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BİRİNCİ KISIM

Sovyet İnsanı

Vladimir Spiridonoviç Putin, Leningrad’ın yaklaşık 48 km ötesinde 
bulunan Neva Nehri yanındaki kraterleşmiş savaş sahasında iler-
liyordu. Askerlerini intihara sürükler nitelikte emirler veriyordu. 
Almanların pozisyonlarını incelemek ve mümkün olduğu takdirde 
-argo tabirle- bir asker için sorguya çekme anlamına gelen “dil” zapt 
etmekle yükümlüydü. 17 Kasım 19411 tarihinde, Sovyetler Birli-
ği’nin küçük düşürülmüş ordusu hâlihazırda iliklere işleyen soğukla 
birlikte bir de Nazi Almanyası tarafından yok oluşlarını önlemek 
için umutsuzca savaşıyordu. Şehirde yedekte tutulan son tanklar bir 
hafta önce Neva’yı geçmişti. Putin’in emrindeki komutanlar, 54.000 
Alman piyade tarafından korunan, sağlam bir şekilde desteklenmiş 
mevzileri kırıp geçme emri almıştı.2 Emre uymaktan başka seçenek 
yoktu. Putin bir başka askerle birlikte hendekler kazılmış, çukurları 
mermi dolmuş ve kan lekesine bürünmüş cephedeki bir sipere yak-
laştı. Siperden aniden bir Alman çıkınca üçü de şaşkınlığa uğradı. 
Bir anlığına öylece kalakaldılar. İlk hamleyi el bombasının pimini 
çekip havaya fırlatan Alman yaptı. Bomba, Putin’in ayaklarına 
yakın bir yere düşerek yoldaşını ölüme sürükledi. Kendi bacakları 
da şarapnel yüzünden delik deşik oldu. Alman asker ise, Putin’i ölü 
sanarak kaçtı. Bu hikâyeyi kaderci bir anlayışla on yıllar sonra yeni-
den anlatan bir adam “Hayat denilen şey gerçekten çok basit” der.3

O zamanlar otuz yaşında olan Putin, Neva’nın doğu yakasındaki 
mevzide yaralı bir şekilde bekledi. Kızıl Ordu’nun komutanları, iki 
ay önce Almanlar Neva’nın ağzındaki eski bir kale olan Şlisselburg’u 
ele geçirdiğinde başlayan Leningrad kuşatmasını önleme umuduyla 
nehrin karşısına çok sayıda askerî birlik göndermişti ancak bu çabaları 
boşa çıktı. Almanlar, 872 gün sürecek ve bir milyon sivilin bomba-
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lama, açlık veya hastalık yüzünden ölmesine neden olan bir kuşatma 
yaptılar. 29 Eylül’de “Führer, Petersburg şehrini yeryüzünden silmeye 
karar verdi” diye gizli bir Alman emri bildirildi. Teslimiyet kabul edil-
meyecekti. Hava ve topçu bombalaması kentin yok oluş aracı, açlık ise 
“Nüfusu beslemek bizim tarafımızdan çözülemeyeceği ve çözülme-
mesi gerektiği” için bombalı saldırının suç ortağı olacaktı.4 Daha önce 
hiçbir modern şehir böylesi bir kuşatmaya karşı koymamıştı.

Joseph Stalin, kuşatma başladıktan bir gün sonra şehri savunan-
lara öfkeyle “Kayıplarınız sona erdi mi?” diye telgraf çekti. “Belki 
de Leningrad’dan çoktan ümidi kesmişsinizdir?” Bu telgraf, şimdi 
ihanete uğramış olan Nazi mevkidaşı Joachim von Ribbentrop’la 
1939’da kötü ün salmış saldırmazlık paktını imzalayan Vyaçeslav 
Molotov dâhil tüm Sovyet liderleri tarafından imzalanmıştı.5 Kayıp-
lar asla sona ermemişti. Şlisselburg’un kaybedilmesi, Leningrad 
içerisinde şehrin ana yiyecek deposunun tutuşmasına da neden olan 
acımasız hava saldırılarına denk geliyordu. Şehri savunan Sovyet 
güçleri, Sovyetler Birliği’nde her yerde bulundukları için kargaşa 
içindeydi. 22 Haziran 1941’de başlayan bir Nazi saldırısı olan Bar-
barossa Harekâtı, Baltık Denizi’nden Karadeniz’e uzanan yaklaşık 
2.300 km’lik cephe boyunca Sovyet savunma güçlerini ezip geçmişti. 
Moskova dahi kaybedilme tehlikesiyle yüz yüzeydi.

