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Entelijensiya ve Devrimci Şiddetin 
Sosyal Antropolojik Yönü

Çev. Eva Gurbanova St. Petersburg Üniv., Prof. Dr. Viktor V. Boçarov*

Makalede entelijensiyanın 20-21. yy. Doğu’yu sarsan devrimlerdeki rolü analiz edilmektedir. Yazar, entelijensiyayı ge-
lenek (an’anevî toplum) ve temsil ettikleri ‘modernleşme’ arasındaki çatışmanın çözümü olarak gören, ilerici teorilere 
(modernleşme, Marksizm) karşıdır. Bir antropolog olarak yazar bu devrimleri, geleneklerin ‘engellediği’, lâkin batı ku-
rumlarının etkisiyle artan, an’naevî topluma has olan sosyal-yaş çatışmasına çözüm olarak ele almaktadır. Ortaya çıkan 
eğitimli sınıf, an’anevî toplumda gençleri “yükselten” sosyal ‘basamaklardan’ mahrum edilmiş bu da onların an’naevî 
veya sömürgeci otoriteye karşı siyasi saldırganlığını belirlemiştir. Makalede, diploma almayı bir şeyler değiştirebilme 
(fanatik) inancı yaratan kutsal gücü elde etme olarak gören, an’anevî toplum temsilcilerinin yani sihirli düşünce taşıyı-
cıların psikolojik değişimi incelenmektedir. An’anevî unsurlarla hareket eden devrimciler, Batının siyasi-kültürel geçmi-
şinden bağımsızlık, özgürlük, eşitlik vs. gibi şiarları almıştır. 21. yüzyılda Doğu devletlerinin yönetici gücü de devlet da-
iresinde çalışmayı sosyal yeterlik olarak değerlendiren ‘diplomalı’ gençlerin ‘sosyal yükselmesini’ engellemekte, bu da 
“nepotizm” “hizipçiliğe” karşı mücadele sloganları altında modern devrimciliğe götürmektedir. 

Anahtar Kelimeler 
Entelijansiye, Devrim, Modernleşme

Entelijensiya ve şiddet kavramlarının bir-
leşimi ilk bakışta doğaya aykırı gibi görünebi-
lir, çünkü bizler entelijensiyayı toplumun sos-
yal yapısının (alınan eğitim seviyesi ve zihinsel 
emeğe dayalı mesleğine binâen), “manevî ve 
ahlâkî değerlerin taşıyıcısı”1 olarak görüyor ve 
iyi yetişmek, eğitimli, dürüst, hoşgörülü, sanata 
eğilimli olmak, agresif olmamak ve hatta biraz 

* Бочаров Виктор Владимирович, доктор исторических наук, профессор, Санкт-Петербургский Государственный 
университет, восточный факультет.

1 K. Eingorn, Ot oşiboçnoy apologii konformizma k podlinnoy kültüre kompromissa i tolerantnosti// İntelligent-
siya Rossii v kontse XX veka: sistema duhovnıh tsennostey v istoriçeskoy dinamike. Ekaterinburg. 1992. S.42.

2 V. N. Şerstov, Taynı i paradoksı rossiyskoy intelligentsii// İntelligentsiya Rossii v kontse XX veka: sistema du-
hovnıh tsennostey v istoriçeskoy dinamike. Ekaterinburg. 1992.S. 11.

da “ruhsal yeteneklere sahip olmak”2 gibi kişi-
sel karakteristiklerle bağdaştırıyoruz.

Bugün entelijensiya kavramı insanî ve liberal 
demokratik değerlerle (insan doğasının rasyo-
nalitesi, kanunlara uymak, bireysel hak ve öz-
gürlüklere saygı, vb.), şiddet kavramı ise agresif-
lik, sabırsızlık, acımasızlık, kanunlara uymama, 
gücü kanunlara uygun kullanmama vs. ile iliş-
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kilendirmektedir. Kısacası, bu kavramlar farklı 
semantik alanlarda varlık göstermektedirler.

Aynı zamanda bilim adamlarımızın 19. ve 
20. yüzyıllarda entelijensiyaya gösterdiği ilgi Rus 
devriminde yer alan entelijensiyanın şiddet ko-
nusundaki rolüyle ilişkiliydi. Esasen Rusya’da 
“entelijensiya” kavramının yaygın kullanıl-
ması 60-70’li yıllarda devrimci fikirlerin top-
lumda yaygınlaşmasıyla artmıştır. Bu kavram, 
içerisinde sosyolojik (müphem) anlam barın-
dırmaktaydı. Mesela, entelijensiya toplumun 
yüksek “eğitimli” tabakası, devlet memurları, 
hükümet temsilcileri, özgür meslek mensup-
ları, burjuva liberalizmi uğrunda mücadele 
edenler ve raznochintsy sayılıyordu3.

Aynı zamanda entelijensiya cemiyetin siyasî 
hayatında etkin olan, otokrasiye karşı mücadele 
eden kesim olarak görülüyordu. Entelektüel (P. 
Lavrov’un tanımına göre- V. B) modern top-
lumun önyargılarına ve kültürel an’anelerine 
karşı ayaklanan, evrensel eşitlik ve refah için 
savaşan”, “eleştirel düşünen” insandı4.

Bilim insanlarına göre, 20. yüzyılda Rusya’da 
yaşanan siyasî hadiselerde en önemli rolü ente-
lijensiya oynamıştır. S. N. Bulgakov 1905 hadise-
lerini değerlendirirken şöyle demiştir: “Rus dev-
rimi entelijensiya devrimiydi. Entelijensiya kendi 
dünya görüşü, kâbiliyeti, zevkleri ve hatta sos-
yal alışkanlıklarıyla devrimin mânevî ruhuydu”5.

Daha sonra Ekim Devrimi de aynı şekilde 
değerlendirilmiştir. 1959 yılında, Rus Devri-
mini değerlendiren F. A. Stepun; “Rus Devri-
mini kim gerçekleştirdi” gibi retorik bir soruya, 
hiç tereddüt etmeden; “Doğru olan tek cevap: 
Petro’nun dönüşümlerinin ruhuyla doğan dev-
rimci entelijensiya” cevabını vermiştir6.

3 V. R. Leykinz-Svirskaya, İntelligentsiya v Rossii vo vtoroy polovine XIX veka. M., 1971. S. 5.
4 M. İ. Tugan-Baranovskiy, İntelligentsiya i sotsializm// İntelligentsiya. Vlast. Narod. M., 1993. S. 210-218.
5 S. N. Bulgakov, Geroizm i podvijniçestvo//Vekhi (Sbornik Statey 1909-1910). M., 1991. S. 45.
6 F. A. Stepun, Proletarskaya revolutsiya i revolutsionnıy orden russkoy intelligentsii// İntelligentsiya. Vlast. Na-

rod. S. 291.
7 Filosofskiy slovar, M. M. Rozental. M., 1968. S. 133.
8 S. N. Bulgakov, Geroizm i podvijniçestvo… S. 45.

Rusya’nın siyasî hayatında entelijensiyanın ro-
lünün bu şekilde değerlendirilmesi, Marksist ba-
kış açısına terstir; Marksist görüşe göre, “entel-
lektüeller: mühendisler, teknisyenler, doktorlar, 
avukatlar, sanatçılar, öğretmenler ve bilim adam-
ları, “bağımsız” siyaset yürütemeyen ve faaliye-
tini hizmet ettiği sınıfların belirlediği kişilerdir. “7

Mâmâfih, Marksist “sınıf yaklaşımından” 
bakıldığında, Rusya, ana sınıfların yani burju-
vazi ve proletaryanın zayıflığından dolayı dev-
rim için hazır değildi. Bilindiği gibi bu yüzden 
Lenin mülteci olduğu dönemde, Rusya’daki Şu-
bat olaylarını duyduğunda çok şaşırmıştı. Daha 
sonra Lenin, Rus devriminin “proleter karak-
terini” teorik olarak ispatlamak için Ortodoks 
Marksizm’den ayrılmak zorunda kalmıştı.

Gerçekten de her türlü güç, meşruiyetini 
“halktan” almaktadır. Bilindiği üzere, Komünist 
Parti kendini “halkı en iyi yansıtan, ileri sınıf 
olan” işçi sınıfı ile ilişkilendirmiştir. Kısacası, 
devrimciler her zaman mücadelelerini halkın 
çıkarları ile özdeşleştirmektedirler. S. N. Bul-
gakov, Rusya’da devrimin gelişimini izlerken 
şöyle demiştir: “Aydınlar tabiatiyle bunu kabul 
etmiyor (devrimi onların gerçekleştirdiğini – V. 
B.) – zaten bu yüzden entelijensiya olarak ad-
landırılıyorlar- her biri kendi ilmihâline (catec-
hism) göre bu veya başka bir sosyal sınıfı dev-
rimin öncüsü olarak adlandırıyor”8

Ülkemizde (Rusya) “demokratik devrim” 
olarak adlandırılan modern dönemin son ha-
diseleri, yine “aydınlar ve iktidar” meselesini 
keskinleştirmiştir. Birçok siyaset bilimci ve po-
litikacı entelijensiyanın bu devrimde belirle-
yici rol oynadığı konusunda hemfikirdir. “Pe-
restroykanın öncüsü” Ogoniok dergisinde de 
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yazıldığı gibi- “güzel kalpli aydınlar hareketi- 
bugün iktidar partisidir”9

Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin üst 
düzey görevlilerinden biri olan, daha sonra Lit-
vanya Devletinin ilk cumhurbaşkanı seçilen A. 
Brazauskas da “yaratıcı aydınlarımızın”10 dev-
rimdeki yerine değinmiştir.

Perestroyka döneminde, eski Sovyetler Bir-
liği cumhuriyetlerinde ortaya çıkan içtimaî ve 
siyasî hareketlerin (Halk cepheleri) iktidar de-
ğişimi ve nihayet SSCB’nin dağılmasına yol açan 
faaliyetlerinde çoğunlukla entelektüeller ve bi-
lim adamları, yazarlar ve diğerleri yer almıştır.

Sonuç olarak yine ülke halkı, her vatandaşa 
ekonomik gelişimin yanı sıra hümanist idealle-
rin (hürriyet, demokrasi, insan haklarına uyul-
ması vs.) gerçekleşmesini de garanti eden, yeni 
iktidarın “ilerlemeci bilimsel gelişim teorileri-
nin” temeline dayanarak yürüttüğü deneye dö-
nüşmüştür. Ekim devriminden sonra iktidar, 
“yeni yolu”, özgüven ve inatla (çok sayıda yok-
sunluk ve insan felaketine rağmen) hayata ge-
çiriyordu. “Demokrasi” ve “hukuk üstünlüğü” 
yerine, eski SSCB topraklarında otoriter rejim-
lere sahip devletler ortaya çıkmış ve şiddet, sa-
dece ekonomik reformların gerçekleştirilme-
sinde değil, aynı zamanda siyasî meselelerin 
çözümünde de temel araçlardan biri haline 
gelmiştir (darbe, Sovyetler Birliği Yüksek Sov-
yet üyelerinin öldürülmesi, Çeçenistan, vd.).

Geçtiğimiz iki yüzyıl boyunca Rusya’da ya-
şanan sosyo-politik gelişmeleri tahlil ederken, 
entelijensiyanın ve iktidarın kalıcı, antagonist 
olduğu, aralarındaki çelişkilerin çözülmesinin 
her zaman başka bir ekonomik ve sosyo-poli-
tik felakete yol açtığı görülmektedir.

19 ve 20. yüzyılın filozofları arasında bir 
şüphe uyandırmamış olan bu tür uzlaşmaz-
lığın varlığı, aslında, 20. yüzyılın başlarındaki 
9 İ. Çugunova, Sudit vospalennuyu krov// Ogoniok. 1990. 52. S. 13.
10 Razvyajem uzlı nedoveriya. İntervyu s A. Brazauskasom// Ogoniok. 1989. № 24. S. 28.
11 V. M. Doroşeviç, İntelligentsiya// İzbrannıye stranitsı. M., 1986. S. 23.

devrimlerde aydınların belirleyici rol oynadığı 
sonucunu ortaya çıkarmaktaydı. Lâkin Sovyet 
döneminde iktidar ve entelijensiya arasında 
böyle ilişki var mıydı? Ve son devrim enteli-
jensiya kararlarının sonucu muydu?

Geçmişimizi analiz ederek Sovyet toplu-
munda entelijensiya ve iktidar arasındaki sosyal 
gerginliğin varlığından emin olabiliriz. Meselâ, 
devlet ideolojisinin el emeği dışında iş yapan 
insanlara karşı negatif tutumunun olmadığını 
söyleyemeyiz. İdeoloji, göründüğü gibi, “hojde-
niye v narod” (Halka karışma, halktan biri olma) 
günlerinde kendini gösteren (insanlar “boyar 
çocuğunu” anlamadan ve çoğu zaman vicdan 
azabı çekmeden yetkililere ihbar ediyorlardı) ve 
halk arasında yaygın olan fikirleri benimsemiştir.

Sovyet döneminde, halk bilincinde ente-
lektüel imajı, el emeğiyle hiçbir şey yapama-
yan (sosyal açıdan yararlı bir çalışma yetene-
ğine sahip olmayan anlamına gelir), fiziksel 
olarak zayıf, zekâ göstergeleri (gözlük, şapka) 
taşıyan, genel olarak işe yaramaz bir figürle iliş-
kilendiriliyordu. Entelektüel, “durgunluk dö-
nemi” anekdotlarının baş kahramanlarından 
biriydi. Entelektüel imgesinin anekdot nite-
liği, özellikle sinemada ve dönemin edebiya-
tında açıkça görülmektedir.

Fakat Rusya’da entelektüele olan yaklaşım 
kutsal insanlarda olduğu gibi, halk tarafından 
saygı ve sevgiyle karakterize edilir. Bu duygu 
karmaşası ünlü siyaset yazarı V. Doroşeviç ta-
rafından tanımlanmıştır. Ayakkabıcı babanın 
eğitimli oğlu babasına misafirliğe gider ve odun 
kesmek ister, baba hoşnutsuzlukla gülümse-
yerek: “Haydi bırak! Okumuş insan işi mi bu” 
der. Fakat aynı zamanda aileye haset de gir-
meye başlar. Baba, oğlunu öğle yemeğine ça-
ğırmalarını söylerken; “Şu okumuşu çağırın” 
ifadesini kullanır.11
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Entelijensiyaya karşı ikili yaklaşımı, bir ta-
raftan “çalışan aydınların” bilim, edebiyat, sa-
nattaki başarılarını yücelten, diğer taraftan 
halk arasında onların işe yaramazlıkları hak-
kındaki fikirleri destekleyen Sovyet ideoloji-
sinde de görebiliriz. Bu ikili yaklaşım sadece 
edebiyat ve sanat ile değil, aynı zamanda bi-
limle de yaratılıyordu.

Entelijensiya, Sovyet sosyal çalışmalarına 
göre, “derin sınıf köklerine” değil, inançsızlık, 
tutarsızlık, ruhsal hastalık vs. gibi “çürümüş” 
niteliklerle karakterize edilen “küçük-burjuva 
psikolojisine” sahipti.

Bu fikirler, öncelikli olarak parti devletine 
entelijensiya temsilcilerini çekmek için kullanı-
lan istihdam politikasını belirlemiştir. Teoride 
entelijensiya yerine sert karakterli ve maksatlı 
olmasıyla seçilen “işçi sınıfı” tercih ediliyordu. 
Fakat gerçekte Sovyet toplumu üyesinin sos-
yal ve siyasî dinamiği, ilk başta sosyal ilişkile-
rine bağlıydı.

SBKP’ye ‘prosloyka’ (ara tabaka) için sayı sı-
nırı konulurken, entelijensiya için farklı şart-
lar vardı. Bütün ilgi alanlarını kontrol eden 
bürokratik devlet sisteminde kişinin sosyal ge-
lişimi için gerekli olan asgarî şart, parti üyesi 
olmaktı. Bu yüzden entelijensiya ya sınıfını de-
ğiştirip işçi olarak ya da orduya girerek ‘par-
tiye bilet’ almaya çalışıyordu. Üniversitelere, 
bilhassa devlet kadrosunun hazırlandığı “ide-
olojik” üniversitelere başvuruda bile nominal 
sınıf yaklaşımı vardı. Ancak belirtilen ayrımcı 
şartlar her iki şart altında, daha çok ideolojik 
varlık gösteriyordu, çünkü gerçekte yine be-
lirleyici olan sosyal ilişkilerdi. Entelijensiya ve 
iktidar ilişkilerindeki gerginlik “durgunluk dö-
neminde” bilhassa da büyük şehirlerde hisse-
diliyordu. Büyük şehirlerde apolitiklik, merha-
met ve hoşgörü gibi manevî ve ahlâkî özellikler 
taşıyan “gerçek entelijensiya” (yozlaşmış aydın-
ların aksine) ifadesi kullanılmaya başlamıştı.

“Çözülme”den bu yana, Batılı siyasî-kültürel 
değerlere dayanarak siyasî altkültürü oluşturan 
muhalif ve radikal entelijensiya grupları (esas 
olarak başkentlerde) teşekkül etmiştir.

Aydın sınıf mensubunun kapıcılık veya ka-
zan ateşçiliği gibi meslekler icra etmeleri şe-
hir hayatının sık rastlanan hadiselerinden ol-
muştur (B. Grebenşikov, şarkılarında dönemi; 
“kapıcı ve bekçi nesil” diye tanımlayarak, kişi-
liği geliştirme imkanının sağlanmadığına dik-
kat çeker). Ancak, entelijensiya ve iktidar ara-
sındaki bu çatışmanın bütün topluma nüfuz 
ettiğini söyleyemeyiz. Hatta entelijensiyanın 
radikal kısmı bile mevcut siyasal sisteme karşı 
tehdit oluşturamazdı. Bu küçük radikal grubun 
faaliyeti Respresiya (istibdat) organlarının ne-
zareti altındaydı ve yaydıkları siyasî ve kültürel 
değerlerse SSCB halkının fikirleriyle uyuşma-
maktaydı. Bu yüzden de “demokratik devrimi” 
sadece halkın bu kısmının faaliyeti neticesi ola-
rak göstermek pek mümkün değildir.
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Eğer göreceli olarak Sovyet döneminde kü-
çük bir grubun toplumsal bilincinde enteli-
jensiya ve iktidar çatışması mevcut olduysa 
da onun sosyolojik sınırları fiili olarak belirle-
nemez. Mesela, sosyolojide benimsenen sos-
yal yapı kıstaslarına göre, yönetici sınıfın bir-
çok temsilcisi, yani (bir şekilde parti ve devlet 
aygıtına hizmet eden) otorite entelijensiyaya 
aitti. Aynı zamanda entelijensiya sanat mer-
kezlerinin yöneticisi (sinemacı, yazar, gaze-
teci, besteci vd.) ve yönetici nomenklaturanın 
yani iktidarın önemli parçasıydı. Entelijensi-
yaya dahil olan (sosyal belirtilere göre) bilim-
sel araştırma enstitü başkanları, işletme mü-
dürleri vs. de iktidarla bağlantılıydı.

Entelijensiya ve iktidar arasındaki içtîmâi 
sınırlarının aşınması, “gerçek entelijensiyanın” 
davranış modellerinin çoğunlukla yönetici sını-
fın temsilcilerinde de görülmesiyle ispatlanmış-
tır. Meselâ, “aydın toplumda” iktidarı “eğitim-
sizliği” ve “aptallığı” için eleştirmemek absürt 
sayılıyordu. Söz konusu eleştiri teamülüne, 
kişisel gözlemlere dayanarak “kendi çevrele-
rinde” “yöneticilerin tükenmişliğini” veya eski 
nesil yöneticilerin “eğitimsizliğini” tenkit eden 
nomenklatura entelijensiyası, alt ve hatta orta 
sınıf parti ve Sovyet görevlileri de uyuyordu.

