacaktı. O nedenle 
perestroyka uygulamalan nesnel olarak, işçi örgütlenmelerinden biri olan sendikalan güdümlü 
siyasal durumlanndan kurtulmalanna ve doğrudan üreticilerin gerçek taleplerini dile getirici 
yapılar olarak yenilenmelerine yol açma potansiyelini taşımaktadır. O nedenle bir başka 
açıdan, işçi örgütlenmeleri ve sendikalar bir demokratikleşme sürecini ve sınırlannı belirleme 
imkanlanna sahiptirler.

Milliyetçilik Hareketleri

Glasnost ve perestroyka uygulamalannm gündeme geldiği günlerden sonra en geniş kitle 
eylemliliği ve seferberliği ulusal taleplere yöneldi. Çeşitli milliyetçi hareketlerin, bürokrasinin 
siyasal ve ideolojik aygıtlannda çadaklar oluşması üzerine, oldukça kısa bir sürede yaygınlık 
kazanması, SSCB’de bu sorunlann köklerinin derinlerde yattığını gösteriyordu.

Bugün hangi sonuçlara yol açacağı belli olmasa da, arük siyasal dengelerin değişmez bir 
halkası haline gelmiş olan ulusal sorunlann kaynağı, hareket içindeki eğiUmlerin sıkça ifade 
ettikleri gibi, özellikle Baltık ülkeleri bağlamında, büyük çapta Stalin dönemindeki
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GORBAÇOV, MİHAİL  
SERGEYEVtÇ (1 9 3 1 - . . . )

Stavropol bölgesinin Privolneye kasabasında 2 Mart 
1931 'de doğan Mihail Gorbaçov, çocukluk ve ilk gençlik 
dönemlerini Kafkasya'da geçirdikten sonra, 19 yaşın
dayken hukuk öğrenimi yapmak üzere Moskova'ya gitti. 
Öğrenimini tamamladıktan sonra Stavropol'a dönerek 
Yerel parti örgütünde görev alarak 1956-78 arasında 
faal bir çalışma yürüttü, 39 gibi çok genç sayılacak 
bir yaşta bölge parti sekreterliğine getirildi. Özellikle 
bölgede tarım sektörünün örgütlenişiyle ilgili yaptığı 
çalışmalarla dikkati çeken Gorbaçov, 1978'de, Komü
nist Partisl'n\n tarım sorumlusu Fiodor Kulakov'un ölü
mü üzerine, Kremlin’in ünlü teorlsyeni Mihail Suslov'un 
desteğiyle Moskova'ya çağrıldı. Kremlin’e adımını atı
şından itibaren, akılcı ve pratik yaklaşımları, dinamiz
miyle hızla yükselerek yaşlılar hegomonyasını kırabilen 
nadir yöneticilerden birisi oldu. Brejnev döneminden 
sonra reformlara yönelen Andropov'un sağ kolu haline 
geldi, öyle ki Andropov hastalanıp yatağa düştüğünde, 
onunla Poiitbüro arasındaki irtibatı sağlamak Mlhail Gor
baçov’un göreviydi. Böylelikle liderliğe hazırlanan ve 
SSCB iktidar mekanizmasının en tepesindeki sorunları 
öğrenen Gorbaçov, Andropov'un ölümünden sonra li
derliğe gelen yaşlı kuşağın ve tutuculuğun temsilcisi 
Çemenko zamanında da yükselişini sürdürerek yerini 
sağlamlaştırdı.

Çernenko'nun ölümünden sonra. Ekim 1985’te iktida
ra gelen Gorbaçov, daha başlangıçta dikkatleri üstüne 
çekmişti; SSCB liderliği için çok genç sayılabilecek yaşı 
(o tarihte 54 yaşındaydı). Batı kamuoyunda da “dinamik 
ve güvenilir lider” imajını uyandırabilecek uygar görü
nümü, yumuşak tavırları, zevkli giyimi, eşi Raisa'nın 
zerafetl, ve en önemlisi sertlikten uzak, rasyonel ve 
pratik görüşleriyle sadece SSCB toplumunda değil, bü
tün dünyada alışılmadık bir Sovyet lideri olarak karşılan
dı, bütün bu özellikleri Batı basınına uzun süre malzeme 
oldu... 198S'te, daha Gorbaçov'un Parti Genel Sekreteri 
olmasından önce, pek yakın bir gelecekte Genel Sekre
ter koltuğuna yerleşmesi beklenebilecek bu kişinin kla
sik Sovyet liderlerinden önemli bir farklılığı müjdeleyen 
özellikleri araştırılıyor, ortaya çıkan Batılı lider imajına 
uygun olarak, sonuçta Sovyetler'in batının nimetlerini 
daha iyi anlamalarını sağlayacak bir liderlik yapısına 
kavuşacağı düşünülüyordu. Bu yargı, kısmen doğru çık
tı. Ancak, Gorbaçov yönetiminin yöneldiği büyük çaplı



Reiormlar

Glasnost’un yarattığı olanaklardan yararlanmaya 
çalışanlar arasında yalnızca Rus olmayan milliyetler 

değil, Rus Yahudileri ve antisemitleri de vardı. İsrail’e 
geri dönme talebiyle ortaya çıkan Yahudiler önemli bir 

güç oluşturmazken, Vassilyev adlı b ir fotoğrafçının 
yöneticiliğini üstlendiği Pamyat adlı topluluk görece 

popülerlik kazanıyordu. Yeni koşullarda kendini ifade 
etme fırsatı bulan düzen yanlısı eğilimlere b ir örnek 

olarak gösterilebilecek bu oluşum, yurttaş inisiyatifi 
biçiminde ülke çapında örgütleniyor ve Rus kültür 

anıtlarının korunmasını amaçlıyordu Vaptıklan 
gösterilerde yurtsever b ir topluluk olarak tanınmalarını 

talep eden, Leninizmi öven ve YahudUerp line tle r 
yağdıran pankartlar taşıyan örgüt üyeleri “ Yahudiler 

ve masonlar tarafından ezilmekten bizi yalnızca KGB 
koruyabilir" düşüncesine sahipler. Partinin gençlik 

gazetesi Konsomolskaya Pravda, Pamyat’f Leninizm 
ve yurtseverlik maskesi ardına gizlenen antisemitist b ir 

akım olarak değerlendikten sonra, Gorbaçov’un önde 
gelen danışmanlarını siyon‘c ..K ve masonlukla 

suçlayan b ir Pamyat üyesi partiden ihraç ediliyordu. 
Fotoğrafta Moskova’da yapılan b ir Pamyat gösterisi

görülüyor.

değişimler, SSCB iç ve dış politikasında bir ölçüde fark
lılaşmalar olacağını öngörenler i'-’n bile, çok daha bek
lenmedik, çok daha şaşırtıcı oldu. Gorbaçov’un 66’dan 
itibaren dilinden düşürmediği Glasnost ve Perestroyka 
kavramları, Sovyetler Birliği’nde, en azından resmi dü
zeyde bir değişim isteğinin göstergesiydi, ancak uzun
ca sayılabilecek bir süre, bu ‘değişimin’ sadece sözel 
olduğu, yönetimin ‘makyaj tazelediği’, ya da resmi bir 
şekilde dile getirilen değişim talebine Sovyet toplumu
nun ayak uyduramayacağı gibi düşünceler genel kabul 
gördü. Oysa SSCB iç politikasında atılan ciddi adımlar, 
dış politikada Gorbaçov’un başlattığı “barış taarruzu” , 
ve Sovyet liderinin güven veren, inandırıcı kişiliği, 
SSCB’de olup bitenler hakkındaki genel yargılan za
manla değiştirdi...

Gorbaçov, Avrupa ve ABD’de öylesine bir popülerliğe 
erişmişti ki, ABD’de 1988 başkanlık seçimleri öncesi 
yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, adaylığını koy
duğu takdirde Gorbaçov’un her iki adaydan da (Bush 
ve Dukakis) daha fazla oy toplayabilmesi mümkündü! 
Yine de, SSCB’de ’85 sonrasının reformian, Mihail Ser
geyeviç Gorbaçov’un kişiliğine ve liderliğine bağlana- 
mayacak kadar geniş çaplı ve köktencidir. Gorbaçov, 
devrim sonrası yetişen bir kuşağın yönetimdeki ilk tem
silcisi olarak, toplumdan gelen yeniden yapılanma ve 
saydamlaşma taleplerini, demokratikleşme isteğini kişi
liğinde somutlayan bir liderdi ve 1989’a gelindiğinde, 
SSCB'de Glasnost ile Perestroyka kavramlanyla simge
lenen toplumsal değişim, Gorbaçov ve kadrosunun ön
görülerini de aşacak boyutlara erişmişti...

Gorbaçov, bütün bunlann dışında, dünya tarihine nük
leer silahlanmaya karşı ciddi ve köktenci önlemler öne
ren, silahsızlanmayı sosyalist ve kapitalist bloklardan 
öte, dünya çapında bir sorun olarak ele alan İlk devlet 
başkanı olarak geçmiştir. SSCB’de olduğu kadar -belki 
daha da fazla- Batı’da da büyük popülerliğe kavuşan 
ve Perestroyka, Glasnost ve uluslararası barış gibi ko
nulan içeren kitapları da içtenliği, dürüstlüğüyle dikkati 
çekmiştir. Yine de, Gorbaçov’un rasyonelliği, uluslara
rası politikada hayalci bir “barış güvercini” rolüne so
yunmak, ya da silahsızlanma konusunda İyimser dav
ranmakla suçlanmasını önleyebilmiş, bu sayede silah
sızlanma konusunda ciddi adımlar atılabllmiştir.

uygulamalann sonuçlannda yatmaktadır. Bugünkü duruma ilişkin eleştirilerde, bazen fırsatçı 
nedenlerle, Lenin dönemi ve onun bu konudaki olumlu yaklaşımı temel alınırken, gitgide 
artan bir ölçüde, Kafkasya Cumhuriyederi’ndeki sorunlara iişkin olarak, eleştirinin sınırlan 
Ekim Devrimi’nin hemen sonrasındaki dönemi de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.

1917-1919 arasında Bolşevikler, Finlandiya, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kafkas 
Cumhuriyetleri ve hatta Ukrayna da dahil olmak üzere Çarlık Rusyası’nm tüm halklannm 
kendi kaderlerini tayin hakkını tanımışlardı. Çeşitli milliyetlerden komünisderin Sovyet 
Devleti’nin yönetici kademelerine geldiği, İç Savaş sırasında Ukrayna yeniden fethedilirken, 
hiçbir UkraynalIya milliyetinden dolayı baskı uygulanmadığı; Denikin yenilgiye uğratıhp Sovyet 
iktidannın sağlamlaştınimaya başlandığında da, Lenin’in Ukraynah komünistlere rağmen aynima 
hakkı ilkesine bağlı kaldığı düşünülürse, 1920’ye kadar devrimci yönetimin milliyetler 
pohtikasmda, uluslann kendi kaderini tayin hakkı ilkesinden sapmadığı tespit edilir.

1920’den başlayarak, özellikle Kafkas Cumhuriyederi’nde yaşananlar, Sovyet yönetiminin 
devrimci ilkelerden adım adım uzaklaşmasını beraberinde getirmiş ve günümüzde giderek 
şiddetlenen milliyetler sorununda tamiri güç yaralar açmıştı. 26 Mart 1918’de Transkafkasya 
Cumhuriyeti’nin yıkılmasından sonra, ardarda Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan 
Cumhuriyetleri kurulmuştu. Ancak savaş koşullannda tüm bu cumhuriyetlerin bağımsız varlığı 
olanaksız hale gelmişti. Bakü’de İngilizler tarafından kurulmuş olan zayıf yönetim. Nisan 
1920’de bir ayaklanma ile devrilerek Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti oluşturuldu. Yönetimin 
başını Kirov, Ordjonikidze ve Mikoyan (bir Rus, bir Gürcü, bir Ermeni) çekiyorlardı. Aralık 
1920’ye gelindiğinde artık bölgede bir de, kendini Türklerin saldırganlığına karşı korumak için 
Kızılordu birliklerinin yardımına başvuran Ermenistan Sosyalist Cumhuriyeti vardı. Ermenilerin 
bir süre sonra Savaş Komünizmi uygulamalan uyannca tahıl ürünlerine el konulmasına karşı 
ayaklanmalan ve bunun yankılan ancak NEP uygulamalanna başlandıktan sonra tamamiyle 
denetim altına alınabildi. Sovyet birliklerinin, Ermeni sınınndaki bir olayı bahane ederek, bazı 
Gürcülerin de desteğiyle Gürcistan’a girmesi ve iktidardaki Menşevikleri alaşağı etmesiyle 
birlikte, genç Sovyetler Birliği tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu.

Lenin, Menşeviklerle ittifakı ve Gürcü komünistlerin kendine özgü bir taktik geliştirmeleri 
gerektiğini savunmasına rağmen, bölgede Stalin tarafından görevlendirilmiş olan 
Ordjonikidze’nin, Transkafkasya Sosyalist Federatif Devleti’nin kurulmasına önayak olmasını 
engelleyemedi. Yöre halklannm onayını almadan Sovyet hükümeti Osmanh Devleti’yle bir sınır 
andaşması yapmanın yanısıra, bu anlaşmada Kafkasya Cumhuriyetleri arasındaki toprak 
ilişkilerini de belirliyorlardı. Maddelerden biri de, bugün SSCB’de Azerilerle Ermeniler 
arasındaki esas çatışma noktasını oluşturan Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan’a 
verilmesiydi.

Başlangıçta İdarî yönden kolaylıklar sağlayacağı düşüncesiyle Kafkasya Cumhuriyederi’nin 
ekonomik birliğini savunan Lenin, diğer milliyetlerin ilhak edilmesine yol açan gelişmelerden 
haberdar oldukça, kendini yeterince müdahalede bulunmamış olmakla suçluyordu. Onun 
tavnnı en iyi sergileyen satırlann bir bölümü Kamenev’e yazdığı mektuptaydı; “Büyük Rus 
şovenizmine karşı kıyasıya mücadele ilân ediyorum... Birliğin Merkez Yürütme Komitesi’ne
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SSCB'de M H U yetdH k  
Sorunu

SSCB'de Gorbaçov’un iktidara gelişinden yaklaşık on 
yıl kadar önce, rejim muhaliflerinden ve sürgünlerden 
Andrey Amalrik Batı'da uzun süre ‘best-seller’ olan SSCB 
1984’e kadar Yaşayacak mı? adlı kitabında, sistemin 
o gün veri olan durumda kendini asla yeniden üreteme- 
yeceği ve günü gelince, özellikle ‘milliyetçi çatlaklar' 
yüzünden yıkılıp gideceği şeklinde, 1917 Ekim Devrimi'- 
nden bu yana benzerleri yinelenmiş bir kehaneti ortaya 
atıyordu.

Totalitarizm gibi çoğu zaman sabit fikirlerin yüklendi
ği işlevleri üstlenen bir kavram SSCB’ye uygulanarak, 
o durumdaki bir toplumun asla kendisini yenileyebilece
ği şansa ve hareketlenmelere açık olmadığı düşünülür
ken, Sovyet toplumunun iç dinamikleriyle yepyeni olu
şumlar yaratmaya, hatta Sovyet rejiminin bunları ku
rumlaştırmaya çalıştığı günler henüz yaşanmamıştı.

Milliyetçilik sorunlarıyla ilgili olarak da aynı şey söyle
nebilir. Aslında Batı’da ve bir ölçüde SSCB'nin içinde 
gelişmiş olan bir kavrayış, bu kelimeyi büyük ölçüde, 
Ruslar ve Rus olmayanlar arasındaki farklılaşma ve ça
tışma çerçevesine indirgemişti. Bu tartışmaların bir baş
ka boyutu da özellikle Müslüman doğu toplumlarının 
sosyalistleştirilmesi yolunda ortaya çıkacak (korkulan 
veya umulan) geleneksellik engelleriydi. Oysa milliyet
çilik sorunlarının günümüzdeki koşulları bize bambaşka 
ve çok daha karmaşık bir tablo sunmaktadır. Perestroy
ka gibi bu sorun da, yeni yerleşen iktidarın seçimlerin
den ve istemlerinden çok tarihin somut bir ürünü olarak 
görülüyor.

Glasnost ve perestroyka politikalarının gündeme geti
rilmesinden sonra ‘milliyetçilik’ üzerinde tartışmalar şim
diye kadar görülmemiş boyutlara ulaştı. Önce Kazakis
tan Cumhuriyeti’nde başlayan Alma-Ata olaylarını, iki 
Sovyet Cumhuriyetini, Azerbaycan ve Ermenistan'ı gö
rülmemiş bir sertlikte karşı karşıya getiren Dağlık Kara- 
bağ hükümranlık tartışmaları takip etti. Bu tartışma ani
den çok sert ve önünün alınmasında zorluk çekilen 
çatışmalara, referandumlara, merkezî hükümetin zor
lukla engelleyebildiği bir yarı iç savaş kılığına büründü. 
Özbekistan'da yerel bazı azınlıklara saldırılarla başlayan 
bir başka çatışmalar dizisi başladı. Son olarak, milliyetçi 
eğitimlerin eskiden beri güçlü olduğu Baltık Cumhuri- 
yetleri’nde, önce Estonya, sonra Litvanya ve Letonya'- 
da SSCB'den kopuş taleplerini bile içinde barındıran 
hareketlenmeler yaşandı. Bu sonuncularda işin içine 
ek olarak ‘yabancı düşmanlığı’ yönü de karışıyordu. 
Litvanya Komünist Partisi Kongresi ‘yabancı işçi' olarak 
kabul ettiği Rus asıllı işçilerin haklarını kısıtlayan bir 
yasayı onayladı, çok sert bir direniş ve ekonomiyi bir 
anda çökmenin eşiğine getiren bir grevle karşılaştı.

Perestroyka ortamını milliyetçi girişimlerini hayata ge
çirmek amacıyla bir sıçrama tahtası olarak kullanan çev
relerin gerçek güçlerinin ne olduğu konusunda Batılı 
kaynaklar pek bir şey bilmiyor olsalar gerek. Soğuk 
Savaş döneminden de öncelere uzanan Batı beklentile
rinin, bu sorunların ciddiyetle ele alınmasını sağlayacak 
ham verileri dahi algılanabilir bir çerçeveye sokmakta 
zorluklar yaratacağı dikkate alınmalıdır. SSCB’de Batılı- 
larca abartılması bir alışkanlık haline gelen milliyetçi 
taleplerin ve hareketlenmelerin 1986 sonrasındaki yük
selişi, perestroyka politikaları karşısında hâlâ çözülmeyi 
bekleyen temel sorunlardan birini oluşturmaktadır. So
rulması gereken, perestroyka’nm belki de başlangıçta 
bir özgürleştirici uyaran olarak kullanmayı kurduğu - 
bundan da hiç bir şekilde emin olunamaz- milliyetçi 
hareketleri, belli sınırlar içinde kalmaya açıkça zorlama 
yoluna gidip gitmeyeceği sorusudur.

Milliyetçilik sorununun incelenmesi, onun tarihsel sü
reç içine yerleştirilmesiyle başlamalıdır: 1920’lerde, Sta
tin politikası tarafından da olumlanan bir oluşum, Sov
yet Cumhuriyetleri’nin çoğunda yavaş yavaş beilrmeye 
başlamıştı. Bu, öncelikle yerel kadrolardan oluşturulan 
bir parti eliti bürokrasisinin yaratılmasıydı. Bu bürokra
siler, hiyerarşik yapılaşma içinde Moskova'ya yakından 
bağlıydılar ve Sovyet iktidarının bu Cumhuriyetlere göç
men olarak yerleşmiş -daha iteri bir bilinç düzeyine 
sahip- Rusların giriştiği kolonizasyon benzeri bir süreç 
içinde yerleşmesini önleyecek yerel gücü oluşturmaları 
beklenmekteydi. Bu Staiin açısından, Batılıların koloni
lerinde yer alan ani başkaldırılardan sakınmanın da bir 
yoluydu. Staiin dönemi politikaları uyarınca bu çevreler 
için öngörülen görev, gerçek iktidar mevkilerinden çok 
temsili bir nitelik taşıyordu. Yalnızca bu bite, Marksist- 
Leninist kuram ve politikanın gerektirdikleri bir tarafa 
bırakılırsa, SSCB’nin salt ‘koloniyal’ bir imparatorluk 
olarak değerlendirilmesindeki o çok işlenen hatayı gös
terir. Belki de bu yöntem sayesinde “SSCB 1984’e ka
dar yaşamıştır” .

Oysa bu yerel bürokrasilerin, merkeziyetçiliğin hakim 
olduğu dönemde güçleri ne kadar saymaca olursa ol
sun, günümüzde oldukça güçtü çıkar çevreleri yarata
bildikleri, konumlarını tehlike altında gördüklerinde, ay
rılıkçı olması zorunlu olmayan bir ‘milliyetçilik’ oyunu 
içine girdikleri rahatlıkla gözlenebilir. Alma Ata’da bir 
kaç yıl önce meydana gelen olaylarda bu kadroların 
Rus-karşıtlığını ne kadar büyük bir beceriyle kullanabil
diklerine tanık olmuştuk.

Son otuz yıl boyunca, yerel bürokrasilerin temsilcile
rinden bazılarının büyük güçler elde ettiklerine, Politbü- 
ro’nun içinde en üst mevkilere erişebildiklerine de tanık 
olmaktayız. Toptum yaşamında da -kitte itetişim araçta- 
rı, spor, sanat gibi- Ermenilerin, UkraynalIların ve Baltık- 
lıların büyük bir sayıda temsil edildikleri görülüyor. “ Bu 
kişilerin, yerierine herhangi bir vesileyle bir Rusun atan
ması söz konusu olduğunda ‘anti-kotoniyatizme’ öykü
nen bir yaygara koparacaktan aşikârdır.”

Bu son cümle, miltiyetçitiğin Moskova-Leningrad ek
senine tekabüt eden ‘Büyük Rusya’ topraklarında orta
ya çıkan ve birincisiyle yakından bağlantılı olan ikinci 
bir boyutunu yansıtıyor. Bu, özettikte Rusların belli çev
relerinin Sovyet devlet aygıtı içinde bazı Rus-olmayan 
unsurların yükselişine gösterdikleri tepkiden kaynak
lanmakta. Onlara Ekim Devrimi sonrasında, 1920-24 ara
sında Büyük Sovyet Ansiklopedisi’nöe anıtmaya hak 
kazanmış 264 botşevik liderden 119’unun Rus olmadık
ları, kırktan fazlasının da Yahudi oldukları hatırlatılabilir. 
Oysa Stalln politikası karşıt bir eğilime sahipti. Diğer 
uluslardan gelenlerin belli bir ölçüde variıklarını koru
malarına karşın özettikle yahuditer azar azar ortadan 
kalktılar. Rus milliyetçiliğinin bu versiyonu özellikle Sta- 
lln’in ölümünden sonra, '60’lardan itibaren ortaya çık
mış görünüyor. Ve bu dönemde, devlet aygıtının üst 
mertebelerinde bir Ruslaştırma süreci değtise bite Stav- 
laştırma sürecinin tamamlandığına şahit oluyoruz.

Rus milliyetçitiği çerçevesindeki tepkilerin önce sınırlı 
ama önemli çevrelerde belirmeye başladığını görüyo
ruz: ilk olarak Ordu’da, sonra Komsomo/'tarda (özettikte 
Molodaya Gvardiya -Genç Koruyucu- dergisinin yayınla- 
nnda bu tutum açık bir biçimde vardı). Pastoralistler 
{derevenşçikl) edebiyat akımı, özettikle ‘Rus köyü'nün 
ölümüne hayıflanan Rasputin’in ‘büyük, ortodoks Rusya' 
hikayesini yeniden diriltmeye çalışmasıyla btriikte bu 
tavrı devam ettirdi. Molodaya Gvardiya'mn bazı eleman
larının rejim muhalifi olarak değeriendirilmelerine kar
şın, yayırt yöneticilerinden birinin 1977’de Merkez Ko
mite Propaganda Bölümü’nün başına getirilmiş olması 
bu alanda çelişik tavıriann varolduğunu ortaya koymak
taydı. Aynı çapraşık tutum, Rus manzarasını koruma 
kaygısıyla Sibirya nehirlerinin Orta Asya topraklarını 
sulamaya karialize edilmelerine karşı çıkan ‘antl-barajcı’

“ Herkesi evimde misafir etmeye hazırım, ama 
göçmenlerle birarada yaşamaktan nefret ediyorum.”  
Bu sözler, 1989 yılında Litvanya Komünist Partisi 
Merkez Komitesi’nin yayın organı olan Gorizont (Ufuk) 
dergisine gelen okur mektuplarının birisinden alınmış... 
Tanıdığı tek bayrağın (eski Litvanya Cumhuriyeti’ne 
ait) kızıl-beyaz bayrak olduğunu öfkeyle 
vurgulayanlardan, Staiin döneminin baskı politikasını 
eleştirenlere kadar bütün okur mektupları, 80’li yılların 
sonunda Litvanya’da giderek artan politik tansiyonu 
yansıtıyor... II. Dünya Savaşı öncesi Nazi rejimiyle iyi 
ilişkiler kurmuş olan, savaş sırasında SSCB’ye katılan

çevre korumacılarında da görülebilir. Bir başka bölge
de, Litvanya’da, çevreci hareket doğanın, “kültürün özü
nün teknoloji ve kimya sanayii tarafından” kısacası Sov
yet uygarlığı tarafından kirietildiği savıyla eylemde bu
lunmakta.

“ Ruslar tarihte çok ağır bir yük üstlendiler. 14-18 
savaşında, İç Savaş’ta, kolektifleşme yıllarında ve 41-48 
büyük savaşında çok büyük insan kayıpları oldu. Ya
şamlarını büyük ölçüde silah endüstrisinde çalışarak 
geçirdiler. Ülkelerinde ve Orta Asya cumhuriyetlerinde 
gerekli olan işgücünün büyük bir kesimini sağlıyorlardı. 
Kuzey bölgelerinin ve Sibirya’nın değeriendirilmesi, pet
rol ve doğal gaz üretiminde yeni bölgelerin bulunması 
ve açılması, ağır sanayiin ve uzay sanayiinin kurulması 
gibi işlerin bütün yükü Rusların üzerindedir. Rus köylü
leri en şanssız durumda olanlardır. Moskova, şehirleş
me altyapıları açısından ancak 70. sırayı işgal etmekte
dir. Rus halkı kendisinden çok şey vermiş, buna karşılık 
çok az almıştır. Elbette buna gösterilen tepkiler çoğu 
zaman hastalıklı biçimler almaktadır. Rus bölgelerine 
artık özel bir dikkat göstermek gerekiyor...” Musevi 
asıllı Sovyet sosyologlarından Ovsey Şkaratan’ın bu söz
leri acaba bir ‘Rus milliyetçiliği'ni mi temsil ediyor? 
Hemen şovenist bir tutum olarak damgalanabilecek bu 
çıkış, bir yanıyla da pek çok aydının, ekolojistin, dinsel 
grubun, hatta milliyetçinin ifade etmekte zorluk çekece
ği bir gerçeği ortaya koymaktadır. Bu tür sorunlar, kafa
sında Çarlık Rusyası gibi baskıcı, tüm hakları kendisine 
saklayan, kendine bağlı ‘esir halkları’ ezen, kaynaklarını 
sömüren bir Rus İmparatorluğu imgesini besleyenler 
İçin anlaşılamaz kalacaktır. Rusların karar merkezlerin
de egemenliği ellerinde bulundurdukları yadsınamaz
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Letonya, Estonya ve Litvanya, öteden beri "Baltil< 
milliyetçiliğinin”  çok güçlü olduğu ülkelerdi.
Başlangıçta Gorbaçov ve kadrosu, SSCB'deki 
merkezîleşmeyi kırmakta yararlı olabilecekleri 
düşüncesiyle, bu tür milliyetçilik akımlarına hoşgörüyle 
yaklaşmıştı. Ancak “ ayrılıkçı”  taleplerin, 
yoğunlaşmasından ve geçmişte SSCB ile 
bütünleşmeleri nisbeten daha sorunsuz olmuş olan 
Doğu Cumhuriyetleri'ne sıçramasından sonra, Sovyet 
lideri, milliyetçiliği “ mücadele edilmesi gereken bir 
hastalık" olarak tanımladı. Resimde Kırım Tatarlarının 
milliyetçi gösterilerinden bir görüntü görülüyor.

ama, kendi böigeierinin ve yaşamlarının düzenlenmesi, 
kültürel düzeylerinin ve konforlarının arttırılması doğ
rultusunda bu konumlarından yeterince yararlanmış ol
dukları da söylenemez.

