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Bekίr AzgIn 

(05 Ocak, Pazar yazIsI) 

Sovyetler Birlίgi 'οίη cyokίi~ίinίin nedenleri 

"Diyaloglar" diye bir kitap okuyorum. Epeyidir 'Όkunacak kitaplar" rafInda duruyordu . ΒίΓ 

tϋrlϋ fIrsat bulup elime alamadIm. 

KitabIn yazarι Panikos Peonidis. Arkada~lιk kurdLIgLI Unlίilerle yaptIgI soyle~ileri topladI 

kitapta. Aralannda Mikis Theodorakis, Kostas Gavras ve Edvard $everdnadze gibi Tilrk 

okurlarιn yakIndan tanIdlklarι isimler, bizim pek tanImadIgl1nIz ama onemli ba~ka ki~jlikler 

de var. 

ΡanίkοsΊa 1970Ίί YIllarιn ikinci yansInda tanI~ml~tIk . Ο sIralar kendisi Rum tarafIndaki 

Barι~ Dernegi sekreteri ben de Barι~severleJ" DeΓnegί ba~kanIydlln. ΑΓamΙΖda kurulan ili~ki 

zamanla dostluga dOnil~tί1. Daha sonra ~air olan e~i ΕΙΙί ile de tanI~tIk. 

Limasol'daki evΙeή bir kίίltί1r evi gibi. Duvarlar orijinal resίmΙeΓΙe silslί1. Konu~malar 

genellikle kίiltίir, edebiyat ve bazan da politika ekseni etrafInda yoglIll la~Ir. Onlarla bίΓιikte 

οlιιρ da yeni bir ~eyler ogrenInemek InUmktin degil. 

Kitaptaki ilk soyle~i, Mikis Theodorakis ile 1991 YIlInda yaPIlan rOPOl1:ajdIr. Βιι soyle~ide en 

γοk dikkatimi γekeη nokta, Tl1eοdΟΓakίs'ίη Sovyetler Birligi'ninYlkIlmasIna yol aς;an 

nedenleri ayIk1amaya yalI~tIgI bolϋmdίir. 

Theodorakis'e gore, solcular ktiltίir ve sanata onem vermediler. Ο kadaJ" ki Lenin "$ίίΓ de 

nedir? Herkes ~ίίΓ yazabilir" demi~ti. Ve bunu kanttlamak ίγίη bir de ~ίίΓ yazmI~tI . Fakat daha 

sοnΓa bu ~ίίΓ yaYllndan kaldtrιlarak gizlendi. Belli ki ~ίίτ bir ~eye benzemiyordu. 

Theodorakis'e hak vermemek elde degil. " Sosyalist Gerς;ekγίΙίk" diye uydurιIlan sanat aktmt, 

sanatI Parti denetillli altLna sokιnak aInacIna yOnelikti . Bίr donem Sovyetler'de sanatLn tek 

kriteri Staljn'jn estetik zevki idi. Roman, ~jίr, milzik, resim, Stalirι'in zevkine gore 

yaratIlmaml~sa yandInIz demektir. $olohof, Pasternak, Ahmatova, $ostakoviy gibi yazar, ~air 

ve bestecilerin Stalin ' den yekmedikleri kalmamI~tl. 

PaI1:i'ye hizmet etmeyen sanatIn ktYInet-i harbiyesi yoktu. AyιptIr soylemesi ama bu anlaYI~ 

bizim ίilkede de geς;erΙίΥdί. CTP'de oldugum YIllar ... Bir gece Gίizelyurt ' taki parti 

toplantLsIndan dOnilyorduk. Arabada kendi aramIzda toplantIyt degerlendirmeye koyulduk. 