Kısacası iktidar ve entelijensiya çatışması 
kendini yönetici sınıf içerisinde de belli edi-
yordu. Üstelik, toplumun bu tabakası, bilhassa 
L. Brejnev yönetiminin son yıllarında sık sık 
SBKP Politbüro içerisinde bile aydınların ol-
duğuna dair söylentiler üretiyor ve delil olarak, 
bu veya diğer yüksek otorite temsilcisinin “en-
telektüel yüz ifadesi” veya kişinin “entelektüel 
konuşmasını” gösteriyorlardı.

Görünen o ki çatışma, toplumsal olarak 
tanımlanabilen kahramanlarının yokluğunda 
“iyi” ve “kötü” arasında süren mücadele hak-
kında bir efsanedir. Bu özelliklerin taşıyıcıları 
12 D. S. Merejkovskiy, Gryaduşiy kham// İntelligentsiya. Vlast. Narod. M., 1993. S. 101.
13 S. N. Bulgakov, Geroizm i podvijniçestvo… S.60.

belirli aralıklarla yer değiştirmektedir. Toplum 
bilincinde efsanenin gerçekleşmesi Rusya tari-
hinin belirli dönemlerinde oluyor, bu dönem-
lerde sosyal çatışma büyüyor, çözülmenin sonu-
cuysa entelijensiyanın yönettiği devrim oluyor. 
Sözkonusu meselenin çözümü için çatışmanın 
sosyolojik içeriğini ve onun mitle olan korelas-
yonunu anlamak gerektiği varsayılıyor.

‘Kötünün’ ortaya çıkış tarihi, daha önce de 
belirttiğimiz gibi, 19. yüzyılın 60’lı ve 70’li yıl-
larına kadar, sosyal eşdeğerinden kopan ente-
lijensiyanın, “mutlak iyilik” ile, yani, halk için 
kendini feda etmeye hazır olan insanlarla iliş-
kilidir. Bu durum reform döneminde Rusya’da 
meydana gelen önemli değişikliklerin arka pla-
nında gerçekleşti. 1905 devriminden sonra ef-
sanevi “kahramanı” gözden düşürme, ona tam 
tersi bir ahlâkî ve manevi sıfat verme girişiminde 
bulunan, dönemin en ünlü düşünürlerin Rus 
entelijensiyanın bu olaylardaki rolü hakkında 
düşüncelerini paylaştıkları, “Vekhi” olmuştur. 
“Vekhicilerin” ve yandaşlarının bakış açısına 
göre entelijensiya, Rus kültürüyle uyuşmayan 
D. S. Merejkovski’nin de dediği gibi “Alman de-
nizinden, Baltık denizine gelen öldürücü dalga 
olan” Batı değerlerini yaymaya çalışıyordu.12 Ay-
dınları kötü eğitim, gerçeğe karşı bencil tutum, 
daha doğrusu gerçeklerin toplumsal-siyasî tec-
rübeye hizmet etmesi gerektiği düşüncesi, dü-
şüncesizce özenmek, dogmatizm, nihilizm gibi 
onları “nefret ve yıkımı” barındıran devrime sü-
rükleyen özelliklerle suçluyorlardı.13 Başka bir 
deyişle, entelijensiyanın devrim potansiyelini 
halka karşı duyduğu suçluluk duygusundan, 
halkın mutluluğu için kurban olmaktan değil, 
manevi ve ahlâkî (ruhani) kaynaklardan aldığı 
iddia ediliyordu.

Ülkedeki güncel hadiseler bilim insanların 
entelijensiyaya olan merakını tekrar canlandır-
mıştır. Bu konu hakkında söylenen fikirler ef-
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sanenin her iki türünü tekrar ortaya çıkarıyor. 
Rus konferanslarının birkaçının bu soru sörü 
üzerine yapılan çalışmalarına baktığınızda aynı 
sonuca varılabilir.

Mesela, ülkede baş gösteren her şeyi menfi 
değerlendiren bazı araştırmacılar da entelijen-
siyanın kültürümüzde yıkıcı rol oynadığını vur-
guluyor: “Entelijensiyanın muhalifi iktidardır. 
Bunun belirleyicisi Rus hayatı ve Rus zihniye-
tinin Avrupa entelijensiyasının karakter ve var-
lığıyla uyuşmamasıydı… Entelijensiya toplu-
mun hayatı için tehlikelidir… Entelijensiyanın 
devrimciliği onların cemiyette kendilerine yer 
bulamaması, toplumun onlara karşı olumsuz 
yaklaşımından dolayı cemiyeti değiştirme ça-
balarıyla açıklanmaktadır…”.14

İçtimai olaylar hakkında farklı fikirlere sa-
hip olanlar (“Vekh”in yandaşları gibi), enteli-
jensiyada halk karşısında “suçluluk” duyan ve 
kendini kurban etmeye hazır “halkın vicda-
nını” görüyordu: “Hakîkî aydın halk için ken-
dini kurban etmeye hazırdır”15

Yukarıda söylediklerimizden yola çıkarak, 
daha önce olduğu gibi, şimdi de politik kül-
türümüzün devrimci niteliğinin içtimâî sis-
temin sosyolojik tahlilinden değil, entelijensi-
yanın devrimci karakterin ana taşıyıcısı olarak 
ya kahramanlaştırıldığı ya da şeytanlaştırıldığı 
mitolojiden kaynaklandığı sonucuna varabili-
riz. Rus cemiyetinde var olan kalıcı çatışmayı 
nesnelleştirme, yani tarafları sosyal olarak be-
lirleme girişimde I. Şafarevich bulunmuştur. 
O, bu çatışmayı “Küçük” ve “Büyük” halklar 
arasında bir çatışma olarak karakterize etmiş-
tir. Bizim bakış açımıza göre yazar bir mito-
loji (entelijensiya) yerine diğerini (“Küçük 
halkı”) koyuyor ve “Küçük halkı” “Vekchicile-
rin” entelijensiyaya yönelttiği suçlamalarla it-
ham ediyordu: “Yüzyıllar boyunca doğal ge-

14 R. A. Zobov, V. N. Kelasyev, Russkiy i sovetskiy mentalitet// İntelligentsiya i nravstvennost. M., 1993. S. 44-49.
15 B. İ. Bessonov, İntelligentsiya i vlast// İntelligentsiya i vlast. M., 1992. Vıp. 4. S. 5-6.
16 İ. Şafareviç, Rusofobiya. D., 1990. S. 70.

lişen her şey, ulusun manevî hayatının tüm 
kökleri, dinî, an’anevî devlet yapısı, ahlâkî il-
keler, yaşam biçimi, tümü düşmanca, tavizsiz 
eradikasyon gerektiren gülünç ve kirli önyar-
gılar gibi görünüyor ... “Küçük halkın” psikolo-
jisi… elit tabakaya ait olmanın tatlı duygusunu 
gösteriyor, böyle psikoloji, herhangi bir sosyal 
veya ulusal grupla doğrudan ilişkili değildir “.16 
Fakat yazarın etnik çatışmayı etnik kökene da-
yandırma çabasının sonucu “Küçük halkı” Ya-
hudilerle özdeştirme ve Yahudi karşıtı görüş-
lerinin oluşması olmuştur.

Araştırmacıların politik kültürümüzün dev-
rimci doğasını yalnızca öznel bir faktör teme-
linde, yani bazı insan gruplarının manevî ve 
ahlâkî özelliklerine dayanarak açıklamaya yö-
nelik arzuları, büyük ölçüde, bu konuların çö-
zümlenmesinde kullanılan metodolojik yakla-
şımların değişmezliğinden kaynaklanmaktadır. 
Mesela, Batı sosyolojisine hâkim kavramsal pa-
radigmaların Rus cemiyetinin sosyal yapısını 
incelemede kullanılması, incelenen nesneyle 
uyumsuzluğundan dolayı içinde barındırdığı 
çelişkinin çözümlemesinde yetersiz kalmak-
tadır. Sosyolojide belirlenen kıstaslara göre sı-
nıflar, sosyal tabakalar ve gruplar, elit tabaka 
arasındaki ilişkileri incelemek siyasî kültü-
rümüzün devrimciliğini belirleyen çatışma-
nın içeriğini açıklamada yetersiz kalıyor. Sos-
yal kavramların ve kategorilerin kullanılması 
aynı zamanda onlarla objektif gerçeklik ara-
sındaki kopukluğu açığa çıkarmaktadır. As-
lında entelijensiyanın sosyal ve siyasî rolü za-
manın entelektüellerin rolüyle keskin bir tezat 
oluşturmaktadır. Bu da kaçınılmaz olarak, bi-
lim adamlarını fenomenin “etnik açıdan tek” 
olduğunu düşünmesini sağlar ve bilimsel dü-
şüncenin yönünü olguyu sadece “insan faktörü” 
aracılığıyla açıklamaya yönlendirir.
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N. Berdyayev, Rusya’da entelijensiya soru-
nuna değinerek onu “Batı’ya göre anlaşılmaz 
olan, Rusya’ya has sorun” olarak tanımlar.17 
Modern filozof V. F. Kormer Rusya’da enteli-
jensiyanın oluşumunu böyle tanımlar: “nev’i 
şahsına münhasır bir tarihi olay: Belli zaman 
diliminde tamamen kendine özgü bir tabaka 
zuhur etmiş, bir tür ahlâkî düşünceye saplan-
tılı olarak, kendi aralarında, kendi ulusları ve 
kendi devletleri arasında ortaya çıkan derin iç 
anlaşmazlığın üstesinden gelmeyi amaçlamış-
tır. Bu anlamda entelijensiya başka hiçbir ül-
kede yoktur…Hiçbir zaman, hiç kimse…Rus ay-
dını kadar kendi ülkesinden koparılmadı, onlar 
kadar hiç kimse kendini yabancı hissetmedi- 
başka insana, topluma, Allaha değil- kendi 
toprağına, kendi halkına, kendi devlet yöne-
timine… bu yüzdende Rusya’dan başka hiçbir 
yerde entelijensiya yoktu… bu tabaka kendine 
has karakterini kaybetmedi, entelijensiya bu 
kelimenin gerçek anlamını her zaman taşıdı”.18

Rusya’da devrime yol açan, bilincimizin en-
telijensiya ve iktidar arasında mücadele ola-
rak algıladığı sosyal çatışmanın içeriği açıklan-
madan kalıyor. Görünen o ki, modern sanayi 
toplumuna has olan bu sorun entelijensiyayı 
sosyal kültürünün bir parçası olarak analiz et-
mekle çözülemez. Burada, temel olarak zihin-
sel çalışma alanında faaliyet gösteren bir insan 
topluluğu, an’anevî içtimai yapıların “bertaraf 
edilmesi” ve bu tür faaliyetlere olan talebin art-
masına neden olan pazar ilişkilerinin gelişme-
siyle birlikte oluşmuştur.

Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin hızlan-
masıyla birlikte, bu talep sürekli olarak art-
maktadır ve bu ülkelerin nüfusunun yaşam 
standartlarındaki eşi görülmemiş artış ve sos-
yal bireyciliğin derinleşmesi, entelektüellerin 
konumunu önemli ölçüde güçlendiren insan-
17 N. A. Berdyayev, Russkaya ideya// Russkaya literatura. 1990. № 2. S. 98.
18 V. F. Kormer, Dvoynoye soznaniye intelligentsii i psevdokultura// Voprosı filosofii. 1989. № 9. S. 68—69.

ların ruhsal taleplerinde keskin bir artışa ne-
den olmaktadır.

Başka bir deyişle, entelijensiya bu devletlerde 
sosyal ekonomik nedenlerden dolayı ortaya çık-
mış, dünya görüşü, psikolojisi ve idealleri ise 
yaşanan bu derin süreçleri göstermektedir. Ge-
nel olarak, entelektüeller burada sanayi toplu-
munun sosyal yapısına ait bir parçadır ve ide-
alleri, psikolojisi, kendi halkının idealleri ve 
psikolojisi ile uyumludur.

Rusya’da ise “eğitimli tabakanın” teşekkülü 
toplumun bu tür faaliyetlere olan talebinden 
daha çok, siyasî elitlerin örnek gösterdiği batı 
kültürünün yayılmasının sonucudur. Tarih ev-
riminin bu sosyal-ekonomik gelişimi, “mer-
kezden” (Batı Avrupa devletlerinden) ziyade 
iç kaynaklarla sağlanmayan, “periferik” olarak 
tanımlanabilecek farklı bir türdür. Eğer “mer-
kezde” içtimai süreçler yeni kültürel çeşitlilik 
doğuruyorsa, “periferide”de toplumu etkileyen 
ve buna uymaya teşvik eden kültürel biçimler 
(ekonomik, politik, yasal vb.) ödünç alınır. “Pe-
riferi” (dünyanın gelişim sürecine bu şekilde 
bakıldığında) Asya, Afrika, Avustralya ve La-



16 VIKTOR V. BOÇAROV

20
18

S
.3

7

tin Amerika gibi tüm gelişmekte olan ülkeler 
sayılmaktadır.

Rusya’nın tarihsel inkişafının gelişmekte 
olan ülkelerle benzer bir algoritması, aynı za-
manda, 20. yüzyılda ulusal kurtuluş hareketleri 
“yığınına” yol açan ana devrimci güç olarak or-
taya çıkan entelijensiyanın karakteristik özelliği 
olan sosyo-kültürel süreçlerin tipik kimliğini de 
tanımlamaktadır. Bilim adamları bu ülkelerin 
siyasî kültürünün devrimci özelliğini bu bağ-
lamda ele almaktadır. Mesela, Afrika uzman-
larına göre “Afrika toplumunun sosyal-siyasî 
modernizasyonunun önemli yol göstericisi, 
devrimci hareketin önemli sosyal hususu, en-
telektüel emekle uğraşan eğitimli tabaka yani 
entelijensiya olmuştur ve olmaktadır”.19

Kısacası, gelişmekte olan toplumlar üzerin-
deki karşılaştırmalı materyaller çoğalırken “Rus 
entelijensiyası” nın özellikleri ortadan kalkar. 
Orada da entelijensiya Batı fikirlerinin taşıyıcısı 
olarak varlık gösterir, bu da onu esas an’anevî 
halk kitlesinden ve devletten ayırır. Onlara hal-
kının trajik sosyal-ekonomik durumuyla ilgili 
çektiği azaplar ve bu acı durumu düzeltmek için 
fikirler tanıdıktır. Bu bölgelerde biz kolaylıkla 
“poçvennikleri” (ana vatancılar) ve “batıcıları” 
görebiliriz. 80’li yıllarda büyük Afrika üniver-
sitelerinde yapılan sosyal deneyler, çoğu öğ-
rencinin “bir sonraki neslin daha iyi şartlarda 
yaşaması için” kendi özel zevklerinden vazge-
çebileceğini göstermiştir.20 Sonuç olarak, orada 
da Rusya’daki gibi, entelijensiya iktidara gelince 
(hümanist şiarlar altına) belirlenen ekonomik 
ve sosyal-politik hedeflere ulaşmak için kendi 
halkına karşı eşi görülmemiş şiddet gösteriyor-
lar. Bunun için en prestijli Avrupa üniversitele-
rinden mezun olmuş kişilerin yönettiği siyasî 
rejimleri göstermek yeterlidir, özellikle: Ho Şi 
19 İ. V. Sledzevskiy, Problema istoriko-sotsialogiçeskoy kharakteristiki afrikanskoy intelligentsii// Puti evolutsii 

i obşestvennaya rol sovremennoy afrikanskoy intelligentsii: poiski, tendentsii, perpektivı. M., 1988. S. 8.
20 V. V. Çernovskaya, Afrikanskoye studençestvo: tendentsii ideynoy i politiçeskoy borbı. S. 117.
21 V. O. Kluçevskiy, İstoriçeskiye portretı. Deyateli istoriçeskoy mısli. M., 1990. S. 313-314.

Min, Pol Pot, Yieng Sari, Abdel-Malek, Samir 
Amin. Bu isimlerle “özgürlük ve hümanizmin 
kazanması adına” devrimci gücün kurban et-
tiği milyonlara kişi bağdaşıyor.

“Periferik” gelişimde batılı kültürel kaynak-
lar esasen an’anevî toplumlara yönelmiştir. Bu 
tür gelişimin gerçekleştiği modernizasyon süreci 
umûmiyetle bilim adamları tarafından mekanik 
olarak yani an’anevî yapılarla bir tür inorganik 
birlik oluşturan yabancı unsurların basit bir gi-
rişim gibi yorumlanmaktadır. Bu durumda en-
telijensiya batılı kültürel değerleri almış, kendi 
toplumu ve devletine karşı duran bir yabancı 
kültürel tabaka olarak gösterilmektedir.

Bu yüzden modernleşen toplumun en önemli 
çatışması olarak farklı değerler taşıyan insan 
gruplarının kültürel çatışması gösterilmekte-
dir. Entelijensiyanın batılı kültürel değerleri ta-
şıyan ve bununla tüm toplumu değiştirmeye 
çalışan manevi ve ahlâkî topluluk olarak bi-
limimizde yorumlanması buradan gelmekte-
dir. Bu tür etkilerin sonucu menfi ya da müs-
pet değerlendirilen devrim olmaktadır.

Modernleşme sürecine benzer bir bakış açı-
sıyla, an’anevî toplum, Avrupa kültürünün ta-
şıyıcıları tarafından öngörülen yönlerde deği-
şen bir pasif unsur olarak hareket eder. Bu tür 
yaklaşımın derin kökleri vardır. Hatta Büyük 
Katerina zamanında Rus toplumun gelişme-
mesinde müspet yönler görüyor ve bunun re-
formların yönünün belirlenmesinde reformcu-
lara belirli özgürlük sağladığını düşünüyordu. 
“Ben daha gelişimi tamamlanmamış ülkeleri 
seviyorum- diye yazıyordu Katerina… Rusya 
bana aydınlanma işleri için işlenmemiş tarla 
gibi görünmektedir”.21 Rusya’yı “beyaz bir kâğıt” 
gibi görerek Katerina’dan sonraki tüm kişilerde 
reformlara başlamışlardı.
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An’anevî topluma, reformcuların istedikleri 
kelimeleri yazabildikleri “beyaz kâğıt” gibi ba-
kılması Avrupalı sömürgecilere de hastır. Onlar 
“denizaşırı toprakları” kendi tarihi dinamiğinden 
yoksun, Avrupa yapılandırılmasına uyacak statik 
toplum olarak görüyorlardı. Mamafih, ananevi 
toplumları Avrupalıların belirlediği yönde yapı-
landırmak için bu tür gelişim teorileri (Bunlar-
dan en ünlüsü “doğrudan” ve “dolaylı” kontrol 
politikalarıdır) başarısızlıkla sonuçlanıyordu.22

Modernleşme sürecinin analizinde görülen 
daha önceki metodolojik yaklaşımlar sadece re-
formcuların yaptıklarını dikkate alarak kendi 
sosyal yapısına ve mantığına sahip olan ve bu 
yapılandırılmalara karşı harekete geçen an’anevî 
toplumun kendisini görmüyordu. Sonuç olarak 
modernleşme, reformcuların hareketlerinden 
çok Avrupa kültürünün etkisi altında Avrupa 
ile benzeşime sahip olmayan olaylar ve süreç-
ler ortaya çıkaran an’anevî toplumla ilişkiliydi.