Stalin’in Leningrad’ı vermeye hiç niyeti olmadı. Hatta, şehrin 
savunma güçlerini desteklemesi için Genelkurmay Başkanı Georgiy 
Jukov’u göndermiş ve Jukov bunu büyük bir vahşetle yerine getirdi. 
19 Eylül gecesi, Jukov’un emri altındaki Sovyet güçleri kuşatmayı 
durdurmak için Neva’nın 600 metre ilerisinde ilk saldırıyı yaptı 
ancak Almanlar tarafından ezici bir ateş gücüyle geri püskürtüldü. 
Ekim ayında, Putin’in birliği 330. Tüfek Alayı’nı da kapsayan 86. 
Tümen’i göndererek tekrar denediler. Birliğin Neva’nın doğu yaka-
sında kurmayı başardığı köprübaşı, beş kopeki madeni parası veya 
küçük bir alan anlamına gelen Nevsky Pyatachok gibi boyutu nede-
niyle tanınır hâle gelmişti. Savaş sahasının en geniş alanı 1,5 km bile 
etmiyordu, hatta 1 km derinliği bile yoktu. Burası, orada savaşmaya 

i  Ç.N.: Kopek, Rus para birimi rublenin yüzde biri niteliğindedir. 
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mahkûm askerler için acımasız ve saçma bir ölüm tuzağıydı. 
Putin, bir zamanlar kentin devrim öncesi bir oteli olan meşhur 

Astorya Oteli’nde şef olarak çalışan Spiridon Putin’in dört oğlun-
dan biri olup eğitimsiz bir işçiydi. Spiridon, Bolşeviklerin destekçisi 
olmasına rağmen 1917 Ekim Devrimi’ni izleyen iç savaş ve açlık 
sırasında imparatorluk başkentinden kaçtı. Öncesinde Moskova’nın 
batısındaki engebeli tepelerde yer alan atalarının köyü Pominovo’ya 
yerleşti ancak daha sonra Moskova sınırının Gorki bölgesinde Vladi-
mir Lenin’in dul eşi Nadejda Krupskaya’nın resmî Sovyet villasının 
bulunduğu şehre taşınarak onun için aşçılık yaptı.6 Krupskaya’nın 
1939 yılındaki ölümünden sonra Moskova’daki eski Komünist Parti 
Komitesi’nde çalıştı. Hatta bir zamanlar Astorya’da Grigori Raspu-
tinii için ve -siyasi elitlere hizmet geleneğini başlattığı Lenin’in dul 
eşini ziyareti sırasında- Stalin için de zaman zaman yemek yaptığı 
söyleniyor. Ancak, iktidara yakınlık oğullarını Nazilerden korumaya 
yetmedi. Bütün ulus hayatta kalabilmek için çabalıyordu.

Vladimir Putin, Naziler 1941 yılının Haziran ayında Sovyetler 
Birliği’ni işgal ettiğinde zaten bir gaziydi. Leningrad’ın biraz öte-
sinde Büyük Petro’nun sarayını inşa ettirdiği Finlandiya Körfezi 
üzerindeki Petrodvorets köyüne yerleşmeden önce, 1930’lu yıllarda 
denizaltı subayı olarak görev yapmıştı. İşgali takip eden o kargaşa 
dolu günlerde birçok vatandaş gibi o da milleti savunma adına 
hemen gönüllü oldu. Başlarda, sonradan KGB’ye (Devlet Güvenlik 
Komitesi) dönüşecek olup korkulan bir gizli polis teşkilatı olan İçiş-
leri Halk Komiserliği (NKVD) bünyesinde özel imha müfrezesine 
atanmıştı. NKVD, o zamanlar hızlı bir şekilde ilerleme gösteren 
cephenin gerisindeki Nazileri yıldırma amacıyla 2.222 adet müfreze 
oluşturtu.7 Putin’in savaşta başlıca görevlerinden biri tam bir felaket-
ti. O ve yanındaki yirmi yedi gerilla, Kingisepp kasabası yakınlarında 
Leningrad’a doğru ilerleyen Almanların arkasından paraşütle atladı. 
Hitler’le imzalanan kötü üne sahip savaş öncesi paktın bir gereği 
olarak, Sovyetler Birliği’nin bir yıl öncesinde Letonya ve Litvanya’nın 

