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Özet: Rus “ruhu”, bir yandan Rusları Avrupa’dan ayıran ve kendine özgü kılan özellikleri, bir
yandan da Rusların öncülüğünde insanlığı birleştirme idealini ifade eder. İnsanlığı birleştirmek
ise doğrudan Avrupa’nın birliğini sağlama idealiyle ilişkilidir. Gerek Rus düşüncesindeki Batı
sorunu ve yerlilik-evrensellik gerilimi, gerekse Batı düşüncesindeki Rus sorunu, aslında Batı uy-
garlığının muhtemel geleceğine ilişkin daha büyük bir tartışmanın parçasıdır. Ruslar Batı için hem
bir sorundur, hem de sorunun muhtemel bir çözümü. Bunun tersi Ruslar için de geçerlidir. Na-
sıl ki Cermenler hem Roma’yı yıkıp hem de ona yaptıkları “barbar aşısı” ile Roma İmparator-
luğu’nu yeniden diriltecek çekirdeği yaratmışlarsa, Ruslar da kimi zaman Avrupa’nın “kapıda
bekleyen barbarı” kimi zaman da kurtarıcısı olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Rus ruhu, Rus düşüncesi, Batı uygarlığı, Yerlilik, Evrensellik, Batı sorunu,
Batılılaşma

The Crisis Of The Western Civilization And The Russian Spirit

Abstract: The term “Russian spirit” denotes both the unique characteristics of Russians that make them dif-
ferent from Europeans and the idea of uniting the humanity under the leadership of the Russians, the latter
we might also call the idea of uniting Europe. Not only the Western question and the tension between uni-
versality and rootedness in Russian thought but also the Russian question in the Western thought is in fact
part of the broader discussion on the possible future of the Western civilization. For West, Russia is both a
problem and a possible solution to the problem. The same applies to Russia. Just as the fact that the Germans
who destroyed the Rome also planted the seeds of regenerating it with a barbarian vaccination, Russians have
been considered by Europeans “the barbarian at the gate” as well a savior.  

Keywords: Russian spirit, Russian thought, Western civilization, rootedness, universality, Western ques-
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R us lar, özel lik le son iki yüz yıl dır, “Av ru pa” için kâh bir teh dit kâh bir
umut ol du. Ay nı gel git li iliş ki Rus düşün ce sin de Ba tı nın ifa de et ti ği kar-

şıt an lam lar için de ge çer li dir. Ör ne ğin Rus “ru hu”, bir yan dan Rus la rı Av ru -
pa’dan ayı ran ve ken di ne öz gü kı lan özel lik le ri, bir yan dan da Rus la rın ön -
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makalede asıl odaklandığımız sorun, Batı uygarlık krizinin günümüzdeki görüntüsüdür.



cü lü ğün de in san lı ğı bir leş tir me ide ali ni (ki bu nu Av ru pa’nın bir li ği ni sağ la -
mak şek lin de oku mak ta sa kın ca yok tur) ifa de eder. Öy le ki Rus Ba tı cı lı ğı nın
ba ba sı Be lins ki ile azı lı “Ba tı düş ma nı” Dos to yevs ki’yi ay nı “Rus ru hu” mo -
ti fi et ra fın da bir leş tir mek Rus düşün ce si açı sın dan bir prob lem ya rat ma dı ğı
gi bi, her iki si nin Rus ya’nın Av ru pa’yı bir leş ti re rek ev ren sel mis yo nu nu ye ri -
ne ge ti re ce ği ne inan ma sın da da bir ga rip lik gö rül me miş tir. Rus düşün ce sin -
de ki mu ha fa za kâr-mil li yet çi Or to doks eği lim ler le onun tam zıd dı olan
Bolşe vik ge le ne ğin ay nı ev ren sel id dia nın fark lı bo yut la rı nı tem sil et me si ve
Ko mü nist En ter nas yo nal’in dün ya si ya se tiy le Sov yet ler’in da ğıl ma sı nın ar -
dın dan ye ni den di ri len an ti-Sov yet Av ras ya cı lı ğın ben zer dün ya viz yon la rı -
nı ifa de et me si il ginç tir. XIX. yüz yıl Rus ya’sı nın halk çı sos ya lis ti Her zen bu
du ru mu Ja nus ben zet me siy le açık lar. Ja nus tek göv de si ve iki yü zü olan, bir
yü zü Ba tı ya bir yü zü Do ğu ya ba kan, ama tek bir kal bin atışı nı his se den bir
mi to lo jik kah ra man dır. Her zen’e gö re Ba tı cı lar la Slav cı lar ay nı kal be sa hip ti -
ler, yal nız Ja nus gi bi fark lı yön le re ba kı yor lar dı.1 Bu sim bi yo tik iliş ki, Ba tı ile
Rus ya ara sın da ki “düş man kar deş ler” iliş ki si nin Rus düşün ce sin de ki iz -
düşü müy dü. Bu an lam da ge rek Rus düşün ce sin de Ba tı so ru nu ve yer li lik-
ev ren sel lik ge ri li mi, ge rek se Ba tı düşün ce sin de ki Rus et ki si, hep da ha ge nel
bir Ba tı uy gar lı ğı tar tış ma sı nın bir par ça sıy dı.

Bu yüz den “Rus ru hu”nu an la mak için sa de ce Rus la rın ken di le ri hak kın -
da ne düşün dük le ri ne de ğil, Ba tı nın top lum la ra ra sı iliş ki le ri için de Rus -
ya’nın ko nu mu na da bak mak ge re kir. Rus lar Ba tı için hem bir so run dur, hem
de so ru nun muh te mel bir çö zü mü. Bu nun ter si Rus lar için de ge çer li dir. Na -
sıl ki Cer men ler hem Ro ma’yı yı kıp hem de ona yap tık la rı “bar bar aşı sı” ile
Ro ma İm pa ra tor lu ğu’nu ye ni den di ril te cek çe kir de ği ya rat mış lar sa, Rus lar
da ki mi za man Av ru pa’nın “ka pı da bek le yen bar ba rı” ki mi za man da kur ta -
rı cı sı ola rak gö rül müş tür. Rus lar ken di le ri ni Ba tı nın ge le ce ği ola rak gör mek -
te yal nız de ğil ler dir, zi ra Av ru pa’da da sık sık, bu inan ca denk düşe cek şe kil -
de, Rus la rın çü rü yen Ba tı uy gar lı ğı nı di ril te ce ği umu du fi liz len miş tir. Ay nı
şe kil de Rus düşün ce sin de ki Ba tı cı lık eleş ti ri le ri ve ya Bolşe vizm ör ne ğin de
gö rül dü ğü tür den bur ju va top lu mu na karşı sal dı rı lar da kay na ğı nı Av ru pa
dü ze ni nin kri zi so nu cun da yi ne Av ru pa’da or ta ya çı kan ben zer sı kın tı lar dan
alır. Do la yı sıy la Rus ru hu nun ve ge nel ola rak Ba tı uy gar lı ğı nın im kân la rı nı
ve aç maz la rı nı bu iliş ki için de keş fe çık mak fay da sız bir ça ba ol ma ya cak tır.
Ge rek “Rus ru hu”nun ye rel ve ev ren sel bo yut la rı ara sın da ki gel git li iliş ki,
ge rek se po li tik dü zey de Av ru pa’da ki “Rus prob le mi” ile Rus ya’da ki “Av ru -
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pa prob le mi”, as lın da Ba tı uy gar lı ğı ile Rus ya ara sın da ki di ya lek tik et ki leşim
çer çe ve sin de bir an la ma ka vuşa bi lir. Bu ko nu da so ra ca ğı mız so ru lar açı sın -
dan da ha önem li olan nok ta ise, Rus prob le mi nin Ba tı uy gar lı ğı nın kri ziy le
il gi li kav ra yışı mı zı zen gin leş tir me de bi ze sağ la ya ca ğı im kân lar dır. 

“Rus ru hu” sa de ce Rus la rın ken di le ri ni ta nım la ma ve dün ya si ya se ti ne
ka tıl ma ça ba sı nı ifa de et mez, ay nı za man da, yu ka rı da ifa de et ti ği miz gi bi,
mo dern bur ju va uy gar lı ğı nın Av ru pa ay dın la rı ara sın da da ha do ğuşu nun ilk
ev re le rin de ya rat ma ya baş la dı ğı sı kın tı lar la da ya kın dan il gi li dir. Fran sa’nın
başı nı çek ti ği ye ni dü ze nin in san lı ğa (ki as lın da sa de ce Av ru pa’ya) üç bü yük
vaa di var dı: Eşit lik, öz gür lük, kar deş lik. Ba tı in sa nı nın feo dal zin cir le rin den
kur tul ma sı nın, ay rı ca lık lı ol ma yan top lum sal ta ba ka la rı (ya ni bur ju va zi nin
ön cü lü ğün de ki üçün cü sı nı fı) eşit lik ve kar deş lik il ke le ri et ra fın da bir ara ya
ge ti re ce ği, da ha son ra da Av ru pa’da ba rışı te sis ede rek ay dın lan ma il ke le ri
et ra fın da Av ru pa’nın bir li ği ni sağ la ya ca ğı ön gö rü lü yor du. Kı sa ca sı ye ni dü -
zen top lum sal ve ev ren sel bir lik (Av ru pa Bir li ği) va at edi yor du. Hâl bu ki
içer de bur ju va ege men li ği ku ru la rak nü fu sun en bü yük ke si mi ni oluş tu ran
emek çi ler sis tem den dış lan dı. Dışa rı day sa, ev ren sel ci bir söy lem be nim se se
de bal gi bi Fran sız mil li yet çi si olan Na pol yon bü tün Av ru pa’ya Fran sız ege -
men li ği ni da yat ma ya kal kın ca, mil li yet çi tep ki ler se be biy le Av ru pa’nın bir li -
ği de su ya düş müş ol du. Bu nun üze ri ne hem Fran sız ti pi Ay dın lan ma cı ev -
ren sel ci lik hem de top lum sal ve ev ren sel bir li ğin te me li ola rak gös te ri len li -
be ra lizm çeşit li cep he ler den sor gu lan ma ya baş la dı. İş te “Rus ru hu” kav ra mı -
nın için de bu sü re ce tep ki gös te ren bü tün Av ru pa lı un sur lar dan bir par ça
bul mak müm kün dür. 

Ger çi “Rus ru hu” kav ra mın dan en çok bah se den Slav cı lar da ha son ra
Rus ya’da Bolşe vik le rin karşı sın da yer ala cak lar dı. Hat ta Sov yet Dev ri -
mi’ni Rus ya’yı ru hun dan yok sun bı ra ka rak sa na yi leş miş Ba tı ya ben ze ten
bir iha net ola rak yo rum la yan lar ve bu açı dan Le nin’i ade ta bir İkin ci Pet -
ro ola rak gö ren ler de on lar dı. Bu na karşı lık, Av ru pa’da ifa de et ti ği an lam
açı sın dan Bolşe vik Rus ya, “Rus ru hu” an la yışı na da ya nan Rus me sih çi li -
ği nin de va mın dan baş ka bir şey de ğil di. Ni te kim ese ri ni XX. yüz yı lın so -
nun da ve ren Av ras ya cı lı ğın en önem li teo ris ye ni Du gin, bü tün an ti-Sov yet
geç mişi ne karşın dün ya si ya se tin de Sov yet mi ra sı nın di ril til me si ni sa vu -
na cak tı. Kı sa ca sı Ay dın lan ma nın ev ren sel ci li ği ne karşı Av ru pa ulus la rı nın
mil li yet çi tep ki le ri, ka pi ta liz min mad di yat çı lı ğı na karşı do ğa yı ve in san
ru hu nu ön pla na çı ka ran ro man tizm ve bur ju va ege men li ği nin yol aç tı ğı
ada let siz lik le re karşı eşit li ği ve kar deş li ği vur gu la yan sos ya lizm çeşit li ka -
nal lar dan Rus ya’ya aka rak Rus ru hu nu bi çim len dir di. Yi ne de, da ha doğ -
ru dan bir et ki arar sak, her hal de Al man düşün ce si üze rin de dur mak da ha
doğ ru ola cak tır.
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Na pol yon’un tem sil et ti ği Fran sız ev ren sel ci li ği ne karşı mil li yet çi tep ki -
ler, kı ta Av ru pa’sın da ki Ba tı içi çe kiş me le rin önem li se bep le rin den bi ri dir.
Bun lar ara sın da Al man ya’nın tep ki si bil has sa önem li dir. Na pol yon sa vaş la -
rı nın he men ar dın dan yük se lişe ge çen Al man mil li yet çi li ği 1860’lar dan II.
Dün ya Sa vaşı son la rı na ka dar Av ru pa’nın te mel prob lem le rin den bi ri ni teş -
kil et ti.2 Fran sız Dev ri mi’nden son ra ki yak laşık yüz el li yıl lık dö nem bo yun -
ca, Al man ya ile Fran sa ara sın da ki bit me yen düş man lık, Kı ta Av ru pa sı için -
de ki çe kiş me le re yön ver di. Bu düş man lık, da ha son ra iki dün ya sa vaşı nın
ge rek çe le rin den de bi ri ni oluş tu ra cak tı. Al man ya’yı önem li kı lan bir di ğer
nok ta Fran sız ev ren sel ci li ği ne karşı Av ru pa’da ilk düşün sel iti ra zı tem sil et -
me siy di. Fritz Stern’in “Mu ha fa za kâr Dev rim İde o lo ji si” ola rak ad lan dır dı ğı
fi kir plat for mu li be ral, se kü ler ve en düs tri yel me de ni ye te ve ge nel ola rak
mo der ni te ye karşı idea list, ro man tik ve “mil li yet çi” bir tep ki yi ifa de edi yor
ve ke sin ola rak Al man ya’nın dam ga sı nı taşı yor du.3 Sa na yi dev ri mi ni ya pa -
ma mış ve sö mür ge ya rışın da ge cik miş olan Al man ya, Fran sa’nın şah sın da
sa na yi top lu mu nu ve bur ju va ah la kı nı eleş tir di, mil li kül tü rü hi çe sa yan koz -
mo po lit ev ren sel ci li ğe mey dan oku du ve böy le lik le de Ba tı nın ke na rın da
kal mış Rus ya gi bi ulus la ra mo del oluş tur du. Ge rek Al man düşün ce sin de Ba -
tı ya yö ne lik sert eleş ti ri le rin önem li bir yer tut ma sı ge rek se Av ru pa’nın par -
la men ter de mok ra si si karşı sın da Al man si ya sal dü ze ni nin oto ri ter bir ya pı -
ya sa hip oluşu, onu Ba tı dan dış la ma ya dö nük yak laşım la ra ge rek çe oluş tur -
du ve “Al man so ru nu” kav ra mı nın or ta ya çık ma sı na yol aç tı. Ay nı ge rek çe -
ler Rus ya’nın Av ru pa’dan dış lan ma sıy la il gi li öne ri ler de de kul la nı la cak tı.