Modernleşme sürecini anlamaya yönelik 
yaklaşım (öncelikle Batı kültürünün etkisiyle 
an’anevî toplumda meydana gelen değişimler 
açısından), sosyal-antropolojik bir araştırma 
yöntemi olarak tanımlanabilir.

Sosyal (kültürel) antropoloji an’anevî top-
lumun araştırılmasına büyük katkı sağlamıştır. 
Onun fırtınalı inkişafı sadece 1930’lu yıllarda 
görülmüştür. Bu toplum hakkındaki modern 
malumat, Avrupa kültürü etkisinin esas olarak 
an’anevî topluma has olan çelişkileri keskinleş-
tirdiğini ve modernleşmede kendine özgü bir 
şekil alan çatışmalara yol açtığı sonucuna gö-
türür. Aslında bu tam da bizim ilgimizi çeken, 
an’anevî topluma has sosyal-çağın çatışması-
nın önemli özelliklerini taşıyan iktidar ile en-
telijensiya arasındaki çatışmayla ilgilidir.

22 V. V. Boçarov, Vlast. Traditsii. Upravleniye. Popıtka etnoistoriçeskogo analiza politiçeskih kultur sovremennıh 
gosudarstv Tropiçeskoy Afriki. M., 1992. S. 136-204.

23 V. V. Boçarov, Antopologiya vozrasta. St.P., 2000. S. 109-114.
24 T. B. Şepanskaya, Braki i draki// Polevıye issledovaniya. MAE RAN. 1998.
25 V. V. Boçarov Antropologiya vozrasta, S. 87-93.

Dolayısıyla, iktidar ve entelijensiya çatışma-
sının içeriği, benim bakış açıma göre, sosyolo-
jide kabul edilen yöntemler yani kavramsal ve 
kategorik araçlar çerçevesinde açıklanamaz. İk-
tidar ve entelijensiya çatışması an’anevî toplu-
mun olgusu olarak kabul edilmektedir. Bu du-
rumu, sosyal-antropolojik olarak tanımladığım 
yaklaşımı, geniş ve karşılaştırmalı bilgilerin kul-
lanımıyla daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Daha önce an’anevî toplumun yapısında yer 
alan çatışmanın sosyal durum ve yaşla ilgili ol-
duğunu göstermeye çalışmıştım. Bu tür çatış-
malar içerisinde agresif davranış, yetkili kişi-
leri tanımama, nihilizm, şiddete temayül ve 
ekstremizm gibi gençlere özgü psikobiyolo-
jik davranışları barındırıyordu. Lâkin an’anevî 
toplum gençlerin bu sorunlarını çözmek için 
etkili mekanizmalar üretmiştir.23 An’anevî top-
lum, aslında, gençlere şiddet hakkını tanıyor, 
fakat onu “yabancılara” karşı kullanmasıyla 
kendi toplumunun dışında tutuyordu. Bu dav-
ranış, bugüne dek izlerini kültürümüzde göz-
leyebildiğimiz, komşu devletlere saldırı veya 
köyler arası mücadeleler gibi çeşitli şekillerde 
ortaya çıkmıştır.24 Aksi halde, gençlerin şiddet 
temayülü içe yani yaşlı nesle karşı yönelebilir, 
bu da o dönemki nesiller arası iletişimi kopa-
rarak toplumsal bilginin yaşlı nesilden genç 
nesile aktarılmasını ve içtimai hayatın oluş-
masını engellerdi.25

Cemiyet bu şekilde nesiller arası psikobi-
yolojik çatışmayı engelleyerek, onu sosyal bir 
düzleme çeviriyordu. An’anevî toplumun sos-
yal içeriğini belirleyen temel prensiplerden bir 
tanesi, yaşlılar ve gençler arasında sosyal görev-
lerin eşitsiz paylaşımı yani yaşlılara önceliği ya-
sallaştıran yaş faktörüdür. An’anelerin nesiller 
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arası ilişkileri sıkı kontrol etmesine rağmen, 
aralarındaki gerginlik her zaman var olmuş-
tur. Mesela, antropologların bu durumu “ik-
tidar değişimi” ritüelinde, gençlerin yaşlıların 
elinden iktidarı zorla alması gibi sahneler oy-
nanmasında gözlemlemiştir.26

An’anelerin bu ilişkileri düzenlemesindeki 
rolü iktidar ve yönetim ilişkilerinin büyük-
ten küçüğe geçmesini modernleştirmekti. Bu 
durumda gençler zamanla cemiyette yönetici 
pozisyona geleceklerini biliyorlardı. Yaşlı ne-
sil ise zamanı gelince “emekli” oluyordu. Kı-
sacası, an’anevî toplum temsilcisi için önemli 
olan toplumda iktidar yani ‘büyük’ statüsü ala-
rak hayatının ‘normal’ geçmesiydi. Hatta para, 
zenginlik bile bu statüyü kazanmasında işe ya-
radığı kadar değerliydi.

“Rüştünü ispatlayamamak” çok utanç verici 
bir olaydı ve bu durum, an’anevî toplumda, bil-
hassa da gerileme döneminde, bireyin (akraba 
grubu) evlilik için kalım (başlık parası) vermek 
veya inisiyasyonu geçmek için paraya sahip ol-
madığı zaman gerçekleşirdi. Rus an’anevî aile-
lerinde babalar oğulların evden ayrılmalarını 
engelliyor, bu şekilde ücretsiz emek gücünü 
kullanmaya devam edebiliyordu. Sonuç ola-
rak genç nesil zamanı geldiğinde ona iktidar 
ve yönetim fonksiyonu veren sosyal olarak de-
ğerli yetişkin statüsünü alamıyordu. An’anevî 
toplumlarda sosyal- yaş düzenlemesi bozuldu-
ğunda ‘gençler devriminin’ ortaya çıktığı hak-
kında bilgiler vardır.27

Modernleşme döneminde bu değer devlet 
görevi gibi normal prestije dönüşmüş, değişen 
koşullarda istenen durumun elde edilmesiyle 
ilişkilendirilmiştir. Bu grupların ülkelerinde 

26 a.g.e., S. 92.
27 V. V. Boçarov, Vlast. Traditsii. Upravleniye. S. 184-185.
28 N. A. Krılova, Afrikanskoye studençestvo: etap evolutsii// Puti evolutsii i obşestvennaya rol sovremennoy af-

rikanskoy intelligentsii… S. 126-128.
29 A. O. Boronoyev, P. İ. Smirnov, Rossiya i russkiye. Kharakter naroda i sudbı stranı. ST. P., 1992. S. 54-91.
30 V. V. Boçarov, Vlast. Traditsii. Upravleniye. S. 176-186.
31 a.g.e., S. 179.

yürütülen modern sosyolojik çalışmalar bire-
yin psikolojisinde baskın bir şekilde sosyal-po-
litik statünün kazanılmasının28 ‘servetin’ değe-
rinden daha önemli olduğunu göstermektedir.29

Etnotarihsel veriler, milli bağımsızlık dev-
rimlerinin Batı kültürünün etkisiyle artan ne-
siller arası çatışma olduğunu göstermektedir. 
“Afrika örneğinde” bu süreçleri inceleyelim.

Afrika’yı Avrupalıların yönetmesi ve onla-
rın yürüttüğü sömürge politikası bu bölgedeki 
an’anevî toplumunun nesilleri arasındaki çatış-
mayı arttırmıştır. Avrupai güçlerin yerel yöneti-
cileri desteklemesi, onlara iktidarın bir sonraki 
teslim an’anesini çiğneme şansı yaratıyordu. Bu-
nun sonucunda genç nesil ‘zamanında’ alacağı 
sosyal statüden mahrum kalıyor ve toplum yö-
netimine iştirak edemiyordu. Avrupalılar ay-
rıca gençlerin şiddetini dışa ‘yönelten’ eylemi 
yani kabile muharebelerini yasaklamıştı. Avru-
palı antropologların ve devlet işçilerinin de yaz-
dığı gibi, bu etkenlerin hepsi Afrikalı sömürge 
toplumunda nesiller arası çatışmayı arttırmıştı.30

Fakat aynı zamanda sömürgeci güçler siya-
setlerini gelecekte onlara destek olacak genç 
neslin terbiyesine yöneltmişti. Gençlere Av-
rupa eğitimi ve sömürge yönetiminde statü 
alma şansı veriliyordu. Bu şansı toplumu terk 
edip şehirde eğitim almak isteyen, kendi toplu-
munda farklı sebeplerden dolayı sosyal gelişim 
gösteremeyen ve dışlanan gençleri tercih edi-
yorlardı. Sömürge yönetimine hizmet tazminat 
olarak kabul ediliyordu. İngiliz antropolog bu 
olayı şöyle anlatmıştır; genç ve küçük bir me-
murun babası belge için yanına gelmiş ve bu 
genç, yöneticiye has olan sosyal üstünlüğünü 
gösteren hareketler sergilemiştir.31
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Fakat, Avrupa eğitimi alıp, hayatlarının en 
önemli şeyini yani sosyal statüyü kazanarak yö-
netici gibi kararlar vermek isteyen Afrikalılar, 
Avrupalıların onları yönetimde sadece alt ka-
demelere aldığını görerek sosyal yetersizlikle-
rini hissetmeye devam ediyorlardı. 80’li yıllara 
gelindiğinde artık Afrikalılar sömürgeci yöne-
timde kendilerinin de yer alma konusunu gün-
deme getirmeye başlamışlardı: “Ne zaman Av-
rupalılar Afrika’nın yeterince tecrübe ve bilgiye 
sahip evlatlarını, hak ettikleri saygı ve güveni 
görecekleri göreve getirecekler?”32

Dahası sömürgeciler, Afrikalıları ‘medeni-
leştirmeye’ çalışarak eğitim yerlerinin sayısını 
arttırıyor, bunun sonucunda ise sömürge siste-
minde kendini gösterme şansı olmayan bir sürü 
‘diplomalı insan’ ortaya çıkıyordu. Afrika kabi-
lelerinde eğitimli gençlerin sayısı ‘arttıkça’ siya-
sal şiddet de çoğalıyordu. Alman bilim adamı 
İ. Geyss’e göre “dünya savaşları arasındaki mo-
dernleşme dönemi, kendine şehir gençleri gibi 
birçok yeni unsur çekmiştir… Azikive 1945’e ka-
dar, Nkruma 1945’ten sonra modern elit taba-
kaya karşı gelen yeni genç neslin liderleri ol-
muşlardır. Bu kütle hareketinin temeli ‘altı’ ve 
‘yedinci’ sınıf gençleriydi- şehirde kariyer sa-
hibi olma şansı olmayan orta eğitimli gençler”.33

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bölgede yaş 
prensibine vurgu yapan siyasî partiler (eğitimli 
Afrikalılardan) oluşmaya başlıyor – “genç kiku-
yular”, “genç kavirondo”, “genç aljirliler” vs. Bu 
bir kez daha, onların kendi sosyal yetersizlikle-
rini “yaş örneğinde” yani yeni realiteyi an’anevî 
ideolojik prizmadan kabul ederek değerlendir-
diğini göstermektedir. Etkileyici liderler tarafın-
dan yönetilen bu eğitimli gençler Avrupalılara 
ve an’anevî yöneticilere karşı milli- bağımsızlık 
32 Sierra Leone Studies (Freetown). 1968. № 23. S. 4.
33 İ. Geyss, Obrazovaniye sovremennıh elit v Afrike naçinaya s seredinı XVIII veka. M., 1970. S. 19.
34 V. V. Boçarov, Vlast. Traditsii. Upravleniye. S. 136-205.
35 a.g.e., S. 205-275.
36 a.g.e.

mücadelesine liderlik yapmışlardır (bu konu 
tarafımızca özel olarak incelenmiştir).34 Bu-
rada da belirtelim ki, bağımsızlık mücadele-
sinde aydın siyasî partiler sömürgecilerin sos-
yal-ekonomik ve siyasî hayatta kullandıkları 
şiddete karşı çıkmışlardır.

Lâkin kazananlar iç siyasette kullandıkları 
şiddet yöntemlerini korumakla kalmamış üs-
telik defalarca arttırmıştır. Bu Afrikalıların bil-
hassa sömürge olarak gördükleri vergilere, zo-
raki emeğe vb. aitti. Bağımsızlık mücadelesinde 
sert eleştirilere maruz kalan işten kaytaranlar 
için bedensel cezaların geri getirilmesi de ör-
nek olarak gösterilebilir.35

Gençlerin radikalizmi bu devletlerin iç siya-
setinde de görülmüştür. Tek hareketle sosyal-
ekonomik ve siyasal sorunları çözmeye çalışan 
aydınlar şiddete başvuruyordu. Bu durumda 
siyasî belâgat, temelini hümanist değerler üze-
rine kuruyordu. 60’lı yılların sonunda Tanzanya 
Cumhurbaşkanı C. Neryere “udjamaa” (“Afrika 
sosyalizminin” bir türüdür) siyasetini ilan et-
mişti. Cumhurbaşkanı kamu konuşmalarında, 
bu siyasetin gerçekleştirilmesindeki en önemli 
nedenin şiddet olması ve 70’lerin başında şid-
det aracı olarak ordunun kullanılmasını göste-
rerek, şiddetin sadece ikna yöntemine dayana-
rak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu 
teorik bakımdan açıklamış ve yasaklamıştır.36

Siyasî özgürlüğe ulaştıktan sonra, gelişen 
dünyada birçok devlet devrim ve darbe döne-
mine geçmiştir. “Devrimcilik” onların siyasî 
kültürünün karakteristik özelliğidir. Bu dev-
rimciliğin en önemli hâmili entelijensiyadır, 
yani “diplomaya sahip” fakat “yönetici” (daha 
doğrusu “büyük adam”) olamamış veya bek-
ledikleri sosyal statüyü alamayan kişiler. Ba-
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ğımsızlık kazanıldıktan sonra bu tür insanla-
rın sayısının arttığı görülmektedir. Bu durum 
sosyal-ekonomik ihtiyaçla değil, sadece siyasî 
elit tabakanın halkın eğitim kurumlarının sayı-
sındaki artışına olan isteğini gidermekle alaka-
lıydı, çünkü halkın bilincinde “eğitimli olmak” 
bürokratik devlet hiyerarşisinde sosyal inkişa-
fın önemli unsuruydu.

Bu ülkelerde devlet, başvuranların istekle-
rini hem idari yapılarda durumun elverişsiz-
liğinden hem de yaşlı neslin emekliye ayrıla-
rak gençlere yol açmamasından dolayı yerine 
getiremez. Tüm nesiller arası çelişkilerin özel-
liklerini kendinde taşıyan bu çatışma, belirti-
len bölgelerdeki devletlerin siyasî kültürünün 
devrimci temelini oluşturmakta ve siyasî reji-
min şiddetle değişmesinde ortaya çıkmaktadır.

Nesiller arası çatışmanın keskinleşmesinin 
diğer nedeni de toplumdaki yeni entelijensi-
yanın olgunlaşması ve yaşlı nesilden dolayı 
parti-devlet yönetimine gençlerin ulaşmasının 
zorluğudur. Yaşlı elit tabakaya yöneltilen suçla-
malardan en bilindik olanı ve Afrika “devrim-
lerinin” çoğuna eşlik edeni geri kalmışlık, eği-
timsizlik, yetersizlik ve yolsuzluktur. Bunların 
hepsi yaşlı ve genç nesil arası krize yol açan un-
surlar olarak görülüyor, yöneticilere karşı kri-
tik (tenkidî) yaklaşımda ortaya çıkıyor ve sal-
dırganlıkla devam ediyor.37

Bu devletlerde siyasî dinamik için yasaların 
öneminin farkında olan yöneticiler sosyal-yaş 
çatışmalarını öncelikle devlet yapıları içinde 
düzenlemeye çalışırlar. Mesela, C. Neryere’nin 
devlet memurlarına gençlerin önünü açarak 
emekli olmaları için çağrı yaptığı bilinmekte-
dir. Burada Neryere an’anevî toplum için ka-
rakteristik olan yönetimdeki nesillerin değiş-
mesi geleneğine dayanıyordu.38 İlginç olanı odur 
ki C. Neryere de dahil olmak üzere bunda ba-
37 a.g.e., S. 228.
38 a.g.e., S. 230.
39 E. İ. Kıçanov, Li i pravo// Etika i ritual v traditsionnom Kitaye. M., 1988. S. 299-308.

şarı sağlayan liderlerin hepsi yönetimde uzun 
süre kalmışlardır.

Batı kültürünün tesiri ile keskinleşen nesil-
ler arası çatışmaların sonradan entelijensiya-ik-
tidar çatışmasına dönüşmesi ve devrimle çözül-
mesi hakkında 19.yy. sonu- 20. yy. başlarındaki 
“Çin kaynaklarında” da bahsedilmektedir. Özel-
likle bu zamanlarda Çin’de entelijensiya ve ik-
tidar çatışması açık şekilde görülmektedir. Bu 
çatışmanın temellerine bir bakalım.

19. yüzyılın sonuna kadar an’anevî kültür 
üzerinde yükselen bürokratik devlet sistemi 
toplumun yapısını da belirleyen yaş prensibi 
üzerine oluşturulmuştu. Bürokratik devlet sis-
temini düzenleyen bu prensip hâkim ideolo-
jiye yani konfüçyuslüğe bağlıydı.

Konfüçyüs eğitimi bürokratik devlet siste-
minde gençlere sosyal yükselme şansı veriyordu. 
Devletin sınav sistemi devlet memuru atamayla 
beraber bu işlemi kontrol etme ve kısıtlamanın 
da tek mekanizmasıydı. Sınavı verdikten sonra 
mezunlar devlet işlerine tâyin ediliyordu. Top-
lumda âhenk (uyum) yönetici-yönetilen, baba-
oğul, büyük-küçük kardeş ilişkilerini düzenle-
yen yaş hiyerarşisi üzerine kuruluydu. Benzer 
ilişkilere ahlak kurallarını anlatan kanonik ki-
taplarda da vurgu yapılıyordu. Bu kitaplardaki 
belirli kurallara uymama kanunen cezalandı-
rabilirdi.39

Fakat incelenen dönemde Batı eğitim tipinin 
yaygınlaşması devlet tarafından yapılan dene-
tim ve düzenlemeleri yok etti. Bilhassa devlet 
sınavları ve üniversite mezunlarının atanması 
sistemi kaldırıldı. Bu durum, eğitimli sınıfın 
hızlı büyümesine yol açtı ve devletin onlar için 
sağladığı intibak imkanlarını aştı. Bunun so-
nucunda “gerek duyulmayan akıl” hırsı taşıyan 
sosyal-yaş mücadelesi büyüdü. Tam da bu za-
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man eğitimli genç nesil (entelijensiya) özgür 
siyasî güce dönüşmüştür.

O dönemin siyasal sürecindeki yaş sorun-
ları, ortaya çıkan yayın ve kuruluşların isimle-
rine yansımıştır. 1915 yılında “Molodej” (Genç, 
Tsin- nyan) ve 1916’da “Novaya Molodej” (Yeni 
gençlik, Sin Tsinnyan) dergileri yayınlanmıştır. 
1918 yılı haziran ayında “Molodoy Kitay” (Genç 
Çin) öğrenci topluluğu oluşturulmuştur.