Bu durumda Rus halkının köylü ve Hıristiyan geçmişi
nin belirlediği bazı özellikler bulunduğu da açıktır. Ve 
Rusiar, yetmiş yıl kadar önce, ateist düşünce ile biçim
lenen, modernieşmeci bir perspektife sahip olan ve bir
kaç yıl içinde eski geleneksel kültürü yerle bir eden 
bir devrimin öncüleri ve merkezi konumundaydılar. Mu
azzam bir mücadele içinde beliren Sovyet ideolojisinin 
gerçek merkezi Rusya ve tabiî Ukrayna ve Beyaz Rusya 
gibi Batı bölgeleriydi. Bu ağır yükün geçmişindeki sa
vaşların, ekonomik ve toplumsal özverilerin yerini gü
nümüzde farklı sorunların aldığını görüyoruz: Yakınma
lar “alkol bağımlılığı” ve nüfus artışındaki düşüşe kay
mış görünüyorlar. Ruslar’m komünizmin gelişine duy
dukları yüz yıllık inanç elbette kendisiyle elele giden 
bir meiankolizmi ve depresyonu getirecekti. Kara miza
hın ve “underground” kültürün. Batı kültürü hayranlı
ğıyla bezenmiş ve cilalanmış bir çerçeve içinde Sovyet 
halkının temel ilgi alanlarından biri haline gelmesinin 
nedenlerinden biri bu olmalı. Bir diğer sorun da Onikinci 
Kat’ta olup biten olayların artık daha iyi bilinebildiği 
bir ortamın, “üç yılda üç cenaze” çıkardıktan sonra 
Kremlin’in kapalı bir kutu olma vasfını kaybetmeye baş
ladığı daha popülist bir havanın doğmasıydı. Bu tür 
gelişmelerin Ruslara özgü bir hava kazanması kentli 
kültürün görece daha gelişmiş olduğu ortamlara ihtiyaç 
duymasıydı: Yani Avrupa Rusya’sının büyük kentlerin
de. Öte yandan, raflardan indirilen kitaplar ve sanat 
eserleri, ilk defa sahnelenen Bulganin, gösterime sunu

lan eski filmlerin Batı festivallerinde ardarda görülmedik 
başarılarla taçlanması da Rus halkında geçmişteki kül
türü konusunda “aldatılmış olduğu” yolunda bir inan
cın doğmasını ister istemez beraberinde getirecekti. 
Ruslarda son zamanlarda iyice yaygınlaşmaya başla
yan bir kanı, Devrim’in Rus kültüründen esirgediği ola
nakları Doğu Cumhuriyetleri halklarına tanırken (hatta 
onlara kültürlerini yaratmada yardımcı olurken) kendile
rine üvey evlat muamelesi yapıldığıdır. Aslında bunun 
Yakutlar, Tatarlar ve Yahudiler için ne kadar doğru oldu
ğu şüphe götürür. Bunun yanında Stalln döneminde 
yüceltilen pek çok değerin -militarizm, kahramanlık kül
tü gibi- kökeninin Çarlık Rusya’sının değerler sistemine 
ait olduğu da unutulmaktadır.

Ortak kültür alanında da milliyetçilik sorunu belki de 
en karmaşık biçimleriyle karşımıza çıkmaktadır: Ruslar’- 
ın Moğol ve Tatar’ları mağlup ettiği 1380 Kulikovo mu
harebesi anılmakta, Staiin eleştirisi bağlamında bazı 
kamp muhafız ve yöneticilerine Yahudi isimleri 
“yakıştırılmakta” ve tarihe başvuru, Kazak’ların Poema 
Knyazigra (Prens İgor Efsanesi)’nın yayımını yasaklama 
talebinde bulunmalarına kadar uzanmaktadır.

Andropov bu tür milliyetçi çağrışımları ve tutumları 
oldukça sert bir tavırla eleştirirken, Gorbaçov'un tutu
mu pek net görünmüyor: Buna karşın, propaganda me
kanizmasının başındaki A.N. Yaroklev ve E.M. Tlazelni- 
kov’un tavırlannı eleştirirken “geçmişi andıran milliyetçl- 
şöven davranış biçimleri” karşısındaki kaygısını belirti
yor. (Sadece kaygı belirtmesi durumun pek o kadar 
da tehlikeli ve abartıldığı gibi olmadığını gösteriyor ola
bilir). Üstelik, 1930’iardan sonra dlnsel-ulusal benlikleri
ni yadsımak, üst düzey konumlarından vazgeçmek zo
runda bırakılan Yahudilerin, uyanışlarını dinsel kimlikle
rinde (laik ve sosyalist değil) yeniden bulmaya çalışma
ları gibi. Büyük Rus milliyetçiliği de yalnızca ulusalcı 
değil, ortodoks nitelikler de taşımaktadır.

Benzeri bir savunma mekanizması da, belki de milli
yetçiliğin en aşırı biçimi altında Ermenistan'da gözlem
lenebilir. Açıkça ifade edilen kaygının temelini Azeri 
nüfusun Transkafkasya bölgesinde daha büyük bir iv
meyle artmasından duyulan korku ve tepki oluşturuyor. 
Bu durum özellikle Dağlık Karabağ bölgesi için sözko
nusu. Geienekselci, tutucu eğilimler bu tutuma eşlik 
ediyor: Her Ermeni evine bağlı olmalı, nüfusun artması
na katkıda bulunmalıdır. Büyük Leninakan deprem fela
ketinden sonra ana-babalannı kaybetmiş çocukların uzak 
ve güvenlikli bir bölgeye nakledilmeleri yolundaki hükü
met uygulamasına karşı çıkan Ermeniler bu tavrı bir 
‘sürgün isteği’ olarak nitelendirmekten çekinmiyorlar. 
Yine aynı deprem bazı Azerilerce “ Ermeni gavuruna 
verilmiş birTann cezası” olarak yorumlanabiliyor. Buna 
karşın Azeriler de, 1915 Ermeni pogromlarından sorum
lu tutulurcasına “Türk” diye adlandırılıyorlar. Ermeni- 
Azeri çatışmasına aşırı bir anlam yükleyen sorun, özel
likle Ermenilerin, Sovyet merkezi yönetiminin ve Perest
royka kadrolarının ılımlı arabulucu tavrının, soruna eşit
lik çerçevesinde yaklaşmak istemesinin anlaşılmadığı 
bir ortama oldukça yakın olmalarıdır.

Buna karşın, 1980 sonrası Iran Devrimi’nin etkisiyle 
sesini gittikçe yükselten laiklik-karşıtı İslamcılık, özellik
le Karabağ sorunu çerçevesinde tutuculuk ve şöveniz- 
mlni gösterme fırsatını kaçırmıyor. Diğer taraftan Erme
niler de Perestroyka'nm başarısının ölçütü olarak tek 
bir konuya, Karabağ’ın kendilerine bağlanmasına bakı
yorlar. Karabağ’ın yönetiminin geçici bir önlem olarak 
olarak merkeze bağlanmasından sonra Azerbaycan ye
rel bürokrasisi de, “başarısızlık ve beceriksizlik''le suç
ladıkları perestroyka yöneticilerini ve perestroyka politi
kasının kendisini reddetme fırsatını büyük bir başarıyla 
bulmuş görünüyor. Bu Azeri bürokrasi çevreleri için 
bir taşla iki kuş vurmak anlamına geliyordu: Perestroy- 
ka'nın laikleştirici, demokratikleştirici etkisinjn önüne 
geçmek (başka bir sorun ve hedefle ikame ederek) ve

Ermeni karşıtı tutumları güçlendirmek...

Perestroyka süreci bu tutumların oldukça büyük bir 
serbestlikle ifade edilebilmesine olanak verirken, Azeri 
örneğinde gördüğümüz gibi, özellikle Müslüman cum
huriyetlerde, milliyetçilik ve dinsel fanatizm türünden 
akımların ve bunlara yaslanan çıkar çevrelerinin perest- 
royka'mn vaadettiği gelişmeler karşısında en etkili ve 
bütünlüklü güçlere blok halinde sahip oldukları da söy
lenebilir.

Diğer taraftan, bu yerel bürokratik güçlerin perestroy- 
ka’ya düşman Rus kaynaklı ya da başka yerlerden gelen 
hareket ve gruplarla, istem dışı da olsa nesnel bir ittifak 
oluşturdukları da belirtilmeli. Bu ittifakın diğer kanadı, 
Interfront (uluslararası çevre) adı altında Brejnev döne
mini temsil eden güçler tarafından oluşturuluyor ve pe
restroyka yanlısı Narodniy Front (Halk Cephesi) ittifakıy
la karşıtlaşıyor.

Interfront’un en güçlü olduğu bölgelerin, Rus azınlık
ların yoğunlukla yaşadığı Baltık ülkeleri olduğunu görü
yoruz. Bir yandan İskandinav ve Batı ülkelerine yüzlerini 
dönen Estonya'lı ve Litvanya’lılar, Narodniy Front'\an- 
nın taleplerini büyük ölçüde Parti’ye, hatta merkezi oto
ritelere kabul ettirmiş görünüyorlar. Toptan bağımsızlık 
kazanma perspektifi ise, Lltvanya’lı perestroyka yanlıla
rı tarafından “gerçekleşmesi çok uzak bir olasılık” ola
rak değerlendiriliyor. “Sarı Yeşil Kırmızı” hareketinin 
temsilcileri, Rus'ları ne ülkeden kovabileceklerini, ne 
de Litvanca konuşmaya zorlayabileceklerini t>elirtiyor- 
lar. Temel amaçlan ise, konunun ulusal ya da etnik 
değil politik olduğunun hiç de Rus değil ama Lltvanyalı 
olan Parti yöneticileri tarafından da anlaşılmasını sağla
mak olarak gösteriliyor. Geçmişte SSCB'ye “öz evladını” 
vermiş olmakla övünen Gürcistan’da da benzeri talepler 
son zamanlarda gittikçe daha büyük bir güçle ortaya 
çıkıyorlar. Din unsuru kolektifleştirmeden sonra Rusya'
da, Sultan Galievizmin etkisi kırıldıktan sonra da Doğu 
Cumhuriyetlerinde etkisini önemli ölçüde kaybetmişti. 
Din kurumlannın ise, özellikle Stalin’in ölümünden son
ra güdümlü de olsa varlıklannı sürdürdüklerini görüyo
ruz. Bunun yanında din kurumlanndan ayn olarak popü
ler din, ya da halk dini olarak adlandınlabilecek inanç 
sistemleri etkilerini hiç bir zaman tümüyle kaybetmedi
ler. Bugün Rus Ortodoks Kilisesi elbette eski gücünde 
değildir. Ancak perestroyka ortamından bu tür dinsel 
kuruluşların istifade etmeye başladıklan düşünülebilir. 
Dinsel entegrlzm ve mllliyetçiliğin birleştiği Müslüman 
Doğu cumhuriyetlerinde dinin perestroyka karşıtı tu
tumlar üzerindeki etkileri daha güçlüdür. Kazakistan’da 
1986'da başlayan kanlı Alma Ata olaylannda dinsel ifa
delerin ön plana çıktığı ve açıkça kullanıldığı biliniyor. 
Bu karşıtlaşma aslında Müslüman-Rus çatışması boyu
tuna indirgenemez. En genel çerçevesiyle Batı-Doğu 
ayrışması ve buna tekabül eden dinsel karşıtlıklar, soru
nun sosyolojik boyutunun çok daha geniş olduğunu 
göstermektedir. Yerel bürokrasilerin de bu çatışma nok
tasına kadar varan karşıtlaşmalarda oynadıklan rol son 
derece önemlidir. Kazakistan'da yerel bürokrasinin şefi 
Dinmuhammed Kunayev'In yerine “ Gorbaçov'un 
arkadaşı” olarak kötülenen Gennadiy KolbIn'In getiril
mesi, perestroyka kadrolannm artık yavaş yavaş tutucu 
yerel bürokrasilerin üzerine yürümeye hazırlandıklannı 
gösteren ilk olaydı. Kolbin bir Rus, Kunayev ise bir 
Kazaktı: Olaylar sırasında, elbette bu durum ön plana 
çıkanidı. Üstelik Kunayev, tutucu ve oldukça sağlam 
bir şekilde yerleşmiş bir yerel bürokrasinin vazgeçeme
yeceği birisiydi Kazakistan Komünist Partlsl'nin başın
da. Kazakistan gibi öteki Doğu cumhuriyetlerinde de 
müslümanlığın, hatta şeriatçı bir düzen taleplerinin ye
rel perestroyka-karşıU bürokrasilerle doğal ittifaklannı 
daha uzun süre sürdüreceği tahmin edilebilir. Ne olursa 
olsun, perestroyka'nm yarattığı ortam sayesinde kendi
lerini gösterebilen bu hareketler, aynı zamanda onun 
önünde dikilen en önemli tehdidi oluşturmaktadırlar.

SEDAT MARMARA—KEREM ÖNCÜL
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Sovyet A çıhntlan  ve  
İd eo lo iik  Bosluk

Mihall Gorbaçov’un son bir yıi içinde yaptığı iconuş- 
maiarda bir noicta çoic sıic vurgulanıyordu. Gorbaçov 
özeiliicle partililere hitap ederken “ ne yaptıklarını bildik
lerini” , “ belirli bir perspektiften yoksun olmadıklarını” 
üzerine basa basa ilan etme gereği duyuyordu...

Böyle bir vurguya gerek duyulması oldukça anlamlı
dır. Savaş Komünizminden Brejnev dönemine kadar Sov
yet tarihi iyi kötü, doğru yanlış, gerçekçi hayalci, ama 
açık ifade edilmiş perspektiflere sahip olarak yol aldı. 
Bunların tümünde pekçok mikro adımın da içinden çıktı
ğı, makro planda siyasal hedefler söz konusuydu.

Beş yıllık bir geçmişi olan perestroyka ve glasnost’
un, işletme düzeyinden en üst siyasal kurumlaşma bi
çimlerine dek pekçok hedef koyduğu, bunların bir bölü
müne de ulaştığı biliniyor. Ama bunca değişimden son
ra bazı sorular gene gündemdedir. İstenen biçimde ge
liştikleri takdirde perestroyka ve glasnost süreçleri Sov
yet toplumunu hangi evreye taşıyacaktır? Gelinen nok
tanın nihai hedef (eğer böyle bir hedef hâlâ varsa) bağla
mında işgal edeceği yeni yer nasıl tanımlanacaktır? “Her
kese emeğine göre”ye yönelik bugünkü teveccüh bir 
zamanların “herkese ihtiyacına göre” hedefini büsbü
tün gölgeleyebilir mi?

Gorbaçov’un vurgulamaları bu konularda SBKP için
de önemli belirsizlik, kuşku ve tereddütlerin olduğunu 
gösteriyor. Daha ilginci, sosyalist kuruluş çabalarının 
bu en deneyimli partisinde ne bugün egemen olan çizgi
nin, ne de ondan farklı görünen eğilimlerin bu sorulara 
net yanıtlar verecek durumda olmamalarıdır.

Perestroyka ve glasnost’un bir önceki Brejnev döne- 
mindekine benzer bir retorikle bugünden yarına “komü
nizmin gelişkin evresine ulaşmak”tan söz etmemesi el
bette yerindedir ve ortadaki eksiklik de bununla ilgili 
değildir. Ancak, çarpıcı olan nokta, SBKP’nin bugünkü 
ideolojik birikiminin hem “yenilik” hem de perspektif 
olarak en çoğu yeniden üretilmiş bir NEP’çilikle sınırlı 
kalması, bunu aşamamasıdır. Sağda solda Buharin’in 
bu denli öne çıkarılmasının nedenini salt “Stalin’in gad
rine uğramış kişi” imajıyla açıklamak, son derece yü
zeyseldir. Bugün SBfCP’deki önemli bir eğilim, Buharin’
in yanm kalmış öyküsünü tamamlamak niyetindedir.

Gene de dikkat etmekte yarar var: SBKP’nin bugünkü 
en yeni NEP’çiliği, geçmişten bugüne varlığını koruyup 
güçlenen bir ideolojik çizginin en sonunda kılıcını orta
ya atmasıyla açıklanamaz kesinlikle. Daha gerçekçi olan 
açıklama şudur: Birikmiş sorunlann bir ideolojik boşluk 
ve siyasal pespektif yokluğu ile bütünleşmesi, pragma- 
tik nedenlerle ve yan içgüdüsel biçimde 1920’lerin kapı
sını çaldırtmıştır. Bunca deneyimine rağmen SBKP bu
gün kendi tarihinin en pragmatist dönemini yaşamakta
dır. İdeolojik boşluk, bu pragmatizmin diğer adıdır.

Bunca değişik görüşün ileri sürüldüğü, adeta her ka
fadan bir ses çıktığı, tarihin didik didik edildiği bir or
tamda “ ideolojik boşluk”tan söz etmek ne kadar doğru
dur?

Sanılanın tersine ideolojik boşluk tam da bu kof dene
bilecek çeşitliliğin bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Gor
baçov’un merkez çizgisi, siyasal düzeyde ifade edilmiş 
pespektiflerden özellikle uzak duran ya da bunlara biraz 
da laf olsun diye değinen, gereğinden çok “teknisyen” 
bir görünüm veriyor. Gorbaçov çizgisinin şu andaki “do

luluğu” , çoğunluğun uyuduğu bir süreçte sürekli olarak 
ekonomik çözüm reçeteleri üretmiş olmanın ötesinde 
değildir. Gorbaçov çizgisinin sağında (evet, sağında) 
yer alan radikal glasnostçu kesimlerin sığ ve liberal 
bir demokrasi anlayışının ötesinde, Marksist çerçevede 
özgün çözümler ürettiklerini kimse ileri süremez. “ Mu
hafazakâr” diye bilinen kesimin ise “sosyalizmin kaza- 
nımlanna sahip çıkma” kaygısını rahatsız edici bazı mil
liyetçi motiflerden anndırabildiğini, hele hele yakın ge
leceğe ilişkin bütünselci almaşıklar üretebildiğini de gö
remiyoruz.

Başkalarının da olduğu söylenecektir. Evet, partinin 
içinde ya da dışında, daha çok orta ve genç kuşak 
Marksistlerce temsil edilen bir tür Sovyet yeni solundan 
söz etmek mümkündür. Bu kesimin şu ana kadar görü
nen özelliği ise, bütün bürokrasi eleştirilerine, radikal 
tonlu devlet çözümlemelerine vb. karşın dönüp dolaşıp 
Doğu Avrupa gelenekli bir piyasa hayranlığını aşama
masıdır. “Demokratik” ve “katılımcı” bir sosyalizm mo
delinde piyasaya hep kalıcı bir yer tanınması, yalnızca 
Sovyetler’de değil tüm dünyada yeni sol almaşıkların 
ciddi olarak ele alması gereken bir sakatlıktır.

Özellikle altını çizmek gerekir ki burada sorgulanan, 
bugünkü Sovyet ekonomisinde piyasanın varlığı değil
dir. Eksik olduğu söylenen, bugünden “ meta üretimine 
paydos” diyecek bir çizgi de değildir. Eksik olan, bir 
yanda meta üretiminin giderek belirli sınırlara çekildiği 
ve ücret eşitsizliklerinin de minimuma indiği daha ileri 
evrelere yönelik perspektif ile, öte yanda bugünkü duru
mun böyle bir perspektif içinden çözümlenmesidir. Ör
nek olarak söylenebilir: Bugünkü perestroyka ekonomi
sine göre çok daha sağ uygulamaları İçerse bile geçmiş
teki NEP parti kadroları İçinde ileriye dönük bazı per
spektifleri de banndırmaktaydı ve bu anlamda İdeolojik 
olarak perestroyka ve glasnost’tan daha “dolu” bir ni
telik taşıyordu.

Böyle bir boşluğun önemli tarihsel nedenleri olmalı
dır. Birkaç yıl önce Gorbaçov’un, SBKP Merkez Komite
si’nde yıllar yılı “organik silikon üretimi” ile ilgilenen 
ayn bir departman bulunduğunu hatırlatıp duruma isyan 
etmesi hem yerindedir, hem de bugünkü boşluğun ne
denleri konusunda önemli ipuçlan vennektedir. Gene Sov
yetler’de yapılan bazı anketler sonucunda yerel parti 
yöneticilerinin çevrelerinde pek az tanındıklannın, tanı- 
nanlann ise parti önderi olarak değil de o yöredeki 
en büyük işletme neyse onun yöneticisi olarak bilindik
lerinin ortaya çıkması, bir başka göstergedir...

Bütün bu verilere bakarak Sovyetler’deki ideolojik 
boşluğun en başta partiden kaynaklandığını söylemek 
mümkündür. Sorun partinin ideolojik alandaki tekelcili
ğinden çok, böyle bir “tekelciliğin” bile hakkını vereme
yecek ölçüde ideolojik canlılık ve üretimden uzaklaş
mış, meşguliyet anlamında "dağılmış” oluşundan kay
naklanmaktadır.

Sovyetler’deki sosyalizmin daha sağlıklı temellere otu
rabilmesi adına pekçok kesim değişik önerilerde bulu
nacak, koşul sıralayacaktır. Bunlann bir bölümünde, 
ihmal edilemeyecek doğrular da bulunacaktır. En önem
lisi, emekçi yığmian sosyalizmin bugüne kadarki kaza- 
nımları ve geleceğiyle çok daha doğrudan ve yakından 
ilgili kılacak atılımlann taşıdığı ağırlık inkar edilemez. 
Ancak, bugünkü boşluktan kurtulabilmede kilit nokta 
olarak ortaya çıkan, partiyi canlandırma ve gerçekte 
bulunması gereken yere koyma görevidir. Partiyi bu
günkü uyku sonrası mahmurluğundan kurtarmadan, ide
olojik üretimde yeniye yönelecek anlamda canlandırma
dan öne çıkanlacak “ kitleci” , “kurumsalcı” ya da 
“çoğulcu” yollann kendi başlarına Sovyet toplumuna

sosyalizm doğrultusunda yeni bir hareketlilik kazandıra
bilmesi bugün için pek mümkün görünmüyor. Bugün 
Sovyetler’de sosyalizmin gene bir öncü tarafından, ge
ne yoğunlaşmış bir siyasal irade aracılığıyla ve bazı 
hayatelliklerden uzak durma koşuluyla gene “daha ileri” 
perspektifler gözetilerek savunulması gerekiyor.

Bunca yıl sonra Sovyetler Birliği’nde sosyalizmi sa
vunmak için kitlelerden önce hâl# bir öncü güce gerek 
olması, gerçekten düşündürücüdür. Bugün “muhafaza
kâr” Yegor Ligaçev’in “teknolojik determinizm” diye 
tanımlayıp eleştirdiği bir üretim tutkusunun kurbanı ola
rak Sovyet işçi sınıfının yıllarca ideoloji ve siyasetten 
uzaklaştığı ortadadır. Radikal glasnotçu pekçok ideolo
gun, bugünkü ekonomik darboğazlann ancak ücret ma
kasının iyice açılmasıyla, bir uyancı tehdit olarak işsizli
ğe başvurulmasıyla, bazı önemli sosyal ve ekonomik 
haklann işçilerden geri alınmasıyla aşılabileceğini savu
nan görüşler ürettiklerinden Sovyet işçi sınıfı ne kadar 
haberdardır, bilemiyoruz. İşçi sınıfının da kulağına hoş 
gelecek “demokrasi” , “çoğulculuk” , “ katılımcılık” tü
rü cilalann altında yatanın arsız bir piyasa hayranlığı 
olması, ideolojik boşluğu daha da tehlikeli kılmaktadır. 
Bu boşluğun, öncelikle öncüler tarafından doldurulması 
gerekmektedir.

İdeolojik boşluğun kendini sürekli olarak yeniden üre
tip hep bir boşluk olarak kalması mümkün değildir. Bu
gün görülen, Sovyet toplumunda ve partide eski ideolo
jik otarşi anlayışının yıkılması ve onun ardından gelen 
kaostur.

Bu kaosun sona ereceği yeni biçimlenme sü
reçlerine aktif biçimde müdahale edilmesi gerekir. Bu 
yapılmadığı takdirde radikal glasnotçuluğun tam bir ka
pitalizm özlemciliğine, muhafazakâr kesimlerin ise daha 
bağnaz bir Rus şovenizmine yönelmesi mümkündür. 
Sovyet yeni soluna gelince: Bu kesimin, yeni keşfetme
nin ya da tanışmanın heyecanı ve acemilikleri içinde 
batı Marksizminin entelektüel dozu ağırlıklı, ama siyasal 
dozu düşük ürünlerinden Sovyet sosyalizmini rayına 
oturtma adına nasıl yararlanabileceği kuşkuludur. En 
azından, bu kesimin de bir olgunluk ve yeni gıdaian 
sindirme döneminden geçmesi gerektiği anlaşılıyor.

Bütün bu söylenenler, bir açmaza mı işaret ediyor? 
Sınırlı bir anlamda ve daha kısa bir süre için, evet. 
Gorbaçov’un temsil ettiği merkezci çizgi, bugünkü prag
matizmi içinde böyle bir ideolojik önderlik yükünü kaldı
racak durumda görünmüyor. Gene de Gorbaçov çizgisi
nin, bu pragmatizmine rağmen, salt Iwllrll hassas den
geleri kollama sorumluluğu içinde bir tür “ geçiş dönemi 
sağduyusu”nu temsil etmesi, bu anlamda da gerekli 
güvenceleri oluşturması düşünülemez mi?

Yeni öncülerin ve biçimlenmelerin ortaya çıkışına ka
dar, akla yakın tek olasılık bu görünüyor. İdeolojik boş
luğun doldurulmasına yönelik geçiş sürecine merkez- 
perlferi ilişkilerine özel bir özen göstermek gerekiyor. 
Radikal glasnotçu kesimlerin merkeze karşı tutumlan 
ne olursa olsun, sosyalizmi ve sosyalizmin geleceğini 
düşünen nüvelerin bugün periferide kalmak yerine mer
kezle belirli bir diyalogu ve ilişkiyi sürdürmeleri politik 
olarak en doğru tutum olacaktır. Merkez’in bugüne dek 
sergilediği en yararlı ve gelecek vaadeden tutum, parti 
yapısına ve kadro politikasına ilişkin olarak çizdiği ger
çekten canlandıncı politikalardır. Bu süreçten kopma
mak gerekiyor. Sovyet sosyalizmini kendi sınırlan için
de belirli bir raya oturtmak, “reel sosyalizm” kavramı
nın ve pratiğinin bugünkü dünya koşullan içindeki hak
kını vermek, bu süreçte biçimlenecek öncüler aracılığıy
la mümkün olabilecektir.