Bi zans, Rus ya ve Al man ya’nın, ta ri hin fark lı dö nem le rin de, Ba tı da ki kon -
jonk tü rel ge liş me le re bağ lı ola rak, sık sık Ba tı dan dış lan ma ka de ri ni pay laş -
ma la rı nın mut la ka bir ne de ni ol ma lı dır. Bay kan Se zer’in Ba tı için de ki çe kiş -
me le ri, mer kez le rin Do ğuy la iliş ki le ri ne gö re açık la ma sı bu ko nu da bir açık -
lık sağ la ya bi lir. Bu üç mer ke zin or tak ya nı çeşit li dö nem ler de Ba tı nın Do ğu
sı nı rı nı oluş tur ma la rı ve bir ka ra kol va zi fe si gör me le ri dir. Bi zans Ba tı nın Do -
ğu sı nı rın da ki ilk ka ra ko lu dur. O yı kı lın ca ku zey de Rus ya yük sel miş tir. Os -
man lı Vi ya na’ya ka dar iler le yin ce Av ru pa’yı ko ru yan son ka ra kol Cer men ler
ol muş tur. Do la yı sıy la bu mer kez le rin Do ğu karşı sın da ben zer rol ler üst len -
di ği gö rül mek te dir. Ay rı ca Cer men ler Ba tı uy gar lı ğı nın te me li ni oluş tur du -
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ğu söy le nen Mı sır-Gi rit-Yu nan-La tin zin ci ri nin de dışın da yer alır lar. Fran -
sa’nın Ro ma İm pa ra tor luk mi ra sı nı can lan dır ma sı ve Ay dın lan ma ev ren sel -
ci li ği ni yay ma sı karşı sın da Al man ya’nın ırk, dil ve kül tür te ori le ri ne sa rıl ma -
sı nın se be bi bu ola bi lir.4

Ne olur sa ol sun Al man ya sa de ce ye ni ve zin de bir güç ola rak as ke ri-si ya -
si an lam da Ba tı bir li ği ni teh dit et mek le kal ma mış, Bur ju va top lu mu nun yü -
zey sel li ği ni, sa na yi top lu mu nun in sa ni de ğer le re ve yük sek kül tü re ay kı rı
oluşu nu ve ev ren sel ci li ğin mil li ru hu ve ya ra tı cı lı ğı öl dür dü ğü nü ile ri sü re -
rek Ba tı de ğer le ri ni de tar tış ma ya aç mış tır. Ba tı nın her kri ze düşüşün de Al -
man düşün ce si nin yük sel me si ve baş ta Rus ya ol mak üze re ge le nek sel Ba tı yı
sor gu la yan her ye ni gü cün Al man düşün ce sin den et ki len me si rast lan tı de -
ğil dir. Bu eği li min kök le ri Ro ma’ya ka dar uza nır. Da ha o za man lar da Cer -
men ler ba zı düşü nür le rin gö zün de, çü rü müş ve han tal Ro ma top lu mu nun
karşı sın da ener jik, sağ lık lı ve in sa ni de ğer le re da ya nan ye ni bir se çe ne ği tem -
sil edi yor du. İbn Hal dun’un asa bi ye ku ra mı nı ak la ge ti ren bu yak laşı mı Ba -
tı ta ri hi nin çeşit li dö nem le rin de ta kip et mek müm kün dür. Ko nu muz açı sın -
dan il ginç olan, Ba tı uy gar lı ğı nın en zir ve ye ulaş tı ğı dö nem ler de bi le ken di -
si hak kın da şüp he ye düş me si, so run la rı na çö züm bul du ğu na ina na ma ma sı -
dır. Ba tı da bar bar lı ğı ide ali ze eden, Ba tı nın mo dern bur ju va uy gar lı ğı na
karşı es ki eşit lik çi Cer men ge le ne ği ni, Slav köy lü le ri ni yü cel ten yak laşım la -
rın Ba tı nın za fe ri nin do ru ğu na ulaşıp dün ya ege men li ği ni ele ge çir di ği XIX.
yüz yıl da ön pla na çık ma sı il ginç tir. 

Bu nun la bir lik te Al man ya’nın mil li tep ki sin de so mut laşan ro man tik-mil -
li yet çi akı mın salt bir an ti-tez ola rak gö rül me si de pek doğ ru ol maz. Bu akı -
mın or ta ya çık ma sın da Fran sız Dev ri mi’nin ya rat tı ğı el ve riş li koşul la rın pa -
yı nı da unut ma mak ge re kir. Ba tı nın bir li ği ni sağ la yan Ka to lik ki li se si nin ye -
ri ne ge çe rek ay nı mis yo nu se kü ler bir kim lik le ye ri ne ge tir me ye ça lışan
Fran sa ge le nek sel Av ru pa dü ze ni ni yık mış ve Av ru pa’da ki taş la rı ye rin den
oy nat mış tır. Fran sız düşün ce si nin, bel ki de hiç is te me den, ev ren sel ci Ka to lik
an la yışın aşın ma sı na yol aça cak olan halk la rın ken di ka de ri ni ta yin hak kı na
kay nak lık et me si de, Al man düşün ce si nin mil li yet çi bir ni te lik ka zan ma sın -
da son de re ce et ki li ol muş tur.

Ge rek Av ru pa’da ki ye ni dü ze nin ev ren sel ci ve mad di yat çı at mos fe ri,
ge rek se Na pol yon or du la rı nın her fır sat ta Prus ya bir lik le ri nin karşı sı na
çık ma sı, Al man ya’da bir tep ki ola rak ro man tik-mil li yet çi eği lim le rin ve
fel se fi plan da Al man ide aliz mi nin do ğuşu na yol aç tı. “Al man ro man tik le -
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ri ne gö re Fran sa, sah te, akıl cı, met ro po li tan tarz la gü dü len miş, sal dır gan,
ya yıl ma cı şe hir de mek ti. Al man ya ise şa ir le rin, za na at kâr la rın ve köy lü le -
rin kır la rıy dı.”5 Her der, ulus la rın or ga nik top lu luk lar ol du ğu nu, her ulu -
sun ken di ne öz gü bir ru hu ol du ğu na ina nı yor du. Mo dern sa na yi uy gar lı -
ğı ve ya onun de yişiy le “so ğuk Av ru pa dün ya sı” fel se fey le don muş tu, ev -
ren sel akıl ol du ğu nu id di a eden Fran sız fel se fe si bu ru hu yok edi yor du.
Do la yı sıy la Al man lar ay nı za man da mo dern ça ğın ruh suz dün ya sı na karşı
in san lı ğın ru hu nun sa vu nu cu la rıy dı lar. Som bart ay nı karşıt lı ğı “ta cir ler”
ile “kah ra man lar” ara sın da ku ru yor du.6 Ne var ki Al man ya da çok geç me -
den sa na yi leşe cek ve git gi de eleş tir di ği “So ğuk Av ru pa dün ya sı”na ben ze -
ye cek ti. Bu ara da, Al man ro man tiz mi nin üze rin de dur du ğu te ma la rın Rus
top ra ğı na ge çişi sı ra sın da or ta ya çı kan ye ni sen tez, ken di ni “Rus ru hu”
ola rak or ta ya koy du. Rus ya’nın dün ya si ya se tin de ki et ki si ar tık ça, “Rus
ru hu” Av ru pa için de bir se çe nek ha li ne gel di ve Ba tı da mo dern bur ju va
uy gar lı ğın dan ra hat sız olan ay dın lar Rus düşü nür le ri nin Av ru pa’yla il gi li
eleş ti ri le ri ni “ken di sı kın tı la rı nın doğ ru lan ma sı” ola rak gö rüp göz le ri ni
Rus ya’ya çe vir di ler. Do la yı sıy la Rus ru hu na kay nak lık eden düşün ce ler,
çı kış nok ta sıy la va rış nok ta sı ara sın da tam bir tur ya pa rak yi ne çık tı ğı ye -
re ge ri dön müş ol du. 

Ro bert C. Wil li ams, “Rus ru hu”nu Av ru pa düşün ce si nin bir par ça sı ola -
rak ele al dı ğı ma ka le sin de bu yak laşı mı şöy le özet li yor du:

“Pa ra dok sal olan şu dur ki; Rus lar ken di le ri ni Av ru pa’dan fark lı, ona düş -
man ve ya üs tün ola rak ta nım la ma la rı na im kân sağ la yan mil li yet çi ka te go ri le -
ri Av ru pa düşün ce sin den al dı lar. Al man Ro man tiz mi sa ye sin de Rus lar ken di -
le ri ni tam da bu düşün ce nin doğ du ğu Al man ya ve Av ru pa’ya karşı mu zaf fer
ola cak ta rih sel mis yon sa hi bi ken di ne öz gü bir ulus ola rak gör dü ler. Bur ju va
top lu mu nu eleş ti ren Av ru pa en te lek tü el le riy se Rus la rın Ba tı ya sal dı rı la rı nı
ken di sı kın tı la rı nın doğ ru la ma sı ola rak ka bul ede rek, sos yal eleş ti ri le ri ni Rus
ede bi ya tın da ifa de edi len Av ru pa karşı tı duy gu lar la har man la dı lar.”7 
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6 Bruma-Margalit, Garbiyatçılık..., s. 46-47. Dugin, Sombart’tan yaklaşık bir asır sonra yazdığı
Rus Jeopolitiği kitabında Soğuk Savaş sırasında Rusya ile kapitalist Batı dünyası arasında
ortaya çıkan karşıtlığı “tacirler” ile “kahramanlar” arasındaki kadim karşıtlığın bir uzantısı
olarak görecekti. Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım, Çev. Vüger İmanov,
Küre Yayınları, İstanbul, 2003, s. 51. Bu, Alman düşüncesiyle Rus Mesihçiliği arasındaki
bağın günümüzde de sürdüğünü göstermektedir. 

7 Robert C. Williams, “The Russian Soul: A Study in European Thought and Non-European
Nationalism”, Journal of the History of Ideas, Vol. 31, No. 4, Oct.-Dec. 1970, s. 573.