Sosyal-yaş çatışması kültür çatışmasına ta-
havvül etmiştir. Basında Konfüçyüsçülük ve 
ataların kültüne karşı, yani bilhassa yaşlıların 
egemen konumunu toplumda güçlendiren ide-
olojiye karşı mücadele başlar. Lu Sin’in sözle-
rine göre “eski bilgelerin ülkülerinin arkasın-
dan gitmek mahpus hayatı yaşamak demektir”.40

Entelijensiya milli kültürüne karşı gerçek sa-
vaş başlatmış, Konfüçyüsçülüğün esas prensip-
lerini inkâr eden “Yeni Kültür” harekâtı oluş-
turmuştu. “Syao”- oğullar prensibi eleştirilmiş, 
Konfüçyüs ise “binyıldan kalma kurumuş mevtâ” 
ilan edilmişti. Ataların kült geleneği “bilimsel 
olmamasından” dolayı sert eleştiri yağmuruna 
tutulmuş, evlilik kurumlarını ortadan kaldır-
mak için bildiriler dağıtılmıştı. Lu Sin ruhani 
kültün gereksiz saygı görmesine karşı çıkmıştır.41

Genç, eğitimli neslin baş kaldırışı ve nihi-
lizmi tüm hayat alanlarının an’anevî davranış 
normlarına da yansımıştır. Gençler yaşlı neslin 
örnek gösterdiği hayat tarzını değil entelijen-
siyanın (yazar ve gazetecilerin) davranışlarını 
kendilerine örnek almışlardır. Entelijensiya-
nın lideri, ailesinin evlendirdiği kadından bo-
şanan yazar Suy Çjimo (1896-1931) idi. Bu ha-
reket entelijensiya tarafından kahramanlık, 
Çin’de başka bir kadınla yaşadığı “özgür aşkı” 

40 Lu Sin, Pismo iz Pekina// Lu Sin. Sobr. Soç. M., 1955. T. 4. S. 9.
41 Lu Sin, O letuçih mışax. T. 2. S. 168-169.
42 Li Daçjao, Missiya utrennego kolokola// Li Daçjao. İzbrannıye proizvedeniya. Pekin, 1959. S. 58-63
43 A. M. Borokh, Obşestvennaya jizn Kitaya i sotsializm. M., 1984. S. 50.
44 Missiya Utrennogo kolokola// Li Daçjao. İzbrannıye proizvedeniya. S. 58-63.
45 Li Daçjao. Molodej i stariki (Çince)Sin Tsinyan. 1917. № 2. S. 3—4.
46 E. U. Starodubova, Anarhizm v Kitaye. 1920-1921. M., 1983. S. 83-84.

ise yeni dönem sembolü olarak karşılanmak-
taydı. Üniversite mezunları otomatik olarak 
toplumsal-siyasî hayata dahil oluyorlardı. Dö-
nemin Çin yayınlarında gençler aşağıdaki şe-
kilde tasvir edilmiştir: “Gençlik sadece ilerle-
meyi, zirveye uçuşu biliyor, onlar özgürlüğün 
ruhuna, ânî fikirlere, hassas sezgiye dayana-
rak gerekli koşulları yaratmak ve tarihin sey-
rini kendilerine boyun eğdirmeye çalışıyorlar”.42 
Lyan Tsiçao tarafından 1900 yılında yazılan ve 
“Tsin Bao”da yayınlanan “Genç Çin Partisi hak-
kında öğreti” makalesinde gençlik ilk kez “ge-
çiş döneminin” esas gücü olarak gösterilmiştir.43

Bu yayın kamu figürlerinin Çin gençlerine 
seslenmesine neden oldu, çünkü “yaşlı nes-
lin kültürü- doğayla, dönemle anlaşma kül-
türüydü ve bu çürümüş donmuş kanıyla yaşlı 
neslin gençlerin hayatını çalmasına izin veril-
memeliydi (Çin- V. B.)”.44

Li Daçjao böyle yazmıştır: “Ben umut edi-
yorum ki yeni Çin’in gençliği devlet ve milliye-
timizin ağır yükünün altına kendi omuzlarını 
koyacaktır”.45 Toplumsal-siyasetin mekanizması 
olan şiddet teorik açıdan toplumun yolunu te-
mizleyen ahlak mekanizması olarak meşrulaş-
tırılmaktadır.46

Sosyal-yaş çatışması daha sonra Çin’in dev-
rimci siyasî kültürünü belirlemiştir. Bilindiği 
gibi, Mao Zedong da partili devlet yönetiminde 
sosyal-yaş çatışmasını düzenlemek için tedbir-
ler almıştır. 60-70li yılların “kültürel devrimini” 
başlatan Mao Zedong yaşlı bürokratik nesli yö-
netimden almış gençlerin yolunu açmıştır. Ve 
bu devrim gençlerin (hunveybinler) eliyle ger-
çekleşmiştir. Kaydedelim ki Mao rejimi dünya-
daki en istikrarlı rejimlerden biriydi.
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Ülkemizde bulunan etnotarihsel mater-
yaller sosyal-yaş çatışmasının Rusya içinde de 
önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle dikkat 
çekici olan Rus an’anevî toplumunda nesiller 
arasındaki gergin ilişkilerin hemen açık çatış-
maya dönüşmesidir. Bu durum etnograflar ta-
rafından daha çok bayram dönemlerinde göz-
lemlenmiştir. Mesela, kutsal bayramlarda genç 
erkekler yaşlılara saldırıyor, onların bu davra-
nışı bazen sert bazen de acımasız olarak tas-
vir edilebilirdi.47 An’anevî kültürde gençlerin 
yaşlı nesil üzerinde hakimiyet kurduğuna dair 
ilginç bilgiler yer almaktadır. 19.yy. belgelerine 
göre köylüler arasında “dünyevi” sorunların çö-
zümünde yaşlılar gençlerle istişare ediyorlardı. 
“Yaşlı köylüler serf olarak bir asır daha yaşaya-
bilirdi fakat gençler için bu mümkün değildi… 
ve onların sabrı tükeniyordu… yaşlı köylüler 
gençlerin aptallığını görüyor, zarar görmemek 
için onları ikna etmeye de çalışmıyorlardı”.48

Gençlerin kültürümüzde olan ağırlığı, 
Rusya’nın yönetici gücü gençlerden müteşek-
kil ordudan aldığı an’anevî askeri karakterinden 
kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle iktidar 
eskiden beri gençleri geleneksel kesimin tesi-
rinden çıkarmaya ve yönetilen halkı gençlerle 
idare etmeye çalışmıştır. Elimizdeki kaynak-
lar, askere çağrılan gençlerin an’anevî davranış 
normlarını dikkate almadığını ispatlamaktadır: 
“1850’li yıllarda köylülerin bilincini ve davranı-
şını değiştiren görevden azat edilen opolchenets 
olmuştur… Ratnik (opolchenets) toprak sahibi 
veya mülk sahibi (votçin ve pomeşik) ile ko-
nuşurken şapkanın çıkarılmaması gerektiğini 
söyleyerek onu çıkarmıyordu. Geri kalan köy-

47 S. Maksimov, Neçistaya, nevodmoya i krestnaya sila. St. P., 1893. S. 307-309.
48 M. A. Rahmatulin, Krestyanskoye dvijeniye v velikorusskih guberniyah 1826-1857. M.,1991. S. 101-102.
49 a.g.e., S. 103.
50 S. B. Veselovskiy, İssledovaniya po istorii klassa slujilıkh zemlevladeltsev. M., 1969. S. 259.
51 C. Fletçer, O gosudarstve Russkom. St. P., 1911. S. 45.
52 A. M. Pançenko, B. A. Uspenskiy, İvan Groznıy i Pyotr Velikiy: kontsepsii pervogo monakha// Trudı Otdela 

drevnerusskoy literaturı. L., 1983. XXXVII. S. 59.
53 a.g.e.

lüler bu davranışa kendi içlerinden çıkan bir 
mucize olarak bakıyorlardı”.49

Korkunç İvan da siyasetini gerçekleşti-
rirken gençlere, bilhassa ünlü soydan gelen 
gençlere güveniyordu. Çarın kendisi ataların 
kültürüne karşı nihilist tavırlar sergiliyordu. 
Bilindiği gibi çar Ortodoks normlar dahil dav-
ranış normlarını çiğniyordu. Son opriçnina yö-
netimini karakterize eden çağdaşlar İvan za-
manında sadece “genç sersemlerin” kaldığını 
belirtiyorlar.50 Korkunç İvan’ın genç akrabala-
rını yaşlı olanlara karşı kışkırttığı yönündeki 
Moskova dedikodusunu buna şahit olan ya-
bancılar anlatmıştır.51

Bunda daha büyük başarıyı Büyük Peter ser-
gilemiştir. “Dönemin Moskova boyarları” Ça-
rın “kendi yanına soylu olsun olmasın bakma-
dan gençleri aldığı ve o gençlere eski an’anelerle 
dalga geçmelerine müsaade ettiği için çardan 
memnun değillerdi”.52 Yerel tarihçilere göre “Bir 
nesil diğerine karşı konduğunda soyun bir ol-
ması fikrinin yerini babalar ve oğullar arasındaki 
sorun alıyor… İdari uygulamada çar babasının, 
dedesinin veya büyük dedesinin hizmetlerine 
bakmadan kendine hizmetkar seçiyor ve da-
ima yaşlı prensibini çiğniyor”. Fakat Büyük 
Petro zamanından beri yüksek mevkilere gel-
mek için hem de Avrupa eğitimi almak gere-
kiyordu. Özellikle bundan sonra yaş sorunu 
kültürel soruna dönüşmüştür.53

21. yüzyılda bu sorun küresel karakter aldı. 
Sorunun sosyal içeriği, “İlerici aydınlarımızın 
(yazarlar, eleştirmenler, gazetecilerin ailelerinde) 
ailesinde çocukların ailelerle hiçbir manevi ba-
ğının olmadığını göstermesi… en başta atala-
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rından uzaklaşmayla” görülmüştür.54 Rusya’da 
da eğitim alan gençler sosyal- hiyerarşik yük-
selmede kısıtlı şansa sahiptiler. Ünlü Rus gaze-
teciV. Peçorin eğitim almış fakat benliğini ger-
çekleştirmede bir perspektif bulamayan genci 
böyle anlatmıştır: “İngiltere’de, Amerika’da öz-
gürlüğe yaşı yetmeyen bir genç 18 yaşına gel-
diğinde yurttaşlar arasında önemli bir yer edi-
niyor… Tüm yollar ona açıktır: bilim, sanat, 
ticaret, sanayi, tarım ve nihayet önemli müca-
deleleri ve büyük ödülleriyle siyasî hayat- iste-
diğini seç! Sınır yok… Köyünde odun kırarak 
başlıyor ve Washington’da cumhurbaşkanı ola-
rak bitiriyor! Ama ben 18 yaşımda ot gibi yaşı-
yordum- zar zor karanlıktan ışığa çıkıyordum: 
lâkin burada da biraz kafamı kaldırdım mı Rus 
dubinasıyla (sopa) darbeyi yiyordum”.55

Durum reform zamanında daha da keskin-
leşti. Bu zamanlarda eğitim geniş halk kitleleri 
için ulaşılabilir oldu. Sosyal-ekonomik gelişi-
min olmamasından dolayı topluma yararlı ola-
bilecek yer bulamayan çok sayıda eğitimli genç 
karışmaya başladı. Burada devlet bir taraftan 
aydınların sayını arttırıyor, diğer taraftan bu 
kesimin hiyerarşik amaçlarını tatmin edemi-
yordu. Bu durum dönemin bilim insanları ta-
rafından kaydedilmiştir. R. Fadeyev şöyle yaz-
mıştır: “Bizde de herkes İngiltere’deki gibi kendi 
hesabına eğitim alsaydı, yardım hakkında ko-
nuşmaya gerek kalmazdı. Fakat Rusya’da bu 
yardım burs şeklinde keyfi olarak dağıtılıyor, 
özellikle de alt tabakanın fakir ailelerine. Burs 
şeklindeki yem olmasa alt tabakaya mensup 
insanlar ekmek parası için başka yol arar, eşit 
olmadığı şartlarda efendiliğe soyunmaz ve bir-
kaç istisna hariç hayatının sonuna kadar aç 
yaşayıp, sosyal koşullara isyan ederek, Paris 

54 N. A. Berdyayev, Krizis intellekta i missiya intelligentsii// İntelligentsiya. Vlast. Narod. S. 187.
55 V. S. Peçorin, Zamogilnıye zapiski// Russkoye obşestvo 30. Godov XIX veka. M., 1989. S. 161-162.
56 R. Fadeyev, Ruskkoye obşestvo v nastoyaşem i buduşem. St. P., 1874. S. 63, 120.
57 L. Troçki, İ. Stalin, T. 2. M., 1990. T. 1. S. 20
58 P. B. Struve, İntelligentsiya i revolutsiya// Vekhi. S. 195.

ayaklanmalarına bütün ruhuyla sempati duy-
mazlardı. Onlara yabancı olan, hiçbir bağlan-
tıları, desteği olmayan bu ortama salınan suni 
şartlarda yetiştirilmiş gençler hayatlarına yıl-
larca sürecek sıkıntıyla başlıyor, bu da onları 
başarıya ulaşsa da bitmeyecek nefretle doldu-
ruyor… Klasik eğitim için bir sürü bina yapa-
rak tüm Rusya’yı üniversitelere iten bizleriz. 
Ve bu üniversiteli Rusyalılar endüstriyel bur-
juvaziye dönüşmüyor, topluca memur oluyor”.56

Entelijensiyanın sayısı sadece Ruslarla değil 
aynı zamanda Rusya’da yaşayan diğer etnoslar 
sayesinde de tezayüt ediyordu. Milliyetçi kenar 
köylerin rolünü L. Troçki Gürcistan örneğinde 
bu şekilde anlatmıştır: “Genç nesil soylular üni-
versite kapılarını çalıyor, Rusya’nın merkezinde 
pek ciddiye alınmayan kendi sınıflarına ait ge-
lenekleriyle Rus öğrencilerin radikal gruplarına 
dahil oluyorlar. Soylu ailelerden sonra oğlunu 
memur, polis, avukat ya da rahip yapmak is-
teyen daha zengin köylüler ve meşanlar (kü-
çük tüccar, zanaatkâr, kentliler vs.) geliyordu”.57

Devrim, gençliğin yaş özelliklerinin verimli 
bir zemine düştüğü toplumun bu kısmının ana 
mesleği haline gelmiş ve psikobiyolojik bir feno-
men olarak “ak sakallılara” yani iktidara yöne-
lik sosyal-yaş çatışmasına dönüşmüştür. Rusya 
kültüründe bu büyüme sürecini P. B. Struve 
gözlemlemiştir: “Burş (Alman bir öğrenci – V. 
B.) fazla alkol içiyor, kaba konuşuyor, rezillik 
çıkarıyor, ancak o alkol zevkini rengarenk dün-
yanın kederiyle süslemiyor. Sokak tabelalarını 
ters çevirerek ve lambaları kırarak o modern 
sisteme karşı gelmediğini sadece kabadayılık 
ettiğini biliyor. Bizde ise birahaneler ve hatta 
daha kötü yerlerde öğrenciler “Dubinuşka” ve 
“Ukaji mne takuyu obitel”i söylüyorlar”.58
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Dönemim yerli düşünürleri Rus toplumu-
nun esas çatışmasının nesiller arası çatışma ol-
duğunu açıkça gözlemlemiştir. “Günümüz Rus 
nihilistleri ortak çıkarımlarıyla değil yaş fak-
törüyle birleşen bir toplumdur. Rusya’da Ati-
na’daki gerontokrasi gibi sakallı ve sakalı daha 
çıkmayan partilere bölünmüştür”.59 Aynı çatış-
mayı L. Troçki’de Rusya’daki devrim süreçlerini 
karakterize ederken inceliyor: “Devrimci nes-
lin gençliği İşçi devriminin gençliği ile aynı za-
mana denk gelmişti. Bu 18-30 yaş arası insanla-
rın zamanıydı. Bu yaş üstü devrimcilerin sayısı 
çok azdı ve yaşlı sayılıyorlardı”.60

Rus toplumuna özel sosyal-yaş çatışması 
kültürel çatışma olarak da görülebilmekte-
dir. Eğitimle beraber Batı toplumunun değer-
lerini benimseyen gençler, yaşlı neslin kültü-
rünü reddediyorlardı. V. S. Peçorin anılarında 
Keseman’ı okuduktan sonra “tamamen aydın-
landığını”, Kant’ın eserlerinin “felsefi düşünce-
sinden sarhoş” olduğunu ve kendi kültürüne 
farklı bakmaya başladığını yazmıştır: “Bu kaba, 
hayvani hayatı, bu alçalmış varlıkları, allahsız, 
inançsız sadece para kazanıp yemek için yaşa-
yan, alınlarında yaratılana dair bir iz aramanın 
nafile olduğunu anladığım bu insanları gör-
düğümde ben öldüm! Ben kendimi bu insan-
larla hayatımı geçirmeye mahkûm edilmiş his-
settim… ben etrafımdaki her şeye karşı nefret 
yemini ettim”.61

İ. P. Kropotkin’in yazdıklarına göre onun çağ-
daşları “Voltaire ve Diderot hayranı babalarının 
sakin bir şekilde serfleri at ahırlarında kırbaç-
lama emri verdiği için azap çekiyorlardı… asil 
gençler hem ideolojik hem günlük hayatta iki 
asrı birden yaşamanın imkansızlığından dev-
rime katılıyordu”.62

59 R. Fadeyev, Russkoye obşestvo v nastoyaşem i buduşem. S. 18.
60 L. Troçki, Stalin, T. 1. S. 86.
61 V. S. Pçeorin, Zamogilnıye zapiski. S. 155, 173.
62 Sit. Po: F. A. Stepun, Proletarskaya revolutsiya i revolutsionnıy orden russkoy intelligentsii. S. 293.
63 P. B. Struve, İntelligentsiya i revolutsiya// Vehki. S. 192,197.
64 Sit. Po: N. A. Berdyayev, Russkaya ideya. S. 111.