METİN ÇULHAOĞLU
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ocaklannda yaşanan grevler oluşturdu. SSCB’nin ikinci büyük kömür bölgesi olan Kuzbass’m 
hemen hemen bütün ocaklarına yayılan greve yaklaşık 150 bin işçi katıldı. Bu grevin 
başlamasının ardından Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki kömür işçileri greve çıkular. Resmi 
sendikalann kendilerini temsil edemeyeceği gerçeğinden hareketle, tek tek ocaklarda seçilen 
delegelerin ocaklann bulunduğu kent düzeyinde biraraya gelmesiyle şehir grev komiteleri, 
bunlann da bölge çapında biraraya gelmeleri ile merkezi grev komiteleri oluşturuldu.
Böylelikle yıllar sonra eyleme çıkan Sovyet işçileri ilk iş olarak kendi özörgütlülüklerini ve 
doğrudan inisiyatiflerini geliştiren taban örgütlenmelerini oluşturdular.

Bu gelişmeler Sovyet bürokrasisi için yeni bir grev yasası hazırlanmasının olanağını sağladı. 
Çıkanlan yasa ile ulaşnrma, eneıji, metal ve resmi dairelerde grev yapılamayacağı, diğer 
sektörlerde ise sendikalann anlaşmazlık halinde çağnian sonucunda grev yapılabileceği karara 
bağlandı. Grev komitelerinin grev çağnsı yapabilmeleri ise, işçüerin üçte ikisinin onayının 
alınması halinde olabilecekti.

Yaşanmakta olan sürecin en önemli sonuçlanndan birisi, 1930’lardan bu yana kendi 
örgüdenmelerinden yoksun bırakılmış ve atomize edilmiş Sovyet işçilerinin sınıf 
şekillenmelerini geliştirmelerinin önünün açılması oldu.

Reforaılara Karşı Mücadele

Reform uygulamalanna karşı direniş odaklanndan birisini yine bürokrasinin diğer kesimi 
oluşturdu. Bir yandan glasnost’un olanaklanndan faydalanarak gücünü milliyetçilik, aynlıkçılık 
gibi tutumlar aracılığıyla arttırmayı hedefleyen yerel bürokratlar, diğer taraftan ise genel olarak

Sovyet Bilimler Akademisi Üyesi ürtlü fizikçi Saharov 
(yanda). Batı’da uzun bir süre Sovyet rejim 

aleyhtarlığının simgesi işlevini görmüş, ancak geçmişte 
Soljenitsin’in aksine, ülkesini terkederek Batı’ya 

geçmeyi düşünmemişti. Saharov ve karısı Yelena 
Bonner olayı, 22 Ocak 1980’den itibaren 

başgöstermiş, bu tarihte Saharov, kenti terketme izni 
olmaksızın Gorkiy kentinde mecburi ikamet etmeye 

mahkum edilmişti. Moskova’dan 400 kilometre 
uzaklıktaki Gorkiy kentinde kalırken dışarıyla tüm 

iletişim bağlan kesilmiş, yalnızca karısına gelip 
kendisini görme hakkı tanınmıştı. 2  Mayıs 1984’te ise, 
karısı Yelena Bonner hakkında "Sovyet Devleti karşıtı 
yalan haber yayma”  iddiasıyla bir soruşturma açılmış, 

sonuçta o da Gorkiy’i terketmeme cezasına 
çarptırılmıştı. Hakkında çok daha ağır, "vatana ihanet”  

suçlamasına dayanan bir soruşturmanın varlığı söz 
konusu olduktan sonra A.Saharov, karısına "yurt 

dışında göz hastalığını tedavi ettirme”  izni verilene 
kadar sürdürdüğü b ir açlık grevine başlamıştı. 

Gorbaçov’un iktidara gelişinden sonra Saharov'un yurt 
dışı basında "yalan yanlış enformasyonlara dayanan”  

bir biçimde sunulduğu iddia edilen trajedisi de son 
buldu. Ancak Saharov, özellikle Gorbaçov’un "Devlet 

Başkanlığı”  yetkisini de elinde toplamasından sonra 
"Staiin benzetmesini" de dışlamayan sert bir demeç 

vererek Perestroyka’nm iktidarın çoğulculaştırılması 
konusundaki eksikliğini eleştirmişti.

G orbaçov, C insiyetler 
İlis k is f ve  Perestroyka

Bir toplumun sosyo-ekonomik koşullan, o topluma 
özgü bir biçimde, o toplumdaki bireyler, cinsiyetler ve 
kuşaklar ilişkisini belirler.

Sovyetler Birliği'nde, cinsiyetler İlişkisinin şekillendi
rilmesi mücadelesi değişken bir tarihe sahiptir. Ekim 
Devrimi’nden hemen sonra, mesleki çalışma doğrultu
sunda eğitim ve de ev işi ve çocuk eğitimini toplumsal
laştırma yoluyla, kadınları toplum ve aile içinde ezildik
leri konumdan kurtarmak, Bolşeviklerin siyasal hedefle
riyle uyum içindeydi. “Özgür” aşkın ve kurumlaşmış 
evlilik ve aile ilişkilerinin ortadan kaldırılmasının propa
gandasını yapan Aleksandra Kollontay tarafından yıllar
ca yönetilen Jeno/de/ (Kadınlar Bakanlığı), 1919'da, ko
münist kadınlar için ayrı bir örgütü reddeden Lenin'In 
karşı çıkmasına rağmen kurulmuştu.

Kadın ve erkeğin İktisadî, toplumsal ve kültürel yaşa
mın tüm alanlannda eşit haklara sahip oiduğu 1917 
Ekim Devrimi'nden beri anayasada yazılıdır. Evli eşieı 
ailevi meselelerde eşit haklara sahiptirler (madde 53] 
ve çocuklann eğitimi için eşit ölçüde sorumluluk taşı 
maktadırlar (madde 66). Ancak bu özgürleşme progra
mı, pratik açıdan, cinsiyetlerin eşit haklara sahip olaral< 
tüm toplumsal alanlara etkin katılımı anlamına gelmiyor 
du, aksine kadın rollerinin erkeğinkilere uyumunun sağ 
■anmasını içeriyordu.

Rus kültürünün eski ataerkil/patrimoniyal yapısı Devrim’in ve modernleşmenin karşısına dikilen, ve birkaç yıllık 
bir mücadeleden sonra “ çevresinden dolaşılarak”  üzerinde uzlaşmaya varılan b ir sorundu. Kadın’ın özgürleşmesi 
sorunu, Devrim sonrası hızla siyasal ve özerk yönlerini kaybetti. Modernleşme ve sanayileşmeyle birlikte kadın 
sorunu, Devlet’in egemenliği altında halledilecek b ir “ yönetsel”  soruna dönüştü. Kadın hareketi. Devrim 
sırasındaki geri çekilişten sonra bir daha ortaya çıkmadı. Gorbaçov reformlarının, özellikle fikir klüplerini 
canlandırıcı etkileri, kadın hareketlerinin ortaya çıkmasına olanak vermesine karşın, böyle b ir radikal çevre 
Sovyetler Birliği’nde henüz oluşmuş değildir. Gorbaçov’un “ kadınların çifte yaşamdan, ev yaşamının yüküne ek 
olarak iş hayatının yükümlülüklerini de taşımaktan”  kurtarılması yolundaki söylevleri, aslında Sovyet kadınının 
varolan yaşam biçiminin çok genel b ir görünümünü sunmaktadır. A ile ilişkileri klasik burjuva aile modelini 
çağrıştırmakta, Sovyet yasalarında medeni ilişkileri düzenleyen kuralların tartı anlamıyla işlerlikten uzak olduğunu 
gözler önüne sermektedir Alkolizm, ailelerin dağılması, gibi olguların Sovyet yaşamında büyük b ir yaygınlık 
kazanması, ev işlerinin çalışan aile bireyleri tarafından egaliter b ir tarzda dağılmış olması (resimde) tarzında 
geçmişte kurulan düşünce çizgisine ve umutlara ters eğilimler yaratmaktadır. Nüfus kontrolü, aile planlaması 
türünden perspektifler Sovyet toplumunun ve yönetimin en temel sorunlarından biri olmayı daha uzun b ir süre 
sürdürecek gibi görünmektedir.
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1930'da Staiin Jenotdel'i tasfiye etti. “ Büyük kazanım 
lar” retoriği özgürleşmenin sağlandığını açıklıyordu. Öz 
gürleşme - Marx ve Lenin'In öngördükleri gibi- kadınla 
nn toplumsal üretime katılmalarıyla bağlantılı olarak ger 
çekleştirilecek hukuki reformlarla sağlanacaktı. Gerç 
1930'larda partide kadın komisyonlan vardı, fakat bun 
lar savaşın başlamasından sonra sosyal yardım işleriylı 
görevlendirilmişti.

ÜRETİM VE YENİDEN ÜRETİM

Çalışma yaşındaki Sovyet kadınlannın yüzde 90'ı tan 
gün çalışmaktadır. Bunların, tüm çalışanlann sayısı için 
deki payı artmaktadır, 1975'de yüzde 52’den 1983'dı



Reiormlar

bürokrasi fenomeninin kendisi yer alıyor. Gorbaçov’un daha çok teknokratik kadrolara 
dayanıyordu. Bûrokratizmi en uç noktalarına kadar götürmüş bir ülke olan SSCB’nin, 
teknokratizm konusunda da bu duruma düşüp düşmeyeceği üzerine yapılan tartışmalar, 
Gorbaçov’un siyasal kariyerinin uzlaştırmacı karakteri üzerinde hemfikir görünüyorlar.

Gorbaçov ve kadrolarının dış politikada içeridekinden daha başarılı olduğuna dair genel bir 
kanaat bulunmaktadır; bunun nedeni içerdeki başarısının son tahlilde savunma bütçelerinden 
kısmalarla kurulabilecek bir artık sayesinde gerçekleştirilebilir olmasıdır. Bu durum, 1985’te 
iktidara geldiğinden beri bu hakikati sık sık vurgulayan Gorbaçov’un, özellikle Reykjavik 
görüşmelerinden bu yana Baü’daki imgesinin “barışçı bir kimlik” biçiminde ortaya çıkmasının 
da nedenidir. Her şeye karşın Gorbaçov reformlarının kaderinden kuşku duyanların sayısı hala 
oldukça yüksektir Aynca şu anda pek çok alternatif tartışmanın da bir arada varolduklannı 
unutmamak gerekir. Perestroyka’nm  üç yılı (Nisan 1985 Plenumu’ndan, Haziran 1988 Parti 
Ulusal Konferansına kadar geçen süre) geriye dönülmez bir süreci başlatmış görünüyor.
Sürecin geri çevrilemezliğinin en önemli nedeni, “klasik Sovyet dünyası”nın önemli 
değerlerinin ve savunduğu mevzilerin bu ûç yıl süresince sadece tartışılmış ve yadsınmış 
olmalan değil, bunlann yerlerine geçirilecek olanlann da inşa edilmeye 
başlanmış olmasındandır. Aynca perestroyka ve glasnost’un Sovyet toplumsal formasyonunun 
üretim ilişkilerinin ve ekonomik yapısının çelişmelerinden doğan bir uygulamalar dizisi 
olduğunu unutmamak gerek ve bunlann birkaç yıl içinde Leningrad’dan Kafkasya’ya, 
Habarovsk’dan Moskova’ya her yerde en temel konu haline geldikleri, Sovyet toplumunun 
gündeminde birinci sırayı oluşturduklan açıkar Ancak, ilerlemenin yönünü hiçbir plenumun 
önceden saptamış olamayacağını, Sovyet emekçilerinin kendi eylemlerinin süreci belirleyecek 
aslî etken olduğunu kaydetmek gerek. Yönetilenlerin kendi haklannda kendi kararlannı 
vereceklerini güne kadar Sovyeder Birliği’nde hiçbir reform sonucuna ulaşmış olmayacak.

yaklaşık yüzde 59’a kadar tırmanmıştır. Lise diploması
na sahip ve yüksek öğrenim görmüş kadınların sayısı 
buna paralel olarak yüzde 39’a yükselmiştir, buna rağ
men kadınlar çoğunlukla hiç yükselme şansı sunmayan 
işlerle yetinmek durumundadırlar. Genç, yaşlanmış ve 
düşük vasıflı işçilerle birlikte kadınlar ikincil bir iş pazarı 
oluşturuyor. Öncelikle herhangi D ır  Diçlmde ev kadınlığı 
rolleriyle ilgili olan iş sektörlerinde ağırlıklı ölçüde ka
dınlar çalışmaktadır. Ücret ve iş koşulları bu sektörlerde 
görece kötüdür. Erkeklerden çok daha fazla kadın gece 
vardiyasında çalışmaktadır.

Kadınlar mesleki eğitimde daha başarılı olmalarına 
rağmen, sık sık evlilik ve çocuk mesleki gelişmelerini 
sürdürmelerinin yolunu kapatmaktadır. Burada, kadın
larla erkeklerin sahip olduğu mesleki vasıflar giderek 
erkeklerin lehine farklılaşmakta, bunun sonucunda orta
lama kadın emeği ücreti ortalama erkek emeği ücretinin 
yalnızca üçte ikisine ulaşmaktadır. Kadınların yüzde 30’u, 
buna karşılık erkeklerin yalnızca yüzde 2'si ayda yüz 
rubleden az kazanmaktadır.

Gerçi SSCB’de geleneksel, yüksek erkek mesleklerin
de de görece çok kadın bulunmaktadır, doktorların yüz
de 68'i, çok sayıda mühendis ve bilimsel çalışma yapan- 
lann yüzde 40'ı kadındır. Buna karşılık, erkekler için 
diğer yönde bir gelişme söz konusu değildir. Seri ima
latta ve hizmet sektöründe kadın getolarının varlığı sür
mektedir ve kadınlar alt sektörlerde sıkışıp kalmaktadır.

Ev işi ve çocuk eğitimi büyük ölçüde kadınlara yüklen
miştir. Bu arada ev işlerinde modern aletlerin kullanımı 
yaygınlaşmış değildir ve işler yoğun çaba ve çok zaman 
gerektirmektedir. Buna, genel ihtiyaç maddeleri sıkıntı
sı nedeniyle dükkanlar önünde saatlerce süren yorucu 
bekleyiş eklenmektedir. Her yerde çocuk bahçeleri ve 
kreşler yoktur. Bu özel üretim çalışması aynı zamanda 
toplumsal olarak küçümsenmektedir.

Tesbit edilmiş bir kotaya göre şimdiye kadar SSCB 
Yüksek Sovyeti’nde temsilciliklerin yüzde 33’ü ve yerel 
sovyetlerde sandalyelerin yüzde SO’si kadınlara ayrıl
mıştı. Parti üyeleri arasında kadınlar yaklaşık yüzde 30 
kadardılar. Fakat bakanlar kurulunda hiç kadın yoktu 
ve sosyal bakanlıklarından yalnızca 4’ü kadınlar tarafın
dan yönetiliyordu. Bölge sekreterleri arasında da yalnız
ca yüzde 7 kadar kadın vardı.

Yeni sisteme göre yapılan seçimlerde kotalar yoktu.

Kadınlar erkek ve kadın seçmenler nezdinde pek popü
ler değildi. Pravda'da yayınlanan, seçimlerden kısa bir 
süre önce yapılmış bir anketin sonuçlarına göre 
“erkeklik” kıstası adaylarda aranan özelliklerin başında 
geliyordu. Kadınlar bu seçimlerde Halk Temsilcileri Kong- 
resi’ndeki sandalyelerin yalnızca yüzde 17’sini kazandı
lar ve böylelikle eski sisteme göre sayıca çok daha 
ar temsil edildiler.

Şimdiye kadar, perestroyksnın yeni bir perspektif açıp 
açmayacağı görünmüyor. Ne Gorbaçov, ne de kaleme 
alınmış parti programı ailenin Ihtiyaçlannın giderilmesi 
bakımından kadının özel konumunu sorgulamıyor. Tam 
tersinel

Varolan eşitsizliklerin üzerine gitmek yerine, devlet 
kurumlan bugün biyolojist cinsiyetler farkı kuramını öne 
sürüyor ve kadınlar açısmdan son derecede çelişkili 
olan bir dizi siyasal önlemi muşrulaştırmak için ev ka
dınlığı ve anneliğin “ kadının gerçek ezeli takdiri” oldu
ğunu ileri sürüyorlar.

’70’lerln sonundan itibaren, anneliğin korunması uy
gulamalan genişletildi, annelik izni ücretlerin ayarlan
ması yoluyla uzatıldı ve işten çıkarma zoriaştınidı. Şu 
anda da kadıniann çalıştığı iş yerlerinde sıhht ve güven
liğe ilişkin önlemlerin artıniması öngörülüyor ve kadın
lara gece vardiyasının yasaklanması tartışılıyor.

Perestroyka ile gündeme gelen, üretici ve yeniden 
üretici emeğin verili şekillenmesinde emek üretkenliği
nin yükseltilmesi, kadın emeğine karşı koşullar yarat
makta ve yönetici kademelerdeki erkeklere erkek işgü
cünü tercih etme konusunda rasyonel bahaneler sun
maktadır.

GLASNOST - YENİ AÇIKLIK

Basında ve diğer medyalarda glasnost son iki üç yıl
da, SSCB’deki feci İktisadî, toplumsal ve ahlakî durumu 
gün ışığına çıkardı, bir toplumsal protestoya ama aynı 
zamanda kuşku ve şaşkınlığa yol açtı.

Kadıniann durumuna ilişkin kritik momentler üzerine 
artık daha açık tartışılıyor. E.B. Grusdeva ve E.S. Çerti- 
hlna adlı kadın sosyologlar, kadınlara ilişkin mesleklerin 
yapısı üzerine eleştirel bir durum tespiti sundular ve 
"perestroykamn öngördüğü gibi” yapılan işin karşılığı

nın ödenmesinin, ancak meslek alanında kadın ve er
keklerin başlangıçtaki şanslannın çalışan annelerin zor
laşmış durumunun uygun bir şekilde gözetilmesiyle eşit
lendiği takdirde gerçekleşebileceğine dikkat çektiler. 
Sovyet Kadınlan Komitesi başkanı Zoya Puhova da Ekim 
Devrimi’nin 70. yıldönümü vesilesiyle 19. Parti Konfe
ransı’nda zaten korumasız olan kadınlar üzerinde İktisa
dî reformun (verimlilik ilkesinin egemen hale gelmesi 
ve işletmelerin kapatılması) aleyhte sonuçiannm olası 
olduğu uyansında bulunurken bu tip argümanlara daya
nıyordu.

Hukuk bilimcisi Tamara Abova ve Yüksek Sovyet tem
silcisi Arkadi Nogeviç "erkeklerin yeniden şekillenme- 
si”ni talep ettiler.

Ve geçenlerde KomOnIst’te Bilimler Akademisi’nin De
mografinin Sosyo-Ekonomik Sorunlan Enstitüsü müdi
resi Dr. Natalya Rimaşevskaya ve enstitünün iki genç 
bilim kadınının bir yazısı yayınlandı. Yazarlar cinsiyetler 
ilişkisinin yeniden şekillenmesinin nasıl olacağı konu
sunda bir öneriler listesi sundular. Cinsel tek tipleştlr- 
menin kaldınimasını ve işletmelerde "çocuk fonlan” 
kurulmasını talep ettiler. Bu paranın ev işleri ve çocuk 
bakımını üstlenen şahıslara verilmesini kolektifin kendi
si karara bağlamahydı. Yazarlar, “anneliğe ilişkin ayn- 
calıklar” ın yerine “aile bağlan olan insaniann haklan”- 
nın geçirilmesini ve annelik ve doğumun getirdiği ruhsal 
gereklerle doğrudan ilgisi olmayan her desteğin erkek
lere de verilmesini öneriyorlar. Gece vardiyalannın yal
nızca kadınlar için değil, ilke olarak kaldınlması gerekti
ğinden söz ediyorlar.

Böyiesi taleplerin kabul görme şansı kadıniann vere
ceği desteğe de bağlıdır. Onyıilardır üçlü bir yükü (mes
lek, aile, çocuklar) taşımalan nedeniyle kadınlara Gor
baçov’un değindiği perspektif cezbedicl, toplumsal üre
timden çekiledet, ev işi ve ailede yoğunlaşmalan yükle
rini hafifletici görünmektedir.

Yakın zamanda yeniden örgütlenen kadın konseyleri 
('20’lerden kalan bir kurum) içinde kadıniann kendi öz
gün çıkartan çevresinde örgütlendikleri bir mekan yara
tabildiler. Gerçekten böyle bir duruma gelip gelemeye
ceklerini ise - bugün Sovyetler Birtiğl'ndeki birçok şey 
gibi - söylemek henüz mümkün değil.

GISELA STOCKEM
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“Her şeyin aynı Icalinasi için her şeyi değiştirmemiz 
gerel(iyor.” Lampedusa’nın II Gattopardo’sundaki Ica- 
iantor bir Icahramanın sözleri bunlar, öyle görünebilirse 
de, devrimci bir öneri olmadığı açık. Her şeyden önce, 
içinde gizli saklı da olsa bir karşıtlık içermediğinden. 
Daha doğrusu, karşıtlığının temel dinamiğini “her şeyin 
aynı kalması” hülyasında buluşundan. Her şeyi temel
den değiştirmeyi öneren düşüncelere uzak durmak adet 
haline geldi. Yeni entelektüel iklim, II Gattopardo'<iak\ 
öneriyi olumluyor. Ne de olsa, 18. yüzyıldan bu yana 
Avrupa’da, ve Avrupa'nın keşfederek temizlediği Ame
rika Kıtasının kuzeyinde kurulmuş devlet ve toplumlar 
kadar, kendilerini ve dayandıkları yapıları değiştiredur- 
muş bir uygarlık, tarih sahnesine çıkmamıştır.

MODERNİZM

Din savaşlarının, modernleşmenin, Fransız Devrimi’
nin, Sanayi Devrimi’nin, bu toplumiarca kurulup besle
nen toplumsal ve siyasal yapıları birbiri ardına altüst 
etmesine Tarih adı verildi. Bu toplumlan kökten değiş
tirmeyi hedefleyen her ütopya, her çaba ya da politik 
program, bu tikel Tarihin kantarına vurmak zorundadır 
kendini. Tarih, kendi üzerine konuşmayı (hiçbir zaman, 
hiçbir yerde görülmediği kadar) çok seven bu Avrupa 
yerlileri-Kuzey Amerika göçmenleri uygarlığının yaratı
şıydı, sonra yaratıcısı da oldu. Başka hiçbir çağda, hiç
bir toplum kendisi, başk.aları ve tarihi üzerine bu kadar 
yazı yazmadı, bunca gevezelik etmedi; başka hiçbir uy
garlığın dönüp bu kadar sık kendini incelediğini, gözleri
ni kendine diktiğini tarihler yazmadı. Şu anki Batı uygar
lığının İlk kılavuzu olarak gösterilen Yunanlılar, yazı- 
çizinin atalarıydı ama, alay ettikleri Narkissos bile sade
ce suyun aksinde yüzünü seyretmekle yetinirdi. Hintli
ler ve Çinlilere gelince: Onlar erdemli köşelerinde otur
dular, Araplar cihada çıktılar. Daha başkaları, daha baş
tan yazıyı ve tarihi kendilerine yasak ettiler.

Onlar yaşadı, düşündü, hissetti. Öldü. En yeniyetme, 
en sabırsız uygarlığın çocukları ise, yaşarken yaşadığı
nı, düşünürken düşündüğünü düşündü boyuna. Ölür
ken öldüğünü. Yaşarken yaşadığını düşünmediği şeyi 
yaşayamaz, hissederken hissettiğini söyleyemediği şe
yi hissedemez oldu. Ölürken, öldüğünü düşünmediğin
de ise... gene öldü: Ölümü hayatın dışına sürdü, deneyi
minin paylaşılamazlığı, tarihinin yazılamazlığı yüzünden. 
Ölüm döşeklerini hastanelerin yalıtık odalarına taşıya
rak toplumsallığından soyundurdu, geriye sağlıklı be
denler, genç gövdeler bırakarak: Hastalarla yaşlılara, 
bir tür suçlu damgası vurarak. Kurallara uymayanlar 
toplumsal bir tedaviye tabi tutuldu. Hastalık da, üstü 
örtük bir kuralın, sonsuz gençlik ve sağlık ülküsünün 
ihlali haline geldi. Sürekli kendini, kendi deneyim ve 
yaşantılannı sorgulayan ve farklı olana tahammül ede
meyen uygariiğın gözleri her yerdeydi; dev bir tutukevi
ne, dev bir hastaneye dönüşen toplumun her noktasında.

Bir türiü rahat duramayan bir uygarlığın, göreceli ra
hat olduğu dönemlerinden birinde Hegel, dünyanın bü
yüklüğüne bakıldığında yalnızca bir “parçadan” ibaret 
olduğunu herkesin söyleyebileceği bu uygariiğı, evren
selliğin taşıtı, giderek kendisi yaptı. Düşüncenin bu tür
lü kendi üzerine kapanması, giderek, gördüğü her yerde 
kendisini, kendi karşıtını bulmasına yol açacaktı. Doğu
lu olsun, güneyli olsun, diğer toplumlar bu “uygariiğı” 
belli bir noktadan yakalamak zorunda bırakıldılar. Uy- 
gariığın istek uyandıncılığı ve kışkırtıcılığı, Tarih ile ufa
rak tarihlerin bölük pörçük, saçma sapan, eğri büğrü 
oluşumlar içinde bütünleşebilmelerinde, “ kargo kült- 
ler”ln oluşmasında temel gereç oldu. Efendi İle Köle'nln 
isteklerinin özdeşliğine İnanacak kadar saf insanlar ye

tiştirildi: Uygariık, dokunduğu her şeyi değiştiriyordu. 
Kendisinde değiştirmemeyi umduğu şeyi bulmak için. 
Hiç bir uygariık, değişmeyen bir biçimde bu kadar deği
şiklik yaratmamıştır: Hem kendi bünyesinde ve kurum- 
larında, hem başkalarınınkinde. Bazen zor ve şiddet 
yoluyla, kimi zaman da kendisine yönelik bir istek... 
bir hayranlık uyandırarak. Marksizm bu uygarlığın bir 
ürünüydü. Ama önemli bir aykırılığı vardı. Mahkum edil
di. Yine de, uygariık İçin hiç sorun yaratmadı da değil. 
Avrupa’nın bir iklim değişikliği döneminde Marksizm, 
onun varolmak için vazgeçemeyeceği, vazgeçtiği anda 
“ötekl” ne dönüşeceği biricik variiğı, kendisini yeniden 
üretmek için, diğerterini köleleştirmek için icat ederek 
yarariandığı en önemli aracı, “ kapitalizmi” elinden al
mak, ortadan kaldırmak istedi. Uygariık buna hazır de
ğildi oysa, iyi kötü variığını sürdürmesine yarıyordu 
kapitalizm, ve kendisinden vazgeçilemeyendi. Markslz- 
mi etkisizleştirme harekâtına girişildi; bu türden kazalar 
için gerekli tertibatlar halihazırda vardı, bu türden baş 
ağrılarıyla uğraşmak, daha önce de gerekmişti. Mark
sizm, düzeni, uygariiğı “ iyileştirmek” gibi doğal bir sev
dayla yoğrulmuş binbir türiü başkaldınnın, sosyalist ütop
yanın arasından fıriadı ve hepsinden farklı, çok daha 
etkili olduğunu gözler önüne serdi. Kapitalizm buna 
karşı salt baskıyla karşı duramayacağını, geleceğinin 
tehlikede olduğunu giderek daha ciddi bir biçimde far
ketti. Olgunlaşan burjuva sınıf bilincinin yeni stratejisi 
daha kurnazcaydı: Sosyalistler de eninde sonunda Batı
lıydılar, bu uygarlığın ekmeğini yiyor, suyunu içiyoriar- 
dı. Onların evcilleştirilmesi, toplumla iletişim kanalları
nın kesilmesi, giderek “modernleştirilmesi” , “ her şeyi 
değiştirirken, her şeyin aynı kalmasını” sağlamak ge
rekliydi.