Bu ra dan yo la çı ka rak Rus ya’nın Ba tı eleş ti ri si nin kök le ri ni de yi ne Ba tı da
ara mak yan lış ol ma ya cak tır. Rus düşün ce sin de Ba tı karşıt lı ğı nı, Ba tı düşün ce -
si nin bir par ça sı ola rak gör mek ge re kir, zi ra Ba tı’da da böy le gö rül müş, Rus
“gar bi yat çı”la rı nın eleş ti ri le ri, çok geç me den, Ba tı uy gar lı ğı nın ge le ce ğiy le il gi -
li tar tış ma la ra te mel oluş tur muş tur. Ni te kim, Ian Bru ma ve Avis ha i Mar ga lit,
ya kın za man da Türk çe ye çev ri len Gar bi yat çı lık ad lı ça lış ma la rın da Rus düşün -
ce si nin de için de ol du ğu çeşit li Ba tı eleş ti ri le ri nin Ba tı lı kay nak la rı nı ik na edi ci
bir şe kil de or ta ya koy mak ta dır lar. XIX. yüz yı lın özel lik le ikin ci ya rı sın da Rus -
ya sa de ce güç lü or du suy la de ğil sa nat çı la rı ve düşü nür le riy le de Av ru pa’nın
bir par ça sı ha li ne ge lin ce, Rus düşü nür le rin eleş ti ri le ri Ba tı da öy le si ne önem
ka za na cak tır ki; Ay dın lan ma dan ve en düs tri dev ri mi nin so nuç la rın dan mem -
nun ol ma yan, Ba tı nın bur ju va top lu mu nu eleş ti ren ve Ba tı uy gar lı ğı nın çö küşe
git ti ği ni ile ri sü ren Av ru pa kay nak lı “gar bi yat çı” fi kir le rin hep si Rus ya’yla öz -
deş leş ti ri le cek tir. Da ha da il gin ci, XX. yüz yı lın ilk ya rı sın da, özel lik le I. Dün ya
Sa vaşı’nın yol aç tı ğı umut suz luk ne de niy le Av ru pa me de ni ye ti nin çök tü ğü nü
düşü nen ve ye ni bir al ter na tif ara yan Speng ler ve Schu bart gi bi düşü nür le rin
Rus ya’yı Av ru pa’yı kur ta ra cak ori ji nal ve genç me de ni yet ola rak se lam la ma la -
rı ve Rus düşün ce sin den et ki le nen fi kir ler ile ri sür me le ri dir. Al man düşün ce -
sin den et ki le ne rek oluşan Rus düşün ce si böy le lik le şe kil de ğiş ti re rek ye ni den
Al man ya’ya dön müş tür. Bu üç yüz alt mış de re ce lik dö nüşün baş lan gıç nok ta -
sı nın unu tu la rak gar bi yat çı lı ğın Rus ya’yla öz deş leş me si, Bru ma ve Mar ga lit’in
ese rin de bir ka ra mi zah ko nu su ola rak karşı mı za çı kar: 

“Tıp kı vot ka nın Rus ya’ya XIV. yüz yıl da, he men he men Türk le rin Sırp la -
rı Ko so va’da yen dik le ri ta rih te gel miş ol du ğu gi bi, ge nel lik le Al man ya’dan
it hal ol sa da XIX. yüz yıl Gar bi yat çı lık’ı da Rus ya’yla öz deş leş ti ril miş tir.”8

Gar bi yat çı lı ğın Rus ya’yla öz deş leş ti ril me si ta rih sel ola rak yan lış ol sa da,
se bep siz de ğil dir. Bu al gı la ma nın ge ri sin de, XIX. yüz yıl bo yun ca Rus ya’nın
Av ru pa si ya se tin de oy na dı ğı başat rol var dır. Ge rek Rus ya’nın Ba tı ya ba -
kışın da ge rek se Rus ya’nın Ba tı için de ki ye ri ko nu sun da ki gö rüş le rin oluş -
ma sın da, XIX. yüz yıl bo yun ca Do ğu So ru nu ek se nin de yaşa nan si ya si ta ri -
hin pa yı yad sı na maz. 

Coğ ra fi keşif ler le bir lik te Ame ri ka’yı yağ ma la ya rak bü yük bir zen gin lik
el de eden Ba tı, ay nı za man da ge le nek sel Do ğu ya Os man lı’yı at la ya rak ulaş -
ma nın yo lu nu bul muş ve ti ca ret yol la rı nın gü zer gâ hı nı de ğiş tir miş ti. XIX.
yüz yıl, ku ru lan bu ye ni dün ya da Ba tı nın el de et ti ği zen gin li ği ve sa hip ol du -
ğu ye ni iliş ki le ri or ga ni ze edip yö ne te ce ği dö nem ola cak tı. Ba tı, XIX. yüz yıl -
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da Ro ma’nın yı kı lışın dan be ri ilk kez Do ğuy la iliş ki le rin de hâ kim bir ko num
el de et ti ğin den bi lim, si ya set ve düşün ce de ev ren sel lik il ke si ağır lık ka zan dı.
İşin il ginç ya nı ev ren sel lik id di ası nın en çok gün de me ge ti ril di ği bu dö ne min
sa de ce dün ya nın de ğil Ba tı nın da ken di için de en çok çe kiş me yaşa dı ğı dö -
nem ol ma sı dır. Uzun XIX. yüz yı lı ve ya baş ka bir de yiş le ya kın ça ğı baş la tan
ge liş me Fran sız Dev ri mi’ydi. Fran sa’nın Na pol yon ara cı lı ğıy la ge tir di ği ev -
ren sel dü zen öne ri si ve Av ru pa’da bu na yö nel ti len iti raz lar Ba tı içi çe kiş me -
le rin te me li ni oluş tur du ve Rus ya tam da bu çe kiş me le rin bir ta ra fı ola rak
Av ru pa po li ti ka sı na da hil ol du.

Na pol yon sa vaş la rı İn gil te re’nin At lan tik mer kez li si ya se ti ne karşı es ki
Ak de niz ti ca re ti nin de ne ti mi ni ele ge çir me yi ve ka ra yo luy la Hin dis tan’a
ulaş ma yı amaç la yan Fran sa’nın, Av ru pa’yı ken di li der li ği al tın da zor la bir -
leş tir me pro je siy di. Ne var ki Av ru pa’nın ge le nek sel güç le ri ve do ğal ola rak
İn gil te re bu gi rişi min karşı sın da dur du. 1798’de Na pol yon bu uğur da Mı -
sır’a se fer dü zen le di, an cak İn gil te re’nin de niz gü cü karşı sın da başa rı sız ol -
du. Rus ya 1799’da Pa vel’in li der li ğin de Fran sa’yla it ti fak ya pa rak İn gi liz
ürün le ri ne am bar go uy gu la dı ve Don Ka zak la rı na Hin dis tan’ı iş gal et me
em ri ni ver di. An cak Pa vel ölüp Alek sandr başa ge çin ce Rus ya ye ni den İn gi -
liz po li ti ka sı na dön dü ve böy le lik le Na pol yon’un Hin dis tan’a ka ra yo luy la
ulaşa rak Ak de niz ti ca re ti nin de ne ti mi ni ele ge çir me si için Rus ya se fe rin den
baş ka yo lu kal ma dı. Rus ya Mos ko va’ya ka dar ge len Fran sız or du la rı nı
1813’te ye nil gi ye uğ rat mak la ye tin me di, “Av ru pa’yı Na pol yon zul mün den
kur tar mak” ge rek çe siy le Prus ya’ya ka dar iler le di. Fran sız la ra karşı ayak la -
nan Al man mil li kuv vet le ri de Rus la ra ka tıl dı, böy le lik le Rus or du su Prus ya
kı ta la rıy la bir lik te Ba tı Av ru pa’da Fran sız la ra karşı sa vaş ma ya baş la dı. Avus -
tur ya’nın da it ti fa ka ka tıl ma sıy la Na pol yon ke sin ola rak ye nil di. Rus ça rı
Alek sandr müt te fik kuv vet le rin başın da 1814 yı lın da Pa ris’e gir di. Ça rın biz -
zat or du nun başın da bu lun ma sı Av ru pa’da ki psi ko lo jik et ki yi ar tır dı ve
Alek sandr “Av ru pa’nın kur ta rı cı sı” ola rak se lam lan dı. Ar tık Rus ya tar tış ma -
sız bir şe kil de Av ru pa si ya se ti nin ön de ge len bir ak tö rüy dü.9

Rus ya bir yan dan Slav po li ti ka sı ara cı lı ğıy la Av ru pa ve Bal kan lar da et ki si -
ni ar tı rıp Os man lı, Po lon ya, İran ve Kaf kas halk la rı na karşı sa vaş la ra gi rişe -
rek ya yıl ma sı nı sür dü rür ken, bir yan dan da “Av ru pa’yı Na pol yon’dan kur ta -
ran ül ke” ola rak Ba tı mer kez le riy le li der lik ya rışı na gir di. Da ha Pet ro za ma -
nın da he def ola rak be lir le di ği Bo ğaz lar ve İs tan bul’u al ma ya ar tık gü cü nün
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9 Yukarıda kısaca özetlenen tarihsel dönemdeki diplomatik ilişkilerin tarihi konusunda bkz.
Matthew Smith Anderson, Doğu Sorunu 1774-1923: Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme,
çev. İdil Eser, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s. 47-73. 



yet ti ği ni düşü nen Rus ya Os man lı’yı “has ta adam” ola rak ni te le di ve Os man -
lı top rak la rı nın pay laşıl ma sı için ha re ke te geç ti. Böy le ce “Do ğu So ru nu” de -
ni len ve I. Dün ya Sa vaşı’na yol açan ge liş me ler di zi si ni baş lat mış ol du.10

Na pol yon Sa vaş la rı Rus ya’yı hem Av ru pa si ya se ti nin bir par ça sı ha li ne ge -
tir di, hem de Rus ya açı sın dan Ba tı so ru nu nun baş la ma sı na se bep ol du. So ru -
nun te me lin de Rus ya’nın mis yon de ğişik li ği var dı. Bi zans’ın yı kı lışın dan XIX.
yüz yı la ka dar Rus ya Ba tı’nın As ya’da ki bek çi si ve ile ri ka ra ko luy du. Rus ya Av -
ru pa’yı ko ru ma mis yo nu nu ye ri ne ge ti rip Ba tı nın sı nır la rı nı As ya iç le ri ne doğ -
ru ge niş le tir ken Av ru pa’nın des te ği ar ka sın day dı. Bu na karşı lık, Na pol yon Sa -
vaş la rıy la bir lik te Rus ya, Av ru pa’nın As ya’da ki ile ri ka ra ko lu mis yo nu nun öte -
si ne ge çe rek, hem As ya’da ken di he sa bı na bir ya yıl ma ça ba sı na gi riş ti, hem de
Ba tı nın ör güt len me sin de de id di a sa hi bi ola cak du ru ma gel di. Av ru pa’da Rus -
ya’nın Ba tı lı olup ol ma dı ğı nın tar tışıl ma ya baş la ma sı an cak bun dan son ra dır. 

XIX. yüz yı lın ken di ne öz gü şart la rı Rus ya’nın Av ru pa si ya se tin de ve
düşün ce sin de bir bi riy le çe lişen an lam lar ifa de et me si ne se bep ol du. Bü tün
Av ru pa top lum sal kar gaşa lar la çal ka la nıp her yer de is yan ve ayak lan ma lar
baş gös te rir ken Rus ya’da yap rak da hi kı mıl da mı yor du. Hat ta bu dö nem de
Rus ya’nın zin de or du la rı Av ru pa’da ki dev rim ci ha re ket le ri bas tı ran bir jan -
dar ma kuv ve ti va zi fe si gö rü yor du. Rus ya XIX. yüz yı lın ilk ya rı sın da “Av ru -
pa’nın Jan dar ma sı” ola rak anı lı yor du. Dev rim ci güç ler (ör ne ğin Marx) Rus -
ya’yı Av ru pa ge ri ci li ği nin mer ke zi ola rak gör me ye baş la dı. Özel lik le ay dın lar
ara sın da Ba tı ar tık öz gür lük le ve ile ri ci de ğer ler le öz deş leş ti ril me ye baş la dı ğı
için “dışa rı dan” ge lip Av ru pa’da ki dev rim ci ha re ket le ri bas tı ran “ge ri ci” Rus -
ya’nın Ba tı lı lı ğı sor gu lan ma ya baş lan dı. Rus lar çeşit li düşü nür ler ta ra fın dan
Ro ma’yı yı kan Cer men le re ve As ya lı gö çe be le re ben ze til di.11 Marx aşa ğı la mak
ama cıy la Rus la rı Kal muk lar ve Ta tar lar ola rak ad lan dı rı yor du.12 Rus top lu -
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Neumann, “Russia as Europe’s Other: Barbarians at the Gate, Gatekeeper and Golden Gate
to the Future”, Peter J. Burgess (Ed.), Cultural Politics and Political Culture in Postmodern
Europe, Amsterdam/Atlanta, GA, 1997 içinde, s. 127. 

12 Karl Marx, 18. Yüzyılda Gizli Diplomasi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1992, s. 11.



mu nun As ya tik ni te li ğiy le il gi li fi kir ler ge nel lik le bu dö ne me ait tir. Marx, Kı -
rım Sa vaşı’na ka dar Rus ya’nın As ya lı des po tik bir güç ola rak Ba tı dan dış lan -
ma sı ge rek ti ği yö nün de ki fi kir le riy le bu eği li min başı nı çek ti. Marx’ın bu fi kir -
le ri İn gil te re’nin dün ya si ya se tiy le bü yük öl çü de ör tüşü yor du.