Ben halka ayIk toplantLlarda, dalla sade bir dille ve herkesin anlayabilecegi ~ekilde 

konu~ulmasl gerektigini savunuyorum. Ο ak~am yaPl lan konu~mada nelerin anla~Ilmaml~ 

olacagInl orneklerle anlatmaya ς;aΙΨΥοrdιιιη. Sonunda CTP'nin en ileri gelenlerinden biri 

donUp bana ~oyle dedi: " Senin bu toplantIIara katIlmana gerek yoktur. Sen otur, 

Dostoyevski ' ru oku, ςaΥkοvski ' ru din1e." 



Ku~kusuz, bunu benίmle dalga geymek ίς:ίη soylemi~ti. Ltizumsuz i~lerle ugra~tIgIml 

vurgu1uyordu. ϋsteΙίk kendisi okuyan birisiydi. Ne var ki okumak, ο donemde, Marks, Enge1s, 

Lenin, Dimitrof okumak demekti. Gerisi 1fιfιίgίίΖaftι . 

Dikkatimi yeken ikinci soyle~i ΕΙΙί Papa ile yapIlandI . ΕΙΙί, taηιmadιgιιη bir isimdi . 

Yunanistan'daki ίς: sava~tan sonra ΥargιΙaηιηι~ ve 13 ΥΙ] hapis yatmI~tI. Hapisteyken 

dοgurιηu~ ve bir stire sonra da e~i ve yolda~I Niko Beloyanni ' nin oldίirίίldtigίi haberi geΙιηί~tί. 

Junta 1967' de iktidara gelince Εllί, kίiyίik bir adaya sίirgίin edi1di. 

Kendi ifadesine gore hapiste "agay οlmaιηak" ίς:ίη okumaya ba~ladl. Hen1 de gtinde 18 saat. 

Antik Yunan dti~tincesini ara~tlrdI ve eski Yunan'da ΜarksίΖιη ' ίn kokenlerinin iz1erini 

stirmeye koyuldu. Elli'ye bakIllI"sa bu izlere Atina 'dan yok iyonya'da rastlanabiIir. 

Elli'ye gore, Sovyetler Birligi'nin en btiytik hastalIgI, Ef1atιIn felsefesinden yok etkίIenmi~ 

olmasIydl. Sovyet1er'de Marksizm yerine Eflatun'un devlet sistemi οΙu~turuΙιηu~tu. Hem de 

kast sistemine uygun o1arak. 

Εllί diyor kί 1960'larda ame1iyat o1mak ίς:ίη Sovyetler' e gittim. YattIgIm hastanede bu kast 

sistemine bizzat ~ahit οΙduιη . Hastanede partiIilere gosterilen iIgi iIe ba~kalarιna gosterilen ilgi 

farkltydI . Orada bulunan magazaIar bile fal"klIydl. Magazalarda satIlan mallarιn kalitesi de 

farklIydI. " 

Buna benzer gozlemleri ben de ΥaΡιηι~tlιη ama Sovyetler ' dekί sistemi, Eflatun'un devletine 

benzetmek hiy akluna gelmemi~ti. Okιιyunca kafama dang etti. Geryekten de Eflatun'un 

yonetici filozoflarιnI kaIdJr, yerlerine komίinistleri koy, al sana Sovyetler Birligi. imtiyazlI bir 

yonetici kadronun idare ettigi bir ίίlke. ζ:οguηΙuk adIna dti~ίinen, οηυη adJna kararlar alan ve 

kararlarι uygulayan bir azInlIk. 

Βυ da insanlara "demokratik ιηerkeΖίΥetς:ίΙίk" adI altIllda yutturuldu. NasIl bir 

demokratiklikse. 

Βυ iki aksakIIgI yan yana koydugu zaman SovyetIer Birligi ' nin yokti~ti hakkIllda bir fikir 

edinιηί~ olur insan. 

AslIllda 20. YtizYIlda olu~turuIan milli devletlerin yogu ya diktatol"lίik ya da Jakoben ve 

P1atonyen devletlerdi. Uzaga gitmeye hacet yok. Tίirkiye 'de kurulan Kema1ist tek parti devlet 

sistemi buna ornek o1arak gOsterilebi1ir. Demokrasisiz cumhuriyet. 
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