Modernizmin bunalımı da, aynen onun iki yüzyıldan 
beri gelişim sürecinde olduğu gibi, birtakım stratejilere 
dayanan düşünülmüş bir doğrultuda gelişmedi. Proje
nin kendisinin, Ödipal antagonizm adını verebileceğimiz 
bir karşıtlığı içermesi, tarihsel zamanı sürekli olarak 
“ projelerin” karşıtlarına dönmesinden, ve yeniden bi
çimlendirme girişimlerinden ibaret kıldı: Bunalım, onun 
sürekli görünümüydü.

POST-MODERNİZM

Post-modernizm bir düşünce akımı değil. Daha çok 
bir yaşam biçimi. Dağılan ve kovalanmasından vazgeçi
len bir yaşam biçiminin boş bıraktığı yere ne gelip yerle
şecekse onun üzerine bir düşünme çabası. Şu an, ve 
şimdl'nin düşünülmesi olarak da kavranamaz; bu sorgu
lamayı, tıelki çok daha ilkeli bir biçimde daha önce 
Kant ile modernizmin kendisi yapıyoriardı. Geleceğin 
düşünülmesi olarak da pek ayrıcalıklı bir yer kazana
maz: Geleceği ütopyalar zaten varsayıyor, pozitivizm 
de bildiğini sanıyordu. Post-modernizm daha çok bütün 
bunların korkunç bir karmaşa içinde gelip çattıkları bir 
an’ın görüntüsü. Modernizmin gerçekçiliğinden yoksun: 
Modernleşmenin kendisi bir süreçti. Tarihsel bir varolu
şa, içerdiği ve işgal ettiklerinin içinde sıralandıklan bir 
kronolojiye sahipti. Oysa post-modernizm Tarihini unut
mak istediği dünyaya, bu dünyanın tarihsiz bir yansısını 
sunuyor. Ve tarifsiz: Post-modernizm, toplumu ve tarihi 
bir bütün olarak kavramaya çalışan sistematik düşünce
lere, kuramlara yabancı. Bu dünyanın toptan bir tarifine 
yanaşmadığı gibi, varolan tarifleri de yadsıyor: Bütünsel 
kuramlar, İster Marksizm gibi radikal bir toplumsal proje 
olarak ortaya çıksınlar, isterse salt akademik -hatta 
statükocu- düzeyde kalsınlar, son yıllarda büyük bir 
bunalım İçinde. Oysa bugüne dek çok önemli bir siya
sal, toplumsal ve kültürel bir boşluğu doldurmaktaydı
lar; gerek geleceğe yönelik toplumsal/siyasal program
ların ortadan silinmemesi, gerekse çağdaş hegemonya 
biçimlerinin karşısında durabilme şansının çoğulluk kar
gaşası içinde dağılarak eriyip gitmemesi için, variıklarını 
her ne pahasına olsun sürdürmeleri gerekiyor.

Özellikle 68'den sonra giderek ağırlığını hissettiren

bir olgu haline gelen bütünsel kuramlann bunalımı, Ait- 
husser'clllğln MaricsIzm konusunda 9özler önüne serdi
ği gibi, kuramın İçinde yer almaktan çok, dışsaldı; daha 
çok uygulama, ve politik programlar geliştirme yetisinin 
sönüverişine ilişkindi. Kapitalizmin bütünselliği açısın
dan da tehdit edici olan bir genel hegemonya bunalımı 
hüküm sürüyordu; sonuçta kapitalist sistemin tüm san
cılarıyla birilkte yeni bir birikim modelini, sosyalist blo
ğu da etkileyecek yeni bir iç bloklaşma sürecini getirme
si kaçınılmazdı.

Devrimin bütünselliğinin radikallik olarak görülmesi, 
modernizmin Marksist versiyonunun belki de en büyük 
hatası oldu. Bu, öncelikle devrimin politik başansından 
sonra kurulanın, diğer alanları da politize etmenin peşi
ni kovalamaktan vazgeçebileceği bir anlayışı Içermesly- 
dl. Devrim'In başarıldığı an'ın ne kadar büyük bir şans 
olduğu, tarihteki “ başarılı” devrimlerin sayısının azlı
ğından bellidir ama, Marksizm ve benzeri devrimci yak
laşımlar, gerek siyasal gerekse kuramsal faaliyetleri için
de “ devrim anına” bir saat gibi ayarlanmışlardır: Dev
rim şanslarının konjonktürei çöküşünü hazıriayan yenil
gide, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde, gündelik hayatın 
hemen her alanında da, aynı ölçüde radikal devrimci 
tavrın benimsenmesini engelleyen bu tutumun büyük 
bir payı vardı. Post-modernizm, özellikle ’68 kuşağı adı

verilen, ancak “ortaklıkları” salt böyle bir tanımın variı- 
ğına bağlı olan bir kuşağın “toplumsal görevlerine 
kazandınldıklan'' bir dönemin ürünü. Bu yüzden de 
“ projesizlik” çok ucuz kazanılmış bir başarıdır. Bürok
ratik hegemonya biçimlerinin teknokratizme dönüşme 
süreci içinde “eleştiri” ve "karşı çıkış” dinamiklerinin 
geri çekilmesi, bir baskı ortamından çok, teknokratiz- 
mln “ karşı çıkılmaz” gücü ve Batı toplumundaki genel 
hegemonya bunalımını altedebilecek öncüllere sahip ol
masından kaynaklanmaktaydı: Sanayi toplumu, merkezi 
finansın güçlenmesi, neo-liberalizmin genişleyen baskı
cı bir Devlet'I bile meşrulaştırabilecek mekanizmaları... 
Bürokratik hegemonya biçimi yerine teknokratizmi su
nan böyle bir aygıtın “ İçinde yer almak” , militan bir 
deneyime sahip bir kuşak için kabul edilebilir bir şeydir.

Bu “ projesizlik” , bu geleceğe yönelik bütünsel kavra
yıştan yoksunluk neyin ifadesiydi? "Geleceğin silinmesi” 
ya yaşlılıkta ortaya çıkar, ya da “ geleceğin 
öngörülemedlğl” bir ortamda. Gelecek bugündür, ve 
geçmiş-gelecek dolayımı yoluyla değeriendirilmeyen şim
di, entelektüel yorgunluğun ve yaşlılığın hüküm sürdü
ğü bir dünyada sorgulanmaz bile. Daha çok, “şu anı” 
yaşamanın toptan serbest bırakılmasından doğan bir 
özgürlük yanılsaması söz konusu: “ Her şey birarada
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yaşasın!” Bu formüle İndirgenebilecek bir demokratizm, 
her türlü gelecek kaygısını da bir anda dondurur, etki
sizleştirir, çünkü aslında üstüste konmuş pek çok. prog
ramın, projenin, söylem ve anlatının, stil ve paradigma
nın muazzam bir birikimini varsaymaktadır. Bütün bun
lann adına artık “tarih” dememek adet olmuştur, çünkü 
zaman içinde açılan bir gerçeklik (Hegeici anlamda) ol
maktan çok post-modem bilinç açısından farklı kronolo
jik sekansların eşzamanlı varoluşu olarak kavranır. Bazı 
öğelerin hiç değişmeden kaldığı, sonsuz bir döngü için
de kavranan “özel tarihler” ve “ biyografiler” , ister iste
mez post-modemizmin meşrulaştınimasmın araçtan ola
caktır.

Post-modemizmin getirdiği "çoğulculuk” perspektif
leri, hiçbir alanda “birleştirici” olabilecek bir programı 
olası kılmıyorlarsa, bütünsel kuramların Adorno’nun sö- 
zettiği ‘bilgiç cahiller’den başka bir şey yetiştirememesi 
kaçınılmazdır. Ama bu öncülle yola çıkmak, sonuçta 
her şeyden vazgeçmek olmaz mıydı?

Post-modemizmin dünyasında çoğulculuk; ister meta 
isterse düşünceler olsun, tüketilenin egemenliğinden, 
bir düşünsel özgürlük olarak sunulan tüketim özgürlü
ğünden başka bir şey değildir. "Ne varsa o yaşasın”

Moskova’da öldükten 
yıllar sonra eserleri 
sahnelenmeye 
başlayan yazar 
Mihail Bulganin’in 
grafiti duvan olarak 
kullanılan evinin 
önünde "punk” çı 
Sovyet gençleri gece 
gündüz nöbet 
tutuyorlar.

savı, bir olaylaştırma eksikliğine; felsefelerin, kuramla- 
nn, sistematik düşüncelerin... hayata geçirilmesinde pek 
de ısrarcı olunmamasına ve kuramın pratikten tümüyle 
aynimasına varan bir tavrın ifadesidir. Bütünsel kuram
lar, bir yanda öylece durmaktalar, dünya ile bu kuramlar 
arasında, post-modernizm çerçevesinde sunulduğu gibi 
bir uçurum yok belki, ama kapatılması gereken bir açık
lık olduğu kesin. Kuramların da birer moda gibi gelip 
geçtiği, düşünsel düzlemin de çoğulcu atmosfer içinde 
bir tüketim seferberliğine katıldığı günümüzde, bu 
“uçurum” mutlaktır: Modern sanayileşmenin getirdiği 
emeğin ussallaştırılması sürecine ek olarak, tüketim ka
lıplan da kapitalizmin dönemsel bunalımından koruna
cak biçimde istikrarlı bir hale getirilmeliydi. "Eğlence 
vakti”ne daha geniş bir alan ayrıldığı duygusunun psi
kolojik olarak uyandırılmasına ek olarak 
(tüketim + eğlence ve tersi), bireysel üslup duygusunun 
da yeni kalıplar uyarınca ve daha esnek bir biçimde 
yeniden kurulması gerekliydi. Bu, bireyleri biçimlendir
menin modem yöntemlerinin hepsinde olduğu gibi, as
lında bir “disiplin” karakterine sahip olan bir uyarlama
dır. Tüketim disiplini, hâlâ varlıklarını sürdüren öteki 
disiplinlerden farklı olarak "baskıcı” bir nitelik taşımı
yor, “bireysel seçim” ölçütü üzerinde temelleniyor ve 
hegemonyacı burjuva ideolojisinde hemen her zaman te

mel kıstaslardan biri olan çalışma ile eğlence arasındaki 
karşıtlığa dayanıyor. Bu yüzden, “tüketimin demokratik
leştirilmesi” aslında pazarın demokratikleştirilmesi ile 
sınırlı kalırken, onunla karşıtlaştırılan çalışma hayatının 
keskin disiplinci niteliği, her ikisinin de meşru kılınması
nı kolaylaştırmaktadır. Mal ve tüketilebilir nitelikler ço
ğulluğundan çok daha geniş bir "tüketilebilir simgeler” 
çoğulluğu tarafından bir bulut gibi çevrelenmiş modern 
toplum, post-modern kurgular sayesinde bu çelişkiyi 
ideolojik düzlemde rahatlıkla aşabiliyor: Öncelikle ger
çekte tüketilebilir olmayanın öyle gösterilmesi, ve bunu 
sağlayan sürecin kendisinin de, bireysel ve kitlesel 
iletişim-tüketim mekanizmaları içinde gerçek bir tüke
tim sürecine dönüşmesi ile. En az mallar kadar, bu 
malların reklamlarını tüketiyoruz, yani imgeleri. Bir rock 
yıldızının bile bir tüketim nesnesi olabildiği, hanidir bi
linmiyor mu? Rock/Heavy Metal “özgürleşmesi” , rock 
yıldızını izleme, tanıma ve ona "bakma” çabasının ger
çek bir tüketim olmasıyla özdeş değil mi? Müzikte ‘orta
ya çıkan’ starların, tüm doğal ve aykırı görünümlerine 
karşın, sistematik bir tasarım ürünü oldukları inkâr edi
lebilir mi?

Edebiyattan plastik sanatlara kadar, post-modernizm 
pek çok alanda bu çoğulculuğu ve tüketim özgürlüğünü 
yansıtmakta ve aslında eski bir "işlevselci” tavnn diril- 
tilmesinden başka bir şey getirmemektedir. Her türlü 
stil kaygısından, bir geleneğin bağlayıcılığından, önce
den belirlenmiş bir “malzeme estetiği”nden annmış ol
mak, böyle bir ortamda teknik anlamda ‘çuvallamayı’ 
bile bağışlatır! Önemli olan, yenidir, ne olursa olsun, 
neye yararsa yarasın, tüketicilere yeni bir seçenek sun
maktır. Böylelikle edebiyat ürünleri, kuramlar, sanat ya
pıtları, siyasal uygulamalar, birer tüketim nesnesine dö- 
nüşüverir, politik ortamda ortaya çıkan düşünceler de- 
politizasyon sürecinde iğdiş ediliverir, -sosyalizm için 
hep söylendiği gibi- artık herhangi bir görüşü yadsımak 
için “ modasının geçtiğini” belirtmek yeterlidir!

Bu niteliklerin özellikle mimariye yansımış olması do
ğal görünüyor: Sanatsal uğraşının diğer alanlanndan 
çok daha fazla insanın fiziksel çevresini biçimlendiren, 
ayrıca yaratım sürecinde de ‘toplumsal’ bir uzlaşmayı 
gerektiren mimarlık, yansıtma işlevini bireysel ve top
lumsal yaşamın en dolaysız dışavurumunda bulur. Oysa 
insani mekânlann düzenlenmesinde İşlevselliğin doğru
dan dışavurumu ve bunun yol açtığı estetik kaygısızlık, 
post-modernizme bu olanağı sağlayan kapitalist burjuva 
toplumunun, insaniann çevrelerini mekânsal olarak dü
zenlemek olan temel mimari işlevini yine de gözlerden 
saklayamıyor. Bu bakımdan, "kendi evini istediği gibi 
kurma” işlevinin bireyler tarafından gerçekleştirileme
yeceği bir ortamda post-modern mimari, eninde sonun
da ya bu işlevleri yerine getirme görevini üstlenecek 
ve ortadan kalkacak, ya da "konut sorunu” , “çevre 
kirlenmesi” gibi konuiann devletçi merkezileşmesi kar
şısında giderek marjinalize olarak işlevsizleşecektir.

Öteki sanat dallannda durum bu kadar açık-seçik de
ğil. Romanın öldüğü epeydir söyleniyor, yine de sağlam 
bir tekniği, eski bir geleneğe dayanan biçimsel bir yapıyı 
gereksinen romanın ‘ölmesi’, post-modemizme dayan- 
dınlamaz. Herhangi bir üründeki, çözümlemedeki tarih- 
sizliği de post-modernliğin belirtisi saymak da, bugü-. 
nün çözümlenmesi adına bir talihsizliktir.

Çünkü post-modernizm bir şeyi öldürmedi, tersine, 
bu ölümlere verilen addı: Post-modem, bir yapıta, dü
şünce sistemine, bir yapıya... bir nesneye atfedilecek 
bir nitelik değildir. Nesnelerden çok, nesneler ve düşün
celer arasındaki bir düzenleme biçimine, daha doğrusu 
bir düzenleme biçiminin yoksulluğuna ilişkindir. Bor- 
ges'i “ post-modem yazar” olarak nitelemekle, Borges 
üzerine bir şey söylemiş sayılabilir miyiz?

BUNALIM
Kapitalizmin bunalım içinde bulunmasının, onun ken

diliğinden yıkılacağı, hatta ona karşı olan radikal güçle
rin kazançlı ve daha güçlü bir konuma ulaşacaktan anla
mına gelmeyebileceği, artık ortaya çıkmıştır. Yakın ta
rihteki pek çok olay gösterdi ki, uluslarası dev ekono
mik kurum ve mekanizmalar kendi bunalımını toplumsal 
ve politik alanlara doğrudan yansıtmak zorunda kalma- 
maiannı sağlayan "güvenlik tertibatlanna” ve "emniyet 
subaplanna” sahiptirler. Politik alanda gerçek iktisadi 
hegemonya güçleri uluslararası sermaye birikiminin ay
gıt ve kurumlan olmaktan çok, hâlâ "ulusal burjuva 
devletleri” ve “temsili demokratik sistemler” olarak 
tıeiiriyorsa, bunun temel nedeni kapitalist sistemin ulus
lararası karakterini belirleyen kuruluşunun kendisine aynı 
zamanda politik bir korunma cihazını, bir “üst-devlet” 
oluşumunu yaratabilmiş olmasıdır.

1980’lerin başındaki genel bunalıma verilen cevap, 
ulusal planda "yeni sağ” İktidarlar eliyle oluşturulan 
politikalar çerçevesinde Devleti yaşamın gittikçe daha 
geniş alanlarına yaygınlaştırmak girişimi oldu. Bu girişi
me hiçbir şey post-modemist bir kültürden, ve 
“ parlamenter” denetimi azalmış bir halktan daha çok 
yardımcı olamaz. Ancak Yeni-sağ’ın, varolan bunalımı 
-genişleyen Devlet’le birlikte- topluma yayma eğilimi 
her geçen gün "tutucu demokratizmin” büyüyen bir 
genel bunalıma düşmesini beraberinde getirmektedir; 
Devlet’in bunalıma karşı aldığı her önlem, onun ağırlaş
masına ve toplumsal alana yayılmasına neden olmuştur. 
Post-modern kültürün özde geçici bir niteliğe sahip ol
duğu bundan çıkanlamazsa da, bunalımın yaygınlaşma
sının bu kültürel rahavet ortamını geniş ölçüde yarala
yacağı düşünülebilir.

Belki de, bunalımdan doğan, bunalımla doğan post- 
modemizm, bu bunalımın genişlemesiyle birlikte yerini 
başka bir atmosfere bırakacaktır. Ama unutulmamalı, 
her ne kadar bunalımdan doğsa da, bu entelektüel yor
gunluk, sadece kapitalizmin bunalımına bağlanamaz.

Post-modernizmin Batı kültürünü toptan kuşattığını, 
ya da kuşatabileceğini sanmak yanlıştır. Batının 
‘unutulmuş’ tarihine dayalı birikim, bireysel yaşantılan 
biçimlemeyi, daha da önemlisi bu yaşantılan taşıyacak 
bireyleri inşa etmeyi sürdürüyor. Özgürlüğün salt bir 
yaşantılar toplamından, ‘serbest stil’ bir yaşamdan iba
ret olduğu söylenebilir ama, baskı ve disiplin aygıtlan- 
nın bugünkü kadar gelişmemiş, rafineleşmemiş bulun
duğu eski toplumlarda "özgürlük uğruna” verilen sava- 
şımlann koca bir tarihi vardır... Bedava elde edilen öz
gürlüğün kolayca heba edilebileceğini çağdaş İktidar 
bilmiyor olabilir mi? Geçici ve uçucu olanın egemenliği
nin; tüketme özgürlüğü, yaşam stilini seçme şansının 
çokluğu, alternatif bolluğu ile özdeş olduğu söylenebilir 
mi?

Günümüz dünyası, sunduğu alternatiflerin bolluğuyla 
dikkati çekiyor. Siyasal alanda da böyle bu: Giderek 
bir "eskatoloji” söylemiyle yumuşatılan çevreci hare
ketler ile “ Live-aid” türünden pratik sonuçlan açısından 
yararlı, ancak çok kolay evcilleştirilebilen eylemler, bu
günlerin modası... Bütün bunlann günah keçiliğini, top
lumu karmakanşık bir enformasyon salvosuna tutan, 
bağdaşımsız bir dünyada kurulabilecek rasyonelliği ola
naksız hale getiren kitle kUnUrüne yükleyebilir miyiz?

Neden olmasın? Ama.bu türden bir sav, Blgsby’nin 
ömeğini çözümleme düzeyine getirmekten başka bir 
şey olmayacaktır:

"Tıklım tıklım dolu bir stadyum. Seyirciler patlama 
noktasında. Alanın ortasında, konuşmacı, kendinden 
geçmiş, coşkuyla haykınyor: - Her şeyin suçlusu kitle 
kültürüdür! İnsanlar çığlık çığlığa bağırıyor. Bütün stad
yum, korkunç bir tezahüratla ayağa kalkıyor...”

MUSTAFA ARSLANTUNALi
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Komünizm H â lâ  
Müm kün m ü?

"Avrupa’da bir lıeyuia icol geziyor - icomünizm heyula
sı. EsKİ Avrupa’nın tüm güçleri: Papa ve Çar, Metternich 
ve Guizot, Fransız Radikalleri ve Alman polis ajanları 
bu heyulayı kovmak üzere bir kutsal ittifak kurdular.

Komünistlerin, tüm dünyanın yüzüne karşı, kendi 
görüşlerini, amaçlarını, eğilimlerini, açıkça duyurmaları
nın ve bu Komünizm Heyulası masalına partinin kendi 
manifestosuyla karşılık vermelerinin zamanı gelmiş bu
lunmaktadır.”

Marx ve Engels'in Ocak 1848'de birlikte yazdıkları 
Komünist Manifesto, bu sözlerle başlıyordu. Yepyeni 
bir dünya görüşü olmanın coşkusuyla, bu düşüncelerin 
varoluşlarının ifadesi olduğu geleceğin yeni toplumsal 
güçlerine ait olmanın verdiği cüretkârlıkla, tarihsel ge
lişmenin sırrını keşfetmiş olmanın güveniyle dolu bu 
cümleler, yazılmalarının üzerinden daha yüz elli yıl geç
meden sanki tarihin istihzasına uğramış gibi görünüyor.

Bugün, “Avrupa'nın tüm güçleri” - şimdi buna ABD 
ve Japonya’yı da eklemek gerekiyor - “ heyulayı 
kovalamış” olmanın rehavetine kapılmış gibiler. Bush 
ve Walesa, Mitterand ve Kohl, İslam fundamentalistleri 
ve yeni-sağcılar “kutsal ittifak” ın yeni "masal” ını anla
tıyorlar: “Komünizm öldül” Muhalefetteki hiçbir parti, 
İktidardaki basımları tarafından “ Komünist” diye dam
galanmıyor, hatta “Komünist Partiler” bile.

“Komünisfler, “tüm dünyanın yüzüne karşı, İten
di görüşlerini, amaçlarını, eğilimlerini değil, hasımlan- 
nm amaçlarını dile getiriyorlar; piyasa!

Oysa, günümüz dünyasının, Marx ve Engels’in Uant- 
festo’da tasvir ettiği, modern komünizmi haber veren 
dünyayı bugün 1848’de olduğundan çok daha fazla an
dırmakta olduğu söylenebilir: “ Burjuvazi, İnsanla insan 
arasında öz-çıkardan, vicdan tanımayan ‘peşin para’- 
dan başka l>ağ bırakmadı. Dinsel tutkunun, şövalyece 
coşkunun, darkafalı duygusallığın yarattığı ilahi yüceliş
leri ‘bencil hesab’ın buzlu sularında boğdu. İnsan kıy
metini değişim değerine çevirdi ve sayısız çiğnenemez 
yasayla kayıt altına alınmış özgürlüğün yerine tek, vic
dandan yoksun özgürlüğü: serbest ticareti geçirdi. Tek 
kelimeyle, dinsel ve siyasal yanılsamalarla örtülü sömü
rünün yerine çıniçıplak, utanmasız, doğrudan, kaba sö
mürüyü koydu.

“Burjuvazi, bugüne kadar şerefli addedilen ve önün
de eğilinen ne kadar meslek varsa, hepsinin üzerindeki 
haleyi kaldırıp attı. Doktoru, avukatı, rahibi, şairi, bilim 
adamını kendi ücretli emekçilerine çevirdi. (...)

Burjuvazi, ailenin üzerindeki duygusal örtüyü üzerin
den çekip aldı ve aile ilişkisini sırf bir para ilişkisine 
indirgedi. (...)

Üretimin sürekli devrimcileştirilmesi, tüm toplumsal 
koşulların kesintisiz altüst edilmesi, sonu gelmez bir 
belirsizlik ve kaynaşma burjuva çağını tüm önceki çağ
lardan ayırdeder. Tüm sabit, kaskatı kesilmiş İlişkiler, 
peşlerinde sürükledikleri eski ve saygıdeğer önyargı 
ve görüşlerle birlikte savrulup gider, yeni ortaya çıkan
lar daha yerine yerleşemeden eskir. Katı olan herşey 
eriyip buharlaşır, kutsal olan ne varsa lanetlenir ve niha
yet insan aklını başına toplayıp kendi gerçek yaşam 
koşullan ve kendi soyuyla olan ilişkileriyle yüzleşmeye 
mecbur kalır.”

Bu “yüzleşme” , modern burjuva toplumunun madde
ci tarih görüşüyle eleştirisi, modem sosyalizmin fikir 
mirasını oluşturdu. Ancak, bugün Marx’tan yüz elli yıl 
sonra dünyanın tüm burjuvalanyla birlikte tüm “resmf 
komünlstler” i de bu eleştirinin nesnesi olan kapitaliz
min yaşar kalacağı üzerinde hemfikir görünüyorlar. Bur
juva toplumunun eleştirisi, kapitalist üretim tarzının ken
disine değil, onun t>azı görünümlerine hasredilmiş gibi: 
Emperyalizm, savaş, faşizm, terör, militarizm, “aşın”

sömürü, “aşın” bireysel zenginlik, adaletsizlik. Hepsi 
giderildiğinde bile burjuva toplumun tastamam kendisi 
olarak kalmaya devam edeceği bu görünümlerin geri
sinde yatan toplumsal ilişkilerin ise, tüm dünyaya alt 
evrensel sabitler olarak eleştiri dışı kılındığına tanık olu
yoruz: İşbölümü, çalışma, özel mülkiyet, devlet, yaban
cılaşma.

Komünizm, Marx'in zamanında ancak felsefi ve teorik 
bir eleştiriyle karşılaşabilecek kadar soyut bir gelecek 
tasavvurunu ifade eden bir kavramdı. Hiçbir yerde, ko
münizm adına kurulmuş bir toplumsal formasyon yoktu; 
dolayısıyla bu tasavvur, ancak onun gerçekleştirilmesi
nin öznesi olan işçilerin devrimci eyleminde cisimleşe- 
bilir, yalnızca bir imkân olarak işçilerde umudun, mülk 
sahiplerinde korkunun kaynağı olabilir, komünizmle dev
rim yapmakta olan işçilerin bedenleri üzerinde savaşıla- 
bilirdi. Marksist komünizm teorisi ise, bu imkânın kapi
talizmin içsel çelişmelerinden doğup çıkışının bilimsel 
bir açıklanışı olduğu kadar, modern sınıf mücadeleleri
nin içinde sonuçlanacağı toplumsal formasyonun muh
temel ilişkilerinin de ilk zihinsel modeliydi.

1917’den bu yana ise komünizm, Marx’in tasavvuru
nu, ancak bir “ geçiş devleti”nin varlığı dolayısıyla an
dırdığı söylenebilecek “sosyalist blok” ülkelerindeki top
lumsal ilişkilerin tarihini adlandınr oldu. Hem dünyanın 
bütün burjuvalan, özel mülkiyetin olmadığı ya da sınır
landığı tüm rejimlerde komünizmden başka birşey göre
meyecek kadar mülkiyet hırsıyla belirlenmiş oiduklann- 
dan, hem de bu devletlerin yöneticileri için komünizm, 
Marx ve Lenin'den sonra ulus-devlet çerçevesine hap- 
solacak ölçüde daraldığından, dostlan da düşmanlan 
da bu ülkelerden “ komünist” olarak sözetmekte bir 
sakınca görmediler.Burada öncelikle halledilmesi gere
ken bir tanım sorunu var gibi görünmektedir: Hâlâ Mark
sist teorinin çerçevesinde kalınarak bu toplumlar komü
nist olarak adlandınlabilirler mi?