Bu nun la bir lik te Rus ya’nın Av ru pa’dan fark lı oluşu nun Ba tı da her za man
olum suz de ğer len dir me le re yol aç tı ğı da söy le ne mez. Fran sız dev ri mi nin ev -
ren sel ci gö rüş le rin den ve ay dın lan ma düşün ce si nin ka tı ras yo na liz min den
bu na lan ro man tik mil li yet çi düşü nür ler ve Ba tı nın Hı ris ti yan de ğer ler et ra fın -
da bir leş me si ni ar zu eden mu ha fa za kâr Av ru pa lı lar ara sın da Rus la rı Av ru -
pa’ya kay bet ti ği ru hu nu ve ener ji si ni ka zan dı ra cak di na mik bir güç ola rak
gö ren ler de var dı. Ör ne ğin 1802-1817’de Rus ya’da Sar dun ya el çi si ola rak bu -
lu nan mu ha fa za kâr düşü nür Kont Jo seph de Ma is tre’nin her mil le tin bir ru -
hu ol du ğu düşün ce sin den et ki le nen ve I. Alek san dır ve I. Ni ko la’yla ya zışan
Bav ye ra lı Ka to lik fi lo zof Franz Baa der, pa pa lı ğı eleş ti rir ken Rus din sel di ri -
lişi nin Av ru pa’yı Ro ma’da ki “dik ta tör lük ten” ve Pro tes tan lı ğın bö lü cü lü ğün -
den kur ta ra ca ğı nı ve Do ğu ve Ba tı ki li se le ri ni ev ren sel bir ki li se de bir leş ti re -
ce ği ni ümit et mek tey di.13 Ay nı şe kil de Ro us sea u’nun mo dern yaşa mın do ğa -
dan ve Tan rı dan ko puk so ğuk ger çek li ği ne karşı il kel top lum la rın öz gür lük -
çü ve ener jik ya pı la rı nı ve sa hip ol duk la rı er dem le ri yü cel ten gö rüş le rin den
et ki le nen ro man tik ler ve Her der gi bi idea list fi lo zof lar Slav köy lü sü nü bu öz -
gür lük çü il kel in sa nın vü cut bul muş ha li ola rak se lam la yıp yü cel ti yor lar dı.14

Dev rim ci ka nat ta da Rus ya hak kın da ben zer düşün ce le re sa hip olan lar
var dı. Ör ne ğin Marx, Kı rım Sa vaşı’ndan son ra gö rüş le ri ni de ğiş tir miş, Rus
dev le ti nin As ya tik ni te li ği üze rin de dur ma yıp Rus hal kı nın dev rim ci po tan -
si ye liy le il gi len me ye baş la mış tı. Bun da el bet te ki Rus ya’nın İn gi liz karşı tı po -
li ti ka la rın dan vaz geç me si nin de ro lü var dı. 1848 ayak lan ma sı na ka tıl mış
olan anarşist Er nest Co er de roy Av ru pa’ya hür ri ye tin de ğe ri ni öğ re te cek bir
Slav hâ ki mi ye ti nin ge rek li ol du ğu nu, Av ru pa’nın di na miz mi ni yi tir di ği ni,
dün ya hâ ki mi ye ti nin Rus la ra ve Ame ri ka lı la ra ge çe ce ği ni ile ri sü rü yor du.
Bu şaşır tı cı de re ce de isa bet li ön gö rü ye gö re Ame ri ka bi rey sel öz gür lü ğü,
Slav lar ise in sa ni da ya nış ma yı tem sil ede cek ler di.15

Ne var ki Kı ta Av ru pa’sın da ki ge le nek sel güç ler Rus ya’nın dev rim ci ha -
re ket le re karşı “Av ru pa’nın jan dar ma sı” gö re viy le sı nır lı kal ma sı nı, İn gil te -
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re ise As ya ve Os man lı po li ti ka sın da Rus ya’nın ken di de ne ti mi nin dışı na
çık ma ma sı nı ar zu et mek tey di. Bu yüz den 1854’te Kı rım Sa vaşı pat lak ver -
di ğin de Av ru pa’nın ne re dey se bü tün güç le ri Rus ya’ya karşı Os man lı’nın
ya nın da yer al dı lar. Rus ya ağır bir ye nil gi ye uğ ra dı. Bir an da Av ru pa si ya -
se ti nin mer ke zi ne yer leşip yi ne bir an da ka pı dışa rı edi len Rus lar de rin bir
şok yaşa dı lar. 1813’te Av ru pa’nın kur ta rı cı sı ola rak oy na dı ğı ro le karşı lık
1854’te As ya lı Os man lı karşı sın da Av ru pa lı güç ler ta ra fın dan uğ ra dı ğı iha -
ne tin ya rat tı ğı ha yal kı rık lı ğı, Rus ya’nın Ba tı hak kın da ki gö rüş le ri ni de rin -
den et ki le di. 

Na pol yon Sa vaş la rı’nda Av ru pa’ya ge len Rus as ker ve ay dın la rı Ba tıy la
doğ ru dan te mas et miş ve bu ra da ki fi kir ha re ket le ri ni da ha ya kın dan ta kip
et me fır sa tı bul muş tu. Ay rı ca Rus ya’nın sa vaşın so na er di ril me sin de oy na dı -
ğı rol, Rus ay dın la rı nın öz gü ve ni ni ar tır mış ve Ba tı nın ge le ce ği ko nu sun da
Rus ya’nın da söy le ye cek sö zü ol du ğu nu düşün dürt müş tü. An cak Rus ya’nın
Av ru pa si ya se tin de ani den ka zan dı ğı ko num la uy gar lık dü ze yi ara sın da bir
uçu rum var dı. Rus ya bü tün Av ru pa’ya bo yun eğ di ren Na pol yon’u yen miş,
mu zaf fer Rus or du la rı Ber lin ve Pa ris’e gir miş ti. Av ru pa’nın iç so run la rı nın
çö zü mün de bi le Rus ya’ya baş vur ma dan bir şey ya pı la ma mak tay dı. Yi ne de
Rus lar hak lı ola rak Av ru pa’nın ken di le ri ni kü çük gör dü ğü nü düşün mek tey -
di ler. Bu komp leks iki şe kil de bir so nu ca var dı rı la bi lir di. Ya Rus ya as ke ri gü -
cü ne da ya na rak Av ru pa’ya karşı sa vaş aça cak tı, ya da Av ru pa’nın bir par ça -
sı ha li ne ge le rek onun kur ta rı cı sı ol ma yı se çe cek ti. 1812’de Rus ya kur ta rı cı
mis yo nu nu be nim se miş ve Av ru pa’nın bir par ça sı ha li ne gel miş ti.16 Bun dan
son ra da Av ru pa’nın bir par ça sı ola rak ha re ket ede cek ti.

Ne var ki Rus ya, XIX. yüz yıl başın da mu zaf fer or du la rıy la Pa ris’e gir di -
ğin de, Pet ro za ma nın dan be ri hay ran lık bes le di ği Av ru pa’nın as lın da Rus -
ya’ya muh taç ol du ğu nu, top lum sal kar gaşa lar la ce bel leş ti ği ni ve ken di bir li -
ği ni sağ la mak tan aciz ol du ğu nu gör dü. Ay rı ca Av ru pa lı güç le rin 1854’te
Rus ya’ya iha net et me si ve Rus ya’nın ağır bir ye nil gi al ma sı üze ri ne, Rus ay -
dın lar Rus ya’nın Av ru pa’dan dış lan ma ve sa vaş ta ye nil me se bep le ri ni sor -
gu la ma ya baş la dı lar. Av ru pa’nın iha ne ti Rus ya’nın Ba tı dan fark lı lı ğıy la il gi -
li gö rüş le rin tar tışıl ma ya baş lan ma sı na yol aç tı. Ay rı ca ye nil gi Rus ya’nın Av -
ru pa si ya se ti ni ge le nek sel ya pı sıy la sür dü re me ye ce ği ni de gös ter miş ti. Rus -
ya hem Ba tı des te ği ni es ki si gi bi ar ka sın da bu la ma ya ca ğı nı, hem de mev cut
ya pı için de bir dün ya si ya se ti nin mas raf la rı nı karşı la ya ma ya ca ğı nı gör dü.
Bu na bağ lı ola rak Rus ya’da re form gün de me gel di. Re form ih ti ya cı ay dın la -
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rı ve fi kir le ri ön pla na çı kart tı. Rus düşün ce sin de Ba tı so ru nu nun ve “Rus ru -
hu” kav ra mı nın or ta ya çı kışı bu ta rih sel ge liş me le rin ürü nüy dü.

Rus düşün ce ha ya tı ilk doğ du ğu an dan iti ba ren esas ola rak Ba tı so ru nuy -
la il gi len miş tir. Öy le ki XIX. yüz yıl da Rus ya’da en po li ti kay la il gi siz miş gi bi
gö rü nen ta rih ve fel se fe tar tış ma la rı bi le dö nüp do laşıp “Rus ya ve Av ru pa”
so ru nu na odak la nır. Rus ay dın la rı nın te mel kay gı sı başın dan iti ba ren Rus -
ya’nın ge le ce ği ne yön ver mek tir. Bu açı dan ba kıl dı ğın da, Rus ya’nın ge liş me -
miş li ği, ta rih sel tec rü be si nin za yıf oluşu ve Ba tıy la ara sın da ki me sa fe Rus ay -
dın la rı açı sın dan bir avan taj ola rak or ta ya çık mak ta dır. Rus ya ade ta üze ri ne
bir şey ler ya zıl ma sı nı bek le yen boş bir say fa (ta bu la ra sa) gi bi gö rül mek te,
Rus ya’yla il gi li bü tün tar tış ma lar onun ge le ce ği ne odak lan mak ta dır. Ba tı cı -
lar ve Slav cı lar Rus ta ri hi nin fark lı dö nem le ri ni yü cel tir ve ya ye rin di bi ne ge -
çi rir ken as lın da bir ta rih tar tış ma sı yap ma mak ta, Rus ya’nın (hat ta Av ru -
pa’nın) ge le ce ğiy le il gi li fi kir le ri ni ifa de et mek te dir ler.

XIX. yüz yıl da Rus düşün ce si nin ana ek se ni, Ba tı cı lar la Slav cı lar ara sın da ki
tar tış ma ya bağ lı ola rak ge lişir. Ba tı cı la ra gö re Rus ya’nın ge le ce ği Av ru pa’da -
dır. Ta ri hin de kay be de cek bü yük bir bi ri kim ol ma ma sı Rus ya’nın Av ru pa lı laş -
ma gi rişi mi ni ko lay laş tır mak ta dır, çün kü boş bir say fa olan Rus ya’nın üze ri ne
Av ru pa ül kü le ri her han gi bir Av ru pa ül ke sin den da ha ko lay bir şe kil de ya zı -
la bi lir. Bu nun için Rus ya Av ru pa’yı bü tün ku rum la rıy la ka bul et me li ve ta ri -
hin de ki “As ya lı” un sur la rın oluş tur du ğu yü kü omuz la rın dan at ma lı dır. Slav -
cı lar ise yi ne Rus ya’nın Av ru pa’da oy na ya ca ğı rol le il gi li dir ler, an cak Al man
fel se fe sin den (özel lik le Schel ling’ten) et ki le ne rek her mil let gi bi Rus la rın da
ken di ne öz gü bir ru hu ol du ğu nu ile ri sü rer ler. On la ra gö re Rus ru hu nun te me -
li Or to doks luk tur ve Rus ya an cak ken di ta ri hi ne, ge le nek le ri ne ve di ni ne yas -
la na rak Av ru pa karşı sın da ken di sö zü nü söy le ye bi lir. Pet ro’nun re form la rı ne -
de niy le Av ru pa lı laş mış ve ge le nek ten kop muş ay dın lar la halk ara sın da mey -
da na ge len ko puk luk, Slav cı la ra gö re Rus ya’nın ta rih sel gö re vi ni ye ri ne ge tir -
me si önün de bir en gel oluş tur mak ta dır. Oy sa ki Rus ya’nın ta rih sel gö re vi ni ye -
ri ne ge ti rir ken da ya na ca ğı te mel güç Av ru pa’nın has ta lık la rın dan et ki len me -
miş ve Rus ru hu nu bo zul ma mış ha liy le mu ha fa za eden halk tır.

Rus ya’nın öz gün lü ğü nü ve Av ru pa’nın ge le ce ğin de oy na ya ca ğı ro lü vur -
gu la yan fi kir ler as lın da pa ra dok sal bir şe kil de Rus ya’nın Av ru pa karşı sın da -
ki ge ri kal mış lı ğı nın ya rat tı ğı so run la rın ürü nü dür. Tıp kı sa na yi dev ri mi ni
ya ka la ya ma yan ve sö mür ge ya rışın da ge ri de ka lan Al man ya’nın “şa ir ler ve
fi lo zof lar mem le ke ti”17 ol mak la övü nüp sa na yi top lu mu nu ruh suz ol mak la
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suç la ma sı gi bi, Rus düşün ce si de ge ri kal mış lık la il gi li prob lem le rin den yo la
çı ka rak Ba tı ya karşı ben zer bir sal dı rı ya gi riş miş ve ken di ni Av ru pa’nın kur -
ta rı cı lı ğı na ta yin et miş tir. 