Kendine has davranışsal stereotipi ve de-
ğerleriyle genç alt kültür tüm toplumu kapsı-
yordu. P. B. Struve’nin de yazdığı gibi, “halkı-
mızın yaşının genç olmasından dolayı gençlik 
bizde yaygınlaşmıştır, gençlik her Rusun haya-
tını başka yerlerdekinden daha etkili, anlamlı, 
parlak ve uzun müddetli etkisi altına almak-
tadır… Rus aydını için en büyük övgü “yaşlı 
öğrencidir”.63 Bu övgü yaşlı nesli genç davra-
nış modelini benimseye zorlayan sosyal pres-
tijli faktörlerden biridir. A. Herzen “Avrupa’da 
gençlik ve gençler yoktur. Saçları beyazlasa da 
hedefleri her daim genç olan gençlik ve genç-
ler Rusya’dadır” demiştir.64

İlk kez S. N. Bulgakov toplumda gençlerin 
hâkim duruma gelmesini anomali olarak be-
lirtmiştir. Bulgakov “Manevi pedokrasi- toplu-
mumuzun en büyük düşmanı ve aynı zamanda 
entelektüel kahramanlığın ana özelliklerinin 
abartılı bir biçimde semptomatik tezahürü-
dür. ‘Okuyan gençlerin’ fikirlerinin büyükler 
için yol gösterici olması tabii düzeni bozmak-
tadır (V. B.) … Tarihsel olarak manevi hege-
monya Rusya tarihinde gençlerin oynadığı 
öncü rolle, psikolojik olarak ise entelijensi-
yanın- hayalinde hâlâ okuyan bir genç olarak 
kaldığı- ruhsal gücüyle anlatılmaktadır… Fazla 
eylem ve program hazırlayan grubun yaş orta-
lamasının az olması faktörü yeterince dikkat 
çekmemiştir… “Öğrenci” devrim günlerinde 
entelijensiya için ortak isim olmuştur… Gele-
cekle ilgili kaygısı olanlar genç nesille ilgilen-
mektedir. Lâkin gençlere manevi olarak bağlı 
olmak, onlara yaranmaya çalışmak, fikirlerini 
dinlemek, onu kriter olarak değerlendirmek – 
bunlar toplumun manevi güçsüzlüğünün gös-
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tergesidir…Hristiyan aziz idealinin yerini dev-
rimde öğrenci imgesi almıştır”.65

Aslında F. Dostoyevski de aynı anomaliyi 
nesiller arası ilişkilerdeki sapmaların altını çi-
zerek “Ecinneler” romanındaki kahramanın 
dilinden anlatıyor: “Sakın asıl suçlu halk, sizin 
yaşlılar, aile babaları olmasın? O pisliklere onla-
rın engel olması gerekmez miydi? Çünkü bun-
lar hiç ciddiye alınmayacak adi, sersem tiplerdi, 
o kadar. Hiçbir yerde, hiçbir toplumda yalnızca 
polisin işi değildir bunların hakkından gelmek. 
Bizde herkes bir yere gittiğinde kendisini koru-
mak için özel bir polis görevlendirilmesini bek-
liyor. Asıl toplumun kendi kendinin koruması 
olduğunu anlamıyor kimse. (V. B.)”.66

Genç siyasî kültür ise ilk önce şiddet kullan-
maya meyillidir. N. Berdyayev’in dediğine göre 
gençler “ne olursa olsun toplumun hızlı, zorla 
bile olsa, toparlanmasını” istiyor.67

Ekim devriminden sonra Rusya’ya şiddete 
ve yaşlı neslin yetkisinin reddedilmesine da-
65 S. N. Bulgakov, Geroizm i podvijniçestvo. S. 51-52.
66 F. M. Dostoyevskiy, Besı. Sobr. Soç. T. 12. M., 1982. T. 9. S. 41.
67 N. A. Berdyayev, Krizis intellekta i missiya intelligentsii. S. 283.
68 A. Meşeryakov, Çitaya starıye ogonki// Znaniye-sila. 1991. № 8. S. 66.

yanan gençlerin siyasî kültürü hakimdi. A. 
Meşeryakov’un fikrine göre “20li yıllarda yaşlı 
ve genç nesil arasındaki çatışmalar gençlik kültü 
ve yaşlılığa karşı nefret şeklini almıştı”.68 İktidara 
gelen dünkü entelijansiya gençlerin tarafında 
durarak sosyal- yaş çatışmasını destekliyordu. 
Korkunç İvan zamanında, Kurbskoy’un iddia 
ettiğine göre, İvan sevdiği Fedor Basmanov’u 
babasını kesmeye zorladığı hadise gibi burada 
da Pavlik Morozov halk kahramanı olmuştu.

Sovyetler döneminde eğitimli genç neslin 
daha çok alt kesimlerinden olan ve devlete des-
tek olması için alınan kişilerden oluşan yeni 
tabakalar meydana gelmişti. Yürütülen bu si-
yasetle entelijensiya arasında belirgin işsizlik 
yoktu sadece genç uzmanlar çok düşük maaş 
alıyordu. Bu yüzden de çoğu genç diplomalarını 
saklayarak, vasıfsız ama daha fazla para kaza-
nabileceği iş bakıyordu. Çoğu az para kazansa 
da boş vaktinin kalmasından dolayı kapıcı veya 
bekçi olarak çalışıp aynı zamanda “sanatla ilgi-
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leniyordu”. Lâkin hem onlar hem ötekiler top-
lumdaki durumlarından aşırı rahatsızlık duyu-
yorlardı. Muhalif hareketi yetiştiren maya bu 
kişilerdi. 1970’li yıllarda entelijensiya yenileni-
yor, devlet “diplomalı kişilerin” hiyerarşik bek-
lentilerini karşılayamıyordu.

Sosyal-yaş denetimi “milyon yıllık” memur-
lukta bile bozulmuştu, bu da bu ortamda kendi-
lerine ‘zamanında’ sosyal toplumda yer bulama-
mış insanların, yani “sosyal” gençlerin artması 
neticesinde şiddetin de artmasına yol açmıştır.

Stalin döneminde bürokratik devlet siste-
minde sosyal-yaş dengesi siyasî baskı netice-
sinde, yani yaşlı neslin periyodik olarak görev-
den alınıp, yerine orta tabakadan genç neslin 
getirilmesiyle elde ediliyordu. L. Troçki şöyle 
yazmıştır: “Sovyet iktidarı ilk dönem eski dev-
rimci partiyi kariyercilerden temizledi; komi-
teler eski devrimci çalışanlardan oluşturulu-
yordu… Son yılların temizliğiyse tamamen eski 
devrimci partiye yöneliktir… Temizliğin kurban-
ları devrim an’anelerine sadık ve düşkün olan 
yaşlı devrimci nesildi… Altın gençliğin bu çete-
leri bile partiye veya Komsomol’a dahil edildi”.69

Entelijensiyanın partiye kabulündeki kısıtla-
malar, stabilize güç olarak görülen ve gerçekten 
de öyle olan partili-devlet yapısında sosyal-yaş 
çatışmasının azalmasına neden olmuştu. Bu-
nun sonucunda legal olarak yönetici sınıf içe-
risinde yaşlı nesille mücadele hakkı olan “genç-
lerin” partiye akımı duruyordu. Fakat bu siyaset 
yapı haricindeki gençlerin memnuniyetsizliğini 
arttırıyordu. Perestroykanın ilk etapları enteli-
jensiyanın SBKP üyeliği için şartları kaldırmak 
olmasına şaşırmamak gerek. Bu şartların kaldı-
rılmasıyla, entelijensiyanın daha sonra ünlü birer 
siyasetçi olan temsilcileri partiye akın etmişlerdi.

“Durgunluk yıllarında” bilhassa parti içe-
risinde sosyal-yaş çatışmasının düzenlenmesi 
69 L. Troçki, Stalin, T. 2. S. 214-215.
70 A. Nuykin, Vnimanıye! Vtorıye vıkhodat iz teni// Ogoniok. 1990. № 25. S. 6.

bozulmuştur. Bu ilk önce büyük ve orta hal-
kaların ilişkilerine hastır. Benim gözlemlerime 
göre (bu alandaki bilimsel araştırmaları bilmi-
yorum) 80’li yıllarda toplumda yönetim koltuk-
larında yaşlı erkekler oturuyor, 40 yaşında olan 
erkekler ise hala “erkek çocuk” gibi geziyor-
lardı. Sovyet entelijensiyası hiçbir alanda ken-
dini yenilemiyordu. Örnek olarak, 1990 yılında 
Ogonyok dergisinde yayınlanan “40 yaşındaki 
bölgesel bürokrat” tarafından yazılan anonim 
mektubu inceleyebiliriz. “Bürokrat” SBKP’nin 
çöküşünü sosyal-yaş çatışmasına bağlıyordu: 
“Neden bürokratlar ‘perestroykayı’ yasallaş-
tırdılar? ‘Perestroyka’ başladığında ben 36 ya-
şındaydım. Ben, bizim sayımımıza göre ikin-
ciydim. Benim üstümde, bir kişi daha vardı. 
O kişi 60 yaşındaydı. Ve tartışılmaz olan ger-
çek, baştakilerin tıbbi bakımlarının ve şartla-
rının iyi olmasından dolayı benim üstümdeki 
kişinin 15 sene daha o koltukta oturacağıydı. 
Ve dikkate alın ki ikinci olan ben de bir o ka-
dar daha görevde kalacaktım. Aynı durum tüm 
ülke için geçerliydi, çünkü baştakiler 1964 yılı-
nın kataklizmasından sonra böyle olmuşlardı. 
Geçen zamanda baştakiler yani birinciler ala-
bildikleri her şeyi almışlardı ve ‘bize’ yani ikin-
cilere bunu vermek niyetinde değillerdi. Birden 
Perestroyka ortaya çıktı! Kimileri için ekono-
minin iyileşmesi, kimileri için hukuk devleti, 
kimileri içinse glastnost ve çokçuluk demekti. 
Bizim içinse perestroyka, “bireysel” değil, yöne-
timin tehlikesiz ve sancısız yani ülke çapında 
yasalara uygun olarak bölünmesiydi”.70

Bürokratik devlet sistemine has olan bu 
tür çatışma onun dağılmasına neden olmuş-
tur. Örneğin, ordudaki “perestroyka” kahra-
manı, SSCB’nin askeri bürokratik elit tabakası 
ile bağlantısı olmadığı için general olamayacak 
albay rütbesindeki bir subaydır. İlgi çekici olan, 
“perestroykada” etkin faaliyet gösterenler 40-45 
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yaş arası kişilerdi ve bu yüzden de perestroyka 
“kırklı yaşlıların devrimi” olarak adlandırılmış-
tır. Görünen o ki, özellikle bu nesil yönetim-
den dışlanmayı, tam bir sosyal statü elde ede-
meme olarak görüyordu. Yaşlı neslin yönetim 
koltuklarını işgal etmelerinden dolayı o kol-
tuğa oturmak neredeyse imkansızdı.

“Perestroyka” döneminde nesiller arası ça-
tışma, bilhassa yaşlı bürokrasinin sosyal genç-
likle içtimai hakimiyet için verdikleri mü-
cadele, bürokratik devlet hiyerarşisinin tüm 
alanlarında açığa çıkmıştır. SSCB Halk Millet-
vekillerinin Birinci kongresinde bu çatışmayı 
gösteren birkaç formül dile getirildi. Birinciler 
yani yönetimdekiler muhalifleri “iktidara ulaş-
mak, toplumu idare etmek” arzusuyla, muha-
lifler ise onları iktidarı teslim etmeye istekli 
olmamalarıyla suçluyordu. Bu dönem enteli-
jensiyanın ‘apolitik’ temsilcileri, yeni siyasî ve 
devlet bürokrasisinde “eski kadronun yerine” 
yani “yönetime” geçmeye yöneldiler. Eski mu-
haliflerin, yani, yeni kurulan devlet-bürokratik 
sistem çerçevesinde hiyerarşik hedeflerini tat-
min etmeyi başaramayan, önceki hükümetin 
ideolojik karşıtlarının, kısa süre sonra komü-
nist bayraklar altında konuşan muhalefet saf-
larında kendilerine yer bulması da önemlidir. 
Ayrıca yeni bürokratik devlet sisteminde hiye-
rarşik merdivenlerde ilerleyen eski yönetici sı-
nıf temsilcilerinin ideolojik yönelimlerini çok 
hızlı değiştirdiğini de dikkate alalım.

Ünlü oyun yazarı E. Radinski Rusya’yı “İk-
tidar ülkesi” olarak tanımlamıştır. Bu fikrin 
devamı olarak “Rusya’yı iktidar hastası insan-
ların ülkesi” olarak tanımlayabilir ve bu “has-
talığın” bilhassa entelijensiya olarak adlandır-
dığımız tabaka olmak üzere büyük bir insan 
kitlesini etkilediğini söyleyebiliriz.
71 M.O. Herşenshon, Tvorçeskoye samosoznaniye// Vekhi. S. 96.
72 B. S. Elizarova, Rossiyskaya intelligentsiya-porojdeniye avtoritarnogo gosudarstva// İntelligentsiya v Rossii v 

istorii XX veka: neokonçennıye sporı. Ekaterinburg. 1998. S. 90-91.

Bu gözlemler sadece “kendi toplumunu” di-
ğerlerinden daha çok duyumsayan sanatkârlara 
değil dönemin bilim insanlarına da hastır. Me-
sela, M. O. Herzensohn entelijensiyanın davra-
nışlarını inceleyerek böyle demiştir: “İlk bilinçli 
düşüncenin oluşmasıyla entelektüel kişi siyase-
tin kölesi oluyor”.71 Çağdaşımız B. S. Elizarova 
“durgunluk dönemi” entelektüel “gönlünün” 
iktidarla bağlı endişelerle dolu olduğunu dü-
şünüyor: “Muktedirler karşısında korku ve ik-
tidar arzusu yani en uç tezahürlerde iktidarda 
olma arzusu…”.72

Yani genel olarak “periferik sistemlerde” en-
telijensiya ve iktidar çatışması, kültürel nakli 
sağlayan genç ve yaşlı nesil arasındaki doğal 
uyum sisteminin bozulması sonucunda artan 
sosyal patolojiyi yaratan an’anevî toplumun 
modernleşmesinden beslenmektedir. Bu düzen 
entelijensiyanın yenilenmesi ve sosyal gençle-
rin çoğalması neticesinde bozulmaktadır. Özel-
likle bu “genç” gruplar yüzünden “ak sakallara” 
yani “adalet”i sağlamada başarısız olan, bir bi-
reyin hayatının “normal” sürekliliği, güç yöne-
timi işlevlerinin belirli bir aşamada elde edil-
mesini sağlayamayan iktidara karşı toplumsal 
saldırganlık yoğunlaşıyor.

Bu çatışma ahlâkî ve manevi kategorilerde 
(entelijensiya tarafından da) “donanımsız”, “ca-
hil”, “ahlaksız” Ortodokslar ve daha eğitimli, 
ilerici kesim (entelijensiya) arasındaki müca-
dele olarak algılanmaktadır.

Dikkat edelim ki, benim vardığım sonuç 
“genç” sosyal statüyle beraber “periferik” en-
telijensiyanın biyolojik yaşına rağmen uygun 
olan psikolojik statüyü de kazandığı yönün-
dedir. Benim düşüncelim arasında bu tez te-
mel sayılmaktadır.

Gerçekten de insan davranışıyla ilgili ince-
lemeler, insanlarda psikolojik ve biyolojik yaş 
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arasında sıkı bir bağ olduğunu ve psikolojik ya-
şın kişinin sosyal yaşıyla ilişkili olduğunu ispat-
lamaktadır. Bu tür incelemeleri Rus entelijen-
siyasının davranış modelini karakterize eden 
“vekhiciler”de de bulabiliriz. S. N. Bulgakov’un 
entelijensiyanın tüm hayatları boyunca “eğitim 
gören genç” olarak kaldıkları yönündeki söy-
lemine D. S. Merejkovsky’nin iddiasını da ek-
leyelim: “kalplerine güneş doğan fakat fikirle-
rinde hâlâ alacakaranlık olan, kalplerinde alev, 
fikirlerinde soğuyan sıcaklık… kalplerinde çağ-
layan gençlik, fikirlerinde sinmiş yaşlılık” olan 
“genç yaşlılar”.73 B. S. Elizarova entelijensiyamı-
zın yukarıda bahsettiğimiz “durgunluk döne-
mindeki” psikolojik deneyimlerini tavsif ederek 
aynı zamanda onları “ergenlik” psikolojisinin 
birer vasfı olarak değerlendiriyor: “Galiba, daha 
çok aşırı “vicdanlılık” ve psikolojik yorgunluk 
olarak algılanan zıt özelliklerin kombinasyonu 
ergen psikolojisi için karakteristiktir…”.74

Sonuç olarak kendi gözlemlerim ve psiko-
lojik deneyimlerime dayanacağım. Bu çıkarım-
ları 80’li yıllarda askeri hazırlığa çağrıldığım za-
man yapmıştım. O zamanlar “partizanlık” için 
ortalama 30 ilâ 50 yaş arası kişiler çağrılmıştı. 
Çoğu bunun geçmişe yani askerlik yıllarına 
yapılan bir yolculuk olduğunu kabul etmişti.

Aynı sonuca, belirli bir yaşa gelmiş “sivil ha-
yatta” yüksek sosyal statüye sahip kişilerin bu 
durumda kendilerinden yaşça küçük askerlerle 
tartışan, Moskova yakınlarındaki küçük kasa-
balara genç kadınlarla buluşmak için “çarşı iz-
nine” çıkan, memurlardan gizli alkol içip, “genç-
likleriyle” övünen genç askerler gibi davranan 
insanları gözlemleyerek varabiliriz. Kısacası, 
bu durum “deney” yapılan kişilerin “gençliğe 
73 D. S. Merejkovskiy, Gryaduşiy kham. S. 102.
74 B. S. Elizarova, Rossiyskaya intelligentsiya… S. 90-91.
75 D. S. Merejkovskiy, Gryaduşiy kham. S. 102.
76 M. O. Herşenshon, Tvorçeskoye samosoznaniye. S. 85.
77 a.g.e., S. 90.
78 a.g.e., S. 95.

dönerek” statülerine uygun şekilde davran-
dığı “zaman makinası” hikayesine benziyordu.

“Periferik” entelijensiyanın bünyesindeki 
gençlere has agresiflik, sabırsızlık, nihilizm 
gibi davranış modelleri içeren psikolojileri yaş 
sistemini kullanarak, Avrupa’nın “yetişkin ru-
hunun” yaratılmasının meyvesi olan hümanist 
değerlerin elde edilmesine yönelik kendi tu-
tumları ile kaçınılmaz olarak çatışmaya girer.

Bu değerler radikaldir, fakat değerler teme-
line dayanarak oluşan davranış doğal psiko-
biyolojik reaksiyonların bastırılmasını içerir. 
Entelektüelin psikolojisindeki bu katmanlar 
Merejkovski tarafından “kalplerdeki coşkun 
gençlik” ve “fikirlerdeki mütevazi yaşlılık” ola-
rak karakterize edilir.75

Rus entelijensiyasının psikolojisinde her iki 
seviyenin varlığını gören “vekhiciler” Rus ente-
lijensiyasına özgü psikolojik patoloji fikrini for-
müle etmişlerdir. Mesela, M. O. Herzenshon 
böyle yazmıştır: “Biz, hepimiz, tüm Rus ente-
lijensiyası, biz insan değiliz, biz sakatız ve çir-
kinliğimiz geri kalmışlığımız değil… bu çirkinlik 
kazayla ve zoraki olmuştur. Biz sakatız çünkü 
bizim zihnimiz trenden kopan buharlı loko-
motif gibi uzağa ve boşluğa gitmiş, duygusal-
iradeli hayatımızı boşlukta bırakmıştır”.76 Her-
zenshon Rus entelektüelinde “duygusal-irade 
merkezinin bulunduğunu ve bu merkezin de-
rinliklerden kendi kararlarını göndererek, he-
defe doğru ilerlettiğini” söylüyor.77 Yazara göre 
bu “merkez” halk kültürüyle, entelijensiyanın 
anlattığı değerler ise Avrupa kültürüyle motive 
edilmiştir: “Tarihçi Rus toplumunun hayatını 
iki farklı yönden yani fikrî ve günlük yaşam-
dan ele alsa yanlış yapmış olmazdı, çünkü bu 
ikisi arasında ortak hiçbir şey yoktu”.78
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Daha sonra “periferik” entelijensiyanın bu 
tür psikolojik özellikleri diğer bölgelerde de gö-
rülmüştü. F. Fanon, Avrupa kültürünün, Afrika-
lıların ama en çok da Avrupa değerlerinin daha 
fazla etkisini gösterdiği entelijensiyanın psiko-
lojisine muzır tesir ettiği sonucuna varmıştır.79

Hint düşünür ve yazar C. Nehru’nun endi-
şelerini belirttiği yazılar ilgi çekicidir: “Ben Batı 
ve Doğu’nun mucizevi karışımına dönüşmüş-
tüm, her yerde yabancı, evde bile, her yerde. 
Muhtemelen, benim fikirlerim ve davranışla-
rım Doğu’dan çok Batıya yakındır fakat Hindis-
tan beni, tüm evlatlarını farklı yollarla kendine 
çekiyor; Ve bilinçaltımda bir yerlerde yüzlerce 
Brahman neslinin hafızası yatmaktadır… Ben 
Batıda yabancı bir gezginim, ben oraya ait ola-
mam. Lakin kendi ülkemde de beni zaman za-
man sürgündeymişim hissi sarıyor”.80

“Periferik” entelijensiyanın belirtilen özel-
likleri yani devrimciler tarafından ilan edilen 
idealler ile tam tersini temsil eden uygulama 
arasındaki kırılma, beni devrimin irrasyonel 
olması sorununun çözümüne yaklaştırdı. Bu 
soruna zamanında N. Berdyayev dikkat çek-
miş ve şöyle yazmıştır: “Devrimciler rasyonel 
hedeflerin peşinden giderek onlar için devrim 
yapabilir, fakat devrim her zaman irrasyonel 
güçlerin artmasıyla bağlantılıdır”.81

Çoğu ekonomistlerin de düşündüğü gibi, 
Ekim devrimi Rusya’nın doğal gelişen pazar 
ilişkilerini keserek, sosyal ekonomik gelişimini 
frenlemiştir. Devrimin hümanist hedefleri, bi-
lindiği gibi, sonradan ülke halkına karşı eşi gö-
rülmemiş şiddete dönüşmüştür.