Öncelikle, komünizm Marx’m teorisinde onu mümkün 
kılan koşullardan bağımsız keyfi bir tasavvur olarak de
ğil, kapitalist toplumun bir devrimle dönüştüğü tarihsel 
bir süreç olarak tanımlanır: Kapitalist toplumun “ ‘katla
nılmaz’, yani kendisine karşı devrim yapılan bir güç 
haline gelmesi için yabancılaşmanın insanlığın büyük 
kitlesini ‘mülksüz’ kılması ve bunu üstelik varolan bir 
zenginlik ve kültür dünyasına karşı yapması gerekir; 
her iki öncül de üretici güçte büyük bir artışı, üretici 
güçte yüksek derecede bir gelişmeyi şart koşar. Ve 
öte yandan, üretici güçlerin (daha bugünden yerel değil 
dünya tarihsel varlıklan içindeki insaniann gerçek tec
rübede varoluşlannı tazammun eden) bu gelişmesi mut
lak olarak gerekli bir öncüldür, çünkü bu olmazsa yal
nızca yoksulluk ve kıtlığın genelleştirilmesinden başka 
birşey yapılmış olmaz ve kıtlıkla birlikte ihtiyaçlar uğru
na mücadele yeniden başlar ve tüm ‘eski pislik’ canlan- 
dınlmış olur; ve çünkü, insanlar arasında evrensel bir 
ilişki ancak üretici güçlerin bir evrensel gelişmesiyle 
kurulmuş olur. Bu evrensel ilişki, bir yandan bütün ülke
lerde eş zamanlı olarak ‘mülksüz’ kitleyi (evrensel reka
beti) doğurarak, her ülkeyi ötekilerin devrimlerine ba
ğımlı hale getirir ve sonunda yerel bireylerin yerine 
dünya-tarihsel, tecrütıede evrensel bireyleri geçirir. Bu 
olmaksızın 1) Komünizm ancak yerel bir fenomen olabi
lir; 2) ilişki güçlerinin kendileri evrensel, dolayısıyla kat
lanılmaz güçler olarak gelişmez; boş inançlarla kuşatıl
mış güdük koşullar olarak kalır ve 3) ilişkilerin her geniş
leyişi yerel komünizmi ortadan kaldınr. Ampirik olarak 
komünizm ancak hakim halkların ‘hep birlikte’ ve eş 
zamanlı eylemi olarak mümkündür, bu da üretici güçle
rin evrensel bir gelişmesini ve bunlann kuşattığı dünya 
ilişkilerini şart koşar.” (Alman ideolojisi)

Kapitalizmi bu koşullar altında yıkan komünizmin ge
lişme süreci ve bir üretim tarzı olarak temel özellikleri 
de Marx tartından şöyle belirlenmişti: “ Kapitalist top
lum ile komünist toplum arasında birinden ötekine dev
rimci dönüşüm dönemi yer alır. Buna da bir siyasal 
geçiş dönemi tekabül eder ki, devlet burada, proletarya
nın devrimci diktatörlüğünden başka birşey olamaz.”

(Marx, Gotha Programı’mn Eleştirisi) “Proletarya devlet 
iktidannı ele geçirir ve öncelikle üretim araçlanm devlet 
mülkiyetine devreder. Ama böylelikle proieUrya olarak 
kendisini ortadan kaldınr, bütün sınıflan ve sınıf aynm- 
lannı ortadan kaldınr ve devlet olarak devleti ortadan 
kaldınr...Devletin onun aracılığıyla hakikaten tüm toplu
mun temsilcisi olarak öne çıktığı ilk eylemi - toplum 
adına üretim araçlannın mülkiyetine el koymak - aynı 
zamanda onun devlet olarak son eylemidir de.” (En
gels, Antl-Dühring) Buradan komünist toplumun İlk ev
resine, daha çok, sosyalizm olarak adlandınlan evresi
ne, “uzun ve sancılı bir doğumdan sonra kapitalist top
lumdan çıkıp geldiği şekli ile” komünizme geçilir; bu 
evrede, “ işçi topluma sunmuş olduğu aynı emek mikta- 
nnı ondan başka bir biçimde geri alır” , “eşit hak burada 
hâlâ - İlke olarak - burjuva haktır” (Marx), “ komünist 
toplumun İkinci evresinde, bireylerin işbölümüne köle
ce boyun eğmesinin ve onunla birlikte kafa ve kol emeği 
arasındaki çelişkinin ortadan kalkmasından sonra, emek 
yalnızca yaşama aracı değil, yaşamanın birincil ihtiyacı 
haline gelmesinden sonra, ancak o zaman burjuva hu
kukunun dar ufukian tümüyle aşılmış olacak ve toplum 
bayraklannın üzerine şunu yazabilecektir: “Herkesten 
yeteneğine göre herkese ihtiyacına göre!”

Kapitalizmin tahlili ve eleştirisi üzerine kurulu bu ta
nımdan yola çıkılıp “ reel sosyalizmler”in incelenmesi
nin ulaştırabileceği tek yargı, bunlann komünist toplum
lar olmadıklarıdır. Çünkü birinci olarak, bu topiumiann 
hiçbirinde, birer devrimle işçi devletleri kurulduğunda 
“evrensel olarak gelişmiş” bir üretici güçler kitlesi bu
lunmuyordu. İkincisi, bu ülkelerin hiçbirinde proletarya 
“sönen bir devlef’i yönetmedi. Üçüncüsü, bu ülkelerin 
hiçbirinde, üreticiler kendi emeklerinin koşullanna ege
men olmadılar. Nihayet dördüncüsü bu ülkelerin tümün
de de kurulduğu kadarıyla komünizmin ilk evresi kısmi 
kaldı.

Bugün bunalıma girmiş olan ve toplumun üzerinde 
durmaksızın büyüyen bürokratik aygıtlanyla gelişmenin 
kösteği halini almış olan bu devletlerin kendi kurdukian 
“ milli komünizm”lerinln içsel çelişmelerinin altında kal
mış olmalan, hem egemenliklerini ve onun aygıtiannı 
ellerinde tutmak, hem de ekonomik çöküntüden kurtul
mak gibi imkansız bir hedefe yönelmiş olan bürokrasile
rin, “her ne pahasına olursa olsun” üretim artışı sağla
yarak, işçi kitlelerinin huzursuzluklannı yatıştırma istek
leri, onlan tekeli burjuvazilere bırakılmış özgürlükleri 
savunmaya, beri yandan da kapitalist çalışma ve üretim 
yöntemlerini sisteme eklemlemeye yöneltince, “kutsal 
ittifak” komünizmin sona erdiğini söylemekte haklı ola
bilirdi. Tek bir koşulla, bu rejimlerin eskiden komünist 
olmuş olmalan koşuluyla.

Tarihsel tecrübenin gösterdiği, yaklaşık yetmiş yıldır 
yeryüzünde kurulmuş, bütün “kısmi komünizm”lerin 
bir dünya sistemi haline gelmedikçe “eski pisliği” yeni
den ürettikleridir. Böylelikle 20. yüzyıl sona ererken 
Marksist komünizm teorisi iki bakımdan da doğrulanmış 
görünüyor. Birinci olarak, kapitalizmin “büyük çoğunlu
ğu kendisine karşı bir devrim yapmaya sürükleyen” 
sömürüsü ve yabancılaştıncı tabiatı kendisini olduğu 
gibi korumaya devam ediyor ve bir komünist devrimin 
İmkânını teşkil ediyor, ikinci olarak yerel ve kısmi bir 
komünizm, komünizm olmuyor. Bugün komünizm Mark
sist teoride öngörüldüğü muhtevasıyla çok daha müm
kün görünüyor, üretim hiç bir zaman olmuş olmadığı 
ölçüde bir dünya üretimi halini aldı, bütün ülkelerin 
işçileri şimdi, kapitalist özel mülkiyeti yıkmanın toplum
sal gelişme için sağladığı imkânlann daha çok farkında 
ve nihayet bürokratik rejimlerin komünist gelişmenin 
engeli olduğu daha çok aydınlandı. Bu üretici güçler 
ve bu tarihsel tecrübe üzerinde komünizmin h il i  değil, 
artık mümkün olduğu söylenebilir. Çünkü dünya hiç 
bir zaman Kapltal’öe ve Manifesto’daki tanımına bu ka
dar çok yaklaşmamıştı, insaniann sonsuza kadar “ben
cil hesabın buzlu sulannda” yaşamayı istemeleri için 
önce hesabını tutacaklan birşeylerinin olması gerekirdi. 
Kimin var?
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M ao ve Lin B iao

Un Biao’nun 1 Ağustos 1966’da ÇKP Merkez 
Komite Topiantısı sırasında Mao’yu ve Kültür 

Devrimi’ni yücelten ve Liu Shaoqi çizgisini sert 
bir şekilde suçlayan raporundan

1. Mao Zedong düşüncesi’nin bayrağmt yükseltiyorlar 
mı? Bunu yapmayanlar görevlerinden alınmalı;

2. Siyasal ve ideolojik çalışmaya katılıyorlar mı? Bu
nunla ve Büyük Kültür Devrimi’yle bağlarını koparanlar 
det edilmeli;

3. Devrim için coşku duyuyorlar mı? Böyle bir coşku
dan tümden yoksun olanlar atılmalı... Kadroları Başkan 
Mao’nun beş ilkesinin ve bu üç kıstasın, özellikle birin
cisinin ışığında seçmeli, terfi ettirmeli ve kullanmalıyız. 
(...) Karşı devrimci geçmişlerini saklayarak Liu Shaoqi 
ve kliğine alt kişiler kirli girişimlerini devam ettirmek 
için birbirlerini karşılıklı korudular; Parti ve Devlet için
de önemli mevkileri ellerine geçirdiler ve merkezî dü
zeyde olduğu gibi yerel düzeyde de çok sayıda birim 
ve organizmanın idaresini gaspettiler. Böylece bir yeral
tı burjuva mahallesi oluşturarak onunla şef kumandan 
olarak Başkan Mao tarafından yönetilen büyük proletar
ya mahallesine karşı çıktılar. (...) Sonuç olarak devrimi- 
mizin sonucunu küçümsemek hatalı ve antl-LenInIsttir; 
üstelik gerçeğe de uymaz. (...) İnsanın kalp aracılığıyla 
kanının dolaşmasını sağlayan atar ve toplar damarları 
vardır, ve karbon gazını atıp taze oksijen teneffüs etme
sine yarayan akciğerleri; bu kirlenmiş olanı atmak ve 
yeniyi almak demektir! Aynı biçimde bir proletarya parti
si de kirlenmiş olanı atmak, ve dinamizmle dolmak için 
yeniyi teneffüs etmek zorundadır. Dışkılar atılmadan 
ve kan tazelenmeden Parti dinamizm kazanamaz. •

İk i P a rti Ç izgisi Ü zerine

Mao Zedong’un “ Un Biao Komplosu"nun ortaya 
çıkarılmasından önce "parti çizgisinden sapanları 

tel’in etmek" amacıyla 1971’deki "taşra 
ziyaretleri" sırasında yaptığı konuşmalardan...

Temkinli olmalısınız. Her şeyden önce Ordu, İkinci 
olarak da eyalet yönetimleri, temkinli olmalısınız. Çok 
atak olmamalısınız; yoksa büyük hatalar yaparsınız. Or
du birlik içinde olmalı; yenileştirilmeli. Ordumuzun is
yan edebileceğine asla İnanmıyorum. Sizin, Huang Yung- 
sheng. Kurtuluş Ordusuna isyan etme emri verebilece
ğinize inanmıyorum! Her orduda alaylar, kolordular ol
duğu gibi hukuki, siyasi destek mercileri de vardır. Or
duyu kötü yolda hareketlendirirseniz size boyun eğe
ceklerine İnanıyor musunuz? (...)

KüKUr Devrimi Llu Shaoql’yi, Peng Lo’yu, Lu’yu ve 
Yang’u saflarımızdan söküp attı. Bu büyük bir aşamay
dı. Bazı kayıplar da oldu ama. Kadrolarımızın büyük 
bir kısmı sağlamdır. Kötüler ancak küçük bir azınlık 
oluşturuyorlar. Temizlenenler ancak yüzde birl buluyor
lar. Askıya alınanlar ise yüzde üçü aşmıyor. Kötülere 
layık oldukları eleştiri yapılmalı, iyiler ise, göğe kadar 
değilse bile yükseltilmeli. Otuzunun altında birini "sü
per dahi” diye kutsamak onu hiç de iyi yöne sevketmez. 
Geçenlerdeki Lushan Konferansı'nda bazı yoklaşlar kan- 
dmMılar. Sorun sizin değil, Beijing’in sorunu. Eğer siz 
de hata yaptıysanız bu önemli değil. Partimizin, hata 
yapanlann önce bir öz İnceleme yapmalarını, sonra da 
hatalannı düzeltme olanaklannı sağlayan bir kuralı var-

Üstte: Mao'nun sekreteri Chen Boda mahkemede. 
Ortada; Başkan yardımcısı Chang sanık 

sandalyesinde. Altta; Mao’nun eşi Jiang Jing 
mahkeme kararının ilanından sonra.

dır. Halkı İdeolojik ve siyasal çizgimizde eğitmeye özen 
göstermeliyiz. İlkemiz bugün de 'geçmiş hatalardan der* 
almak,, yeni hatalardan kaçınabilmek' olmalıdır. Daha 
büyük zaferler kazanmak İçin birleşin. (...)

Yoldaş Lin Biao ile konuştum, ama hiç aklı başında 
sözler duymadım ondan. Mesela bir dahinin dünyaya 
bir kaç asırda bir, hatta Çin’e blnyıllardan beri bir kez 
geldiğini söyledi. Bu, gerçeğe uymamaktadır. Marx ye 
Engels aynı çağda yaşamışlardı ve daha bir asır bile 
geçmeden Lenin ve Stalin'imiz oldu; nasıl olur da bir 
dahinin dünyaya ancak bir kaç asırda bir geldiğini söy
ler? Çin'deyse Chen Sheng ve Wu Kuang, Hung Hsluc- 
huan ve Sun Yatsen’ImIz vardı. Nasıl olur da binlere* 
yıldan beri tek bir dahi geldiği söylenir? Bir de şu yani 
çıkanlan “onbin cümleye bedel tek cümle” hIkayMİ 
var. Bunun biraz aşınya kaçmak olduğunu düşünmüyor 
musunuz? Bir cümle, eninde sonunda, bir cümleciktir, 
nasıl onbin cümleye eşdeğer olabilir? Bir Devlet Başka
nı atamamalıyız. Ben Devlet Başkanı olmak istemiyo
rum. Bunu şimdiye dek tam sekiz kez söyledim. Eğer 
her kezinde bir cümle telaffuz eniysem, bunun şimdi 
seksen bin cümleye eşit olması gerekir. Ama onlar bunu 
hiç dinlemek zahmetine katlanmadılar; demek kİ cümle
lerimin hiçbiri yanm cümle bite etmiyor. Aslında değer
leri sıfıra eşit. Kendi başlanna gerçekten onbin cümle 
eden bir tek Chen Boda’nın cümleleri var. O da “dev 
bir biçimde kurmak''tan sözetmiş, bununla benim pres
tijimin dev bir biçimde kurulmasını kastettiği görüntüsü
nü vermişti. Ama altını kazarsanız, kastettiği kendisiydi. 
Halkın Kurtuluşu Ordusu’nun da benim tarafımdan ku
rulduğunu, ama kişisel olarak Lln’ln kumandası altında 
olduğunu da söylediler. Sanki bir orduyu kuran kimse 
ona kumanda edemezmiş gibi! Üstelik onu benim tek 
başıma kurmadığım da cabası. (...)

Siyasal çizgi sorunlan, ilke sorunlan gündeme geldi
ğinde sıkı bir tavır takınır, davranışlanmı gevşetmem. 
Büyük ilke sorunlannda asla taviz vermem. Lushan Kon- 
feransı'ndan sonra üç metod uyguladım: ilki taşlan at
maktı, İkincisi kumla toprağı kanştırmak, üçüncüsO d* 
duvan yapmak. Chen Boda tarafından sunulan materya
le eleştiriler yönelttim, ataklık ve güç hırsını eleştiren 
Otuzsekizinci Ordu raporunu onayladım. Sonra »ıra 
Chen’in tek bir eleştiri cümlesi olmadan uzun tartışma
lar İçinde sürüp giden Askeri Çalışmalar Komitaai top
lantısına geldi. Bir belgeye bu konuda birkaç el*ftir«l 
not sıkıştırmıştım. Metodum önce bu taşlan toplamaya, 
onlann üstüne bir kaç not yazmaya ve herkesi onlan 
tartışmaya bırakmaya dayanıyordu. Taşlan atmaktan kaa- 
tettiğim buydu. Toprak fazla sıkışırsa hava alamaz. Bi
raz kum kanştınrsan nefes alabilir. Askeri Çatışmalar 
Komitesi’nin kadrosu bileşimi bakımından aşın takbi* 
çimliydi, dolayısıyla bazı yeni İsimlerin eklenmesini ge
rekil kılıyordu. Bu da kumu toprağa karıştırmaktı. Bal< 
Jing Askeri Bölgesl’nln yeniden örgütlenmesi la* duvan 
yapmaktı. (...)

Lushan Konferansı konusunda fikriniz nedir? I 
Kuzey Çin Grubu'nun sunduğu Altıncı Kısa Rapor ger
çekten devrimci miydi, yan-devrimci mi, yoicaa karşı* 
devrimci mi? Ben bunu karşı-devrimci bir rapor olaraiı 
kabul ediyorum. (...)

Sonra 1970 Lushan Konferansı’ndakl mücadele geli
yor. Bu konferans sırasında bir sürnriz saldın düzenledi
ler ve yeraltı faaliyetlerinde bulundular. Neden açık açık 
faaliyet göstermiyoriar? Açık ki saklayacaktan bir şeyler 
var. (...)

Benim görüşüme göre onlann sürpriz saldıntannın 
ve yeraltı faaliyetlerinin ardında belli bir amaç, örgüt 
ve program yatıyor. Programlan bir I>evlet Başkanı ata-



mak ve “dahi”yl yüceltmek. Başka bir deyişle İstedikle
ri Dokuzuncu Kongre’nin çizgisine karşı çıkmak ve Ko
mite’nin ikinci Plenumu'nun üç noktalı gündemini yenil
giye uğratmak. Adamın biri Devlet Başkanı olmak, Par- 
ti’yi bölmek ve iktidan ele geçirmek İstemiş. Deha soru
nu kuramsal bir sorundur. Kuramları ise İdealist aprlorl- 
clliktir. Birisi çıktı, dahiye karşı çıkmanın bana karşı 
çıkmak olduğunu söyledi. Ama ben dahi değilim. Kon- 
füçyüs kitaplarını altı yılda, kapitalist kitaplarını yedi 
yılda okudum. Marksist-Leninist kitaplan 1918'den ön
ce elime almadım. Bana nasıl dahi diyebilirler? O edatla- 
nn çevresine defalarca notlar düşmedim mi? Parti Ana
yasası Dokuzuncu Kongre’de çıkmıştı. Gidip ona niye 
bakmıyorlar? “Bazı Düşünceler’'l “deha kuramını” eleş
tirmek amacıyla yazdım, ama önce insanların böyle şey
lerden bahsettiklerini duyduktan, ve araştırmalar yap
tıktan sonra. Bu deha üzerine konuşmak istemediğim 
anlamına gelmez. Dahi olmak biraz daha fazla zeki ol
maktır. Ama dahilik bir kişiye, ya da bir insan grubuna 
bağlı değildir. Aksine bir Parti’ye, proletaryanın önderi 
olan Parti’ye bağlıdır. Deha kitle çizgisine, halk erdemi
ne bağlıdır... •

Kültür Devrim i'nden  
Referm lara

Kültür Devrimi’nin Parti içi tartışmaları “ halk 
mücadelesi”  alanına doğrudan aktardığı dönemin 
kalıntıları, Denj reformlarına başlatıldığı döneme 

kadar sürmüştü. 1980’de, genç bir kadın 
tarafından Zhungguo Qingnien (Çin Gençliği) adlı 

dergiye yazılmış bir okur mektubundan:

"Babam, annem ve annemin babası Parti üyesidir. 
Elbette ben de çocukken Marksizme inanırdım. Kültür 
devrimi başladığında güç bela ilkokula girebildim. Evle
rin yıkılmasına, büyük kavgalara, insanların ölüşüne ve 
sebepsiz yere öldürülüşüne tanık oldum. Evde kimsenin 
dudaklarında gülücükler yoktu. (...) Ve hayatın kitaplar
da yazılanlara benzemediğini keşfettim. (...) Hayatın an
lamım bulmaya çabalıyordum; Devrim? Boş bir sözcük, 
isim yapmak, ünlenmek? Kim başarabilir bunu? Eğlen
ce, yemek, içmek? Kefenin cebi yoktur kİ... Kusursuz 
insan yok. İnsan bencildir, "insan başkaları İçin yaşar” 
propagandası bir masal. (...) Eskiden insanın, başkaları
nın hayatını daha güzel bir hale getirebilmek İçin yaşadı
ğına inanırdım. Şimdiyse bunu komik bulmaya başla
dım... •

Dekuzuntu Kongre 
Kararlarından

Dokuzuncu Kongre, “ bir birlik ve sefer kongresiO’ 
olarak ilan edilmesine rağmen “ Kültür Devrimi”  
perspektifinin devam ettirilmesini, bazı hataların 

gideriimesini öngörerek kararlaştırmıştı. Aşağıdaki 
Kongre nihai raporunun girişi veriliyor:

— Mao Zedong düşüncesini yaşayan bir biçimde öğ
renmek ve uygulamak, ve bakış tarzlarını, siyasal ted
birleri, plan, kumanda ve eylemleri tekleştirmek için 
Llu Shaoqi’nin revizyonist ve karşı-devrimci etkilerini 
kesin olarak yok etmek amacıyla ulusal boyutlarda bü
yük bir kitle hareketi geliştirerek;

— "savaşım-eieştiri-dönüşüm” ilkesini pratiğe uygu
layan kitlelere yaslanarak;

— aydınları fakir ve alt-orta köylülerin yanına gönde
rip yeniden eğiterek;

— bütün hatalı sol ve sağ sapmalarla mücadele ederek.

Bütün Kültür Devrimi Yoluna Devam Edecektir; •

...........

Üstte: Kültür Devrimi sırasında yapılan gösterilerden 
biri. Ortada: Propaganda bölüm başkanı Jao 
mahkemede. Altta: Mao'nun yardımcısı Wang 

mahkemede.

Çin Ekonomisinin Yeni İdaresi
XUE MAQIAO

1977’de Çin’in en önemli ekonomi kuruluşu olan 
Devlet Planı Ekonomik Komisyonu'r\un 

başkanlığına getirilen iktisatçı Xue Muqiao, Çin’de 
ve dünyada büyük bir yaygınlığa erişen ve 

Çin’deki reformların gerektirdiği yeni bir ekonomik 
oluşumları ilk defa olarak ifade eden aşağıdaki 

manifestoyu kaleme almıştır.

Birinci ilke; Sosyalizmin üstünlüğü ilk olarak “kamu
ya alt tüm üretim araçlarının” bir üretim planı uyarınca 
Devlet tarafından kullanılabilmesinden; İkincisi, Devle
tin elinde yetkililerin, işletme ve bireylerin coşku ve 
girişkenliğini değerlendirme olanaklarının bulunmasın
dan kaynaklanmaktadır: Üretim araçları üzerinde özel 
mülkiyetin kaldırılmasından sonra tüm çalışanlar üreti
min hâkimi haline gelmişlerdir.

ikinci İlke: Ekonominin şu andaki idaresinin zayıflığı 
sistemin bütününün artık modası geçmiş, aşırı merkezi
yetçi ve bürokratik bir '50’li yıllar SSCB’sInden aktarıl
mış olması yüzündendir. Bu nedenle salt idari işletme 
yönteminin yerine, uzmanlaşmış birimlerin, meslek grup
ları arası ve bölgelerarası örgütlerin katılacakları bir 
işbirliği ortamını geçirmek gerekiyor. Üretim, alım ve 
satım organizmaları arasında yer alan bariyerleri kır
mak, tek başlarına işlev görebilecek (ilk ilkede çizilen 
çerçeveye uygun olarak) idari altyapı kuruluşlarını ya
ratmak için birleşmelerini sağlamak gerekiyor, örneği, 
onları kopyalamadan, ekonomi yönetiminde ileri düzey
deki kapitalist ülkelerden almak gerekir. Üçüncü ilke: 
Kapitalist İşletme biçimi üretimin kuruluşu düzeyinde 
israftan kaçınmayı en belirgin tarzda olanaklı kılar; üre
tim ussal bir tarzda örgütlenmIştIr.Her işletme kâr ve 
zararlannı kendisi karşılar. Başka işletmelerle rekabetin 
bir işlevi olarak, üretkenliği arttırmak amacıyla her biri
nin emek, hammadde ve para harcamalannı en alt düze
ye indirmelerini zorunlu kılmak yoluyla bütün işletmeler 
yaşayabilmek için olası en yüksek kârı gerçekleştirmek 
zorunda kalacaktır, işletme düzeyinde bu yönetim me- 
todlanndan faydalanmak gerekir; sözgelimi, daha çok 
çalışanları, daha büyük sorumluluk üstlenenleri ve daha 
fazla beceriye sahip olanları daha İyi ödüllendirmek ge
rekir.

Dördüncü İlke: Buna karşın. Devlet Planı çerçevesin
de gerçekleştirilse de, üçüncü ilkenin uygulanması hızla 
anarşiye, kanunsuz faydalanmaya ve verimsizliğe yol 
açacaktır. Bu yüzden eşltllkslzler arasında personelin 
ve yöneticilerin çalışmalarındaki farklardan kaynaklan
mayanları yakalayabilmek için pek çok alanda (fiyatların 
oluşumu, üretilen mallar arasındaki farklılıklar, amortis
man sürelerinin belirlenmesi, yatırımlann verim oranla- 
n, doğal afetler sonucu doğan zararlar, vb...) denetim 
sistemleri kurmak gerekir. Kurulması zorunlu dengele
rin gerçekleştirilebilmesi İçin denetim görevini Devlet’In 
üstlenmesi gerekir.

Beşinci İlke: Merkezi otorite İle yerel idareler arasın
daki yeni oluşacak ilişki biçimlerini tanımlamak gerekir: 
1978'e kadar her eyalet gelirinin neredeyse tümünü 
Belilng’dekl, ulusal bütçeyi çeşitli bakanlıklar arasında 
paylaştırmakla görevli Maliye Bakanhğı’na iletmek zo
rundaydı. Bakanlıklar da kredileri çalışma dallarına bağlı 
olarak eyaletler arasında payiaştınyorlardı. Bu dolaşım 
gereksizdir ve bir yük oluşturmaktadır; Eyaletlerin arttı- 
nm yapabilmelerini engellemekte, gendi girişkenlikleri
ne bağlı kazançlarından yoksun bırakmakta, ve mail 
durum karşısında kayıtsız kalmalarına yol açmaktadır. 
Aynı sorun, atölye ve kır çalışma birimlerine kadar bü
tün üretim düzeylerinde varlığını hissettirmektedir. 
“Modernleştirme” deneylerine 1979’dan beri glrlşllmek- 
tedlr; ancak hem yerel kârları teşvik etmek, hem de 
zengin ve üretken bölge, sektör ve işletmelerin egoizmi
nin gelişmesini engelleyebilecek doyurucu bir metodu 
kesinleştirene kadar yıllarca deneyler yapmak ve el yor
damıyla ilerlemek gerekecektir.