Ge ri kal mış lık kay gı sı nın Rus kim li ği nin ge liş me si sü re cin de baş ka
ulus la ra gö re da ha san cı lı tar tış ma la ra yol aç ma sıy sa Rus ya’nın ne re dey se
bü tün alan lar da ge cik miş ol ma sın dan kay nak la nır. Hı ris ti yan lı ğı en son
ka bul eden Ba tı lı top lum dur, dev le ti ni an cak XV. yüz yı lın son la rın da ku ra -
bil miş tir, Ro ma de ne yi mi ni, Re form ve Rö ne sans’ı ve bel ki de en önem li si
sa na yi dev ri mi ni yaşa ma mış tır. Ay rı ca nü fu su nun bü yük bir bö lü mü nü
son de re ce eği tim siz bir köy lü top lu lu ğu oluş tur mak ta dır. An cak Rus ya
bü tün ge cik miş lik le ri ni bir er dem ha li ne dö nüş tür me yi bil miş tir. Hı ris ti -
yan lı ğı en son ka bul et me si nin yol aç tı ğı sı kın tı yı İn cil’de İsa’nın “so nun -
cu lar bi rin ci ola cak”18 sö züy le aşar. Ro ma ve Ka to lik ge le ne ğin den uzak
oluşu nu İsa’nın di ni ni kir len me miş, saf ha liy le ko ru ma sı na yol aç tı ğı için
bir avan taj ola rak gö rür. Sa na yi dev ri mi ni ger çek leş tir me miş oluşuy sa Ba -
tı ka pi ta liz mi nin yol aç tı ğı top lum sal has ta lık la rın Rus ya’ya gir me si ni en -
gel le di ği için ha yır lı ol muş, bu sa ye de Rus hal kı kar deş lik il ke le ri ne da ya -
nan ko mün ha ya tı nı sür dür müş tür. Rus ya’nın yok sul bir ül ke ol ma sı nın ise
öne mi yok tur, zi ra yok sul İsa da ahır da doğ muş ol ma sı na karşın bü tün in -
san lı ğın kur ta rı cı sı ol muş tur.19

Rus ya’nın XIX. yüz yıl da Av ru pa si ya se tin de oy na dı ğı rol le ta rih sel bi ri ki mi
ve top lum sal ge liş miş lik se vi ye si ara sın da bir uçu rum var dır. Ta rih sah ne si ne
çok geç çı kan Rus lar an cak IX. yüz yıl da ku zey den ge len Nor man lar (Va reg ler)
sa ye sin de bir dev let ku ra bil miş ler dir. Dev le tin si ya si ve kül tü rel bü tün te mel le -
ri ni Bi zans at mış, XII I. yüz yı la ka dar Bi zans’ın göl ge sin de ti ca ri ara cı lık ya pa -
rak var lı ğı nı sür dü ren Rus ya XII I. yüz yıl da Mo ğol ege men li ği al tı na gir miş ve
yak laşık iki yüz el li yıl Mo ğol bo yun du ru ğu al tın da dev let siz yaşa mış tır. Bu na
karşın XVI. yüz yı la ge lin di ğin de Rus ya Av ru pa’da ki tek bir leşik mer ke zi si ya -
si oto ri te dir. XIX. yüz yıl da ise Rus or du la rı Av ru pa’yı Na pol yon’dan kur tar mak
için Pa ris’e ka dar gir miş tir. Böy le ce Av ru pa’nın ge liş me aşa ma la rın dan hiç bi ri -
ni yaşa ma mış olan Rus top lu mu Av ru pa si ya se ti nin mer ke zi ne yer leş miş tir. 

Bu çer çe ve de Rus ru huy la il gi li tar tış ma la rın ço ğu Rus la rın za yıf ta rih sel
bi ri ki mi ve ge liş miş lik dü ze yi nin ge ri li ğiy le Av ru pa si ya se tin de ki et ki li ko nu -
mu ara sın da ki çe liş ki yi aş ma ya ve ya ona bir açık la ma ge tir me ye yö ne lik tir.
Rus dev le ti nin uzun Mo ğol bo yun du ru ğun dan son ra ta rih sah ne si ne çık ma sı
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ve hız la bir im pa ra tor luk ha li ne gel me si ken di top lum sal ev ri mi nin bir ürü nü
ol mak tan çok ken di dışın da ki ge liş me le rin et ki siy le mey da na gel miş tir. Ay nı
şe kil de Mo ğol bo yun du ru ğu ön ce sin de ki dev let ör güt len me si de dış et ki le rin
bir so nu cu dur. İlk Rus kro nik le ri dev le tin ku zey den Va reg le rin çağ rıl ma sın -
dan son ra ku rul du ğu nu an la tır20; dev le tin si ya sal kül tü rel te mel le riy se Grek
et ki si nin ürü nü dür. O ka dar ki Grek ler Rus İde si’nin te me li ni oluş tur du ğu
söy le nen Rus ki li se si ni biz zat kur mak la kal ma mış lar, Slav la rı Hı ris ti yan laş tır -
mak için ge liş tir dik le ri al fa be yi Rus la ra öğ re te rek ya zı lı Rus kül tü rü nün de ya -
ra tı cı sı ol muş lar dır. Rus ya’nın anor mal de re ce de hız lı bir şe kil de bir dün ya
dev le ti ha li ne gel me si ken di top lum sal ge liş me si nin so nuç la rıy la açık la na ma -
yın ca mis tik-din sel bir açık la ma ter cih edil miş, Rus dev le ti nin do ğuşu Tan rı sal
ira de nin bir so nu cu, Rus hal kı da İsa’nın vü cut bul muş ha li ola rak gö rül müş -
tür. Dos to yevs ki, So lov yev ve Berd ya ev’de en ge liş miş bi çim le ri ne şa hit ol du -
ğu muz Rus Me sih çi li ği nin, ya ni Tan rı’nın Rus hal kı na bir gö rev yük le di ği
inan cı nın te me lin de de ka nı mız ca bu ta rih sel ar ka plan bu lun mak ta dır. 

Rus dev le ti nin do ğuşu Tan rı sal et kiy le açık la nın ca dün ya da ki mis yo nu -
nun da Tan rı sal ira dey le iliş ki len di ri le ce ği açık tır. Rus ya’nın Hı ris ti yan lı ğı
geç ka bul et me si de bu Tan rı sal mis yon an la yışı için de bir açık la ma ya ka vuş -
mak ta dır. Dos to yevs ki’ye gö re Av ru pa Ro ma’dan iti ba ren İsa’ya iha net et miş
ve Bü yük En gi zi tör’ün söy le di ği gi bi şey ta nın ayart ma la rı na ka pı la rak İsa
ye ri ne dün ya mo narşi si ni ter cih et miş tir. Hı ris ti yan lı ğı geç ka bul eden Rus -
lar Ro ma et ki siy le ze hir len me dik le ri için İsa’nın “Tan rı sal im ge si ni bü tün
saf lı ğıy la” ko ru ya bil miş ler dir. E.H. Carr Dos to yevs ki’nin “ah la ki-di ni-mil li
inan cı nın son çö züm le me de ki for mü lü”nü şu şe kil de özet le mek te dir: “Bir
yan da ben cil lik = Ka to lik lik = İsa düş man lı ğı = Av ru pa; di ğer yan da kar deş -
lik = Or to doks luk = İsa = Rus ya.”21

Rus ru hu, ay nı za man da Rus ya’yı Av ru pa’dan dış la ma ya yö ne lik suç la -
ma la ra da bir ce vap ni te li ğin de dir. Rus ya XIX. yüz yı lın başın da Av ru pa’yı
Na pol yon’dan kur ta ran ül ke ola rak Av ru pa si ya se ti nin mer ke zi ne yer leş ti -
ğin de bu du rum dan ra hat sız olan güç ler Rus ya’nın Av ru pa lı lı ğı nı tar tış ma ya
aç mış tı. Tu tu cu lar Av ru pa’yı Ro ma-La tin ge le ne ğiy le ve Ka to lik lik le öz deş -
leş ti re rek Rus ya’yı öte ki leş ti rir ken, dev rim ci-li be ral güç ler ise öz gür lü ğe, de -
mok ra si ye, bi rey sel hak la ra ve eşit li ğe da ya nan bir Ba tı ta nı mı ya pa rak otok -
ra tik Rus ya’yı des po tik bir yö ne ti me sa hip ol mak ve tu tu cu lu ğun li der li ği ni
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yap mak la suç lu yor lar dı. Ça da yev’den baş la mak üze re Rus Ba tı cı la rı Rus ya’yı
Av ru pa’dan ayı ran bu na ben zer özel lik le ri bir aşa ğı lık duy gu su nun ve ken di -
ni suç la ma nın te me li ha li ne ge tir di ler. Slav cı lar ise tam ter si ne Rus ya’yı Av ru -
pa’dan ayı ran özel lik le rin as lın da Av ru pa’nın da ek sik li ği ni his set ti ği ev ren -
sel ni te lik te ki de ğer ler ol du ğu nu ve Av ru pa’da ki yük sek ide al le rin do ğal ve
mü kem mel ha li ni tem sil et ti ği ni sa vun du lar ve Ba tı cı la rın olum suz gör dü ğü
Rus özel lik le ri ni bir övünç kay na ğı ola rak de ğer len dir di ler. 

Ör ne ğin Slav cı la rın ön de ge len fi lo zo fu İvan Ki re yevs ki’ye gö re Ba tı çü -
rük te mel ler üze ri ne ku rul muş tu. Din sel ola rak sko las tik akıl cı lı ğa, po li tik
ola rak Ro ma ve Tö ton fe tih le ri nin si lah zo ruy la kur du ğu bir po li tik dü ze -
ne, top lum sal ola rak da Ro ma kö ken li mut lak mül ki yet hak kı na da ya nan
bi rey ci lik üze ri ne ku rul muş Ba tı uy gar lı ğı me ka nik bir ya pıy dı ve top lu mu
bir ara da tut ma yı başa ra mı yor du.22 Rus ya ise gö nül lü ola rak bir ara ya gel -
miş, inanç lı bir top lu lu ğa da ya nan ve sa de ce mad di çı kar lar te me lin de de -
ğil ah la ki inanç ve de ğer ler et ra fın da bir leş miş bir top lum du. Ki re yevs ki
Schel ling’in fi kir le rin den et ki len miş ve Al man ro man tiz mi nin Ba tı hak kın -
da ki eleş ti ri le ri ni mo del al mış tır. Ay rı ca Ba tı uy gar lı ğı nı eleş tir mek le bir lik -
te de ğe ri nin de far kın da dır. Av ru pa’nın yet kin li ği ne hay ran dır, ama ar tık
söy le di ği sö zü tü ket ti ği ni düşün mek te dir.23 Do la yı sıy la ona gö re ge le cek
Av ru pa’nın de ğil Rus ya’nın dır:

“İn san lı ğın uy gar lı ğı ye ni bir ev re ye gir miş tir, bu ev re de başı çe ke cek
olan Rus ya’dır; bu onun hak kı... Av ru pa’nın de ğil. İh ti yar la dı, bi tip tü ken di
Av ru pa, son sö zü nü söy le di, özü nü ve ru hu nu en iyi bi çim de di le ge tir di.”24

Ki re yevs ki’nin gö rüş le ri ni ge liş ti ren Alek sey Kom ya kov da Ba tı hak kın da
ben zer fi kir le re sa hip tir. Ona gö re akıl cı lık has ta lı ğın dan muz da rip olan Ba -
tı Hı ris ti yan lı ğı ca zi be si ni yi tir miş tir ve Ba tı ya iki ter cih sun mak ta dır: Ka to -
lik lik, ya ni öz gür lük ten yok sun bir lik ve ya Pro tes tan lık, ya ni bir lik ten yok -
sun öz gür lük.25 Es ki Rus top lu mu ise Ki li se te me lin de ve so bor nost26 kav ra -
mı çer çe ve sin de bir lik le öz gür lü ğü bir leş ti ren bir mo del dir. Slav cı la rın ön de
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ge len düşü nür le rin den Ak sa kov ise Pet ro ön ce si es ki Rus ta ri hi ni ve bu ge -
le ne ğin taşı yı cı sı ola rak Rus köy lü sü nü yü celt miş, Ba tı yı ben zer te rim ler le
eleş tir miş tir. So nuç ola rak Slav cı lar Ba tı ya karşı eleş ti ri le rin de Al man ro man -
tiz mi nin fi kir le ri ni sür dür müş, Rus ya’nın öz gün lü ğü üze rin de dur muş lar -
dır. Bun la rın hep si Çar lı ğı (Otok ra si yi), Ki li se yi (Or to doks lu ğu) ve Rus köy -
lü sü nü yü celt miş ler dir. Ba tı nın sa na yi top lu mu nu eleş tir mek le bir lik te hiç bir
Slav cı ken di ni As ya lı ola rak gör me miş, Ba tı lı düşün ce ler le ye tiş miş bi rer en -
te lek tü el ola rak fi kir le ri ni de Ba tı lı kav ram lar çer çe ve sin de açık la mış lar dır.
Do la yı sıy la Slav cı düşün ce yi Ba tı dışı bir yak laşım ola rak düşün mek, Al -
man ya’yı Ba tı dan dış la mak ka dar man tık sız dır.27

Üs te lik bu gö rüş le ri Rus ya’da Slav cı akım la sı nır la mak da doğ ru de ğil dir.
Sos ya liz min ön de ge len teo ris yen le rin den “Ba tı cı” Her zen’de de Slav cı la rın
te ma la rı nın ço ğu na rast la mak müm kün dür. Ba tı nın ge liş miş sa na yi top lum -
la rıy la Rus ya’nın ge liş me miş ba sit köy top lu lu ğu ara sın da ku ru lan karşıt lık
Slav cı la rın ve Her zen gi bi sos ya list le rin üze rin de dur du ğu or tak ze min dir.
Bu yak laşı mın te me lin de Rus hal kıy la il gi li ye rel göz lem ler den zi ya de ge liş -
miş Ba tı top lum la rı na iliş kin düşün ce le rin bu lun du ğu söy le ne bi lir. Unut ma -
ma lı yız ki Rus ra di kal le ri ve Slav cı la rın or tak özel li ği Ba tı kül tü rüy le ye tiş -
miş ol ma la rı ve yer li kay nak lar dan zi ya de Av ru pa’ya öz gü si ya sal-en te lek -
tü el tar tış ma lar la yoğ rul muş ol ma la rı dır. Rus köy lü sü nün yü cel til me si fik ri -
nin Av ru pa lı kay nak la rı nı Ro us sea u’ya ka dar gö tür mek müm kün dür. Ro us -
sea u’ya gö re özel mül ki ye te da ya nan ka pi ta list uy gar lık sa nıl dı ğı gi bi in san -
lı ğı iler let me miş, ter si ne top lum sal eşit siz lik le re ve ben cil li ğe yol aça rak in -
sa nın yoz laş ma sı na ne den ol muş tur. Bu uy gar lı ğın in sa nı do ğal ha yat tan
kop muş tur, çı kar düş kü nü, ben cil ve öz gür lük ten yok sun dur. İl kel in san ise
öz gür lü ğü ne düş kün dür, do ğay la ba rışık tır, top lu mun di ğer fert le riy le ça tış -
maz ve on la ra kar deş lik bağ la rıy la bağ lı dır. Al man ide aliz mi nin et ki sin de ki
Rus düşün ce si nin bu fi kir den et ki len me miş ol du ğu düşü nü le mez. Rus
düşün ce sin de de fa lar ca karşı mı za çı kan ge ri kal mış lı ğın avan ta jı te ma sı bu
te mel de Rus köy ko mü nü ne uy gu lan mış tır. 