Bağımsızlık uğruna mücadele döneminde 
milliyetçi-kurtuluş hareketlerinin liderleri Af-
rika devletlerinin hızlı gelişimini öngörüyor-
lardı. Onların düşüncelerine göre mücadele ka-

79 Fannon F. 1) Peau Noir, masques blancs. Paris, 1965. 2) Les damnes de la terre. Paris, 1966. 3) Sociologie d’une 
revolution. Paris, 1968.

80 Nehru J. Toward Freedom: An Authbiography of Jowaharlal Nehru. N. Y„ 1945. P. 449.
81 N. A. Berdyayev, Sudba Rossii. St. P., 1918. S. 106.

zanıldığı takdirde sosyal ekonomik geriliğin en 
önemli nedeni olan sömürgeye son verilecekti. 
Bununla birlikte, 40 yıl bağımsızlıktan sonra 
bile kıtanın çoğu ülkenin ekonomik göstergesi 
sömürgecilik döneminden daha düşük. Afrika 
devletleri bağımsızlığın ilk yıllarında (60’lı yıl-
ların başları) demokratik siyasal sistemleri ka-
bul etseler de 70’li yıllarda bu sistemlerin ye-
rini tek partili rejim ve askeri diktatörlük aldı.

Çoğu BDT üyelerinde, otoriteryanizmin sos-
yal ve politik pratikte yeniden canlandırılma-
sıyla ilgili benzer süreçler gözlemlenmektedir. 
SSCB’nin eski devletlerinin sosyal ekonomik 
perspektifleri “halk cephesi” liderlerinin ba-
ğımsızlık kazandıkları takdirde hızlı ekonomik 
atılım sözlerine rağmen ağlanacak durumda-
dır. Onların bağımsızlık sürecindeki on yıllık 
gelişimi bu sonuca varmamızı sağlamıştır. “Pe-
restroyka” döneminde yapılan rasyonel analiz-
ler de SSCB devletlerinin birbirleriyle ekono-
mik bağlantıları kestikleri takdirde onları sosyal 
ekonomik felakete götüreceğini gösteriyordu.

Bu tür gerçekler her iki dönem devrimcileri-
nin gerçekten de farklı hedefler göstererek, sin-
sice iktidarı ele geçirme ve ondan faydalanma 
planları yapmaları onların ikiyüzlülük ve hile 
ile suçlanmalarına temel teşkil ediyor. Fakat 
son devrimci dalgasını gözlemlemem ve geç-
mişe dayalı gerçekler bu bakış açısını reddet-
mektedir. Bu insanlar gerçekten de ne kendi 
ne de başkasının gücünü ve hayatlarını belir-
ledikleri hedeflere ulaşmak için sakınmadılar.

Devrime has olan irrasyonel vasfı açıklama 
girişiminde L. Gumilev bulunmuştur. Gumilev’e 
göre devrimler “Etnogenez” sürecindeki bir et-
nosun deneyimlediği “tutkulu sarsıntılardır” ve 
başkalarının adına kendilerini feda etme gereği 
ile hayatlarını tek bir amaca ulaşmaya adayan 
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farklı zihinsel yapıya (“tutkular”) sahip insanla-
rın faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çık-
maktadır.82 Gumilev’e göre, bir neslin tutkulu 
olması içerisindeki kişilerin tutkusuna bağlıdır. 
Bu arada “tutku” bulaşıcıdır. Tutkulu insanla-
rın yanında bulunan sakin insan (daha çok im-
pulsiv kişiler) tutkulu gibi davranmaya başlar”.83

Devrimin gerçekten de farklı zihinsel yapıya 
sahip insanları yani Gumilev’in de yazdığı gibi 
farklı psikolojik özellikleri olan karizmatik li-
derleri ön plana çıkardığı fikrine katılmak ge-
rekir. Onlar farklı psikolojik özelliklere sahip, 
takıntılı fikirleri olan ve çevresindeki insanlara 
bu fikir ve duyguları bulaştırma özelliğiyle se-
çilen kişilerdir. V. M. Bekhterev bu tür insan-
ları klinik şartlarda inceleyebilmiştir.84 Dev-
rimci liderlerimizin (özellikle Lenin ve Stalin) 
davranışlarını gözlemleyen kişiler, bu tür in-
sanların farklı psikolojiye sahip oldukları fik-
rini onaylamaktadır.85

Fakat L. Gumilev iki özel soruya cevap ver-
memektedir: Birincisi nesilde bu tür “tutkulu” 
kişilerin sayısının artmasının nedeni nedir ve 
ikincisi bu “tutkulu” kişilerin insani idealleri 
neden sonra tam tersine dönüşmektedir? Ya-
zar göre, “tutkulu” kişilerin hareketleri, kont-
rol edebildikleri sürece faydalıdır. Ancak bu 
kontrol kaybedildiğinde hareketleri toplum 
için yıkıcı olmaktadır. Gumilev bu bağlamda 
şöyle yazmaktadır: “Bazen “ısınma” yani tutku-
nun makul hedef kontrolünden çıkarak yaratıcı 
güçten yıkıcı güce dönüşmesi mümkündür”.86 
“Isınma” nedenleriyse yazarın ilgi alanına gir-
memektedir.

Benim hipotezimden yaptığım çıkarım bu-
dur: L. Gumilev’in tutkulu adlandırdığı in-
82 L. N. Gumilev, Etnogenez i biosfera zemli. 1990. S. 273-280,282.
83 a.g.e., S. 276.
84 V. M. Bekhterev, Vnuşeniye i eqo rol v obşestvennoy jizni. St. P., 1908. S. 100-111.
85 V. V. Boçarov, O kulturno-psihologiçeskih istokax russkogo totalitarizma// Ugol zreniya. Oteçestvennıye vos-

tokovedı o svoyey strane. M., 1992. S. 201-203.
86 L. N. Gumilev, Etnogenez i biosfera zemli. S. 282.
87 İ. A. Miloslavskiy, Nauka i uçyonıye lyudi v russkom obşestve// Pravoslavnıy sobesednik. 1879. Fevral. S. 135.

sanların sayı ve yetkisinin artmasının nedeni 
toplumda sosyal gençlerin yoğun olarak çoğal-
malarıdır. Yukarıda belirtilen nedenlerin bir so-
nucu olarak ortaya çıkan ve L. Gumilev’in de-
yimiyle, toplumun “tutkululaşması”na neden 
olan bu tür sosyal patolojidir. “Tutkulu” kişile-
rin psikolojisi biyolojik yaşlarına rağmen şid-
det ve nihilizm gibi genç davranışsal modelle-
riyle tavsif edilebilir. Bu modeller, özelliklerine 
göre, Batı siyasal kültürünün değerlerine daya-
nan rasyonel özlemleriyle uyuşmayan “duyu-
sal-istemli bir çekirdek” (öncelikle entelijen-
siya) oluşturuyor.

Bu yüzden de entelijensiya sloganlarında 
ileri sürdükleri hedefleri takip ederek, ger-
çekte davranışlarını farklı bir kültüre göre be-
lirlemektedir. İ. A. Miloslavski’nin de dediği 
gibi, “memleketimizde bilim ve hayat Avru-
pai olsa da işler tam Rus, hatta Petro öncesi 
dönem işidir”.87 İ. A. Miloslavski, siyasî elit ta-
bakanın hayatı sürekli Avrupai ideallere göre 
şekillendirme hevesini günümüzde sık sık kul-
lanılan bir ifadeyle özetlenmiştir: “Daha iyisini 
yapmak istiyorduk, her zamanki gibi yaptık”.

Kısacası, devrimcilerin davranışlarının ir-
rasyonelliği nesneldir, yani onların iradelerine 
ve bilinçlerine bağlı değildir. Aynı zamanda 
devrimi gerçekleştiren de irade ve bilince sa-
hip kişilerdir.

Bu kişiler her şeyden önce, belirli bir dav-
ranış türü için “programlanmış” olmanın, te-
mel nedenlerinin, yani sistemik nedenselliği-
nin farkında olmayabilir ama aynı zamanda, 
insan davranışı daima bilinçlidir (zorunlu ola-
rak hedefe yönelik olduğu anlamında). İnsan-
ların bu tür içsel motivasyonlarını anlamak için 
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onların irade ve bilinçlerinin ne kadar uydu-
ğuna bakmak gerekir. Bu mesele bir taraftan 
ananevi zihniyet, diğer taraftan Avrupa rasyo-
nalizmi çerçevesinde çözülebilir.

Ananevi psikolojinin entelijensiyanın dav-
ranışına olan etkisi, zamanında “Vekhiciler” 
tarafından görülmüştü. Fakat, tarihsel psiko-
lojinin çözülmemiş sorulardan dolayı, onların 
gözlemleri bilimsel açıklamadan daha çok sa-
natsal-görsel imge niteliği taşımaktadır. Me-
sela, N. Berdyayev Rus entelijensiyasının “ma-
nevi hayatında doğal ekonomi”, “alt tabakalarda 
üst tabakaları da içinde çeken karanlık irras-
yonellik” ve “insan hayatının köklerinin içinde 
bulunduğu karanlıktan” bahsetmiştir.88 Fakat 
“zirve”, üst tabaka” ve “alt tabakaya hâkim ışık-
sız karanlığın” bağlantısı öyle kolay açıklana-
mazdı. 20. Yüzyılın 20-30lu yıllarında tarihsel 
psikolojinin gelişmesiyle ananevi düşüncenin 
özellikleri ortaya çıkmıştır. Ananevi düşünce 
“duygusal-istemli çekirdek” ya da “bilinçsiz” 
kültürsüz bireylerin davranışlarını belirler ve 
aynı zamanda, Batı kültürünün sembollerini, 
zihinsel faaliyetin özünde bulunan algoritma-
sına göre uyarlar.

L. S. Vygotsky an’anevi düşünceyi (arkaik) 
“eleştirel düşünce” olarak tanımlar. Vygotsky 
böyle entelektüel için tüm olayların ve nesne-
lerin görünmeyen maddi bir bağla bağlandığı, 
gerçekte bu bağ ve etkinin olmamasına rağ-
men birbirlerini etkiledikleri bütünsel dünya 
görüşünün karakteristik olduğunu düşünü-
yordu. Bu bağlar entelektüel tarafından bi-
linçsizce rastgele, yaşanın olayların duygusal 
temelinde, fakat bilincin neden-sonuç ilişkisi 
içerisinde oluştuğunu kabul ederek kurulmak-
tadır. Dünyanın böyle resmedilmesi, bilim ada-
88 N. A. Berdyayev, Sudba Rossii, S. 27, 53, 54, 112.
89 L. S. Vygotsky, Problemı razvitiya psihiki// Sobr. Soç. V 4 t. M., 1983. T. 3. S. 256.
90 L. S. Vygotsky, A. R. Luriya, Etyudı po istorii povedeniya. M., 1930. S. 116.
91 N. A. Berdyayev, Filosofskaya istina i intelligentskaya Pravda// İntelligentsiya. Vlast. Narod. S. 28.
92 M. O. Herşenshon, Tvorçeskoye samosoznaniye. S. 39.

mına göre, “nesnel tutarsızlık ile öznel evren-
sel bağlılık” ile karakterize edilir.89

Bu düşünce bazen “sihirli düşünce” olarak 
da bilinmektedir. Sihirli düşünce “fikirler üze-
rinde gücü eşyalar üzerindeki güç olarak algıla-
yan kültür fenomeni olarak ortaya çıkmaktadır. 
Burada doğal yasalar yerini psikolojik olanla de-
ğiştirir ve mantıken yakın olanlar ilkel bir insan 
için de anlaşılır olur”.90 Bu tür düşüncenin yasa-
larına göre bireyin etrafındaki dünya tamamen 
ona yönetilebilir görünmektedir ve bu dünyada 
istediği yöne doğru bir şeyler değiştirmek için 
insanı onu çevreleyen her şeye bağlayan maddi 
bağları etkilemesi gerekir. “Rastlantı” diye bir 
şey yoktur. Tüm hadiseler kişinin davranışla-
rının sonucudur. Kişi özel prosedürleri (sihir) 
yoluyla, ihtiyaç duyduğu sonucu elde etmek 
için belli bağları aktifleştirebilir. Araştırmacı-
ların modernleşen toplumda entelijensiyanın 
davranışı hakkındaki gözlemleri ananevi (ya 
da sihirli) düşüncenin, Batı uygarlığının de-
ğerlerini, zihinsel faaliyetin örgütlenme ilke-
lerine uygun olarak uyarladığını göstermekte-
dir. Mesela, “Vekhiciler”

Rus entelijensiyasının bu bakış açısının bü-
tünlüğünü, bölünmezliğini gözlemlemişlerdir. 
N. A. Berdyayev “bizim entelektüel gençliğin 
hayatın tüm sorularına cevap veren, teori ve iç-
timai tecrübeyi kendinde birleştiren dünya gö-
rüşüne ihtiyacı var” demiştir.91 Herzenson’un 
gözlemlerine göreyse “soyut rasyonalizme (yani 
pragmatik hedeflerle bağlantılı olmayan- V. B.) 
karşı düşmanlığı akademik düşünür olan Rus 
filozoflarında bile bulabiliriz”.92

Bu düşüncede büyülü gücün rolü, “bilim 
kültüyle” yer değiştiriyor. Burada bilim, dün-
yayı tanıma ve gerçeği bulmak için araç değil 
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dünyayı insanın istediği yöne doğru değiştire-
bilen mutlak güçtür. “Periferik” entelijensiya-
nın bu dünya görüşü ve bilime karşı tutumu, 
modernleşen toplumların sosyopolitik tecrübe-
sinde “hep kazanan”, “hakikaten sadık”, “güçlü” 
olan “toplumun bilimsel yönetimi” olgusu, on-
ların yeniden şekillenmesine (bakış açısı) da-
yanıyordu. Tüm bu teoriler kendi “zeki yara-
tıcısına” (veya “baş ruhanisine”) sahip, onun 
adını taşımakta (Leninizm, stalinizm, mao-
izm, mobutizm vs.) ve bu devletlerin yöneti-
cileri çeşitli statüler arasında muhakkak hoca 
statüsü de almaktadır.

Bilimin gücünü ve “rastlantının” varlığını 
kabul etmeyen düşünce tarzına göre dünya 
tamamen yönetilebilirdir. Buna sadece “bilim-
sel olmayan”, “bilime karşı” bakış açısına sa-
hip kişilerde bulunan “yalancı bilimin” gücü 
karşı koyabilir. Ve burada, hakikatin arayışın-
daki tartışmalardan bahsetmiyoruz, çünkü 
zaten “yaratıcının bilimsel teorisinde” kişileş-
tirilmiştir. Kötülük barındıran gücün taşıyıcı-
ları “halk düşmanı” olarak öldürülmektedirler, 
çünkü onların fikirleri de fizikseldir (onların fi-
kirleri topluma yıkıcı tesir göstererek huzuru 
bozmakta ve “kaosa” yol açmaktadır). Bu kül-
türel düşünce çerçevesinde “kötülüğün” yok 
edilmesi şiddet olarak görülmemekte, hatta 
bu kutsal gücün birincil görevidir. İlginçtir ki, 
böyle zihniyete sahip toplumda kurbanlar da 
iktidarın bu tür davranışını meşru bulmakta-
dır. Gerçekten de büyücü kötü gücün taşıyı-
cısı olduğunu bilmeyebilirdi. Kötü gücün bu 
veya diğer kişide var olduğunu belirlemek ve 
toplumu onun yıkıcı etkisinden korumak ik-
tidarın (yani şifacı daha sonra kutsal lider) gö-
reviydi. L. Kindrova 1970’li yıllarda Afrika’da 
bulunduğu dönemde şahit olduğu olayı anlat-
mıştır. Afrika sakinleri bir kadının büyü yaptı-
ğından şüphelenmişlerdi (düşünceye göre bir 
93 L. Kindrova, V ritmah Çornoy Afriki. M., 1985. S. 58-65.
94 İ. Klyamkin, Poçemu trudno govorit pravdu// Novıy mir. 1989. № 2. S. 206.

kişi birdenbire hastalanamazdı!). Şifacı çağ-
rılmış, o da kadına itiraf edene kadar işkence 
etmişti. Olaya şahit olan Avrupalı papaz, izle-
yenleri insanlara bu tür işkence yapılmaması 
gerektiğine ikna etmeye çalışmıştı. Dinleyici-
ler ona hak vermiş ve papaz kadını bırakma-
larını önerdiğinde, öfkelenmişlerdi: “Sonuçta, 
kadının kendisi her şeyi itiraf etti!”.93

“Parti, Troçkistlere, sağcı, burjuva milliyet-
çilere karşı büyük harika iş çıkardı, ideolojik 
olarak Leninizm’in tüm düşmanlarını mağlup 
etti… Bir anlık düşünelim… sağ kanat kazan-
mış olsa ne olurdu… kapitalist çevreye karşı si-
lahsız ve güçsüz kalırdık” (SBKP’nin 20. Top-
lantısında N. S. Kruschov’un konuşmasından. 
(Alıntı: Burlatsky F. Liderler ve danışmanlar. 
M., 1996. S. 96).

Bu kültürde işkence şiddet değil gerçeği öğ-
renme, etrafındakiler ve kendisi için onu kö-
tülükten kurtarma aracı olarak görülmektedir. 
Orta çağdaki “cadı avı” bu düşünce tarzı üze-
rinde kurulmuş ve izleri bizim bilincimizde 
Stalin döneminde bile kalmıştı. Bu bağlamda, 
ilk başta köylü olan sonradan eğitim alarak yö-
netici sınıf temsilcisi olmuş ve sürülmüş kişi-
nin davranışı örnek gösterilebilir: onu hapse-
derlerken o böyle demiştir: “Eğer devlet benim 
halk düşmanı olduğumu düşünüyorsa demek 
ki ben halk düşmanıyım”.94

Sovyet insanlarında da tesadüfün olma-
dığı, toplumun hayatındaki tüm olumsuzluk-
ların “karanlık güçlerin” faaliyetinin sonucu ol-
duğu eminliği vardı.