- Altıncı ilke: Ekonominin merkezi idare sistemi. Devlet 
Planı'mn idari metoduyla pazar verilerine bağlı ekono
mik metodu birleştlrmelldir. Bu ikisi arasında uyum sağ
layacak bir düzen nasıl elde edilecektir? Bu, şu andaki 
deneylerin devam ettirilmesine bağlı bir konudur. •
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Profesör ve Hekim Maskesi 
Altmda Kaçık Casus ve 

K atiller

Pravda, 23 Ocak 1953 tarihinde, ortaya çıkarılan 
bir “ zehirci hekimler”  komplosunu, Beria’nın 

bildirisi uyarınca aşağıdaki sansasyonel sözlerle 
kamuoyuna duyuruyordu:

Bugün TASS ajansı tarafından bir sabotajcı doktorlar 
kliği hakkında bir haber dizisi yayınlanmıştır. Bir süre 
önce Devlet Güvenlik organları tarafından açığa çıkarı
lan bu terörist grup temel amaç olarak zararlı tıbbi teda
vi uygulayarak Sovyetler Birliği’nin sağlıklı kişilik ve 
liderlerinin yaşamlannı kısaltmayı görev edinmişlerdir. 
Sürdürülen soruşturmalar sonucu, bu terörist gruba ka- 
tıianlann, önceden düşünülmüş t>lr şekilde, doktor kim
liklerinden istifade ederek hastalarının güvenlerini kötü
ye kullandıktan, yanlış teşhisler yaparak sağlık durum
larını canice bozdukları ve hastalannı uygunsuz tedavi 
usulleriyle öldürdükleri anlaşılmıştır. Onurlu ve soylu 
hekim unvanının arkasına sığınarak bu katil ve canavar
lar bilimin kutsal bayrağını kirletmişlerdir. A.A.Jdanov 
ve A.S.Şçert>akov yoldaşlar bu İnsan kıhklı hayvanlar 
çetesinin kurbanlanydı. Canilerin Itiraflan sonucu, Yol
daş Jdanov’un hastalığından faydalanarak, bilerek ve 
İsteyerek kontrendlke bir tedavi usulünü miyokardi en
farktüsü gibi ağır bir vak'ada uyguladıktan, ve Yoldaş 
Jdanov’un ölümüne sebebiyet verdikleri açığa çıkmış
tır. Bu doktor-katiller Yoldaş Şçertıakov'un da hayatını, 
zararlı bir rejim reçetesi ve çok ağır bir ilaç tedavisi 
uygulayarak kısaltmışlar, ve ölüme sürüklemişlerdir. Bu 
caniler ilk adım olarak Silahlı Kuvvetlerin liderlerine 
yönelik, onlan aktif görevlerinden uzaklaştırmayı, ve 
ülkemizin savunmasını bu yoldan zayıflatmayı amaçla
yan bir hedef uyannca onlann sağlık durumlarını yıkma
ya yönelik bir sabotaj girişiminde bulundular. Suçlulann 
tutuklanması, onlann bu canice hedeflerine ulaşmalan- 
nın önüne set çekmiştir. Bu canavarlar kime hizmet 
edlyoriardı? Ülkeye ihanet eden bu hainlerin canice, 
terörist ve sabotaj eylemlerini kim yönetiyordu? Bunla
nn Sovyetlerin aktif liderlerini öldürmekle kazanmayı 
umduktan neydi? Terörist hekimler grubunun bütün üye
lerinin ruhtannı ve bedenlerini sattıktan yabancı Casus
luk Servisleri hesabına çalıştıktan, ve onlann ücretli 
uşaktan ve ajantan olduğu anlaşılmıştır. Terörist grup 
üyelerinin büyük bir kısmı Amerikan Gizil Haberalma 
örgütü tarafından satın alınmış kişilerden oluşmaktadır: 
Vovsi, B.Kogan, Feldman, Greensteln, Etinger ve daha 
başkalan. Bunlar Amerikan Haberalma Örgütü'nün bir 
dalı otan "Joint” adlı uluslararası yahudi burjuva- 
miliiyetçi grubu tarafından istihdam edilmekteydiler. Bu 
Siyonist casustuk şebekesinin kötü suratı, tnsansever 
çalışmalann ardına çılgınca eylemlerini saklamaya ça
lışmalarına karşın tümüyle açığa çıkmıştır. (...) Artık 
grubun geri kalan üyelerinin, Vinogradov, M.Kogan ve 
Yegorov’un da Ingiliz Haberalma Örgütünün eski ajanta- 
n olduktan belli olmuştur... •

Beria'mn Sonu

Gizli Polis Teşkilatı'nm başı Lavrentiy Beria, 
Stalin’in ölümünden sonra başlayan üst düzey 

Parti içi çatışmalar sonucunda tutuklanarak gizlice 
idam edildi. Aşağıda Beria çetesini tasfiye eden 

Mahkeme kararı veriliyor:

18-23 Aralık SSCB Yüksek Mahkemesi özel Yargılama

C nPASJiHHKOM. TOBAPMIUHI

.Prawda* vom 1. Mai 1974: Drei Orden im Tltel

Üstte: Brejnev ve Andropov. Altta: Pravada'mn 1 
Mayıs 1974 tarihli sayısı.

Toplantısı sonucu Lavrentiy P.Beria iddianame uyannca 
RSFSR Ceza Yasası’nın 58-1b, 58-8, 58-13, 58-11 numa
ralı maddeleri nezdinde yargılanarak suçu yargı ve sor
gulama sonucu sabit görülmüştür.

Mahkeme Beria’mn, Ülke’ye ihanet ederek ve yabancı 
sermayenin çıkarlanna uyarak son zamanlarda Beria 
İle birlikte suç teşkil eden faaliyetlerde bulunan V.N. 
Mericutov, V.G.Dekazonov, B.Z.Kobutov, S.A. Goglldze, 
P.Y. Meşik ve L.E. Vlodzimirskiy'den oluşan bir hainler 
grubuyla birlikte b|r örgüt oluşturduğu sonucuna var
mıştır. Hainlerin suç teşkil eden İstekleri İçişleri Bakanlı- 
ğı'nın organlannı Komünist Partisi ve SSCB Hükümeti 
karşısında bir güç olarak kutlanmaya; bu Bakanlığı tktl- 
dan ele geçirme amacıyla Partl'ntn ve HUkümet'tn üstü
ne yükseltmeye, Sovyet İşçi ve Köylü sistemini yıkma

ya, kapitalizmi canlandırarak burjuvazinin yönetimini ye
niden tesis etmeye çalışmaktır.

SSCB Yüksek Sovyetl Özet Yargı Kurulu toplantısı 
sonucunda aşağıdaki hüküme vanimıştır: L.P.Beria, 
V.N.Meri(ulov, B.Z.Kobulov, S.A. Gogiidze, P.Y.Meşik 
ve L.E.Vtodzimirskty’nin en ağır cezaya çarptıntmasına 
-kurşuna dizilerek ölüm, kişisel mülkiyetlerinin kayyu- 
ma alınması, askeri unvan ve rütbelerinin sökülmesi 
cezalan- karar verilmiştir.

Su hüküm nihaidir, temyiz hakkı yoktur. •

Resmi Sanat ve  Pravda

Bolşoy Tiyatrosu'nda “ Dekabristler”  Operası 
temsili, Pravda tarafından 28 Haziran 1953 tarihli 

haberde şöyle sunuluyordu.

Bu, şeref locasında Beria’mn görülmediği ilk resmi 
temsildi. Y.Şaporin’in yeni opera eseri (libretto V.RoJ- 
destvenskty) "Dekabristier” in ikinci temsiti 27 Klaziran 
1953 Cumartesi günü, Sovyet Sosyatist Cumhuriyetler 
BIritği Bolşoy (Büyük) Tiyatrosu'nda gerçekleştirilmiş
tir. Opera A.Metik Paşayev tarafından yönetilmiş, N. 
Ohtopkov tarafından sahneye konmuş, senaryosu A.Pet- 
ritskly ve T.StarJetskaya tartından yazılmıştır. Koreogra- 
fisi L.Lavrovskiy tarafından yapılan eserin koro yöneti
cisi M. Şorin’dir. (...) Operanın temelini 1625’de Dekab- 
ristterin Petersburg Senatskaya meydanında gerçekteş- 
ttrdikieri ayaklanmaya İlişkin olaylar oluşturmaktadır. 
Operanın temsili büyük bir başan olmuş, seyirciler özel
likte aşağıdaki sahneleri ayakta alkışlamışlardır: Senats
kaya Meydanı’nda ayaklanma, Ryeleyev ve Pestet’In 
Peter ve Pot Kalesl’nde karşıtaşmatan ve Final Sahnesi. 
Temstide Komünist Parti ve Hükümet üyeteri, G.M. Ma
lenkov, V.M.Molotov, K.Y.Voroşiiov, N.S.Hruşçov, 
N.A.Butganin, L.M.Kaganoviç, A.İ.Mikoyan, M.S. Sabu- 
rov, M.G.Pervuhin, N.M.Şverntk, P.K.Ponomarenko ve 
V.A.Malyşev yoldaşlar da hazır bulunmuştur. •

Hruffov^un Düşiifü ve 
Noveşerkask Ktıtliamı

Novoçerkask Grevlerinin 15. yıldönümü nedeniyle,
Grigorenko ve Saharov’un kaleme aldıldarı 1962 

Novoçerkask grevleri katliamını anma bildirisi 
1977 yazında kaleme alınmış, ve bir samizdat 

biçiminde dolaşıma sokulmuştur.

Halk, Novoçerkask sokaktanndan banşçı bir gösteri 
havasında yürümüştü. Göstericilerin en ön sıralannda 
kızıl flamalar, Lenin'tn resimleri ve banş sloganlan taşı
yan pankartlar açılmıştı. Dıştan bakınca kendinizi 1 Ma
yıs gösterilerinde sanabilirdiniz. Ama değildi. Bu bir 
halk protestosuydu. Bir gün önce Sovyet Hükümeti et 
ve bazı gıda maddelerinin flyatlannı iki katına çıkarmıştı. 
Aynı zamanda, kehlteki büyük bir fabrikada (elektrikli 
lokomotif parçası fabrikası) ücretlerde yüzde 30'tuk bir 
kesintiye gitme kararı alınmıştı. İşçiler buna tahammül 
edemiyoriardı. Grev karan aldılar ve aileleriyle btriikte 
sokaklara döküktüler. Kentin merkezindeki meydan üze
rinde göstericiterin yolu tanklar ve piyade birtikteri tara
fından kesildi. Uzun bir bekleyiş oklu. Sonra makinalı
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tüfekler ateşe başladı. Göstericilere, çoculdara, kadınla
ra, erkeklere ateş açtılar. Dum dum kurşunlarının yağ
muru altında insanlar, Lenin anıtının önünde, çevre so
kaklarda ve dev alanın her tarafında düşüp öldüler. 
Tüm bunlar tam 15 yıl önce -2 Haziran 1962- kendisine 
“sosyalist” diyen bir ülkede oldu. İşçi eyleminin bastı
rılması karan SBKP Merkez Komitesi tarafından -başı 
çekenler iki Poiitbüro üyesi, F.Koziov ve A.Mİkoyan'dı- 
veriimişti. Katliamın “cereyan ettiği yerdeki” kumanda
yı da Kuzey Kafkas Askeri Birilğl kumandanı General 
Piiev ile SBKP Rostov Oblast'ı Birind Sekreteri Basov 
üstlenmişlerdi, ikisi de görevlerini "pariak bir biçimde” 
sona erdirdiler. Meydandaki uzun bekleyişin nedeni ye
rel garnizon askerlerinin silahsız halka ateş açmayı red
detmeleriydi, ve Piiev onlann yerine hemen askeri böl
genin diğer kesimlerinden Rus asıllı olmayan takviye 
birlikleri getirdi. Bu birilkler görevlerini yerine getirdileri 
Bu kötü işi bitirdikten sonra birilkler yine değiştirildi. 
Neden bu askerler kendi elleriyle öldürdükleri masum, 
silahsız ve barışçıl İnsanların cesetlerine baksıniardı? 
Getirilen yeni birilkler dom domiarla teçhiz edilmemişti 
ve bu sayede otoriteler, katliamdan herhalde yabancı 
ajan provokatörierin sorumlu olduğunu, çünkü Sovyet 
birliklerinin bu silahlardan taşımadıklarını söyleyebile
ceklerdi. Ne Pravda, ne de herhangi bir başka Sovyet 
gazetesi, Novozerkask olaylan hakkında tek bir satır 
yazmadı. Otoriteler kentten dışan haber sızmasını en
gellemek için önlemler aldılar, ve kent sakinlerine, olay- 
iann üstünü açacak herhangi bir ifşaatta bulunr..4yacak- 
lanna dair teminat imzaları attırdılar. Novoçericabk aske
ri biriiklerce kuşatılmış durumdaydı. Kente giriş ve çıkış 
yasaklanmış, arama ve tutuklama faaliyetleri hızlanmış
tı. Ölü ve yaralılar toplandı, ve İki gruptan da bir daha 
hiçbir haber alınamadı. Bunlann aileleri de uzak bölge
lere sürüldüler. Çok sayıda dava açıldı. Bunlardan halka 
açık olan ikisine de yalnızca özel izinle giriiebliiyordu. 
Davalardan birinin sonucunda dokuz erkek işçi idama, 
iki kadın da 15 yıl hapse mahkum edildiler. Halk o kadar 
sindirilmiş ve dehşete düşmüştü ki, Soljenitsin cesur 
ve ısrarii çabaianyla olaylann arka planı hakkında araş- 
tınnaiar yapıp belge derlememiş olsaydı bugün Novo- 
çerkask’ta neler olduğunu hala bilmeyecektik. Yalnızca 
meydan üzerinde 70-80 ceset vardı. Kaç kişinin yarala
narak sonra öldüğü, ya da İdam edildiği bir sır olarak 
kaldı. Bu cinayetler unutulmamalı ve affedilmemeli. 2 
Haziran gününün, otoritelerin kanlı terörüne karşı bir 
mücadele, ve Novoçerkask kurbanlannı anma günü ola
rak ilan etme çağnsında bulunuyoruz.

V.Bakhmin, Y. Bonner, T.Velikanova, Z. Grigorenko, 
P.Grigorenko, K.Grautskas, A. Lavut, O.Lukauskaite, 
N.Meiman, O.Meşko, Yu. Mnyuh, A.Polişçuk, V.Pyat- 
kus, A. Saharov, F.Serebrov, V.Slepak, V.Turşçin, E.Fİn- 
kelşteyn, T.Hodoroviç. •

Andropov Dönomi vo 
Ekonomik Verimsizlik

Andropov, bir metalürji fabrikasını gezerken 
izvestiya''ja 7 Ağustos 1983 tarihinde, sonradan 
Gortıaçov tarafından benzerleri tekrarlanacak oian 

şu demeci vermişti:

Hepiniz ‘planı gözden geçirmek' teriminin anlamını 
bilirsiniz...itiraf edeyim ki hiç bir zanîan bu sözün plan
lanmış hedeflerin yükseltilmesi anlamında kullanıldığı
na şahit olmadım: Gözden geçirmeden söz edildiğinde 
mutlaka hedeflerin küçültülmesinden söz ediliyor
dur...Dahası, hedefleri küçültülerek ‘gözden geçirilen’ 
bu plan sizin primlerinize mal oluyor... Ondan sonra 
artık yapacak bir şey kalmıyor bize; disiplini sağlamlaş
tırarak emeğin üretkenliğini arttırmaktan başka...Absan- 
tizm,duraklamalar vs. milyonlarca iş saatini heba etme
mize neden oluyor. Her şey disipline Indirgenemese 
de disiplinle başlar. Emekten doğmayan kazançlaria,

Üstte: Muhalif matematiifçi Leonid Pliyuç 3 Şubat 
1976'da Paris'de basın toplantısında. Ortada: Sovyet 
basınında çıkan ve Brejnev'i Napolâon'a benzeten 

karikatür. Altta: Yegor Ligaçov.

durmadan iş değiştirenlerte, geçeril neden olmaksızın 
İşe gelmeyenlerie, kaytaranlarta, bilinçli emekçilerin za
rarına onlann sırtından geçinen parazit kişilerle karşıia- 
şıyonız...Devlet üretilmiş olandan fazlasını veremez. Eğer 
ücretlerin artışı kaliteli tüketim maiiannın yeterii bir üre
timiyle elele gitmezse, hizmet sektörü p&ldır küldür ça
lışmaya devam ederierse yaşam düzeyi asla yükseltile- 
meyecektir. •

Tartıfsız ve Nükleer 
Silahlardan Anndmlmıs Bir 

Battık Ifin

Günümüzde ayrılıkçı eğilimlerin su yüzüne çıktığı 
Baltık Cumhuriyetlerinden Estonya’da özellikle 
güçlü oian “ gayn resmi”  pasifist hareketler 

eskiden beri oldukça güçiü bir muhalefeti temsil 
etmekteydiler. Aşağıda, 1984’de Batı’ya ulaştırılan 

bir Estonya “ barış" samizdatı dosyasından 
bölümler veriliyor:

Tüm Sovyet topraklan üzerinde Baltık bölgesi kadar 
bir askeri tesis yoğunluğuna sahip başka bir bölge (bel
ki Murmansk ve Kamşçatka dışında) bulmak İmkansız
dır. Üstelik Estonya Cumhuriyeti toprağının yüzde 25’e 
yakın bir kısmı ‘‘sınır bölgesi” olarak ilan edilmiştir; 
bu t>ölgelere izinsiz girilemez. Aynı şekilde kıyı bölge
sinde de, sivillerin giriş hakkı büyük kısıtlamalara tabi
dir. Sınır koruma birilkleriyle İç güvenlik birliklerinin 
bu bölgede 350 bin kişiyi bulduğunu söylersek (bu ra
kam 1977'ye aittir ve milis kuvvetleri hesaba dahil edil
memiştir) Sovyet halkını denetim altında tutmak ve yola 
getirmek amacıyla seferiler edilmiş asker miktarının İn
giliz Silahlı kuvvetlerinin, ya da Moskova'ya göre Avru
pa’nın barışını tehdit eden Bundeswehr ordusunun sa
yısından daha büyük olduğu görülecektir. (...) SSCB 
yabancı ülkelerdeki banş taraflısı akımlan coşkuyla des
teklemekte, ancak kendi toprağının baştan aşağı askeri 
denetim .altında bulunduğunu unutmaktadır. Bu övgü
den başka hiç bir şeye layık görülmeyen bir kurumdur. 
Getirdiği yük günbegün ağırlaşsa da ordu ne eleştirile
bilir ne de yadsınabilir. Sovyet vatandaşının beyninde 
askeri sır histerisi çocukluktan beri yer eder. •

SSCB'nin A vrupa'lılığ ı

Gorbaçov, Banş Saldırısı adı verilen ve Avrupa’da 
silahsızlanmayı hedef alan politikalarını, SSCB’nin 
Avrupa uygarlığına alt olduğu, ve Ortak Avrupa 

Evi adını verdiği, ortak bir Barış bölgesi 
oluşumunun gerçekleşmesi için, bunun en önemli 
temeli teşkil ettiği görüşünden hareket ediyordu. 
Aşağıda bu konuda P erestroyka  adlı kitabında 
ortaya koyduğu eleştirel öngörüler yer alıyor:

Europa’nın kaçıniması ile ilgili eski bir Yunan efsanesi 
vardır. Bu peri masalı konusu, bugün birdenbire pek 
güncelleşmiş bir duruma geldi. Avrupa, elbette coğraf
yanın bir parçası olarak yerinde kalacaktır; bununla bir
likte, İnsan bazen. Batı Avrupa uluslannın bağımsız po
litikalarının kaçınlarak okyanusun ötesine götürüldüğü, 
güvenlik sisteminin korunması mazeretiyle ulusal çıkar- 
lannın kullanıldığı şeklinde bir izlenim edinmiyor değil. 
Avrupa kültürü üzerinde de bir tehdit dolaşıyor. Atlantl- 
ğln ötesinden gelen kitle kültürünün doğurduğu bir teh
dit. Batı AvrupalI aydınlann endişesini çok İyi anlıyoruz. 
Gerçekten, derin, akıllı ve yapısı İtibariyle insancıl olan 
Avrupa kültürünün, İlkel, şiddet ve pornografi dolu bir 
kültür ile ucuz duygular, düşük değerde fikirler seli 
karşısında İkinci plana çekildiğini hayretle görüyoruz. 
Avrupa’nın bağımsız tavnna İşaret ettiğimiz zaman, ço
ğu kez Batı Avrupa İle BIrieşIk Devletleri birbirine düşür-
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me niyeti bestemel(ie suçianıyoruz. Hiçbir zaman böyie 
bir niyetimiz oimadı ve şimdi de böyle bir niyetimiz 
yoi(. (...) Yeni siyasi düşünce bizi ‘Ortaic Avrupa Evi’ 
fii<rini ortaya atmaya yöneltti. Bu basitçe güzel bir fante
zi değil, Avrupa’daid durumun dlidtatle incelenmesinin 
sonucunda l>ellrginlil( kazanmış bir sonuçtur.” •

Silahsızlanma Üstüne

Yıldız Savaşları Projesinin (SDI) politik miman 
Amerikalı Senatör Lyndon (H.Larouche J. Aklın.

Gücü adlı anı kitabının “ Moskova'nın Savaş
Hazıriığı”  başlıklı bölümünde, Sovyetlerin SOI 

projesine saldırırken ne kadar büyük bir akıidışılık 
içinde davrandıklarını şöyle anlatıyor:

Başkan’ın SDI önerisine icarşı Sovyetlerin tepkisi, Mos
kova’nın bana yönelik kamuoyu oluşturma saldırılarının 
o yeni ve derecelendirilmiş, planlı özel biçiminin ışığın
da incelenirse, Moskova’nın ABD karşısında bir savaş 
öncesi iıazıriığı içinde olduğunu kesin olarak kanıtla- 
maktaydı.Bir açıdan bu bir yenilik değildi; Stalln döne
minden beri, ve gizil olarak belki de daiıa önceden 
beri Sovyetlerin benimsediği uzun vadeli Sovyet doktri
ninin bir devamıydı. Ama buna yine de bir değişiklik, 
çok önemli bir değişiklik de diyebiliriz/ Sovyet bilinci 
Rus mistisizmiyle Romantik bir “tarilıselciliğin” (Batı- 
dakine benzer bir bireysel ussallık) bir harmanıdır. Sov
yetler bu tavn, sözlüklerinin “volontarizm” adını koydu
ğu şeye karşıtlaştırarak “ nesnellik” diye adlandınrlar. 
Sovyetlerde ünlü Rus roman kahramanı Oblomov’dan 
bir şeyler, mistik bir kadercilik vardır. Bsı yüzden tarihe 
genel olarak ussal bir biçimde yaklaşma eksiklikleri var
dır. Bir Sovyet İçin tarih, bir “dönemler” konusudur. 
Belli bir perspektif ve eylemin özgü oiduğu çağ vardır, 
başka bir perspektif ve eylemin tekabül ettiği başka 
bir çağ vardır. Bu raskolnik’ler, tutkuyla,”Rus halkı”nın 
Rusya’nın Kutsal Anası’nın, Matuşka Rus vaftiz adıyla 
kendi istencini Rus halkının kolektif İstenci olarak su
nan bir Kytıeie’nin kutsal toprağının dışavurumu oldu
ğuna inanırlar. Bir dönemde İsteği bu iken, başka bir 
dönemde istenci farklıdır. Sovyet lider çevrelerinde bu
nun istisnaian da vardır. Lenin büyük ölçüde bir istis
naydı, ama bir yere kadar. Eğer Sovyet kişiliğinin bir 
parçası olan bu mistisizmi anlamak istemezseniz, onla
nn davranışlannı yorumlamanız büyük hatalara düşe
cektir. •

Ekenemik Yeniden Yapılaşma 
Üzerine

MİHAİL GORBAÇOV

SBKP Merkez Komitesi 27. Kongresi 1 Ocak 
1988’den itibaren tüm işletmeleri kendi muhasebe 
ve planlama çalışmalarında serbest bırakmayı ve 

ekonomik işletme yöntemlerine terketmeyi 
planlamıştı. Bu oluşumu gerçekleştirebilmek 
amacıyla ekonomik mekanizmada yapılması 

gereken değişiklikler Gorbaçov tarafından Kongre 
siyasai raporunda şöyle dile getirilmekteydi;

SBKP Merkez Komitesi ve onun Poiitbüro'su, ekono
mik mekanizmayı yeniden örgütlemenin ana hatlannı 
belirlemiştir. Üstlendiğimiz amaçlar şunlardır:

— Ekonominin merkezi rehberliğinin etkinliğini yük
seltmek, Parti’nin ekonomik stratejisinin t>aşhca hedef
lere ulaşmakta ve ulusal ekonomik büyümenin hızlannı 
ve oranlannı, onun dengeli gelişimini tıeiirlemekte mer
kezin rolünü güçlendirmek. Bununla eş zamanlı olarak, 
merkezin, daha alt ekonomik halkalann gündelik etkin-

Üstte; Sovyetlerde özel mülkiyet örneği: bir ayakkabı 
tamircisi. Ortada; Aşın merkezileşmeyi alaya alan bir 

karikatür. Altta: Brejnev döneminde Moskova’da 
tututlanan bir gösterici.

İlklerine müdahale uygulamasının da üstesinden gel
mek gerekir;

— Grupiann ve işletmelerin özerklik sınıriannı kesin
likle genişletmek, en yüksek nihai sonuçlann alınmasın
da bunlann sorumiuiukiannı artırmak, gerçekten güven

, verici özerklik, verimlilik, otofinansman ilkesini kendile
rine kabul ettirmek, kolektiflerin gelirlerini, çalışmanın 
etkinliğinin ve yetkinliğinin doğrudan fonksiyonu düze
yine getirmek gerekir;

— Ulusal ekonominin her düzeyindeki yönetimde, tu
tumlu yöntemlere geçmek ve bu amaçla maddi ve teknik 
donanımlan yeniden düzenlemek; fiyatlar, finansman 
ve kredi oluşturma sistemini yetkinleştirmek; masraflan 
azaltmayı getirecek etkin ve yetkin özendirici yollar bul
mak;

— Üretimde yoğunlaşmaya, uzmanlaşmaya ve işbirli
ğine yönelik eğilimleri göz önüne alarak, işletme yöneti
mini, çağdaş örgütsel yapılarla donatmak; burada söz 
konusu olan, birbirleriyle ilgili sanayi kompleksleri, sek- 
törlerarası araştırma ve teknoloji merkezleri, çeşitli eko- 
nomikgruplaşma biçimleri olan yöresel üretim birimleri
ni kurmaktır;

— Ekonomik alandaki gerek sektörlere ve gerekse 
yörelere ilişkin yönetimlerin kombinezonunu sağlamak, 
cumhuriyetlerie bölgelerin ekonomik ve sosyal açıdan 
tam gelişmelerini, sektörierarası dengeli ve mantık! iliş
kilerin kurulmasını gerçekleştirmek;

— Yönetimi her açıdan demokratikleştirmek; onun bağ- 
nnda emekçi kolektiflerin rolünü artırmak; tabanın de
netimini güçlendirmek; ekonomi alanındaki organiann 
çalışmasında hesap vermeyi ve açıklığı sağlamak.. •

fsfi Sınıfının Durumu Üstüne

Gorbaçov’un “ Sovyet işçi sınıfının disiplin 
eksikliği" konusundaki saldırılan, glasnost ve 

perestroyka reformlarının ilk günlerinden itibaren 
dile getirilmişti;

Talimat ekonomisi maddi uyaranlann önemini göz ar
dı etti ve daha üstün sonuçlann elde edilmesini engelle
di. Toplumun ekonomik ve toplumsal etkinliğinin, iş 
disiplininin düşmesine yol açtı...Sonuçta bir t>ağımhlık 
zihniyeti doğdu. Bu psikolojik ortam haikm bilincinde 
yer etti. Emeğin ölçüsüyle tüketimin ölçüsü arasındaki 
kopukluk ve bağlantısızlık yalnızca emeğe karşı tutumu 
değil, toplumsal adalet ilkesini de çarpıttı. •

"Tüm  İk tid a r S e vy e tle re l"
MİHAİL GORBAÇOV

Lenin döneminde “ Tüm İktidar Sovyetlere!"
sloganı, Parti’nin merkezcil gücünü 

dengeleyebilecek “ yerel konsey yapılarının" 
kurulmasını ve güçlendirilmesini öngörüyordu. 