ii Ç.N. Grigori Rasputin, birçok kişi tarafından doğaüstü güçleri ve kehanetleri olmasıyla 
bilinen gizemli Rus bir papazdır.
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yanı sıra ele geçirdiği Estonya sınırına yakın bir yere indiler. Olayda 
Putin’in müfrezesi bir silah deposunu havaya uçurmayı başardılar 
ancak cephane ve erzakları hızla tükendi. Estonya’nın yerel halkı bir 
yandan onlara yiyecek sağlarken bir yandan da Baltık uluslarının bir-
çoğunun sıcak karşıladığı ve en azından başlarda Sovyet işgalinden 
kurtuluşu simgeleyen Almanlara ihbar etti. Alman birlikleri, Rus 
birliğine yaklaşarak Sovyet hatlarına giden yol boyunca arkalarından 
ateş açtı. Bu sırada Putin diğerlerinden ayrıldı, köpekler eşliğindeki 
Almanlar tarafından kovalandı ve bir bataklığa saklanarak devri-
ye geçene kadar suyun altında bir kamıştan nefes alarak bekledi.8 
Putin’in geriye dönmeyi tam olarak nasıl başardığı tarihin bilinmez-
liği içinde kaybolup gitmiş olsa da onunla birlikte müfrezeden üç 
kişi daha saldırıdan sağ çıkmıştı. NKVD, Putin’in kaçışının ardın-
dan onu sorguya çekti ancak Putin firar veya alçaklık şüphesinden 
sıyrılmayı başararak kısa süre sonra cepheye geri gönderildi.9 Başlı 
başına cesaret Putin’i harekete geçiren şey olabilirdi veya belki de 
korkudan böyleydi. Stalin’in 16 Ağustos’ta yayımlanan 270 sayılı 
emri, teslim olan askerleri idamla, aile üyelerini de hapisle tehdit 
ediyordu. Yetkililerin normallik hissini korumaya yönelik göster-
diği çabaya rağmen Leningrad’da durumlar hızla kötüye gidiyordu. 
Okullar her zamanki gibi 1 Eylül’de açıldı ama Almanlar hemen üç 
gün sonra şehre ilk mermileri yağdırdı.10 Ablukanın tamamlanması 
ve şehrin düzenli olarak hava saldırısına uğraması üzerine yetkililer, 
gıda tayınlamasınaiii ağırlık vermişti. Erzak giderek azalıyor ve bu 
durum çaresizliğe, umutsuzluğa ve son olarak ölüme sürüklüyordu. 
Vladimir Putin şehrin dışında mücadele verirken karısı Maria ve 
küçük yaştaki oğlu içeride mahsur kalmıştı. İkisi de 1911’de doğan 
Vladimir ve Maria, Rusya’nın I. Dünya Savaşı, Bolşevik devrimi ve 
ardından gelen iç savaşta verdiği mücadele yüzünden çalkantılı geçen 
yirminci yüzyılın çocuklarıydı. Putin’in babasının devrimden sonra 
taşındığı Pominovo’da tanıştı ve 1928 yılında Maria’yla daha on yedi 
yaşındalarken evlendi. Leningrad’a yeni evli bir çift olarak taşınmış, 

iii Ç.N. Tayınlama, savaş ve buhran dönemlerinde temel gıdaların karne sistemiyle 
dağıtılmasını ifade eder.
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ardından 1932 yılında Maria’nın akrabalarıyla birlikte Petrodvorets’e 
yeniden yerleşmişlerdi. Putin’in donanmadaki mecburi askerliği sona 
erince Oleg adında bir erkek çocukları oldu ancak daha bebekken 
hayata veda etti. Savaş başlamadan bir yıl önce ise ikinci oğulları 
Viktor dünyaya geldi.

Maria ve Viktor, Nazi yönetimindeki bölgelerdeki işgallerden 
kıl payı kurtuldu. Maria, Petrodvorets’ten ayrılmayı önce reddetti 
ancak Almanlar yaklaşınca erkek kardeşi İvan Şelomov onu evi 
boşaltmaya ikna etti. Şelomov, Baltık Filosu karargâhında kaptan 
olarak görev yaptı. Bu nedenle, askerî yetkiye ve kuşatma altındaki bir 
şehirde hâlâ var olabilecek ayrıcalıklara sahipti.11 Kaptan Şelomov, 
bu ayrıcalıkları “silah ve bomba sesleri altında” elde etmeyi başarıp 
kaderi tehlike altında olan bir şehre yerleşti.12 Kış gelince şartlar 
korkunç bir hâl alıyordu. O yıl, soğuk giderek katlanılmaz hâle geldi. 
Maria ve Viktor, yetkililerin şehrin işgal edilen eteklerinden gelen 
mültecilere kalacak yer sağlamak için açtığı düzinelerce sığınaktan 
birine taşındı. Erkek kardeşi kendi erzaklarını Maria’yla paylaşmasına 
karşın kadının sağlığı yine de kötüye gitti. Tam olarak ne zaman 
olduğu bilinmeyen bir gün, kocası cephedeyken, Maria bayılınca 
yoldan geçenler bir yerde toplanması için sokakta üst üste yığılan 
donmuş cesetlerin yanına onu da bıraktı. Bu açık hava morgunda 
iniltileriyle dikkat çekerek bir şekilde bulundu.13