Stalin dönemi kurbanlarıyla “perestroyka 
öncesi” yapılan konuşmalarda onlara yapılan 
yanlıştan bahsetseler de “kötü güce” dönüşen 
“halk düşmanlarının” varlığını inkâr etmiyor-
lardı. Herkesin refahı adlı bilimsel kavramın 
gerçekleştirilmesine engel olan düşmanların 
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takibatı anlayışı Sovyet döneminde de görül-
mektedir. İ. Andreyev, daha önce insan hakları 
mücadelesi kurbanlarından ve SSCB’den çık-
tıktan sonra Gürcistan’ı yöneten, iyi eğitimli 
muhalif, Gamsahurdiya hakkında tezahürle-
rini böyle anlatmıştır: “İktidara geldikten sonra 
Gamsahurdiya kendisine karşı yapılanların ay-
nılarını muhaliflerine yapmaktadır… Cumhur-
başkanını dinler, gazete okur, televizyon prog-
ramı izlersen Gürcistan’ın düşmanlarla dolu 
olduğunu düşünebilirsin… Rusya’nın ilk ajanı 
bulundu, ajan “Svoboda” (Özgürlük) radyosu-
nun muhabiridir”.95

An’anevî zihniyete göre “halk düşmanları” 
bedenlerindeki “kötü güçle” beraber yok edil-
melidir. Düşmanlar adetlere uygun olarak gö-
mülmemektedir. Çünkü adetlere uygun gö-
mülürlerse topluma yıkıcı tesir göstermeye 
devam edeceklerine inanılır. Hatırlayalım ki, 
Bolşevikler bu inanca dayanarak çarlık men-
suplarını öldürmüş ve defnetmişlerdir. Aynı 
durum Stalin represiyası kurbanlarının gizlice 
gömülmesi için de geçerlidir. Etiyopya uzmanı 
arkadaşımın verdiği bilgilere göre imparator 
Hayle Selasiye’nin bedeni de adetlere göre de-
ğil ve halktan gizli gömülmüştür. Aynı kaderi 
dış düşmanlar da paylaşmıştır. Hitler’in kalın-
tıları da ilk başta gizli gömülmüş daha sonra 
yakılmış ve Ren nehrine atılmıştır.

Afrikalıların an’anevî zihniyeti Avrupalı sö-
mürgecilerin davranışlarını belirliyor, sadece 
“yerlilere” yok edilen muhalif liderlerin kalın-
tılarını gömmelerini yasaklamakla kalmayıp, 
aynı zamanda kalıntıları metropole götürüyor-
lardı. Aksi halde, efsanevi ataların mezarları 
halkı sömürgecilere karşı savaşmak için ilham 
vermeye devam ediyordu. Afrikalılar mezarda 
adetlerini yerine getirerek “atalarının ruhları-
nın” onlara galibiyet getireceğini düşünerek el-
lerindeki ilkel silahlarla savaşa gidiyorlardı. Bu 
95 İ. Andreyev, Gruziya-leto 1991 goda// İzvestiya 1991. 12 iyula.
96 V. V. Boçarov, Vlast. Traditsii. Upravleniye. S. 156.

yüzden de savaş zamanında yerli halk, kalıntı-
ları kendi topraklarında gömmek için izin iste-
dikleri görülmüştür. Bunun Avrupalılara karşı 
savaşta onlara başarı getireceğine inanılıyordu.96

Bilimin gücün yerini aldığı modernleşen bir 
toplumda “eğitim” nitelikleri, bu kültürün sa-
hiplerinde iktidarla bağıntılıdır. Eğitim almada 
esas motivasyon alınan bilginin toplumun yara-
rına kullanılması değil, “bilim kültüne” girmek 
için maddi sembolü olan diplomayı almaktır.

“Diploma hastalığı” gelişen ülkelere özel 
hadisedir. Bu “hastalığın” özü, eğitim sertifika-
sının değerinden fazla abartılmasıdır. Bu du-
rumun normal tezahürü gençlerin herhangi 
bir meslekle ilgili yüksek eğitim sertifikası al-
mak, aşırı tezahürü ise diplomaların sahte ol-
ması veya rüşvetle alınmasıdır. Sertifika sosyal 
statüyü almak için araç veya sembol olarak gö-
rülmektedir.

SSCB’de partili devlet hiyerarşisinde (özel-
likle Birliğin son yıllarında) statü, muayyen bir 
eğitim düzeyine bağlıydı (mesela, SBKP ilçe 
komitesi sekreterinin doktora adayı, bölge ko-
mitesi sekreterininse doktor olması gerektiği 
düşünülüyordu). SSCB dağıldıktan sonra yeni 
kurulan devletlerin başına bilimsel dereceleri 
olan kişiler seçilmişti.

Günümüz Rusya’sında “yöneticilerin” tez sa-
vunması çok yaygındır. Bu durum kendi oto-
ritesini “bilim kültürüne” başvurarak sağlam-
laştırmaya çalışan muhalif siyasî liderlerde 
karakteristiktir. Doktora tezlerini G. Züganov ve 
V. Jirinovski savunmuştur. G. Yavlinski’nin seçim 
öncesi reklam kampanyası insanları Rusya’da 
“hakkettikleri hayatı” yaşamak için ülke yöne-
timine ekonomist bir bilim adamının gelmesi 
gerektiğine inandırmaya çalışıyordu. Kısacası, 
modernleşen toplumda “bilim kültüne” baş-
vurma, üstün rasyonel bir öneme sahiptir. Bu 
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“kültün” taşıyıcıları (entelijensiya) ananevi dü-
şünce tarafından doğal ve toplumsal olaylara 
etki edebilen güç taşıyıcısı olarak kabul edil-
mektedirler. Entelijensiyaya karşı bu tür yak-
laşım özellikle Afrika’da görülmüştür. Orada 
halk öğretmenlere genellikle şifacı ve büyü-
cülere danıştıkları sorunları danışmaya başla-
mıştı (örneğin, yerel çatışmaları çözmek veya 
nazarın temizlenmesi).97

Devrimcileri iktidar için mücadele zama-
nında farklı değerleri savunup devamında de-
ğerlerin değişmesinden dolayı kurnazlıkla suç-
layanlar bu değerlerin nasıl anlaşıldığı, kimin 
belirlediği ve söz verilenler için ne anlama gel-
diğini kendilerine sormuyorlar.

Soru farklı şekilde de sorulabilir: entelijen-
siyanın halkın siyasî seferberliği için kullandığı 
araç nedir? Ampirik verilere bakacak olursak 
bu aracın Batılı siyasî ve kültürel değerlere da-
yanan sloganlar olduğu fikri asılsızdır. Ampi-
rik verilere göre bağımsızlık, demokrasi, hukuk 
devleti (Batılı siyasî kültürde) anlayışlarının 
gerçek anlamı halk tarafından tam olarak an-
laşılmamakta ve ananevi kültürün değerlerine 
göre değişmektedir.98

Mesela, “bağımsızlık” ve “özgürlük” sömürge 
halkın çoğunluğu tarafından entelijensiyanın 
düşündüğü hızlı modernleşme değil, vergile-
rin kaldırılması ve sömürge öncesi döneme 
dönmek olarak anlaşılmaktaydı. Görünen o 
ki, SSCB’de de “demokrasi” veya “hukuk dev-
leti” değerleri halk arasında farklı anlaşılmak-
taydı. Örnek olarak “perestroyka” zamanında 
medyada dolaşan bir hadiseyi anlatayım. “De-
mokrasinin zaferi için mücadele eden” bir öğ-
retmenin okul müdürünün kafasına sınıf defte-
riyle vurmasıydı. Hem de öğrencilerin yanında.99 
97 a.g.e., S. 261.
98 V. V. Boçarov, İrratsionalnost i vlast v Rossii// Potestarnost. St. P., 1997. S. 154-175.
99 V. V. Boçarov, VlasT. Traditsii. Upravleniye. S. 205-207.
100 Na velikom izlome. Otçet grajdanina Zavadskogo o perejitom v 1916-1917 godax// Arxiv russkoy revolutsii. M., 

1991. S. 24.
101 İ. Andreyev, Gruziya-leto 1991 goda// İzvestiya 1991. 13 iyula.

Yani, entelijensiyanın devrim zamanında ilan 
ettikleri değerler, daha sonra bu değerlerin di-
ğer taşıyıcıları tarafından farklı anlaşılmakta ve 
kendi kültürlerine göre yorumlanmaktadır. Bu 
durum entelijasniyanın davranışlarına da aittir.

Bu anlamda ilginç olan, “Rusya’ya adalet 
getirmek” isteğini iktidara gelmeden önce ilan 
eden hukukun üstünlüğünün ateşli bir savunu-
cusu olan Kerensky’le ilgili S. V. Zavadski’nin 
gözlemleridir. Kerensky ile uzun yıllar çalışan 
hukukçu Zavadski daha sonralar hatırlıyor: 
“Tutuklamalar kanunlara uygun olmadan ya-
pılıyordu… Eski kanunsuzluklara öfkeli olan 
Kerensky, Rusya’da yeni mahkemenin kurul-
masından bu yana görülmeyecek kadar çok 
insanı tutuklatmıştı”.100

SSCB’nin dağılmasından sonra daha önce 
ortaya atılan değerlerin, sonuç olarak tama-
men farklı bir içerik kazanmış olduğu anlaşıldı. 
Bugün, süreli basın için entelektüellerin neo-
Bolşevizmin, kişilik kültü, yönetilen demok-
rasi, demokratik monarşinin yeniden canlan-
dırılması fikirleri karakteristiktir.

Gürcistan’ın bağımsızlığından sonraki du-
rumunu gözlemleyen gazeteci böyle yazmıştır: 
“Hukuk devleti değerlerine bakılacak olursa bi-
rincisi Gürcistan’da bu işten anlayan pek fazla 
insan yok, ikincisi Gamsahurdiya tüm zaman-
ların ve halkların insan hakları koruyucusu 
ilan edilmiştir”.101

Bu fikir, görüldüğü gibi, gerçeği içerir: Bir 
hukuk devleti fikri, geleneksel düşünce ilkele-
rine tam uygun olarak, belirli bir insan hakları 
aktivistinin gerçek sakralizasyonunda somut-
laşmıştır. Aynı zamanda ne iktidar ne de yö-
netilenler gerçeklikten rahatsızlık duymamış-
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lardı, çünkü oluşan iktidar şekli onların iktidar 
hakkındaki ananevi fikirleriyle örtüşmekteydi.

Modern Rusya’da da halkın siyasî seferber-
liği sürecinde irrasyonel faktörler önemli rol oy-
namaktadır. Ülkede özdeş ideolojileri benim-
seyen siyasî partilerin çokluğu bunun ispatıdır. 
Olanların özü, programların yalnızca Avrupa 
partisi modeline göre bir veya bir başka örgütü 
oluşturan harici sembol olarak hizmet etme-
leridir, fakat içerik olarak kurumsal nitelikleri 
üyelerin ortak çıkarlarına değil, karizmatik li-
dere, partinin ana “kuramcısı”, sosyal ilerleme-
nin “bilimsel teorisinin” yaratıcısına sadakatle 
bağlı olan tarikat, gizli topluluklardır (birlik-
ler). Onların ilk hedefi başka bu tür partilerin 
“bilimsel olmayan öğretilerini” yok etmektir. 
En acımasız mücadele “dalaletle” olan müca-
deledir, bu da ideolojik olarak daha yakın olan 
yapıların çoğu zaman en azılı rakibin olduğu 
anlamına gelir.

Karizmatik lider için en büyük tehlikeyi on-
lar oluşturmaktadır, çünkü aynı ideolojik-siyasî 
sembolü kullanıyor ve liderin kutsal statüsünü 
zayıflatıyorlar. Bu yüzden de Bolşevikler ilk ola-
rak “Menşevikleri”, sonra “Troçkistleri”, sonra 
“Buhara sakinlerini” vb. öldürüyorlardı. Duma-
nın son seçimlerinde acımasız mücadelenin 
“Soyuz Pravovıh sil” (Union of Right Forces) 
ve “Yabloko” arasında olması tesadüf değildir.

Eğer Rusya’da siyasî partiler şekil olarak 
Avrupa örneğine benzeseler de diğer “perife-
rik” sistemlerde gizli örgütlerle örtüşmekte-
dirler (bu tür partilere dahil olmanın “adan-
mışlık”, yeni isim alma, ant içme gibi ritüelleri 
bulunmaktadır).102

Bizim siyasî kültürümüzde bu modele Bol-
şeviklerin partisi, daha sonra da SBKP yakındı. 
Bu partiler ortak fikirlerle birleşen insanlar top-
luluğundan daha çok kutsal semboller, ritüel-

102 V. V. Boçarov, Vlast. Traditsii. Upravleniye. S. 192, 227, 258, 269.
103 a.g.e., S. 237-238.

ler, ant içme ananevi mekanizmalarla kurum-
sal ruhunun oluştuğu “kutsal” örgütlerdi. Bu, 
Batı demokrasisinin parti oluşum prensiplerini 
hayata geçirmeye çalışan diğer partilerle yürüt-
tüğü iktidar mücadelesinde başarı sağlamıştı. 
Bu parti formunun istikrarı, politik kültürü-
müze olan uyumu, modern politik folklorda 
yansıtılmaktadır: “Hangi partiyi kurmaya ça-
lışsak da SBKP oluşmaktadır”.

Seçim kampanyaları zamanı yapılan sos-
yal anketler aynı tabloyu sergilemektedir: Bi-
zim seçmenlerimiz parti programlarına tama-
men kayıtsızlar. Seçimlerini ya parti sembolüne 
(Rusya Federasyonu Komünist partisi seçmen-
leri) ya da liderin kendisine (diğerleri) sada-
katle belirliyorlar.

Lider veya sembol etrafında halkın siyasî 
seferberliği diğer “periferik” devletlerin siyasî 
kültürünün özelliğidir. “Afrika belgeleri” orada 
da başarının adayın ananevi kültür değerleriyle 
bağdaşan sembolü iyi seçmesine bağlı oldu-
ğunu göstermektedir. Önemli rolü adayın, bu 
tür kültürde antropologların anlamını iyi bil-
diği ismi oynamaktadır.103

Bu tür davranışları sonuncu Devlet Duması 
seçimlerinde de görmek mümkündü. Televiz-
yonda gazetecinin kişiye neden “Edinstvo”ya 
oy vereceği sorusuna “ayının” (medved, Med-
vedev) daha çok Rusya ile bağlantılı olduğu 
cevabını vermişti (bilindiği üzere ayı toplum-
sal-siyasal hareketin, şimdiki “Edinstvo”nun 
sembolü olmuştur).

Kitleleri politik mücadele için harekete ge-
çiren entelijensiya, yetkilerini özel güce sahip 
oldukları düşünülen karizmatik liderlerin al-
dığı aynı kültürel ve psikolojik kaynaklardan 
almaktadır (ananevi toplumda bu tip lider-
ler kabile liderleri, şifacılar, büyücüler, pey-
gamberlerdi). Bireye büyülü potansiyel sağla-
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yan yöneten ve yönetilen arasındaki psikolojik 
hiyerarşiyi oluşturan anomallik belirtisiydi.104 
Anomali, taşıyıcısına karşı karmaşık bir duy-
guya yol açan yasağın psiko-fizyolojik meka-
nizmasının bir sonucu olarak oluşmuştur. Bu 
duyguda önemli olan korkuydu. Hükümdara 
yönetilenler üzerinde psikolojik avantaj sağ-
layan korku hissiydi. Ananevi toplumda çoğu 
zaman fiziki ve psikolojik anomalisi olan kişi-
ler lider oluyordu. Yalancılar, çoğu zaman “çar-
lık işareti”, yani vücudunda farklı “anomaliler” 
(bir parmağın eksikliği, fazla tüylenme, liken-
ler vs.) göstererek çarlık soyundan geldiklerini 
halkı inandırmaya çalışıyorlardı.105

Yetkinin ele geçirilmesi için anomal dav-
ranış modelleri de sergileniyordu. Örneğin, 
liderlerin kutsanma törenlerinde çoğunlukla 
ananevi toplumun büyük suç saydıkları dav-
ranışlar sergilenmekteydi.106

Otorite, an’anevî zihniyete dayanan diğer-
lerine bilinçsiz bir psikolojik baskı sağlama 
yeteneğidir. Batı Avrupa entelektüelinin oto-
ritesi de aynı köke dayanmaktadır. Hatta Ay-
dınlanma döneminde de fiziki deformasyon bi-
reyin “deha” olduğunun göstergesi sayılıyordu. 
Aynı dönem Almanya’da “dâhi kısa boylu, çe-
limsiz, hatta kambur olarak düşünüldüğüne” 
dair belgeler var.107

Antik Roma’da, “deha” kelimesi, insan iliş-
kilerini koruyan farklı ilahi ruhlar anlamına 
geliyordu ve zamanla, “deha” altında kendi ru-
hunu anlamaya başladılar. Bildiğimiz gibi büyü 
ve simyayı kullanan Avrupalı ilk bilim insan-
ları halk tarafından büyücüler ve kara büyücü-
ler olarak algılanmışlardı. Goethte’nin meşhur 

104 V. V. Boçarov, İstoki vlasti// Potestarnost. S. 21-75.
105 K. V. Çistov, Russkiye narodnıye sotsialno-utopiçeskiye legendı. M., 1967. S. 68.
106 V. V. Boçarov, İstoki vlasti. S. 48-49.
107 A. Anikst, Goethe i Faust. M., 1983. S. 14.
108 a.g.e., S. 48-51.
109 a.g.e., S. 52.
110 a.g.e.
111 a.g.e., S. 37.

trajedisinde anlatılan Faust’un “kötü, aptal ve 
kibirli kafası vardı (psikolojik anomali – V. B.). 
Kötü insanlara karışmış (sosyal anomali – V. 
B.), kutsal yazıyı tezgâhın altına atmış ve allah-
sız, pis bir hayat yaşamaya başlamıştır (davra-
nış anomalisi – V. B.)”. Daha sonra “büyü, sihir, 
tılsımla uğraşmış, en sonunda ilahiyatçı olarak 
adlandırılmak istememiş, dünyevi bir adam ol-
muş, kendini tıp doktoru olarak adlandırmış, 
astrolog ve matematikçi olmuştur”.108

Avrupa’dan bahsetmişken bir gerçeğe daha 
değinelim. Goethte’nin Faust’u tipik genç psi-
kolojisine sahip biridir. Yazar “Faust’un isyancı 
ruhuna, tabiatın sırlarını hızlı anlamasına, in-
sanın sınırsız güce sahip olması hayaline sem-
pati duyuyordu”.109 Kısacası, Faust otoritesinin 
büyülü hayallere bağlı olduğu isyancı bir en-
telektüeldi.