Devrim sonrası Sovyetlerin ve sendikalann gücü 
önemli ölçüde budanarak merkezi iktidara bağımlı 

kılındılar. Gorbaçov reformları, Sovyet 
örgütlenmesinin ve yerel konseylerin 

güçlendirilmelerinin perestroyka ve glasnost 
çerçevesinde halkın, örgütlü ve düzenli katılımını 
sağlamak İçin zorunlu olmasının vurgulanmasıyla 

başlamıştı. Gorbaçov, 27. Kongre raporunda 
“ Yerel Sovyetlere”  duyulan ihtiyaca şu sözlerle 

değiniyor.

Sosyalist toplumda, özellikle de şimdiki koşullarda
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yönetim, dar bir uzmaniar çevresinin ayrıcalığı olamaz. 
Teori ve aynı zamanda yıllarca Icazandığımız deneyimi
miz, sosyalist düzenin, sadece ve sadece, hailtın itendi 
işlerini icendisinin görebildiği, milyonlarca insanın siya
sal iıayata katıldığı zaman başarıyla gelişebileceğini bi
ze öğretmektedir. Lenin'in anladığı anlamda emekçile
rin özyönetimi kesinlikle büdur. Sovyet iktidannın özü
nü oluşturan da budur. Özyönetimin ilk iıabercllerl, dev
let ve toplum hayatının en küçük birimlerine günden 
güne daha çok girerek, demokratik merkeziyetçiliği zen
ginleştirerek ve onun sosyalist niteliğini sağlamlaştıra
rak, kurumlardaki kadrolarımızın dışında değil, tam ter
sine içinde gelişmektedirler.

Parti, sosyalist özyönetimin geliştirilmesinde başlıca 
güvence ve yol gösterici güçtür. Toplumdaki yönetici 
rolünü başarıyla sürdüren Parti, kendi içinde özyöneti
mi hayata geçirmiş, yüksek bir siyasal ve' sosyal örgüt
lenme biçimidir. Parti içinde demokrasiyi her yönden 
geliştiren, siyasal sistemin her kademesinde komünist
lerin çalışmasını artıran SBKP, halkın sosyalist özyöne
timini geliştirme, kitlelerin ve her bireyin ülke işlerine 
geniş çaplı katılımını derinleştirme sürecini gereği gibi 
yönlendirmektedir.

Emekçilerin devrimci yaratıcılığının sonucu olan Halk 
Vekilleri Sovyetleri, zaman tarafından sınanmış ve de
nenmiş, tam bir halk egemenliğini gerçekleştirmek, kit
leleri birleştirmek ve harekete geçirmek bakımından elin
deki geniş potansiyelleri ve hayatiyetini isbatlamıştır. 
Aynı şekilde, sosyalist demokrasinin gelişme mantığı, 
Sovyetier'deki temsili organların bu imkânlarından en 
fazla yararlanılması gibi ivedi bir zorunluluğu da ortaya 
koymaktadır.

SSCB Yüksek Sovyetl İle Birlik ve Özerk Cumhuriyet
ler Yüksek Sovyetierl’ndekl çalışmanın etkinlik ve yet
kinliğinin yıldan yıia daha pekiştiğini görmekle sadece 
ve sadece sevinebiliriz. Bu Sovyetler, yasal düzenleme
yi yorulmak nedir bilmeden yetkinleştirmek, yasaların 
uygulanmasını ve her devlet organı iie her yöneticinin 
çalışmasının gerçek sonuçlarını denetlemekle yükümlü
dürler. Yüksek Sovyetlerin oturumları, sendikalann, Kom- 
somol'un ve öteki kamu örgütlerinin önerilerini, yöne
tim organlarının raporiannı, ekonominin farklı dallann- 
daki dunımu, bölgelerin geliştirilmesini daha etkin bir 
şekilde tartışmak zorundadırlar.

Delegelerin dikkatini, özellikle Yerel Sovyetler’in ça- 
iışmaian üzerine çekmek isterdik. Bugün, bu Sovyetler, 
ülkedeki ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak 
amaayla kitlelerin harekete geçirilmesinde en etkin çark
lardan birisi dunımuna gelebilirler ve gelmelidirler. Seç
menlerinden yetki alır almaz, yerel iktidar organları, 
kendi yörelerinde olup biten her şeyin sorumluluğunu 
taşırlar. Birisi “ bu benim işim değil” derse, böyle bir 
bakış açısı, Sovyetler açısından asla katnıi edilemez. 
Konul, eğitim, halk sağlığı, tüketim mallan, ticaret, hiz
metler, kitle taşımacılığı ve doğanın korunması bu or- 
ganlan, çok yakından ilgilendirmektedir. Bununla birlik
te, emekçilerin, bu konuda hâlâ sayısız yakınmaianyia 
karşrtaşılıyorsa bunun anlamı, Sovyetler’in etkinlik ve 
inisiyatifinin eksik ve denetimlerinin gevşek olmasıdır. 
Fakat, Sovyetler konusunda haklı istemlerin her açıdan 
değerlendirilmesini yaparken, bir dizi yerel sorunlann 
çözüme kavuşturulması bakımından, İHinlann imkânia- 
nnın şimdilik smırir,olduğunu da görmemezlikten gele
meyiz. Merkezden her zaman açıkça görülemeyen ve 
yerel bakımdan çok daha iyi çözületHIecek konularda 
aşın bir merkezileştirme söz konusudur.

İşte bunun İçindir ki, yerel iktidar organlannm özerkli
ğini ve etkinliğini kararii bir şekilde güçlendirmeye çalı
şıyoruz. SBKP Merkez Komitesi Yüksek Sovyet Prezid- 
yumu ve SSCB Bakanlar Kurulu bu konuda öneriler 
hazırlamaktadırlar. Bunlann amacı, her Sovyet’e, halkın 
günlük Ihtiyaçlannın karşılanmasıyla Hgili her şeyde, 
ayrılan fonlann imkânlann ve rezervlerin kullanılmasın
da, halka hizmetle görevli bütün örgütlerin çalışmasının 
eşgüdümünde ve denetlenmesinde tam ve sorumlu bir

Üstte: Abel Aganbegyan. Altta: Krokodii dergisinde 
1965'de çıkan ve “ bireyciler”  adını taşıyan bir l^acar 

karikatürü.

ustahk kazandırmaktır. Bununla bağlı olarak, Sovyetler 
ile onlann yörelerinde kurulmuş olup, merkezden yöne
tilen işletmeler arasındaki İlişkileri adam akıllı inceleme
li ve yerel yönetim organlannın kendi çalışmalannın 
sonuçianna ilgisini artırmahyız. \

Sovyetlerin toplantılannı çok daha etkin bir şekilde 
düzenlemek, daimi komisyonlann yaptığı denetim ve 
çözümleme İşlevlerini güçlendirmek, milletvekillerinin 
soruşturma uygulanumm iyileştirmek gerekmektedir. Ko
misyonlann tavsiyeleri, milletvekillerinin önerileri ve uya- 
nlan özenle incelenmeli ve yüretme organian tarafından 
değeriendirilmelidir.

Sovyetlerin çalışmalannın yetkinleştirilmesi yollannı 
belirlerken, eğer bu çalışma, milletvekillerinin inisiyatifi 
ile desteklenmezse, hiç bir önlemin beklenen sonuçlan 
vermeyeceğini unutamayız. Parti, milletvekillerinin dev

let işlerini büyük bir ehliyetle yürütebiien, en değerii 
İnsanlar arasından seçilmiş olmasına, Sovyetlerin bile
şimi ve oluşumunun sistemli bir şekilde yenileştirilmesi
ne özel çaba harcamayı sürdürecektir. Seçimlerimiz için 
gerekli düzenlemeleri yapmanın zamanı gelmiştir; çün
kü, birçok sorun çözüme kavuşturulmayı beklemektedir.

Parti, halk tarafından seçilenlerin seçmenlere karşı 
sorumluluklannı her yönden en yüksek noktaya yüksel
tirken, bunlann saygınlığını artırmayı da kendisine ödev 
edinmiş ve edinmektedir. Milletvekili sıfatı ne onuriandı- 
ncı bir ayncalık, ne de bürokratik bir mevkidir; söz 
konusu olan, halk arasında, Sovyet içinde, kapsamlı 
ve güç bir çalışmadır. Aynı zamanda, milletvekilleri sta
tüsü yasasının kesin olarak saygınlık kazanabilmesi, 
her milletvekilinin, görevlerini tam bir başan ile yürüte
bilmesi için her şeyi harekete geçirmek gerekir. •

Oorbaçov ve  Perestroyka'nm  
Gerekniiğİ

SBKP Merkez Komitesi toplantılarının birinde 
Sovyet geleneğine uygun olarak selefleri 

hakkmdaki eleştirilerini sıralayan Mlhail Gorbaçov, 
şu gözlemde bulunmaktaydı:

1970'lerde sorunlarımız t>ariz bir biçimde artarken, 
büyüme hızımız da yavaşlamaya başladı. Böylece 
SBKP'nIn programında yer alan ekonomik önlemler ger
çekleştirilemedi. Sözkonusu yıllar için öngörülen sosyal 
programlar, bilim, eğitim, sağlık ve kültür alanlannda 
gerekli maddi koşullar Varatılamadığı için uygulanama
dı. Haziran 1987’de SBKP Merkez Komitesi Genel Kuru- 
lu’nda “ Ekonomi Yönetiminin Radikal Yeniden Yapılaş
masının Temelleri” l>aşlıklı bir taslak kabul edildi. Belki 
de bu, Lenin’in 1921’de getirdiği Yeni Ekonomik Politl- 
de bu, Lenin’in 1921’de getirdiği Yeni Ekonomik Politl- 
ka'öan (NEP) sonra ülkemizdeki en önemli ve en radikal 
form, ağırlığın idarenin önceliğinden, her kademede, 
ekonomik yönetimin önceliğine kaydınimasını öngörü
yor ve yönetimin yaygın bir biçimde demokratikleştiril
mesini, insan faktörünün tam faaliyete geçirilmesini is
tiyor. (...) İyice anlaşılmasını istiyorum ki, biz Sovyet 
halkı sosyalizmden yanayız. Hiç kimseye görüşlerimizi 
zoria kabul ettirmeye çalışmıyoruz. Herkes kendi seçe
neğini bulsun, tarih her şeyi yeril yerine oturtacaktır. 
Tanınmış Amerikalılardan oluşan bir gruba (Cyrus Van
ce; Henry Kissinger ve diğerieri) söylediğim gibi, sosya
list sistemimiz ve planlı ekonomimiz sayesinde, yapılaş
ma politikamızdaki değişimlerin, kendimize göre bazı 
güçlüklerin ortaya çıkmasına rağmen, özel teşebbüs 
koşullan içinde olmaktan çok daha kolay gerçekleştikle
rine bugün, eskisinden daha çok İnanıyoruz. SSCB'nin 
temel sorunlannı çözmenin biricik yolu olan sosyo
ekonomik gelişmeyi hızlandırmak doğrultusunda, de
mokratikleşme, kolektivizm, eleştiri ve özeleştiri ilkele
rinin yaygınlaştıniması ve kitlelerin aktif katılımı zorunlu 
koşullardır. •

Off Ekonomik llifk ile r
MİHAİL GORBAÇOV

“ İşletmenin Ekonomik Yönetimi”  konusunda 
perestroyka reformlarının getirdiği en önemli 

yenilik, merkez? pianlama’nın (Gossplan) 
üzerindeki yükün alınması ve üst düzey devlet 

planlama kuruluşlarının, çalışmalarının önemli bir 
kısmını özellikle dış ticaret yapısının yeniden 

biçimlenmesi konusunda yoğun çabaların 
gösterilmesi öngörülüyordu. Mlhail Gorbaçov’un 

SBKP Merkez Komitesi 27. Kongre siyasal 
raporundan bir bölüm.
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işletmenin ekonomik yönetimindeki bütün halkalar, 
yeninin uygulanmasına karşı tutumlarını değiştirmeye 
çağnimışlardır. Bu durum, bilimsel ve teknik İlerleyişin 
genel ve köklü olarak planlamasını daha bir cesaretle 
harekete geçmesi gereken SSCB Gossplan’ı gibi, çalış
masını çok yavaş yeniden örgütleyen SSCB Devlet Bilim 
ve Teknik Komitesl’ni de ilgilendirmektedir. SSCB Bi
limler Akedemisi, bakanlıklar ve daireler, temel araştır
maya ve bu temelde elde edilmiş sonuçların üretime 
uygulanmasına daha çok dikkat etmek zorundadırlar. 
Bu da, her araştırmacının, her mühendisin, her mimarın 
ve her işletme şefinin başta gelen görevidir.

Dış ekonomik faaliyetlerimizi yeni görevlere daha sıkı 
bir şekilde bağlamak kaçınılmazdır. Karşılıklı avantal 
sağlayan ekonomik ilişkilerin yakıniaştınlması, geniş çap
lı ve geleceğe yönelik olması gerekir. KEYK üyesi ülke
lerin izledikleri politika da İşte bu politikadır. Bu politika; 
karşılıklı ekonomik ilişkilerde, temelde ticari olan İlişki
lerden, üretimde, en başta da makina yapımında daha 
derin işbirliğine ve uzmanlaşmaya ve karma araştırma 
ve üretim kompleksleri ile grupların yaratılmasına geçişi 
gerektirir.

Dış ekonomik ilişkiierin şu ya da bu alanından sorum
lu olan daire ve örgütlerimizin sayısı hiç de az değildir 
ama; bunlar, her zaman uyumlu bir şeklide çalışmamak
tadırlar. Gelişmemizi hızlandırmak amacıyla dış ekono
mik ilişkilerimizden etkin bir şekilde yararianmak hede
fini saptarken, dış ticaretimizin yapısının yeniden göz
den geçirilmesine adım adım başlamayı, dış alımlar ve 
dış satımlara daha çok etkinlik ve yetkinlik kazandırmayı 
akılda tutuyoruz. •

Sovyet Ekonomisinde Yeni 
Yönelişler

ABEL AGANBEGYAN

Profesör Abel Aganbegyan’ın 26 Kasım 1987’de 
Manchester Üniversitesi'nde verdiği ders 

notianndan bölümler.

Sovyetler Biriiği’nde perestroyka bütün Sovyet topiu- 
munun devrimci yenilenişidir. Perestroyka ekonomik 
değişimle sınırii değildir. Elbette bu ekonomist olarak, 
benim özel İlgi alanımdır fakat başlamış olan ekonomik 
yeniden yapılanma perestroyka’nm öteki yönlerinden 
ayniamaz. Ekonominin büyüme hızını artırmayı planlı
yoruz fakat bu, demokratikleşme sürecinden, glasnost 
adını verdiğimiz hükümetin ve toplumsal örgütlenmenin 
her yönden açıklığa kavuşturulmasından ayniamaz. Ger
çekleşen ekonomik değişikliklerin hepsi Sovyet tarihi
nin yeniden incelenmesine dayanır. Başanlı ve başan- 
sııdıklann, reform ve gelişme kadar yozlaşma ve dur
gunluk dönemlerinin, iki dünya savaşının getirdiği yı- 
kımiann ve Sovyet halkının parçalanmış yaşamiannm 
yeniden İnşa etmek ve hayatta kalmak İçin verdiği kah
ramanca mücadelenin unutulmadan doğru değeriendi- 
rllmeslne dayanır. (...)

Sovyetler Biriiğl’nde perestroyka’nm ekonomik yönü 
üç biçimde gelişiyor. Birincisi ekonominin toplumsal 
gereksinimlere doğru biçimde uyum göstermesinin güç
lendirilmesidir.

hlalkın yaşam standardı ülkenin sanayi kapasitesinin 
gerisinde kalmaktadır. Geçmişte öncelik ağır sanayiye 
vefilmişti, toplumsal gereksinimlere, sanayi yatınmia- 
nndan geriye kalanlar ayniabiilyordu. Toplumsal gerek
sinimlere aynlan kaynakların oranı artık artınimalıdır, 
öncelik kazanmalı geçmişteki gibi tortu olmaktan çıka
rılmalıdır. Temel nokta budur. Konut, gıda, sağlık ve 
eğitimden özel örnekler alabiliriz.

Konut; Ailelerin yüzde 17’sinln ayn ev veya dairesi 
yoktur, paylaşmak durumundadırlar, öteki aileıerin du-

Üstte: Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a asker 
göndermesini protesto eden b ir Sovyet karikatürü. 

Ortada: Brejnev ve Carter Viyana'da Salt II 
Antlaşmasını imzalarken. Aitta: Hruşçov kırmızı 

telefonla Kennedy ile konuşurken.

rumu da tatmin edici olmaktan uzaktır. 1960'lardan beri 
sermaye yatınmının yüzde 23'ü konut yapımına gitmiş 
fakat 1985’e kadar, nüfus artışına karşın, her yıl ancak 
iki milyon birim inşa edilebilmiştir. Gerçek yatınm oranı 
düşmüştür. Artık bu değiştirilecek, 1986'da yeni ev sa- 
yuH 2,3 milyon olacak, 1987'de 2,4 milyon ve 1990’lann 
başlannda yıllık eklenen 3 milyona çıkacaktır. 2000’ne 
gelindiğinde 40 milyon yeni tHrim yapılmış olacak ve 
her ailenin ayn evi veya dairesi bulunacaktır.

Kiralar ısı ve aydınlanma dahil gelirin yüzde 2,7’slnl 
tutmaktadır böyle düşük tutulması Isteğindeyiz. (...)

Yiyeceklerin bir bölümü ithal ediliyor. 1986-90 Beş 
Yıllık Planda bu 40 m. ton buğday (etimizin dörtte biri 
bu buğdaydan üretiliyordu) ve 1 m. ton et olarak görülü
yor. Bunlar petrol satılarak alınıyordu vs İmi dönemde 
petrol fiyatı yandan fazla düştü. Böyle devam edilmesi 
kaİHil edilemez.

Satın alma gücü oian nüfusun artması yiyecek talebi
ni, özellikle et, süt, meyva talebini artırmıştır. Sürekli 
arz eksikliği vardır. Devletin gıda üretim fiyatlannı dü
şük tutması bunu körüklemektedir. Fiyatlar genellikle 
maliyetin altındadır. Et kilosu 4,8 rubleye üretilmekte 
ve perakende olarak kilosu 1,8 rubleye satılmaktadır. 
Sütün maliyeti kiloda 58 kopektir, perakende satış fiyatı 
28 kopektir.

1986’da gıda sübvansiyonu toplam 430 milyarlık dev
let bütçesinde 57 milyar rubleye çıkmıştır. Bu karışıklık
tan nasıl kurtulunacağı büyük bir sorundur.

Perestroyka şu önerileri getirmektedir:

1.1986-1990 arasında tanmsal çıktı yüzde 14,4 artınl- 
mak ve Intansif tanmı geliştirmek üzere önlemler alın
mıştır. İdari önlemler -emirler ve zorlayıcı istekler- yeri
ne, yüksek fiyatlar ve sertMSt pazaria ekonomik canlan- 
dınnaya geçilmelidir. 1986-87’de tanmsal çıktı yüksel
miştir bile: buğday 180 m. tondan 210 m. tona, et 6-7 

' idi (yani dünyanın en iyisi), beklenen yaş 70’di (Japonya 
gibi), çocuk ölümünde zirve binde 15,2 m. tondan 18,7 
m. tona, süt ürünleri 94,6 m. tondan 105 m. tona çıkmış
tır. Böylece ithalat azalmıştır. Fakat gelişimden bütün 
ailelerin yararlandığı söylenemiyeceğinden, sorun çö
zülmüş değildir.

2 .1990’a kadar perakende fiyatiann yapısında reform 
yapmak. Perakende et ve süt flyatlannın yükselmesi 
yaşam standardının ise düşmemesi için çalışılacaktır. 
Burada ciddi popüler endişe vardır ve plan değişikilklert 
yapılmadan en az dört ay önce bütün fiyatiann kamuo
yunda tartışılması amaçlanmaktadır.

Halk Sağlığı: 1950’lerin sonunda ve ’60’lann İMişında 
Sovyetler Birilğl öteki ülkelerie çok rahat rekabet edebi
liyordu, örnek olarak ölüm oranı binde 15'di. Sonra 
ciddi gerileme oMu. Bunun üç ana nedeni vardı: alkol 
satışının artması, örnek olarak 20 yılda vokta satışı yüz
de 100 arttı, şarap satışı yüzde 400 arttı. Bunlar erkek 
ölüm oranının yükselmesine neden oldu. Ulusal gelirin 
halk sağlığına harcanan oranı öteki ülkelere göra İM 
veya üç kat daha fazla düştü. Öteki ülkelerdeki teknik 
ilerlemeler SSCB'de olmadı. İlaç kullanımı, doktor ve 
hemşirelere yapılan ödemeler görece düştü ve birçok 
hemşire kadrosu açık kaldı. Sonuç olarak 1985’de ölüm 
oranı binde 10.8'e çıktı, beklenen yaş 2 yaş düşüp 68 
oldu (başka yerlerde 3-4 yıl yükseldi).

Düzeltme sağlamak üzere 1986-87’de sağlık harcama- 
lan ve bu alana sermaye yatınmı yüzde 50 artınMı. 
Alkole karşı kampanya alkol tüketimini yan yanya azalttı 
(kazalar ve atkol zehirlenmesinden erkek ölüm oram 
yüzde 22’den binde 9,6'ya düştü), beklenen yaş tekrar 
70'e yükseldi. Tıp görevlilerinin ücretleri yüzde 30 artı- 
nidı.

Elbette bunlar yalnız bir yıllık çabalar ve özellikle 57 
milyon yaşlı emekliyi etkileyecek yeni önlemler alınmak
ta. Bu konuda yasal düzenleme 1956'ya kadar gidiyor. 
Ortalama olarak ücretlerin yüzde 60't olan emeklilik ma
aşı kadınlara 55 yaşında ve erkekler* 60 yaşında bağla
nıyordu. Ağır sarMyl işçilartnd* *m*kllllk yaşı daha da 
düşüktü. Bugün emekli maaşı ücretlerin şehirlerde yüz
de 40’ına, köylerde yüzde 30’una ancak ulaşıyor. Bunun 
lyileştlrtlmesl gerekir. Gelecek yıl çalışmaya devam *d*n 
emeklilere yeni haklar veren yaaa çıkacak. Bütün bu 
önlemler aynlan kaynaklarda büyük artış gerektirecek.

Eğitim: 1950'lerde eğitim, uiueal gailrin yüzd* 10'unu 
alıyordu. İlk Sputnik fıriatıldığında ABD’de bir komiayon 
Sovyet gelişiminin nedenlerini inceledi ve gizin okul 
düzeyinde Sovyet eğitiminde yattığına karar verdi. O 
zaman ABD'de, SSCB'deki yüzde 10 oranına kaı^ıiık 
uiasal gelirin yüzde 4'ü eğitime harcanmaktaydı.

1985'e gelindiğinde ABD'nIn eğitim harcaması yüzde 
11'e çıktı. Sovyetler Biriiği’nde İse yüzde 7'ye düştü, 
çağdaş yaşamın gerektirdiğinin çok daha altına. Okulla-
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nn donanımı kötü, öğretmenlerin maaşlan düşük ve 
nitelikleri yetersizdi. 1986-87'de öğretmen maaştan da 
yüzde 30 artırıldı fakat elbette sonuçlar daha bir zaman 
görülmeyecek.

Bu perestroyka’nm ilk yönüdür, kaynaklann genel ya
şam standardını yükseltmek üzere kaydıniması. Ama- 
bütün bunlar daha yüksek verimlilikle daha fazla çıktıya 
dayanıyor.

Perestroyka’nm ikinci temel öğesi, ekstansif büyüme
den intansif büyümeye dönüşümdür. Geçmiş beş yıllık 
planlarda emek gücü beş yıllık dönem İçinde 10 milyon
dan 11 milyona çıkmış, yakıt tüketimi ortalama yüzde 
25'den yüzde 30’a çıkmış, sermaye yatınm ortalaması 
yüzde 45’den yüzde SO’ye yükselmiş ve bu yolla çıktı 
artınimıştı.

Fakat 1970’lerln ortaianndan itibaren bu tür artışlar 
olanaksız oldu, emek gücü 5 yılda 3 milyon arttı. Son 
15 yılda, önceki 15 yıldan 20 milyon daha az arttı çünkü 
son savaşın yol açtığı demografik biçimlenme nedeniyle 
daha az genç insan daha fazla emekli vardı. Bu düşüşü 
karşılamak için emek verimliliğinin yüzde 100 artıniması 
gerekiyor.

Yakıt üretiminde bozulan jeolojik koşullar çıktının son 
beş yılda, ancak yüzde 3-5 artışına olanak veriyor. Ham
madde üretiminde de aynı sorunlar var. Ekolojik korun
ma ve savunma talepleri artınyor. Sermaye oluşumunda 
artış son beş yılda önceki sayının iki katından fazla, 
yüzde 25 düştü. Bütün bunlann anlamı, tam hızlanma 
gerektiği zaman ekonomik büyümenin yavaşladığıdır. 
Tek yanıt İntansif üretime geçilerek verimliliğin artınl- 
masıdır. Fakat nasıl?

önümüzdeki yol teknik ilerlemeden geçiyor. SSCB’de 
devrimci teknolojik kazanımlar oldu fakat bunlann uy
gulanması gerekiyordu. Bilime çok para harcanıyor ve 
yüksek düzey elde ediliyor ama elde edilen sonuçlar 
uygulamaya konmuyor. Üretim planında çok az yenilen
me var. Yanlış yatınmlar oldu, teknolojik yenilenme ye
rine ilave İnşaatlar hedeflendi, yetersiz kaynaklar, özel
likle geri kalmış mühendisliğe yatınidı. 1985'de mühen
dislikle İlgili bir araştırma yüzde 71 'İnin geri kalmış oldu
ğunu fakat ancak yüzde 3,1 'İnin her yıl hizmet dışı bıra- 
kılablldiğlni ortaya koydu. Siyasa değişikliği şarttı ve 
1988'de işletmelerin yüzde 9,3’ü yenilenecek. 1990’da 
bu oran yüzde 13'e varacak. Bu yaklaşım teknik temelin 
yeniden örgütlenmesini gerektiriyor. 1981 ve 1985 ara
sında sermaye yatınmı da yüzde 24 artınidı. 1986-1990 
arasında yüzde 80 artmlması planlandı. Bunun büyük 
bölümü yeni yapımlara değil, mevcut işletmelerin yeni
den örgütlenmesine gidecek. 1986-87’de bu uygulama 
önceki yedi yılın oranını çoktan aştı, imalatta böyle 
bir dönüşüm süreci zordur fakat emek verimliliğini 1,5-2 
kat artınrken metal tüketimini de yüzde 15 azaltacaktır.