İlk Rus Slav cı la rı 1848 dev rim le riy le sar sı lan Av ru pa’nın ak si ne Rus top lu -
mu nun top lum sal kar gaşa lar la karşı karşı ya kal ma ma sı nı, Rus top lu mu nun
te me lin de ki köy ko mü nü nün bi rey sel öz gür lük le top lum sal bir li ği ay nı an da
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ger çek leş ti ren Hı ris ti yan kar deş li ği ne da ya lı bir ina nan lar top lu lu ğu ol ma sı na
da yan dır mış lar dı. Her zen ise ola ya karşı cep he den ba ka rak ben zer bir so nu ca
var dı. 1848 ayak lan ma la rı nın başa rı ya ulaş ma ma sı ve Av ru pa’da sos ya liz min
ye nil gi ye uğ ra ma sı üze ri ne Her zen Av ru pa’da ki bur ju va top lu mu nun sos ya -
liz min ge liş me si için uy gun bir top rak ol ma dı ğı na ka na at ge tir di. Sos ya lizm
Av ru pa top lu mu nu bir bi ri ne düş man sı nıf la ra böl müş tü. Bu na karşı lık Rus
köy lü sü ken di li ğin den sos ya list bi lin ce sa hip ti. Bir pro to-sos ya list ya pı ni te li -
ğin de ki köy ko mü nü ge rek Av ru pa lı et ki le re ge rek se Mo ğol sal dır gan lı ğı na
karşı Rus ya’nın “ken di li ğin den sos ya list” de ğer le ri ni ko ru muş tu. Av ru pa’nın
bur ju va top lu mun da zor la ma ni te lik te ki sos ya lizm, Rus la rın do ğal ni te li ğiy di.
Bu yüz den Av ru pa’yı par ça la yan sos ya lizm Rus ya’yı bir leş ti re cek ti.28

Da ha da il gin ci Rus ya’nın öz gün lü ğü, ön cü lü ğü ve kur ta rı cı lı ğıy la il gi li
te ma la rın Rus Ba tı cı la rın da da karşı mı za çık ma sı dır. Ör ne ğin Ba tı cı Be lins ki
1846’da yaz dı ğı bir ma ka le de kişi lik bi rey için ney se mil li kim li ğin de in san -
lık için ay nı şey ol du ğu nu ile ri sü rer. Ona gö re in san lık ai le si için de mil li
kim li ğe sa hip ol ma yan bir mil let, kişi lik siz bir in sa na ben zer.29 De mek ki Ba -
tı cı lar la Slav cı la rı ayı ran şey, Rus la rın mil li kim li ği ni ka bul et mek ve ya et me -
mek de ğil dir. Gö rül dü ğü gi bi Be lins ki, Rus la rın mil li kim li ği ni ka bul et me yi
bir ka rak ter so ru nu ha li ne ge ti re cek ka dar bu ko nu ya du yar lı dır. Yi ne de Be -
lins ki’ye gö re bu mil li kim lik in san lık ai le si için de bir an lam ka zan mak ta dır.
Be lins ki’ye gö re As ya in san lı ğın bü tün olum suz de ğer le ri nin bi rik ti ği yer dir,
onun için in san lık ai le si ha liy le Av ru pa de mek tir. Bu yüz den Be lins ki Rus -
ya’nın ta rih sel mis yo nu nu Av ru pa’nın ile ri ci mi ra sı nı dev ra lıp Ay dın lan ma
ide al le ri ni ni hai so nuç la rı na ulaş tır ma sın da bu lur. 

Bu ko nu da Rus Ba tı cı la rı nın akıl ho ca sı He gel’dir. He gel ta ri hi iler le ten
ru hun en yük sek bi çi mi nin Ba tı me de ni ye tin de, özel ola rak da Prus ya dev le -
tin de, ken di si ni ifa de et ti ği fik rin de dir. Bu ru hun Rus ya’ya hiç uğ ra ma dı ğı -
nı id di a eden Ça da yev gi bi kö tüm ser ol ma yan 1840’la rın Rus Ba tı cı la rı, Av -
ru pa’nın ar tık bu ru hu tü ket ti ği ni ve ta rih iler le me ye de vam ede ce ği ne gö re
ta ri hi iler le ten ru hun Av ru pa’dan baş ka bir ye re ge çe ce ği ni düşün müş ler di.
Av ru pa’nın mev cut du ru mu nun par lak ol ma dı ğı düşün ce si Ba tı cı la rın ve
Slav cı la rın or tak gö rüşüy dü. Yal nız bu or tak düşün ce ken di ni iki fark lı yak -
laşım la or ta ya ko yu yor du. Ör ne ğin 1848 olay la rı Rus Slav cı la rı ta ra fın dan
Av ru pa dü ze ni nin da ya nık sız lı ğıy la açık lan mış, ola ya ter sin den ba kan Ba tı -
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cı lar ise 1848’de ki dev rim ci dal ga nın bas tı rıl ma sı nı Av ru pa’nın dev rim ci ba -
ru tu nu yi tir me si ola rak gör müş ler dir. 

He gel’in gö rüş le ri ni ye ni den yo rum la yan Rus Ba tı cı la rı na gö re Av ru -
pa’nın ile ri ci ru hu nu sür dü re cek iki se çe nek var dı: Ame ri ka ve ya Rus ya. Baş -
ta Her zen ol mak üze re Rus Ba tı cı la rı, Ame ri ka’yı, in san lı ğa ye ni bir şey söy -
le me yen, İn gi liz le rin li be ral sis te min den baş ka bir uf ku ol ma yan ve yaş lan -
mış Ba tı yı tak lit eden bir yer ola rak gö rü yor lar dı. Rus ya ise Av ru pa’da ki bel -
li bir mer kez le öz deş leş me miş ti, do la yı sıy la Av ru pa’nın bü tü nü nü tem sil et -
me im kâ nı na sa hip olan tek ül key di. Üs te lik he nüz ço cuk luk ça ğın day dı ve
omuz la rın da bü yük bir ta ri hin yü kü de ol ma dı ğı için ener jik ti, do la yı sıy la
ye ni den can la na cak Av ru pa me de ni ye ti nin taşı yı cı sı ol mak için da ha kuv vet -
li bir aday dı. Rus ya’nın ken di ne öz gü yaşam bi çi miy le, ta rih sel ge le ne ğiy le
ve bil has sa Ki li se ara cı lı ğıy la Av ru pa’nın ge le ce ğin de ön cü rol oy na ya ca ğı nı
sa vu nan Slav cı la rın ak si ne Ba tı cı la ra gö re Rus ya’yı Ba tı nın lo ko mo ti fi ha li ne
ge ti re cek olan tam da onun bir ge le nek ten yok sun ol ma sıy dı. Kül tü rü, ge le -
nek le ri ve ge liş miş lik dü ze yi za yıf olan Rus ya’nın di ğer Ba tı lı mer kez ler
karşı sın da ki avan ta jı ye ni düşün ce le re açık oluşuy du. Bu özel lik Rus ya’nın
Av ru pa’da ki düşün ce le ri çok da ha ener jik bir şe kil de sa hip le nip bay ra ğı yo -
rul muş Av ru pa’dan dev ral ma sı nı sağ la ya cak tı. Bu nun için, Rus ta ri hiy le he -
sap laşıl ma lı, hat ta hal kın ken di si de da hil ol mak üze re Av ru pa lı laş ma nın
önü ne çı ka cak bü tün en gel ler ber ta raf edil me liy di.

XIX. yüz yıl bo yun ca Ba tı cı Rus en te li jan si ya sı Av ru pa’da çok po pü ler ol -
ma sı na karşın, Rus ya’da hep mu ha le fet te kal dı. Slav cı la rın fi kir le ri dev let
ka tın da ken di ne da ha çok ta raf tar bul du. Ne var ki, Le nin’in de açık ça ifa de
et ti ği gi bi, Bolşe vik le ri Rus Ba tı cı lı ğı nın ra di kal leş miş bir de va mı ola rak gö -
rür sek, XIX. yüz yıl bo yun ca bi ri ken bu ener ji nin XX. yüz yıl da Rus ya’ya ege -
men ol du ğu nu söy le ye bi li riz. Ger çek ten de Bolşe viz min kök le ri ni bu ra di kal
Ba tı cı lık ta ara mak yan lış ol ma ya cak tır. Bolşe vik le rin li der kad ro su nun ne re -
dey se ta ma mı Av ru pa’da ye tiş miş ti ve yi ne ço ğu dev ri me ka dar Av ru pa’da
yaşa mış tı. Bolşe vik Par ti için de ki tar tış ma lar hiç bir za man Av ru pa so lu nun
iç tar tış ma la rı nın dışın da gö rül me di. Bu nun la bir lik te Bolşe vik ler ik ti da ra
gel dik le rin de bir yan dan ge le nek le ve Rus ta ri hi nin “As ya lı” sa yı lan tor tu la -
rıy la ra di kal bir şe kil de he sap laşır ken, bir yan dan da Av ru pa karşı sın da
Slav cı lar dan dev ral dık la rı Rus gu ru ru nu ön pla na çı kar dı lar. Le nin’in çok er -
ken bir ta rih te Av ru pa mer kez li II. En ter nas yo nal’den ko pa rak Rus sos ya list -
le ri ön der li ğin de ye ni bir dev rim ci mer kez oluş tur ma sı, hat ta Av ru pa’nın en
say gın ko mü nist li der le ri ni “dö nek” ve “ha in” ola rak dam ga la ma sı, bu ta -
rih sel köp rü yü ku ran adım lar dan bi ri ola rak gö rü le bi lir. Bolşe vik te ori de
dev ri min ka pi ta liz min en çok ge liş ti ği mer kez ler de ger çek leşe ce ği fik ri nin
red de dil me si ve bu nun ye ri ne Le nin’in “za yıf hal ka” te ori si çer çe ve sin de ge -
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ri kal mış la rın öne ge çe ce ği fik ri nin ge çi ril me si, XIX. yüz yıl bo yun ca Rus
düşün ce si nin ana te ma la rın dan bi ri olan “ge ri kal mış lı ğın avan ta jı” ar gü ma -
nı nın baş ka bir kı lıf al tın da ye ni den can lan dı rıl ma sın dan baş ka bir şey de ğil -
di. Ni te kim Bolşe vik ler bu yol la, Rus ya ve Ba tı ara sın da ki ge liş miş lik-ge ri
kal mış lık bağ la mın da ki so run la rı da çok par lak bir çö zü me ka vuş tur muş ol -
du lar. Bu ko nu da Hun ting ton’a ka tıl ma mak el de de ğil dir:

“Bolşe vik Dev ri mi Rus ya ile Ba tı ara sın da ki iliş ki nin üçün cü ev re si ni
baş lat tı… Slav yan lı la rı ve Ba tı lı laş ma yan lı la rı Rus ya’nın Ba tı ya kı yas la
ge ri kal mış bir ko nu ma yer leş mek si zin Ba tı dan fark lı olup ol ma ya ca ğı nı
tar tış mış tı. Ko mü nizm bu so ru nu par lak bir çö zü me ka vuş tur du: Rus ya
tam da Ba tı dan da ha ile ri ol du ğu için Ba tı dan fark lıy dı ve Ba tı ya te mel den
karşı çı kı yor du. Rus ya, so nun da tüm dün ya yı önü ne ka tıp sü rük le ye cek
pro le ter dev ri mi ne ön der lik edi yor du. Rus ya ge ri bir As ya tik geç mişi de -
ğil, ile ri bir Sov yet ge le ce ği ci sim leş ti ri yor du. As lın da, Dev rim Rus ya’nın
Ba tı’nın üs tün den at la ya rak geç me si ni sağ la mış tı; Rus ya, Slav yan lı la rı nın
sa vun du ğu nun ter si ne, ‘siz fark lı sı nız ve biz si zin gi bi ol ma ya ca ğız’ de di -
ği için de ğil, Ko mü nist En ter nas yo nal’in me sa jın da söy len di ği gi bi ‘biz
fark lı yız ve so nun da siz de bi zim gi bi ola cak sı nız’ de di ği için ken di si ni Ba -
tı dan fark lı laş tır mış tı.”30