Bu nedenle, yine de 18. yüzyılda Faust’un 
ortaya çıkması Avrupa’da sosyal-yaş çatışma-
sının arttığı geleneksel toplumun endüstri-
leşme (modernleşme) dönemine denk geldiği 
için, görünüşte kazara olmayan bir entelektüel 
(entelektüel) imgede gençlik isyanı olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. “Geleneksel aile yaşamının 
modeli artık gençlere devlet-bürokratik sistem 
çerçevesinde tasarlanan sosyal refah standardı 
olarak hizmet veremezdi”.110

A. Anikst şairin sanatını araştırırken “Goet-
he’nin 1722 ve 1725 yılları arasında yazdığı her 
şey fakir Alman gerçekliğine karşı isyan ruhuyla 
doludur. O yalnız değildi. Onun etrafında az ya 
da çok kendi memnuniyetsizliklerini dile ge-
tiren genç yetenekli yazarlar vardı” demiştir.111
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S. Ayzenştayn’a göre Almanya’da nesiller arası 
çatışma özellikle 19. Yüzyılda artmış ve “Vander 
Fogel” (“Göçebe kuş”) adında muhalif gençler 
harekatının oluşmasına neden olmuştu. Genç-
ler bireyin kişilik gelişimini sağlayan farklı bir 
içtimai grup olarak kabul edilmişti. Bu ideoloji 
özel “genç kültürüne” (“yugendkultur”) dönüş-
müştü. Mesela, “özgür alman gençleri kendi is-
teği, kendi mesuliyet duygusu ve derin dürüst-
lüğü ile kendi hayatını belirleyebilirdi. Gençler 
kendi iç özgürlüklerini kurtarmak için beraber 
hareket edeceklerdi”.112

Entelijensiya davranışlarında her zaman 
“yabancı” ile arasında bir “mesafe” oluşturan 
anomalinin özelliklerini taşır ve bunun so-
nucu olarak, iradenin empoze edilmesi psiko-
fizyolojik mekanizmayla “başlatılır” (yukarıda 
bahsi geçen mekanizma). Mesela, entelijen-
siyanın sözel davranışları büyücü, aptallar ve 
peygamberlerin davranışlarını yeniden biçim-
lendirir. Nasıl bu kişilerin “anlamsız sözlerini” 
halk anlamadan kutsal kabul ediyorsa, “cahil-
ler” de anlayamadıkları entelijensiya dilini öyle 
kabul ediyorlardı. Rusya entelijensiyası bizim 
an’anevî tarihimizden yemek, kıyafet, mülki-
yet gibi entelijensiya ve alt tabaka arasında sı-
nır oluşturan ve esenliğin sembollerini değer-
sizleştiren “terkedilmiş” kültürümüzü miras 
almıştır. Mesela, bilindiği üzere, büyücüler, 
aptallar, peygamberler “alışılmıştan farklı” ya-
şıyorlardı, “gündüzleri uyuyor, geceleri dışarı 
çıkıyorlardı… Kıyafet olaraksa kürkümsü şeyi 
hem yaz hem kış giyiyorlardı”.113

Bu tip “sıra dışılık” bilincimizde entelijensi-
yanın davranışıyla bağlantılıdır. Onların “nor-
mal insanların” uyuduğu saatlerde yani ge-
celeri “harikalar yarattığı” fikri yaygındır. Bu 

112 Aisenstadt S. N. From Generation to Generation // Age groups and Social Structure. N. Y., 1963. P. 102—103.
113 S. Maksimov, Neçistaya, nevedomaya i krestnaya sila. S. 121.
114 V. V. Boçarov İstoki vlasti. S. 62-64.
115 S. Frank, Etika nigilizma. K kharakteristike nravstvennogo mirovozzreniya russkoy intelligentsii// İntelligent-

siya. Vlast. Narod. S. 179.

efsane (mit) toplumsal bilinçte kalmakta ve 
entelijensiya temsilcileri tarafından uygulan-
maktadır. Umûmiyetle televizyon programları 
da buna göre belirlenmektedir. “Entelektüel” 
programlar için daha çok gece saatleri tercih 
edilmektedir (“Film herkes için değildir”, “An-
topoloji” vs.). “Anomal görünüş (yani psikolo-
jik) veya “hastalıklı” (fiziki anomali) “entelek-
tüelliğin” göstericisiydi.114

Entelijensiya için bu tür davranış biçimi psi-
kolojik etki göstermek için bir fırsattır. Yuka-
rıda belirtildiği gibi, bu etkinin gücü objektif 
psiko-fizyolojik bir temele sahiptir. Bu etkiden 
mevcut hükümetle ilişkisi olan entelektüel ki-
şiler de kaçamamaktadır. Anomalinin türü ise, 
daha önce de belirttiğim gibi, daha çok an’anevî 
liderlerin “arşivlerinden” alınmaktadır. Bu ano-
mali insanları öldürme, seksüel anomali, ca-
nibalizm vs.115

Dostoyevski’nin “Ecinneler” romanında en-
telijensiya aynı fikirlerle Stavrogin’de liderlerini 
görmektedir. Şatov Stavrogin’e “- Siz... yalnızca 
siz yükseltebilirsiniz bu bayrağı!” diyor.

- Size tuhaf bir şey söyleyeyim mi, –dedi bir-
den Stavrogin,– hani, yeri geldiği için: Neden 
herkes benim elime bir bayrak tutuşturmaya 
çalışıyor? Pyotr Verhovenskiy’de “suç işlemeye 
olağanüstü yatkın bir kişi olarak” – aynen böyle 
dedi! – bayraklarını bir tek benim yükseltebi-
leceğim, onlar için bir tür Stenka Razin ola-
bileceğim düşüncesine kaptırmış kendini. Ya 
da en azından sözlerini bana böyle aktardılar.

Şatov’un kendisinden aynı zamanda Stavrogin’e 
“bayrağı yükseltmesini” teklif etmesini sağla-
yan rivayetleri dinliyoruz: “Petersburg yılları-
nızda, hayvani kösnül duygular derneği diye 
bir gizli derneğe üye olduğunuz doğru mu? 
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Marki de Sade’ın bile yanınızda öğrenci gibi 
kalacağı doğru mu? Çocuk istismarcısı oldu-
ğunuz doğru mu?”116

Gürcü toplumunda demokratik yolla seçilen 
ilk cumhurbaşkanı, ünlü yazar ve insan hakları 
savunucusu Z. Gamsahurdiya hakkında da ina-
nılmaz dedikodular dolaşıyordu. “Zviad’ın bir 
antropozofist, kara büyücü olduğu, kayıp sayı-
lan insanların kanıyla beslendiğine dair en çir-
kin saçmalık, söylentiler ve masallar”.117

Modern liderlerin, yani eğitimli insanla-
rın, bu tür davranışı diğer modernleşen top-
lumlarda da görülmektedir. Örnek olarak Orta 
Afrika Cumhuriyeti başkanı Bokassa’nın tüm 
dünyayı çalkalayan davranışı gösterilebilir. Ha-
tırlatayım ki, Bokassa devrim zamanında ikti-
dara gelmiş, siyasî kariyerinin sonlarına doğru 
70’li yılların sonundaysa cannibalismde suçlu 
bulunmuştur. Bokassa daha çok siyasî muha-
liflerini yemiş, cesetleriyse sarayının buzdola-
bında bulunmuştur. Aldığım bilgilere göre, bu 
gerçeklik sapkın davranışla açıklanmaktadır. 
Fakat an’anevî liderin bu tür davranışını ano-
mali karakterize etmektedir. Etnografik veri-
lere dayanarak anomali hakkında G. Spencer’de 
yazmıştır: “insanı yemeğe, sadece liderlere ve 
soylulara izin veriliyordu”.118 An’anevî Afrika li-
derini selamlama şekli bu durumu açıklamak-
tadır: “Sen soyumuzun lideri, sen insanları yi-
yen, onları öldürerek tüm varlıklarını elinden 
alansın”.119

Yine örnek olarak Çeçenistan “milli bağım-
sızlık hareketi” lideri Hattabe’yi gösterebiliriz. 
Hattabe arap devletlerinin birinde askeri aka-
demiyi bitirmiş, savaş muhabirlerinin verdiği 
bilgilere göre esir düşen Rus askerlerinin ka-
fasını kesmekle kalmamış onların karaciğe-

116 F. M. Dostoyevskiy, Besı. T. 8. S. 247.
117 D. Leonov, Obnajennıy meç Gruzii// Novoye vremya. 1991. № 3. S. 8.
118 G. Spencer, Osnovaniya sotsiologii. M., 1969. S. 220.
119 A. Bryant, Zulusskiy narod do prixoda evropeytsev. M., 1953. S. 298.
120 E. A. Kuzmina- Karayeva, İzbrannoye. M., 1991. S. 193-194.

rini ateşte pişirerek yemiştir. Görünüşe göre, 
bu tür davranışı “karizma” elde etme, yani et-
rafına psikolojik etki gösterme, baskı yapmak 
olarak yorumlayabiliriz.

“Anomali” davranışın psikolojik etkisinin 
gücünü Ruslar “perestroyka” zamanında SSCB 
Birinci Milletvekili Kongresinde delegelerin ko-
nuşmalarını izlerken Sovyet toplumunun dav-
ranışını belirleyen bir sonraki sözel tabunun 
kaldırılmasını sabırsızlıkla beklediği zamanda 
görebilirler. Ertesi gün bu tür yasağı çiğneyen 
konuşmacı neredeyse halk kahramanı oluyordu.

Anomal davranış etrafa olan etkisi hariç 
liderde seçilmiş olduğuna inanç ve cahillere 
karşı şiddeti meşrulaştırarak psikolojisine de 
oluşturmaktadır.

An’anevî toplumda anomal davranış, belir-
tildiği gibi, yöneticinin iktidara getirilme töre-
ninin temelidir. Bu tür davranışa modernleşen 
toplumda belirli psikolojik etki için günümüz 
entellektüeli de ihtiyaç duymaktadır. Kısacası, 
entelijensiyanın anormal davranışa olan ihti-
yacı, belki de her zaman kendi özgünlüğü, seç-
kinliği ve hatta kutsallığına olan iç inancı elde 
etmek için bilinçli ihtiyaç değildir.

E. A. Kuzmina- Karavayeva Vyaçeslav İvanov’un 
entelektüel konuşmalar yaptığı “gece nöbetle-
rini” hatırlamaktadır. Davranışların geçici ano-
malisi sadece cahiller değil herkes üzerinde 
üstünlük hissi yaratmıştır. Burada, “Tüm za-
manların ve halkların düşünürleri olan Kant, 
hatta Platon’un bebek olduğu hissediliyordu”.120

İnsan psikolojisinde bu tür derin motivasyo-
nun varlığı hayatı devrimci entelijensiya arasında 
liderlik mücadelesiyle geçmiş B. Savinkov’un 
itirafında ortaya çıkmaktadır: “… ben insan öl-
dürdüm… Bugüne kadar bahanem vardı: ben 
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ideoloji, görev için yapmıştım… Kendim için 
öldürdüm. Canım istedi ve öldürdüm. Kim-
dir yargıç? Kim yargılayacak beni? Kim akla-
yacak? Onların hükümleri bana komik geliyor 
artık… Kim bana gelip inançla ‘öldüremezsin, 
öldürme’ diyecek… mücadelesiz, dünyevi ka-
nunların bana göre olmadığı bilinci olmadan 
benim hayatım anlamını kaybeder”.121

İdeolojik bakış açısına göre an’anevî top-
lumda liderin gücü sadece kutsal olabilirdi. Bu 
güç, her zaman içinde doğaüstü Güç taşıyan 
belirli bir kişiyle ilişkilendirilmiştir. İktidar için 
mücadele an’anevî toplumda iyi bilinmektedir. 
Bu mücadele yönetilenlerin iktidarın toplumu 
kuraklık, açlık, iç ve dış düşmanlar ve diğer tüm 
kötülüklerden koruyacağına olan inancını kay-
bettiğinde meydana geliyordu. Tam da böyle 
zamanlarda yeni ideoloji yani yeni kült ve ona 
bağlı olan iktidar simgeleri taşıyan yeni kariz-
matik lider (kurtarıcı) ortaya çıkıyordu. Belir-
telim ki, an’anevî zihniyet için iktidarın zorla 
devrilmesi sadece normal bir hadise değil hatta 
zorunluluktu. Bu mücadelede daha fazla güce 
sahip olan kazanırdı. İspatı ise zaten kazan-
mış olmasıydı.

Bu bağlamda belirtelim ki, Rusya’daki tüm 
devrimler ülkedeki açlık veya askeri mağlubi-
yetten sonra iktidarın kutsallığını kaybetme-
siyle meydana gelmiştir. Hatta “perestroyka” 
zamanında da Sovyet iktidarına yöneltilen çe-
şitli suçlamalardan en önemlisi de onun “hal-
kın karnını doyuramaması” idi.

Bu arada, daha önce bahsi geçen, 70’li yıl-
ların ortasında devrilen Etiyopya imparatoru, 
halk tarafından yaşlılıktan dolayı gücünün kut-
sallığını kaybetmesiyle suçlanmış, delil olarak 
ise yönetiminin son yıllarında hüküm süren 
açlık gösterilmiştir.

121 B. Savinkov, İzbrannoye. L., 1990. S. 347-369.
122 F. M. Dostoyevskiy, Besı. T. 9. S. 155.
123 S. N. Bulgakov, Geroizm i podvijniçestvo. S. 79-80.
124 Pisma iz 1918// Oktyabr. 1962. № 11. S. 176.

Modernleşen toplumda Güç hakkındaki fi-
kirleri değiştiren “Bilim kültü”, belirli bir kişide 
“bilimi öğreten” Öğretmende şekillenen mutlak 
hakikati ilahlaştırarak, Tanrıyı inkâr ediyordu. 
Gerçekten de insan kültüründe tek Tanrının 
varlığı fikri, Gücü varoluş sınırlarının ötesine 
taşıyor gibiydi. Tanrıyı inkâr etmekse Gücü 
dünyaya tekrar geri getirdi. Bu yüzden de Tanrı 
artık Yer yüzünde olabilirdi. “Eyer Tanrı yoksa, 
o zaman ben Tanrıyım”- diyordu “Ecinniler”in 
kahramanlarından Kirillov.122

Bir sözle, bilinç modern insana güç vererek 
eski katmanına dönmüştü. “Eski sezgileri uyan-
dıran ve Rusya’yı kaotik durumuna geri dön-
düren” “entelektüel aydınlanma” hakkında ya-
zan S. Bulgakov bu konuda haklıydı.123

Eğitimli bir birey, 1910 yılında öğrenci ayak-
lanmalarında yer alan, İsviçre’de çalışan, ilk Sov-
yet Anayasasını hazırlayan komisyon üyesi L. S. 
Şeykman 1918 yılında yeni doğmuş oğluna bü-
yüdüğünde, Lenin figürünün etrafındakilerde 
bıraktığı izlenimi görsün diye mektup yazmıştı: 
“Bolşevikler Vladimir İlyiç’i çok seviyorlar. İl-
yiç Tanrıdır- Tanrı… Onun iradesi sarsılmazdır. 
Onun sezgileri kehanet gibidir. Lenin ölümden 
korkmamalıdır, o artık ölümsüzdür. Onu izler-
ken, insanın çalışma şevki artıyor.”124

Bilim kültüne, eğitim alarak veya bu kültü 
gasp eden siyasî teşkilatlarla özdeşleşerek gir-
mek (SSCB’de böyle bir teşkilat, “sadece doğru 
öğretime” dayanarak, toplumun bilimsel yöne-
tim politikasını ilan eden Komünist Parti idi) 
bireyde bir taraftan yönetim kararları verirken 
psikolojisini endişelerden kurtaran, diğer ta-
raftan “cahillere” karşı şiddet kullanması için 
psikolojik temel oluşturan yanılmazlık hissi-
nin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (ken-
dini Tanrıyla özdeşleştirme). Onların iyiliği için.
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Troçki’nin hatıralarında gördüğümüz gibi, 
yanılmazlık duygusu “Halk Komiserleri Kon-
seyinin Smolni’deki toplantısında altı ay sonra 
sosyalizmin geleceğini ısrarla tekrarlayan” 
Lenin’e hastı.125

S. L. Frank’a göre “yanılmazlık veya mutlak 
hakikate sahip olma durumu Tanrının belirli 
kişi, teşkilat, parti vs. ile ilişkilendirilmesidir… 
Tanrı ahlâkî yasalara bağlı değildir, çünkü ken-
disi ahlâkî bir ölçüdür… bir fikrin, inancın, öğ-
retinin mutlak hakikat olduğuna inanan, des-
potizmi kullanacaktır.”126

Kendisini Güçle özdeşleştirmek, modern 
Rus politikacıların davranışlarında da açıkça 
görülmektedir. Bunu ifadelerini analiz ede-
rek görebiliriz. Mesela, son cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinden önce televizyon programı 
“Geroy dnya”da (Günümüzün kahramanı) G. 
Yavlinskiy’le yapılan ropörtajda o, “her zaman 
belirlediği hedeflere ulaştığını” söylemiş, kısa 
bir aradan sonra daha emin sesle “Her zaman!” 
diye vurgulamıştı. Konu, elbette, Rusya’nın 
cumhurbaşkanı olması perspektifiydi. Bu ifade, 
söyleyen kişinin kendi hedefinin peşinden gi-
den insanlar arasından sadece kendisinin he-
defe ulaşabilen insan üstü varlık olarak gördü-
ğünü açıkça göstermektedir.

Elbette, modern insanda bu tür endişeleri 
özel olmasından dolayı kaydetmek kolay değil-
dir, bilhassa “iç sansürün” bu tür bilgiyi dışarı 
aktarmasını engelleyen entelijensiya temsilcile-
rinde. Bununla birlikte, “İzvestiya”da (10 Ekim 
1991) yayımlanan Z. Gamsahurdiya’nın ölüm 
öncesi konuşmasından gördüğümüz gibi mo-
dern, eğitimli insan için kendini ilahlaştırmak 
yabancı değildir: “Ben olmazsam, anarşi baş-
125 Sit. Po: V. V. Boçarov, O kulturno-psikhologiçeskih istokah russkogo totalitarizma// Ugol zreniya. Oteçest-
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lar… elektrik, doğal gaz, su, erzak olmaz, her 
yeri su basar ve insanlar yaşayamaz.”

Yüce varlıklar ile kendini ilişkilendir-
mek (bilinçli olmasa bile), bu tür insanlara 
“kitle” üzerinde kendi üstünlüklerini hisset-
tirir, şiddeti içsel olarak meşrulaştırır. “İnsan-
lara” karşı benzer tutumu F. Dostoyevski’nin 
“Ecinniler”indeki entelektüellerde görebili-
riz: Siz (entelijensiya-V.B.) halkı hiç umursa-
madığınız gibi onu küçük de gördünüz, iğ-
rendiniz halktan-diyor içlerinden biri. Halk 
deyince anladığınız Fransız halkıydı çünkü, 
onun da yalnızca Paris’te yaşayanları; Rus halkı 
da onlar gibi olmadığı için utandınız”.127 Ese-
rin kahramanları daha açık ifadeleri kendi iç 
sesleriyle olan diyalogda dile getirmektedir-
ler. Devrimcilerin lideri P. Verhovenski için 
halk “çöptür”, “pisliktir”.

Entelijensiya aynı tutumu 1917’de iktidara 
geldiğinde de korumaktadır. N. Kruşçev’İn ha-
tıralarına göre Stalin de sık sık “halk tezektir. 
Halk güçlünün peşinden giden şekilsiz kitle-
dir” demiştir.128

Halk kültürüne karşı tavrı karakterize eden 
bu tutum, “insan özgürlüğü için” mücadele-
nin amaçlarını ve yöntemlerini tanımlamak-
tadır. Bu tutumu romanın bir diğer kahra-
manı anlatmaktadır: “Yürüyüşünüz, şimdilik 
devleti ve onun ahlakını her şeyiyle yerle bir 
etme amacına yöneliktir. Bu mücadelede yal-
nız biz ayakta kalacağız: Kendine iktidarı ele 
geçirme hedefini koymuş olan biz. Aklı başında 
olan herkesi yanımıza çekecek ve aptalların sır-
tına bineceğiz. Bundan sıkılıp utanmamalısı-
nız. Özgürlüğü hak etmesi için bütün bir ku-
şağı yeniden eğiteceğiz”.129