Vladimir’in hayatta kalması da daha olası sayılmazdı. Sovyet 
birlikleri onu bulup alayın revirine taşımadan önce saatlerce Neva 
kıyısında yaralı bir şekilde yattı. Pyatachok’ta şehit olan 300.000 
askerden biri olup ölebilirdi ama neyse ki eski bir komşusu onu ilkel 
bir sahra hastanesinde sedye üzerinde buldu. Putin’i omzuna alarak 
donmuş nehrin karşısındaki hastaneye taşıdı. 

Görünen o ki Putin’in yaralanması kesinlikle hayatını kurtarmış-
tı. Birliği 330. Tüfek Alayı 1941-1942 kışı boyunca köprübaşında 
savaştı. Muharebe, ölçek ve kıyım açısından bir sonraki yıl yaşanacak 
olan ve “korkunç kıyma makinesi” olarak bilinen Stalingrad kuşat-
masının da habercisi oldu.14 Oradaki birlikler, Almanlar tarafından 
insafsızca yapılan bombalamalara dayandı. Ağaçlarla kaplı nehir 
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boyu, yıllardır hiçbir şeyin yetişmediği ölü arazilere döndü. Acemi 
erler, köprübaşının çökmesiyle, 27 Eylül’de Almanların tekrar avantaj 
sağladığı 1942 baharına kadar her gün ölen veya yaralanan yüzlerce 
askerin yerini doldurmak amacıyla Neva’yı geçti. Ağır yaralanmasına 
rağmen güvenliğe kadar yüzmeyi başarıp kurtulan komuta persone-
li-Binbaşı Aleksandr Sokolov dışında- 330. Tüfek Alayı tamamen 
tahrip oldu.15 Bu, tüm savaş boyunca yaşanan en ölümcül muharebe-
lerden biriydi. Sovyet askerî komutası içinse bu durum, on binlerce 
askerin harcandığı ve kuşatmanın kısalmak yerine muhtemelen uza-
dığı bir ahmaklıktı.16

Putin, ölmekte olan bir şehirde askerî bir hastanede aylarca 
iyileşmeye çalıştı. Şehirde son kalan çıkış yolu da kapatılınca üç 
milyon sivil ve asker mahsur kaldı. Hâlâ mümkünken evi terk etmeyi 
reddeden Maria sonunda kocasını hastanede buldu. Doktorlardan 
biri fark edene ve Maria’nın ziyaretlerini bir süreliğine kesene dek 
kocası kuralları göz ardı ederek yiyecekleri hemşirelerden saklayıp 
hastane erzakını karısıyla paylaşıyordu.17 Şehrin gösterdiği ilk dire-
niş, tahribat, açlık ve daha nice kötü duruma yenik düştü. Erzakların 
yanı sıra temel hizmetler de giderek kötüleşti. Cesetler sokaklarda 
toplanmadan yığınlar hâlinde bekledi. 1942 yılının Ocak ve Şubat 
ayları boyunca her ay 100.000’den fazla insan öldü.18 İşgal edilmemiş 
bölgeye geçiş için tek çare, Ladoga Gölü’nün donmuş sularındaki bir 
dizi tehlikeli yoldan oluşan geçici “Hayat Yolu”ydu. Bu yollar, Sovyet 
ordusunun kuşatmayı doğuya kaydırdığı 1943 yılının Ocak ayına 
kadar, şehre ve kuşatma bölgesine biraz rahatlama sağladı. Şehrin 
Nazilerin elinden tamamen kurtarılması ve Berlin’e doğru acımasız 
Sovyet yürüyüşünün başlaması için bir yıl daha gerekecekti. 