Dev rim le bir lik te Rus ya ye ni den Av ru pa si ya se ti nin mer ke zi ne yer leş ti.
Tıp kı XIX. yüz yıl da ki gi bi, Rus ya karşı sın da ki tu tum lar Ba tı için de de bir
kamp laş ma ya ne den ol du. İlk tep ki Av ru pa’da ki bur ju va hü kü met le rin dev -
ri mi bas tır mak için it ti fak yap ma la rıy dı. Ne var ki bur ju va hü kü met ler ara -
sın da bi le, ço ğu za man ör tü lü ve de ğiş ken ni te lik te ol sa da, XIX. yüz yıl da ol -
du ğu gi bi Rus dost la rı ve düş man la rı nın oluş tu ğu nu düşü ne bi li riz. Ör ne ğin
Bolşe vik le rin dev rim ön ce sin de ve I. Dün ya Sa vaşı’nın bi ti mi ne ka dar Al -
man lar ta ra fın dan des tek len di ği açık tır. Dev rim den son ra bi le, bü tün ka pi ta -
list Av ru pa Sov yet Dev le ti’ne karşı sa vaş tay ken, her na sıl sa 1921’de İn gil te -
re Bolşe vik hü kü me tiy le kap sam lı bir ti ca ret an laş ma sı ya pa bi li yor du. Bu
an laş ma nın mad de le rin den bi ri nin İn gi liz sö mür ge le rin de ve As ya top rak la -
rın da Sov yet ler’in an ti-em per ya list fa ali yet le re des tek ol ma ma sı nı ga ran ti al -
tı na al ma sı, en ra di kal ol du ğu dö nem de bi le Rus sos ya liz mi nin Do ğu karşı -
sın da ki tu tu mu nun ne ka dar sa mi mi yet ten uzak ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

So ğuk Sa vaş son ra sın day sa Av ru pa’da Rus ya’ya karşı tu tum te me lin de iki
kamp or ta ya çık tı. Kamp lar dan bi ri Rus teh di di ne karşı Ame ri ka’nın gü ven -
lik şem si ye si al tı na gir di ve Fran sız Dev ri mi’nin sos ya liz me açı lan yo lu nu de -
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ğil de li be ral-ka pi ta list te mel le ri ni be nim se di, hat ta geç mişin yük sek ide al le -
ri nin he ye ca nı nı taşı ma mak açı sın dan onun bi le da ha ge ri si ne düş tü. Di ğer
kamp ise Rus sos ya liz mi ni bir teh dit ola rak de ğil Av ru pa’yı bir leş ti re cek ye ni
ide al ola rak gör dü ğü için Ame ri kan şem si ye sin den vaz geç ti ve Sov yet sos ya -
liz mi nin peşi ne düş tü. Sov yet sos ya liz mi Do ğu Al man ya dışın da Av ru pa’da -
ki bü yük dev let le rin hiç bi rin de ik ti dar ola ma sa da, kay da de ğer bir si ya set se -
çe ne ği oluş tur du. Ör ne ğin Fran sız Ko mü nist Par ti si hiç bir za man ik ti da ra ge -
le me di ği hal de Fran sız kül tü rü ne dam ga sı nı vur du, ben zer şe kil de Av ru -
pa’nın en te lek tü el ha ya tı bü yük öl çü de sos ya liz min et ki si al tın day dı. 

II. Dün ya Sa vaşı sı ra sın da her şe yiy le pe rişan olan Av ru pa’nın, Ame ri ka
ve Rus ya sa ye sin de top ye kün bir çö küş ten kur ta rıl mış ol du ğu nu söy le mek
yan lış ol ma ya cak tır. Bu ra da, XIX. yüz yıl bo yun ca, Ba tı uy gar lı ğı nın çö -
küşüy le il gi li tar tış ma lar sı ra sın da, ge rek Av ru pa’da ge rek se Rus ya’da ile ri
sü rü len bir fi kir doğ ru lan mış ol du: Ba tı uy gar lı ğı Av ru pa’da çök müş tü, onu
ye ni den di ril te cek güç ler Ame ri ka ve Rus ya’ydı. Ni te kim XIX. yüz yıl bo yun -
ca uy gar lık tar tış ma la rı, Ba tı nın bay ra ğı Do ğu ya tes lim et me si ne ih ti mal ver -
me yen ve ya bu nu is te me yen ke sim ler ta ra fın dan, hep Ba tı uy gar lı ğı nı ge le -
nek sel Av ru pa dışın da de vam et ti re cek bir güç ara yışıy la iliş ki len di ril di. So -
ğuk Sa vaş’la bir lik te karşı mı za çı kan Ame ri ka-Rus ya re ka be ti nin to hum la rı,
as lın da da ha XIX. yüz yıl da, Ba tı da uy gar lı ğın çö küşü tar tış ma la rı sı ra sın da
or ta ya çı kan bu karşıt bek len ti ler için de atıl mış tı. Al man ya’nın II. Dün ya Sa -
vaşı’nda ki aya ğa kal kışı, ge le nek sel Av ru pa dışın da ki bu iki al ter na ti fin ka -
çı nıl maz yük se lişi ne karşı son de ne mey di. Ame ri ka ve Rus ya ağır lı ğı nı ko -
ya na ka dar Av ru pa’nın Hit ler karşı sın da te red dü de düş me si, hat ta ço ğu Av -
ru pa dev le ti nin bir dö nem Na zi le ri açık ça des tek le miş ol ma sı31 bu son umu -
da işa ret edi yor du. II. Dün ya Sa vaşı son ra sın da Av ru pa’da ki karşıt lı ğın ide -
olo jik te mel de ile ri ci ler le faşist ler ara sın da ku rul ma sı bu ger çe ği unut tur muş
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ol sa da, Hit ler as lın da Kı ta Av ru pa’sı nı bir leş ti re rek dün ya si ya se ti ne yön
ver me idea li açı sın dan tam da Na pol yon’un de va mıy dı. Fran sız Dev ri mi’nin
aç tı ğı yol da Na pol yon’un in san lı ğa va at et ti ği par lak he def le ri düşün dü ğü -
müz de, Av ru pa’nın son umu du nun Hit ler ol ma sı, as lın da umut suz lu ğu nun
de re ce si ni gös ter mek te dir.

Bu umut suz lu ğun kök le ri bir yüz yıl ön ce si ne da ya nı yor du. XIX. yüz yı -
la Ba tı ta ri hin de açık lan ma sı güç bir çe liş ki dam ga sı nı vur du. XIX. yüz yıl,
Ba tı nın dün ya ege men li ği ni tar tış ma sız bir şe kil de ele ge çir di ği, mad di
zen gin li ği ni ta rih bo yun ca gö rül me miş dü ze ye çı kar dı ğı ve bi lim ve kül tür
ala nın da ola ğa nüs tü bir ge liş me gös ter di ği bir dö nem di. Yi ne de Ba tı da
san ki hiç kim se bu bü yük za fer den emin de ğil gi biy di. Ro man tizm ve sos -
ya lizm kö ken li akım lar bir bi ri ar dı na et kin lik ka za na rak Ba tı nın ka zan dı ğı
başa rı la rın hep si ni kuş ku lu kıl dı lar, Ba tı nın yaşa dı ğı mu az zam mad di iler -
le me nin ya rat tı ğı ya nıl sa ma la ra karşı önem li uya rı lar da bu lun du lar. XX.
yüz yıl Av ru pa’nın bu na lı mı nı do ruk nok ta sı na çı kar dı. Speng ler, Schu bart,
Gas set gi bi ka ram sar fi lo zof lar Ba tı uy gar lı ğı nın çö küşü nü ilan et ti ler. Av -
ru pa’da hem Ame ri ka’ya hem Rus ya’ya me sa fe li dav ra nan düşün ce akım -
la rı nın mu ha fa za kâr bir söy lem le or ta ya çık ma la rı ve ge le cek odak lı po li tik
al ter na tif ler öne sür mek ten se geç mişi yü cel ten kö tüm ser gö rüş le ri ifa de et -
me le ri de Av ru pa’nın ba ğım sız bir güç ola rak Ba tı uy gar lı ğı nın bay rak tar -
lı ğı nı ar tık ya pa ma ya ca ğı nı gös te ri yor du. Da ha iyim ser olan la rın da in san -
lı ğa söy le ye cek bir söz le ri yok tu. On lar tıp kı XIX. yüz yıl da ki se lef le ri gi bi
Rus ya’yı (Sov yet sos ya liz mi ni) “ka pı da ki bar bar” ola rak gö rü yor lar dı, ama
on la rı fark lı kı lan “ka pı da ki bar bar”a karşı ken di le ri ni sa vu na cak güç le ri
ol ma dı ğı nı bil me le riy di. Bu nun için Av ru pa’da ki iyim ser gö rüş Ame ri kan
ko ru yu cu lu ğu na sı ğın dı. 

Bu ra da da Ba tı uy gar lı ğı nın çö küşü nün baş ka bir cep he si ni gö rü yo ruz.
XIX. yüz yıl da Ame ri kan al ter na ti fi Ba tı uy gar lı ğı nı da ha ile ri taşı ya cak genç
ve di na mik bir güç ola rak tar tışı lı yor ve Ame ri ka’nın Fran sız Dev ri mi ide al -
le ri ni bü tün dün ya ya ya ya rak in san lı ğı bir leş ti re ce ği id di a edi li yor du. Hal -
bu ki XX. yüz yıl da Ame ri ka, Av ru pa’nın gö zün de, ken di si ni “Rus ayı sı”na
karşı ko ru ya cak bir bek çi, sa vaş sı ra sın da yı kı lan eko no mi si nin ye ni den ku -
rul ma sı na yar dım ede cek bir “ha mi” ol ma nın öte sin de bir de ğe re sa hip de -
ğil di. Ame ri ka bu aç ma zı “hür dün ya” söy le miy le aş ma yı ça lış sa da, bu nu
inan dı rı cı bu lan çok az in san var dı. Böy le ce yir min ci ve özel lik le XXI. yüz yıl -
da ev ren sel ide al le rin ye ri ni re el po li tik al dı. 

Em per ya lizm XIX. yüz yıl da da var dı, ama en azın dan söy lem dü ze yin de
in san la ra bel li bir ide al dün ya vaa di su nu yor du. XX. yüz yıl da ise Ba tı, em -
per ya liz mi meş ru laş tır mak için kul lan dı ğı ide al le rin cid di ye alın ma ya cak öl -
çü de yıp ran ma sı nı umur sa ma dı bi le. “Hür dün ya”dan bah se den ama bü tün
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dün ya da Ame ri kan cı dik ta tör lük le ri ve dar be le ri des tek le yen, ay dın lan ma -
dan bah se den ama Or ta do ğu’da ki en bü yük müt te fi ki Suu di ai le si olan
Ame ri ka’nın in san lı ğa su na cak inan dı rı cı bir idea li kal ma mış tı. Rus ya, en
azın dan baş lan gıç ta bu açı dan fark lıy dı. Tıp kı Fran sız Dev ri mi’nin öz gür ve
adil bir ge le cek va at et me si gi bi, Ekim Dev ri mi de in san lı ğın so run la rı nın çö -
züm süz ol ma dı ğı nı söy lü yor du. Bolşe vik le rin ge le cek gü zel gün ler den ve
yü ce il ke ler den bah se den idea list söy le miy le, ka pi ta list dün ya nın mad di çı -
ka ra ve re el po li ti ğe da ya nan sı kı cı dün ya sı ara sın da epey fark var dı. Ka pi ta -
list dün ya nın bir ge le cek viz yo nu kal ma mış tı. Onun gü cü, ku ru lan dün ya
dü ze ni nin ka çı nıl maz, yaşa nan dün ya nın “müm kün olan dün ya la rın en iyi -
si” ol du ğu na in san la rı ik na et me ye te ne ğin den ge li yor du. Sov yet ler ise ter si -
ne ha lin den mem nun ol ma yan lar için umut tu, ge le ce ği ve çö züm im kâ nı nı
tem sil edi yor du. Ne var ki va at le ri ni ye ri ne ge ti re me mek açı sın dan o da
Fran sız Dev ri mi’yle ay nı ka de ri pay laş tı. Dos to yevs ki’nin en il ginç kah ra -
man la rın dan bi ri olan Şi gal yev’in Cin ler’de ki şaşır tı cı ke ha ne tin de söy le di ği
gi bi, “sı nır sız öz gür lük ten yo la çı kıp sı nır sız des pot lu ğa” ulaş tı. 

XIX. yüz yıl da Rus ru hu nu ara yan ve Rus la rı bü tün in san lı ğın kur ta rı cı sı
ola cak bir me sih ro lü ne ta yin eden düşü nür le rin ha ya li Sov yet dö ne min de
ger çek ol du: Rus lar ta rih le rin de ilk kez ev ren sel bir mis yo nu ha ya ta ge çi re -
cek bir im kâ na sa hip ol du lar. Ama bu im kâ nı iyi de ğer len di re bil dik le ri söy -
le ne mez. Rus sos ya liz mi nin dün ya nın dört bir ya nın da ta raf tar la rı, on la rı
bir leş ti ren bir Ko mü nist En ter nas yo nal’i ve hep si ne yol gös te ren bir ide olo -
ji si var dı. Üs te lik bu ide olo ji Av ru pa’da hâ kim olan bur ju va uy gar lı ğı na da
mey dan oku yor du. Ama yüz yıl ka pan dı ğın da Sov yet dün ya sı nın Ba tı da ki
bur ju va dü ze ni ne al ter na tif bir top lum ve in san mo de li ya ra ta ma dı ğı or ta ya
çık tı. Ak si ne Sov yet ler’in övün dü ğü başa rı la rı nın bü yük kıs mı sa na yi ve tek -
no lo ji ya rışın da Ba tı ya ulaş mak ve geç mek le il gi liy di. İşin pa ra dok sal ta ra fı
şuy du ki, bu ya rış ta ka zan dı ğı za fer ler Sov yet ler’i git gi de Ba tı ka pi ta liz mi ne
da ha çok ben zet ti ve so nun da tek bir si lah pat la ma dan yet miş kü sur yıl lık
mi ras tan bir ge ce de vaz ge çil di ğin de, za ten or ta da sos ya lizm de nen şey den
ge ri ye pek bir eser kal ma mış ol du ğu or ta ya çık tı. 