Perestroyka’nm üçüncü yönü yönetimde reformdur, 
idari yöntemlerden ekonomik önlemlere geçiştir. Her 
şey bu reforma dayanıyor. İşletmeler, ekonomik yöne
timlerini İdari emirier sisteminden ekonomik araçlarla, 
fiyat, kâr ve toptancılıkla düzenleme sistemine doğru 
değiştirmek zorundadır. Bunun anlamı: fiyat oluşumu 
kadar maliyet ve bankacılık reformu, kaynaklann mer
kezden dağıtılması yerine satın alınmasına ve satılması
na geçilmesidir. Bu reformlar 1988-90’ı hedeflemekte
dir. Böylece yeni dönem, izleyen beş yıl İçinde meyvala- 
nnı verecektir.

Yönetim reformunun ayırtedicl özelliği sanayi demok
rasisinin İşletmelerde özyönetimi getirmesidir, işletme
lerde İşçilerin artan rolleri onlann işletme planının belir
lenmesine, kaynaklann dağıtımına ve yöneticilerin se
çimine katıiımiannı sağlıyacaktır. Bu devrimci bir prog
ramdır. Muhalefet çok olacaktır, özellikle riskten korkan 
ve değişiklikten hoşlanmayan yöneticiler muhalefet ede
cektir. Bu muhalefetin yalnızca yenilmesi gerekir, çün
kü bütün toplum değişimi İstemektedir, itici güç siyasal 
açıklık ve demokratlaşmadır, ilk aşama, ilk deneyimler

Üstte: Uzaya ilk çıkan astronot Yuriy Gagarin. Ortada: 
Krokodii dergisinde çıkan ve iş ahlâkını eleştiren 
karikatür. Altta: Roy Medvedev Spiegel dergisiyle 
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başlamıştır, ilk yasalar çıkmıştır, 1988 de uygulanmala- 
nna başlanacaktır. İkinci aşama büyük ve zahmetli deği
şiklikleri İçerecektir fakat biz değişimin yönünün doğru 
olduğuna İnanıyoruz. •

Sevjref Ymnt Solu

Robin Blackburn’un Boris Kagarlitskiy’yle yaptığı 
söyieşiden bir bölüm.

R.B. Muhalif görüşleriniz nedeniyle Brejnev dönemin
de hapse atılmıştınız. Hapishane nasıl bir yerdi?

B.K. En zor şey aylar boyunca aynı kişiyle bir arada 
kalmak zorunda bırakılmanızdı. Rüşvet almaktan mah
kûm edilen bir İdareci vardı; bana Sovyet işletme yapısı 
ve ekonominin nasıl işlediği konusunda çok şey öğretti; 
ama yine de aynı kişiyle aylarca biriikte olmak psikolojik 
açıdan çok yıkıcı. Birbirinizden nefret etmeyebilirsiniz, 
ama yine de rahatsız oluyorsunuz işte. Hapishanede 
iyi bir kütüphane vardı ama Marx’tan tek bir eser bile 
yoktu. Marx'in eserieri hapishane idarecilerine aynlmış- 
tıl Sonralan Marx’in kitaplarını istemek üzere yöneticiye 
yazı yazdım. Bunu sağ kanat bir monarşist eğilimli rejim 
muhalifinin İncil isteyip edindiğini öğrendikten sonra 
yaprnıştım.

R.B. Neden serbest bırakıldınız peki?

B.K. Batı solundan gelen çok protesto vardı ama bu 
elbette yeterii değildi. Sovyetler Biriiği yönetiminde bir 
değişiklik olmuş, Brejnev ölmüş, onu Andropov takip 
etmişti. Daha fazla bilgi ve haber elde edebilmeye, iddi- 
alan daha açık bir şekilde öğrenmeye fırsat bulduk. 
Sonuçta bir show mahkemesinin yapılacağını düşünme
ye başladık. Ama herhalde Andropov iktidar dönemine 
böyle bir show'la başlamak istemedi, hazıriıklar yanm 
kaldı.

R.B. Ne zaman eleştirici bir Sovyet yurttaşı oldunuz?

B.K. Şu evleri görüyor musunuz? Bunlar Yazartar Blr- 
liğl'nin konut kooperatifine ait. Burada yaşayan herkes 
yazardır. Bu yüzden hayatımın başından, çocukluğum
dan beri, Hruşçov dönemi, ve Hruşçov sonrası dönemi
nin sorunlanyla, muhaliflerin tartışmalanyla haşır neşir 
olabildiğim bu yerde büyüdüm. Tüm bunlar gündelik 
tartışma konulanydı. Ve rahatlıkla yayınlanmamış ya 
da toplatılmış yayınlan burada bulabiliyordunuz.

R.B. Prag Bahan sırasında herhalde yalnızca 10 yaşın- 
daydmız...

B.K. Bu benim İlk politik deneylmimdi. Ailem de dahil 
olmak üzere çevremdeki İnsanlar Çekoslovakya'da olup 
bitenlerle çok ilgiliydiler: “ İnsan yüzlü sosyalizm” onla
nn Sovyetler Biriiği konusundaki umutlannın bir ifade
siydi. Çok sonralan insaniann Daniel ve Sinyavskiy’nin 
davasıyla da çok ilgilendiklerini farkettim. Aslında Ağus
tos 1968 oiayiannı günbegün hatırlıyorum. Bu benim 
İçin sert bir şoktu: olanlardan çok daha sert bir darbe 
yemiş görünen daha yaşlı insaniarta karşı karşıyaydım. 
(...)

R.B. Düşünen Saz adlı kitabınızın ilk bölümü 1981- 
’82'ierde tamamlanmıştı. Hemen sonra hapsedilmenizin 
bununla bir bağlantısı var mıydı?

B.K. Kitabı tamamladıktan birkaç gün sonra tutuklan
dım, ama arada Mr bağlantı yoktu. Sonradan el yazmala- 
nna el koydular ve ben hapishanedeyken, bana kitabı
mın bazı bölümlerini anti-sovyetik buidukiannı belirttl- 
ler. Aslında savcıyla bu konuda tartışmak zorunda kal
dım, ama İlk tutuklanışımın kitapla bir bağlantısı yoktu. 
Tutuklandığım zaman bir samizdat yayının hazırianışına 
yardım ediyordum. Derginin okuyuculan birden çoğal
mıştı. Yeni Sol bir akımın ortaya çıkışı, geleneksel mu
halif hareketi toptan ezmiş olan otoriteleri tedirgin edi
yordu. Bunun yanısıra herkes Brejnev'in öleceğini tah
min ediyordu. Ve resmi çevrelerde hakim olan görüş, 
siyasal düzeni sorur yaratanian İçeri almak sayesinde 
koruyabilecekleriydi. (...)

R.B. Rus eleştirmen Mlhail BakhtIn'In üzerinizde etki
si olduğunu tahmin ediyorum...

B.K. Evet, etkisi oldu... Bakhtin ’70’lerde öldü ve 
hemen ardından herkes onun eserlerini incelemeye, ve 
gerçek sanattaki çok sesli yapıya ilişkin tezlerini tartış
maya başladı: yani sanat yapıtının içindeki ses çoğullu- 
ğuna,bakış tarzlannın çoğulluğuna ilişkin tezlerini. Bu
na bazan çok sözlülük adı da veriliyordu. Bakhtin o 
zamanlar çok yaşlıydı ve görüşlerinden faydalanacaklar
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çısından ölümü çok üzücüydü. Ölümünden hemen son- 
a moda haline geldi -bu Rusya’da çok olur. Bir süre 
çin Moskova’da Bakhtin okumadıysanız insan olarak 
tabui edilmezdiniz bile. Kitabımda da faydalandığım, 
anatın çok sesli doğası üstüne görüşlerinin Marksist 
rieftiri kuramı ve kültür kavramlanmızı geliştirme konu
lunda çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ama Bak- 
ıtin’ln bir Marksist olmadığını da teslim etmeliyiz. 
20’lerde formalistlere karşı girişilen polemiklere katıl- 
nış çok açık bir kişiydi ve bu tartışmalan genç kuşakla
ra ulı^tıracak kadar uzun yaşadı. (...)

R.B. Bağımsız klüplerin, kamu sorunlan üzerine tar- 
ışmaiann ve kampanyaların başlaması yeni bir dönemi 
şaretllyorlar mı?

B.K. Klüpler bürokratik tıkanmanın tüm yaşam alanımı 
leice uğratmak üzere olduğu t>ir ülkede sivil bir toplu
mun yeniden doğuşunun ilk, henüz emekleme devresin
deki dunımunu temsil ediyorlardı. Ülkemizde “ taban
dan gelecek” radikal bir inisiyatifin gerekli olduğunu 
daha önce düşünmüştük, ama bunun klüpler biçiminde 
ortaya çıkışını beklemiyorduk. İlk gayn resmi klüpler 
1985’de ortaya çıkmaya başladılar. Moskova’da resmi 
storitelerl ülkenin geleceğini tartışacak, ama bazı Parti 
Oyelertnin girebilmesine karşın Parti tarafından yönlen
dirilmeyecek bir kiübü kabul etmeye kandırdık. Gorba
çov’un açıklık ve yeniden yapılanma üzerine konuşması 
Mğımsız inisiyatifleri davet ediyor gibi görünmüştü. Ama 
Çemobil felaketi mesajın etkisinin çabuk kaybolmasına 
^  açtı. Boris Yeltsin klüplerin Moskova’daki resmt ola
naklardan faydalanmalarına izin verdi. Haziran 1987’de 
ulusal bir toplantı düzenledik. O dönemden itibaren bazı 
kulüpler bir kaç bin üyelik bir genişliğe erişebilmektey- 
di. Bazılan öğrencilerden, başkaları teknik elemanlar- 

ve İktisatçılardan, diğer bazılanysa ekolojik ve ko
rumacı kaygılaria bir araya gelenlerden oluşmaktaydı. 
Bazı klüplerde variık gösterseler bile işçiler azınlıkta 
kalıyordu. Klüp etkinliklerine katılan sanayi sosyologlan 
bazen işçileri klüple tanıştırabilme olanağına sahiptiler. 
Ve bazen, İşçilerin yönetimle herhangi bir sorunları ol
duğunda klüpler bu sorunların ortaya çıkanimasına kat
kıda bulunablliyoriardı. Perestroyka konusundaki gö
rüşlerimiz fari<lılık gösteriyordu. Öğrencilerden bazıları 
anarşist düşüncelerin etkisinde bulunmaktaydı. Bütün 
gnjplar sosyalist düşünceleri paylaşmıyordu. Yine de 
açıkça sosyalist eğilimlere sahip olanlar arasında bir 
federasyon oluşturma çaiışmaianna başladık. Geçen yı
lın Ekim’Inde YeltsIn’In görevden uzaklaştırılması işleri
mizi zoriaştırdı, ama Moskova’da bazı protesto hareket
lerinin çıkış noktası da oldu. Yettsin’in reddedilme ve 
uzaklaştırılma biçimi karşısında çok duyarii olmuştuk; 
onun kamuya mal olmuş bir kişilik haline dönüşmesi 
de iyi bir işaretti.

R.B. I<adınlann klüplere katılma oranı neydi?

B.K. Değişiklik gösteriyordu; yüzde 15 dolayında di
yebiliriz. Bir halyan yoldaş bana “altmışlann sonlann
dan beri bizde olan her akım sizde de var, ama kadın 
hareketi yok” demişti. Haklıydı.

R.B. Bana öyle geliyor ki Hayat ve Kader adlı kitabınız 
Bakhtin’in çoksesli yapı üzerine tezlerini çok başanlı 
bir şekilde yansıtıyor. Muazzam bir karakterier çeşitlili
ğine ve gerçek bir ses çoğulluğuna sahip görünüyor, 
ve günümüz Batı edebiyatında eksik olan pek çok yönü 
temsil ediyor...

B.K. Günümüz Sovyet yazarlannın hâlâ ondokuzuncu 
yüzyıl modellerini kullanmalan ilginçtir. Bu bir romanda 
sevdiğim en önemli yöndür. Herhalde Batılılar hâlâ on
dokuzuncu yüzyıl biçimlerini yaşatan bir kültürle karşı
laşmaktan şaşkınlık duyacaklardır. Bizse bu kültürde 
yaşıyoruz ve kendimizi orada rahat hissediyoruz. Yine 
de, elbette belli bir modernleşme söz konusu. Rock 
müzik çiçekleniyor, ve Batı’da '60'iarda gerçekleştirdiği 
gibi, radikal düşüncelerin geniş bir kitleye uluşmasına 
yaıdımcı oluyor. Ve glasnost’la birilkte televizyon çok 
daha ilginç ve bağımsız bir hale geliyor. Yine de edebl-
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yat modernist eğilimlerden göreli uzak duruyor. Diyebi
lirim ki Rusiar geçmiş geleneklere bağlı olarak yürütü
yorlar bu alanı. Belki de böyle olması gerek.

R.B. Batı’da Bakhtin’ln karnaval çözümlemesi halk 
isyanını, dünyanın tersine çevrilmesini destekliyor diye 
yorumlanmakta.

B.K. Bizim için karnaval düşüncesinin önemi isyan 
eyleminde değil çoksesli bir kültürün öz değeri olarak 
beliriyor. Resmi olmayan halk kültürü karnaval esnasın
da yüzeye çıkıyor, ama variiğı yüksek kültür tarafından 
bastınimış olsa bile o her zaman vardır. Bakhtin’I kültü
rel başkaldınnın bir teorisyeni olarak gören Batılı dü
şünce onun düşüncesinin yalnızca bir boyutunu yakalı
yor. Burada gayn resmi akımlann en çeşitli radikal dü
şüncelerden faydalandıklannı da belirteyim; öyle ki Obş- 
çlna adlı öğrenci grubu için Bakunin Bakhtin’den daha 
çok önem taşıyor. •

M adende Iş fi Talepleri

Sibirya’daki maden işçilerinin 13 Temmuz 1989’da 
aralarında yaptığı toplantı sonunda aldığı 

kararlardan.

1) Akşam vardiyasında çalışanlara yüzde 20, gece 
vardiyasında çalışanlara yüzde 40 ücret artışı.

2) Maden ocağına inmek için harcanan zamanın tam 
ücretle çalışma saatlerine dahil edilmesi.

3) Ocakta çalışan işçilere 21 günü kışın ve gerisi 
yazın kullanılmak üzere 45 gün yıllık izin.

4) Yeraltında havalı matkaplarla ve ağır maklnelerie 
çalışanlara özel muafiyetler; maruz kaldıklan sürekli tit
reşimden dolayı bu işçilere özel izinler verilmesi.

5) Tüm işçiler ve mühendisler için aile tatilleri.

6) Silikoz, antraks, verem ve romatizmanın iş hastalık
tan olarak kabul edilmesi.

7) özüriü İşçilere, ücretlere ve emeklilik pirimlne ek 
olarak ortalama ücretin yüzde 50’si kadar aylık tazminat 
ödenmesi.

8) Cilt kanseri, akciğer kanseri, tirold bezi, burun, 
kulak, göz kanserierinin Iş hastahğı olarak kabul edilmesi.

9) Yeraltında 20 yıl sürekli çalışanlara, yaşına bağlı 
olmaksızın, emeklilik hakkı.

10) Donetsk havzası köylerinin ve yerleşim birimleri
nin su; gaz ve elektrik sorunlannın Bakanlar Kurulu 
tarafından çözümlenmesi.

11) Tüm İşçilerin 10 yıl içinde ev sahibi yapılması.

12) Sabun kotalannın yetkililer tarafından gözden ge
çirilmesi.

13) Donetsk havzasına gıda tedarikinde öncelik veril
mesi, işçilere sağlık kurallanna uygun kaliteli gıda sağ
lanması.

14) Sendika çalışanlannın sayısının yüzde 50 azaltıl
ması.

15) Kömürün tonuna ve ocakta kazılan tünelin metre
sine sabit bir fiyat verilmesi.

16) Yedek parçalar için, ihtiyaca göre ek fonlar veril
mesi.

17) Çocuk yuvalan için 12,5 rublelik sabit bir ücret.

18) Kömür rutubeti normlannın, normlan yükseKmek 
ve haksız cezalan önlemek yönünde, gözden geçIrtImMİ.

19) Bir yıllık ortalama ücret tutanndaki bir emeklilik 
ikramiyesi ve bunun bir defada ödenmesi.

20) Herhangi bir nedenle iş değiştiren işçilerin ücret 
kaybına uğramaması.

21) Tüm birilk subotniklerinin kârlannın dağrtımıran 
işçi toplantılannda kararlaştınlması.

22) Kooperatiflerin kurulmasının yasaklanması, mev
cut sağlık ve gıda kooperatiflerinin kapatılması.

23) Ortalama kadın İşçi ücretinin tamamı üzerinden 
3 yıllık doğum izni.

24) Sağlık tedavisi için mail yardım ve İzin ücreti.

25) İşverenin hatası sonucu geçici olarak işten çıkan- 
lan işçilere tam ücret ödenmesi.
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26) Ölen madencilerin ailelerine bir miktar toplu para 
ödenmesi ve üç ay içinde ev sahibi yapılmaian.

27) Ücretlerin üst sınırının icaldıniması.

28) Artan gıda flyatlannı karşılamalc üzere çocuk yu
vası öğle yemeği muafiyetinin 60 kopekten bir rubleye 
çıkaniması.

29) Donetsk havzası için bölgesel ekonomik öz- 
finansman.

30) Tehlikeli madencilik işlerinde çalışan kadınlara 
yüzde 60’a kadar ücret artışı ve 6 gün ek izin.

31) Madenciler sendikasının grevine mail yardımda 
bulunulması.

32) Greve çıkan işçilere ceza verilmemesi.

33) Talepler kabul edilinceye kadar grevin devam et
mesi. Taleplerin kabul edildiğinin ulusal basına yayın
lanması.

34) Temel işler için 350 ruble, diğer işçiler için 250 
ruble asgart ücret.

35) Pazar günleri çalışılmaması, tatil günleri çalışma 
saatlerinin azaltılması.

36) Emekli işçilerin gelir vergisinden muaf tutulması, 
tüm işçilere ödenen 13. ücret paketinden vergi kesilme
mesi.

37) işçilerin cezalandırma amacıyla başka işlere atan- 
maianna son verilmesi. •

Küfelerden Annmış Bir 
Sovyet Tarihi İçin

Alternative dergisinin 31 numaralı (1984 Kış) 
sayısında çıkan ve Batı'da yaşayan ünlü Sovyet 

tarihçi Moshe Lewin’le Sovyet tarihi üstüne 
yapılan söyleşiden bölümler:

Paul Buskovltch: Tarihçi olduğunuzda Amerikan ve 
Batı Avrupa tarihçilerinin Rus Devrimi ve Sovyet tarihi 
alanındaki çalışmalan hakkında ne düşünüyordunuz?

Moshe Lewin: ’60’larda bu eserieri daha sistemli bir 
biçimde okumaya başladığımda hava henüz Soğuk Sa- 
vaş'ın dumanlanyla yüklüydü. Yine de pekçok tarihçi 
ve yazar iyi çalışmalar vermekteydiler. Teorik açıdan 
o dönemde iki esas ekol vardı; birincisi Isaac Deutscher 
tarafından temsil edilmekteydi, İkincisi ise, daha popü
ler ve etkili olan "totaliter” ekoldü. Deutscher'de dikkat 
çekici pekçok özellik bulmuştum. Yetenekli bir düşünür 
ve biyografi yazanydı, ama düşüncesi, Troçki'den alın
mış, Sovyetlerin sonuçta kökenine, Ekim’e döneceği 
İki ucu keskin kılıç üzerinde yer aldığı görüşüne bağlan
mıştı. Bu yaklaşım (...) işçi sınıfının bir gün yeniden 
sahneye çıkacağı ve görevlerini yerine getireceği Inan- 
cınm yoğurduğu değeriendirme ve çözümlemelere ulaş
maktaydı. (...) Deutscher’den sonra tanıştığım bir de 
E. Carr vardı. Bir ekol oluşturduğu söylenemese bile 
eserleri tarihsel açıdan büyük önem taşımaktaydı...Yine 
de Carr’ın çözümlemelerinin önemli bir alanda çıkmaza 
girdiklerini düşünüyordum. Özellikle Staiin konusunda. 
Eğer Stalln Lenin’in bir devam ettiricisi olsaydı 1917’yi 
Stalin’in de kökeni olarak görmek gerekecekti. Totalita
rizm kuramlannın bağlandığı bu bakış tarzının, tartışma
yı genişletmek yerine kısa kestirip attığını düşünüyo- 
rum.(...) Her şeyden önce Stallnizm'de Lenlnizmin bir 
büyümesini, bir sağlamlaşmasını değil, boişevizmin tü
müyle biriikte bir yıkılışını görmek gerekiyordu. (...) To
taliter ekol her şeyi basitleştirerek, tüm bunlarda “sü
rekli Ur şiddet” aramakta, bunun ötesinde geçmişe

Üstte: Mihail Gorbaçov işçilerle. Altta: Estonya’da 
düzenlennniş b ir gösteri.

ya da geleceğe dair hiçbir şey bulunmadığını düşün
mekteydi. İçinde Devlet’in temel olarak bir denetim ve 
endoktrinasyon aracı olarak yer aldığı ebedi bir “şlmdi'- 
’den başka bir şey yoktu ortada. Sanki toplum hiç yok
tu, ya da tümüyle Devlet’e yamanmış bir eklenti gibi 
düşünülüyordu. Bu tekbiçimli “totaliteriik” kavramı, hiç
bir değişiklik olasılığının düşünülmesine olanak vermi
yordu. Hruşçov'un ve destalinizasyonun ortaya çıkışı 
bu ekole büyük bir darbe vurmuştur. Totaliteriik kuram- 
lannın eninde sonunda Soğuk Savaşın beslenmesine 
yarayan bir ideolojik savaş aygıtı olduğunu farketmek 
zor değildi. (...) Sorun Stalinizmin anlatıldığı kadar kanlı 
olmaması değil, bir bütün olarak sistem gittikçe karma

şıklaşırken, onu incelemeye adanmış kavramlann gittik
çe sığlaşmasıydı...

Günümüzün Sovyet tarihi araştırması Çariık Rusya'
sından başlamalı, toplumun. Partinin ve Devletin iç sa
vaş ve NEP dönemlerinde ne gibi değişimler geçirdikle
rini incelemeli, ardından eski veya yeni ortaya çıkan, 
ya da yeniden beliren sınıfiann konumunu, kültür ve 
zihniyetler gibi özel alanlara da gönderme yaparak ele 
almalıdır. Bu sayede oyunun kurallan (bundan sistemin 
doğuşunu ve sağlamlaşma sürecini anlıyorum) farklı 
bir boyutta açıklık kazanacaklardır. Daha hoş, daha renkli 
değil -sorun bu mu?-, ama daha az basitçi, daha öngörü
lemez ve en azından, kendilerini çok güçlü sanan lider
ler için daha rahatsız edici bir açıklık olacaktır bu. '30’ian 
ele alalım; işçiler emir ve talimatlara, ya da kabul gör
müş normlara uymakla yükümlü basit nesneler değildi 
o zamanlar. Kendilerine söylenenleri yapabilme ya da 
yapmama şansian vardı, ve fabrika idarelerine, iktidann 
arzu etmediği bir biçimde kanşabilme, ağıriıklannı koya
bilme girişkenliğine sahiptiler. Disiplin ve turn-over ye
tersizlikleri, bazen grevlere kadar varan kitleselleşmiş 
karşı çıkışlar rejimi İşçilere karşı gerçek bir savaş baş
latmaya götürdü; ama yöneticilerin de tavizler vermesi 
şartıyla. Şimdi de köylüleri ele alalım. Elbette, kolektif
leştirmeye karşı duramadılar, ama yine de yönetimden 
bazı tavizler elde ettiler, ve Devlet tarafından 1920-30 
arasında yerieştirilmesi öngörülen sistemi değişik kıldı
lar; hayvanlarını öldürerek ya da başka yollardan rejim 
üstünde baskıda tnjiunduiar. Ya da bürokrasinin kendi
sini ete alalım; Llderiiğin etinde iıaslt bir araç olması 
planlanmışken etkin bir güce dönüşmüş, yöneticileri 
kendisine adapte olmaya zoriamaya başlamıştır -ünlü 
kıyım ve karşı çıkışlar hatırlandığında bu her zaman 
banşçı da olmamıştır. Bu konuda bürokrasiye emir ver
mekle yükümlü Ordjonikldze'nin, bürokrasinin ancak 
canı istediğinde kendisine bilgilere nüfuz etme şansı 
tanıdığı konusundaki yakınmalannı anımsamak yeteril- 
dlr. (...) Orada yaşadığım ve İşçilerle, köylülerle, asker
lerle ve memurlaria konuşabildiğim sıralarda insaniann 
kendi düşünceleriyle konuştuktan ve eylemde bulun
duktan gün gibi açık geliyordu bana. Araştırma bunun 
doğruluğunu bir gün gösterecektir. Bir işçiyle başbaşa 
konuşurken ona yöneten sınıfın bir üyesi olduğunu söy
lemeye diliniz varmazdı. O zamanlar, tıen Ural'larda ça
lıştığım sıralar işçiler ne olduklannı iyi biilyoriardı; İkti
dara ve ayrıcalıklara sahip olanların naçalstvo (şefler) 
olduğunu biilyoriardı. işçi arkadaştanmın ağzından na- 
çatstvo'nun salt kendisiyle uğraştığını, “bizim türümüz
den” oianlara rağbet etmedikleri yargısını kaç kez duy
muşumdur. (...) Ama yineleyeyim; sorun işçiler ya da 
kötü çalışma ve yaşama koşullan karşısındaki tepkileri 
değildir yalnızca. Bu sonsuz karmaşıklıktaki toplumsal 
bütünlük gelişmesi içinde rejim üzerinde önemli ölçüde 
bir karşı etkide bulunuyor ve toplumun tüm gelişimini 
istemli ya da istem dışı olarak koşullandırıyordu. (...) 
İşler Stalln döneminden farklıydı, yalnız bir ölçüye ka
dar. Eğer Devlet bir köylüler ülkesinde gerçek bir yöne
tici güç olsaydı, öngörülen değişikliklert tümüyle başa- 
nrdı. Sözkonusu otanın herkesin kabul ettiği bir şemayı 
-Marksizm-Leninlzm- toplumun üstüne dayatan bir sis
tem olduğu bir efsanedir. Bu bazılan için geçeril olmak
la btriikte herices Için değildi. Ve Marksizm-Leninizmin 
onlann Ihtiyaçlanna cevap verdiği de doğru değildi. 
Sistem, parçalanmış uluslan birieşmiş bir imparatoriuk 
içinde biraraya getiren, yeni bir stile sahip ama eskiden 
varolan bir otokrasiyi vs rejimin İlk dönemlerinde varol
mayan kontrol ve baskı aygıtiannı yeniden üreterek bir 
süper-devlet olmaya doğru evrim geçiriyordu. Markslst- 
Lenlnlst kadro sonuçta neler olabileceğini İfade edebili
yor, ama derdini kimseye anlatamıyordu. Böylece 
Marksizm-Leninlzm SBKP’nin Kısaltılmış Tarihi'nin içi
ne tıkıştırıtabllen bir hadisler demeti haline dönüştü. 
Diğer yandan, blrt>lrieriyle uyuşmaz görünen ama ger
çekliğin ve olaylann farklı yüzlerine cevap getirebilen 
başka resmi ideolojllerie de kaynaştı. O despotik, dlkta- 
töriük eğilimli Stalinizm bile öyle tepede durup, pratiğe 
tek biçimli bir ideolojiyi dayatabilecek bir konumda de
ğildi. Bir tek ideolojiyle bilinçlerin tümü güdülemezdi 
-ve iktidar bunu çok iyi bitiyordu (...) •