Ya zı nın baş la rın da “Rus Ru hu” kav ra mı nın do ğuşuy la, mo dern Ba tı nın
sa na yi leş me ye ve bur ju va top lu mu na da ya nan “ruh suz” dü ze ni ne karşı ge -
ri kal mış Al man ya ta ra fın dan yö nel ti len eleş ti ri ler ara sın da bir pa ra lel lik
kur muş ve Av ru pa’da ki kro nik “Al man ya prob le mi”nden bah set miş tik. Sov -
yet ler’in çö küş se rü ve ni de yi ne bir açı dan Al man ya’yı ak la ge tir mek te dir.
Her ne ka dar Al man ya, ken di öz gün lü ğü nü, sa na yi leş me nin yol aç tı ğı “ruh -
suz” mo dern uy gar lı ğa karşı ro man tik ve idea list ül kü le rin tem sil ci si ol ma -
sı na bağ la mış ol sa da, Av ru pa’da bir se çe nek ha li ne gel me si yo ğun bir sa na -
yi leş me ham le si nin so nu cuy du. Bu du rum Ba tı nın li be ral de ğer le ri ni eleş ti -
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re rek ya rat tı ğı ca zi bey le Av ru pa’nın dört bir ya nın da hem halk tan hem de
en te lek tü el ler den bü yük des tek bu lan, ama “ro man tik-mil li yet çi” id di ala rı -
nın ak si ne tam bir ka pi ta list mo dern sa na yi top lu mu olan Na zi Al man ya sı
için de ge çer liy di. 

Al man ya Av ru pa için hem bir “prob lem” hem de bir umut tu. Tıp kı Rus -
ya gi bi, Al man ya da, ken di si hak kın da bes le nen umut la rın en çok yük sel di -
ği za man da en cid di “prob lem” ha li ne gel di. Av ru pa prob le mi yok eder ken
umu du nu da yok et miş ol du. Sov yet ler için de ben zer bir du rum söz ko nu -
su dur. Öner di ği al ter na tif top lum mo de li ve ge le cek viz yo nuy la hem bir teh -
dit hem de bir umut ha li ne ge len Rus ya, an ti-te zi ol du ğu nu id di a et ti ği Ba tı
ka pi ta liz mi ne ben ze dik çe teh dit ol mak tan çık tı. Ama Ba tı nın son umu du nu
da or ta dan kal dır mış ol du. Yelt sin’in düşüşüy le bir lik te Av ras ya cı lık al tın da
son can la nışı nı yaşa yan “Rus ru hu”, is te di ği ka dar ken di si ne bir ide olo ji kur -
ma ya ça lış sın Ba tı ya bir po li tik-stra te jik se çe nek ten baş ka bir şey su na ma dı.
Gü nü müz de Du gin, Rus düşün ce sin de ki bü tün yer li un sur lar la Sov yet mi -
ra sı nın je opo li tik yak laşım la rı nı har man la ya rak, “bir de niz me de ni ye ti olan
At lan tik çi lik”e karşı Rus ya ön cü lü ğün de “bir ka ra me de ni ye ti olan Av ras ya -
cı lık”ı ön pla na çı kart ma ya ça lışı yor.32 Bu fi kir plat for mun da Slav cı lar dan,
Ba tı cı la ra, Or to doks lar dan Bolşe vik le re ka dar bü tün Rus po li tik eği lim le ri -
nin ek lek tik bir şe kil de bir leş ti ril miş ha li ni gö rü yo ruz. Du gin At lan tik mer -
kez li dün ya dü ze ni ne karşı Rus ya ön der li ğin de Av ras ya’yı bir leş tir me yi
plan lı yor, ama gö rül dü ğü ka da rıy la bu bir lik ye ni bir Rus İm pa ra tor lu -
ğu’ndan baş ka bir şey ifa de et mi yor. 

Sov yet dö ne min de Rus ya, ta ri hin şim di ye dek gö rül müş en en ter nas yo -
na list ide olo ji si nin tem sil ci si ol ma sı na karşın, Sov yet ler Bir li ği için de bil has -
sa Türk le re karşı, Sov yet ler Bir li ği dışın da da ay nı cep he için de yer al dı ğı
di ğer ko mü nist le re karşı şo ve nist Rus po li ti ka la rı uy gu la ma yı başar dı. Ben -
zer şe kil de, Du gin’in, ırk çı lı ğı ve Rus mil li yet çi li ği ni eleş ti ren es nek bir ide -
olo ji olan Av ras ya cı lı ğı be nim se mek le bir lik te, te mel ki ta bı na “Rus lar im pa -
ra tor luk suz yaşa ya maz” di ye baş la ma sı il ginç tir. Şa yet “Rus ru hu” di ye bir
şey var sa, bu nun ev ren sel bir lik ve in san lı ğın kar deş li ği adı na Rus İm pa ra -
tor lu ğu’ndan baş ka bir mo del ge liş ti re me di ği ni söy le ye bi li riz. Bu nok ta Rus
ru hu nun ev ren sel ci id di ala rı nı her se fe rin de if la sa sü rük le yen se bep le rin
başın da gel mek te dir. Bu gün kü Av ras ya cı lı ğın bek le nen ev ren sel mis yo nu
ger çek leş tir me siy se Sov yet dö ne mi ne gö re da ha zor dur. Çün kü her şey den
ön ce in san lı ğa sun du ğu hiç bir al ter na tif top lum mo de li ve ge le cek idea li
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yok tur. Sov yet dö ne min de Rus ya Av ru pa’ya bir ide olo ji su nu yor du, bu ide -
olo ji yi ha ya ta ge çi re cek dün ya ça pın da bir ör güt len me ye ve bu na uy gun
kad ro la ra sa hip ti. Şim diy se NA TO’nun ken di top rak la rı na doğ ru ge niş le -
me si ni en gel le ye cek bir as ke ri teh dit un su ru ola rak kul lan dı ğı or du su, Rus
İm pa ra tor lu ğu için de ki tâ bi halk la ra bo yun eğ dir mek için baş vur du ğu zor -
ba ca yön tem le ri ve Av ru pa’nın ener ji so ru nuy la il gi li bir şan taj ara cı ola rak
kul lan dı ğı ve ara sı ra açıp ka pat tı ğı gaz va na la rı dışın da su na cak pek bir şe -
yi yok tur.

XIX. yüz yıl da Ba tı uy gar lı ğı nın ge le ce ği ni Ame ri ka ve Rus ya al ter na tif le -
ri üze rin den de ğer len di ren gö rüş ler doğ ruy du. Ger çek ten de XX. yüz yıl bo -
yun ca Av ru pa Ba tı uy gar lı ğı nın lo ko mo ti fi ol mak tan çık tı. Fran sız Dev ri -
mi’nin ide al le ri ni man tı ki so nuç la rı na ulaş tı ran Rus lar XX. yüz yıl bo yun ca
Av ru pa’nın tek ge le cek viz yo nu nu tem sil et ti. ABD’yi ise, özel lik le II. Dün ya
Sa vaşı’ndan son ra Av ru pa lı la rın her za man kü çüm se mey le bak tık la rı, ama
vas sal lı ğı nı yap mak tan da go cun ma dık la rı ha mi le ri ola rak gör mek te bir sa -
kın ca yok tur. Bu gün Av ru pa Bir li ği, Hit ler’in pro je si ni bu kez ba rış çı yol lar -
dan bir kez da ha ha ya ta ge çir me ye ça lış sa da, onun ölü doğ muş bir ço cuk ol -
du ğu nu ne re dey se ku ru cu la rı bi le in kâr ede mi yor. Do la yı sıy la Sov yet mo de -
li nin çö küşü nü Av ru pa’nın söy le ye cek sö zü nün bi tişi ola rak da gö re bi li riz.
ABD ise as ke ri gü cü izin ver di ği öl çü de, git ti ği ye re ka dar gi de cek gi bi du -
ru yor. Ama ar tık dün ya için bir ca zi be mer ke zi ol mak tan çık tı ğı açık. Hem
Ba tı nın sö zü nü ve ener ji si ni tü ket ti ği hem de Ba tı için de ki sah te al ter na tif le -
rin if las et ti ği bu koşul lar da ar tık ken di başı mı zın ça re si ne bak mak tan baş ka
ça re miz kal ma mış ol ma sı, Do ğu top lum la rı için ye ni bir fır sat tır. Geç ti ği miz
yüz yıl lar da Ba tı nın, ge rek Fran sız Dev ri mi ge rek se Sov yet sos ya liz mi nin va -
at le ri açı sın dan, öy le ya da böy le in san lı ğa sun du ğu ide al ler söz ko nu suy du.
Bu gün Ba tı nın ken di ide al le ri ne da hi inan ma dı ğı, in san lı ğın ge le ce ği için
her han gi bir kay gı duy ma dı ğı koşul lar da Ba tı nın peşin den koş ma nın ma ze -
re ti ola maz. İn san lık için fi kir ve ide al üret mek ar tık (her kes ten ön ce) Ba tı
dışı top lum la ra düşen bir gö rev dir. Bu ya zı da “Rus Ru hu nun ev ren sel li ği”
id di ala rı nın As ya karşı sın da na sıl if las et ti ği üze rin de dur ma dık. Bu her şey -
den ön ce baş ka bir ma ka le nin ko nu su dur. Ay rı ca Rus ya’da ki ra kip düşün ce
akım la rı nın ta ma mı za ten As ya’yı (Do ğu yu) Rus ya’nın ger çek öte ki si ola rak
gör mek ko nu sun da hem fi kir dir. Bu du rum da Av ras ya cı lık adı al tın da or ta ya
çı kan Rus al ter na ti fi nin Do ğu halk la rı na sa hip çık ma dı ğın dan ya kı nıp sa hip
ol ma dık la rı bir amaç tan do la yı on la rı eleş tir mek doğ ru ol maz. Yal nız Bolşe -
vik ler Do ğu halk la rı nın kur tu luşun dan bah set miş ler dir, on lar da bu nu Av ru -
pa’da pat lak ver me si bek le nen bir dev ri mi ko lay laş tı ra cak bir yan mü ca de le
ala nı ola rak gör müş ler dir. Ya ni bu ra da Do ğu halk la rı na yi ne ikin cil, tâ bi bir
rol ve ril mek te dir. Son dö nem dey se Av ras ya cı fi kir le rin et ki si al tın da ki Rus -
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ya’nın dün ya si ya se tin de ki et kin ko nu mu na karşın Ame ri ka’nın em per ya list
mü da ha le le ri ne karşı Do ğu halk la rı nı sa vun mak için hiç bir ini si ya tif gös ter -
me me si ve bü tün çe liş ki le ri ne rağ men son tah lil de hep ABD ve Av ru pa’yla
bir lik te saf tut ma sı düşün dü rü cü dür. 

Za ten Rus düşün ce sin de in san lık ve ev ren sel lik ten bah se dil di ğin de kas -
te di len sa de ce Av ru pa’dır. As ya söz ko nu su ol du ğun da, bir kaç is tis na dışın -
da, Av ru pa’nın or yan ta list söy le mi da ha da ka tı bir şe kil de tek rar lan mak ta -
dır. “Rus Ru hu” Rus la rın ön cü lü ğün de Av ru pa’yı bir leş tir me nin ve dün ya -
ya ege men ol ma nın bir ara cı ola rak gö rül mek te dir. Ken di pro je le ri ne Do ğu -
lu la rı da hil et me dik le ri için Rus la ra kı za ma yız. ABD mer kez li dün ya dü ze -
ni ne karşı ye ni ara yış la ra ge be olan bir ül ke ola rak, bu pro je de ye ri miz ol ma -
dı ğı nı bil mek, yan lış ter cih ler yap ma mak, I. Dün ya Sa vaşı’nda ki gi bi yi ne
yan lış ata oy na ma mak açı sın dan önem li dir. Ama asıl önem li olan, in san lık
ta ri hi düşü nül dü ğün de şaşır tı cı öl çü de kı sa bir sü re için de yo ru lan ve çö -
küşü nü tar tış ma ya baş la yan Ba tı me de ni ye ti nin tek di ril me umu du olan iki
genç al ter na ti fin (Ame ri ka ve Rus ya) yüz yıl geç me den bir umut ol mak tan
çık ma sı dır. Bu da her so ru nun çö zü mü için göz le ri mi zi Ba tı’ya dik mek ten
vaz geç me miz ve ken di so rum lu luk la rı mı zı ha tır la ma mız için bir fır sat tır.
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