Vladimir’in sakatlığı ömrünün geri kalanı boyunca onun için 
ağrılı bir topallığa neden olsa da Maria’yla bir şekilde hayatta kalmayı 
başardı. 1942 yılının Nisan ayında, hastaneden taburcu edilip topçu 
mermisi ve tanksavar mayını üreten bir silah fabrikasında çalışmaya 
yollandı.19 Ancak oğulları Viktor bu durumdan sağ çıkamadı. Victor, 
Haziran 1942’de difteriden ölünce diğer 470.000 sivil ve askerle bir-
likte Piskaryovskoye Mezarlığı’ndaki toplu bir mezara gömüldü. Ne 
Vladimir ne de Maria tam olarak nereye gömüldüğünü bildi ya da 
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bunu öğrenmek için çaba gösterdi. Sonra da bu konu hakkında detay-
lıca konuşmadılar.20 Savaş sırasında ölenler yıkıcı derecede kişisel 
bir durumdu. Maria’nın annesi Elizabeta Şelomova da 1941 yılının 
Ekim ayında Sovyetlere ya da Almanlara ait olup olmadığı bilinme-
yen mermiler yüzünden Moskova’nın batısındaki ön saflarda hayatını 
kaybetti. Erkek kardeşi İvan hayatta kalmayı başarırken diğer kardeşi 
Petro savaşın ilk günlerinde, belli ki bir görev ihmali nedeniyle askerî 
bir mahkeme tarafından yargılandı ancak nihai kaderi bilinmiyordu 
ve kesinlikle söz konusu bile olmadı Aynı zamanda, bilinmeyen 
nedenlerle 1942 yılının Temmuz ayında Mihail ve 1943 yılının Şubat 
ayında Voronej cephesinde Aleksey olmak üzere Vladimir’in iki 
erkek kardeşi daha savaş sırasında hayatlarını kaybettti.21

Bunlar, Vladimir ve Maria’nın üçüncü oğlunun dinleyerek büyü-
yeceği ve yaşamı boyunca onun üzerinde unutulmaz bir etki bıraka-
cak kahramanlık ve eziyet dolu Büyük Vatanseverlik Savaşı hikâye-
leriydi. Bu çocuk, hâlâ harap hâldeki Leningrad’da kalabalık komün 
bir daireniniv mutfak masasında işittiği konuşmaların “bazı kısımları, 
bazı parçaları”ndan yola çıkarak, biri zaman ve hatıralarla yeniden 
şekillenmiş diğeriyse bir yerleri uydurma ve kesinlikle eksik anlatımlı 
olan bir aile hikâyesi oluşturmuştu. Putinler, savaştan önce ordunun 
dağılmasına neden olan Büyük Temizlik’te Stalin’in tasfiyeye yöne-
lik paranoyak çabaları, Hitler’in Avrupa’yı fethetme planlarına suç 
ortaklığı, 1939’da Polonya’nın bölünmesi, Baltık uluslarının zorlu 
ilhakı, Nazilerin işgalinden sonra yapılan düzensiz savunma, Lening-
rad’daki açlığın oluşmasına katkı sağlayan resmî suistimal, Ber-
lin’e ilerlerken Sovyet birlikleri tarafından yapılan intikam kaynaklı 
vahşet gibi savaşın daha karanlık yönleri hakkında pek bir bilgiye 
sahip olmayan basit insanlardı. O zamanlar bile, Stalin’in 1953’teki 
ölümünden sonra herhangi bir konuda devletin aleyhinde fısıltıdan 
daha yüksek sesle konuşmak tehlikeli bir durum hâline geldi. Zafer ve 
Putin’in bu zaferdeki küçük katkısı tükenmez bir gurur kaynağıydı. 

iv Ç.N. Komün daireler veya evler, S.S.B.C. döneminde aynı dairede veya evde iki ila yedi 
ailenin mevcut odaları paylaşması suretiyle oluşturduğu bir barınma sistemidir. 
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Başka ne olabilirdi? Bu genç adam, sonraları bir kişinin gittiği yolda 
yaptığı hataları değil, sadece kazanmayı düşündüğünü söyleyecekti. 

Üçüncü oğul Vladimir Vladimiroviç Putin,22 7 Ekim 1952’de 
hâlâ kuşatma yüzünden harap olmuş, hâlâ yoksunluk çeken ve hâlâ 
korkularıyla tükenen bir şehirde doğdu. Stalin’in zaferde dahi göster-
diği büyüklük kompleksi, paranoya ve cezalandırma hırsına dönüştü. 
1940’lı yılların sonlarında, şehrin savaş zamanındaki hem sivil hem 
askerî eliti Leningrad Olayı olarak bilinen bir tasfiyeye boyun eğdi. 
Düzinelerce parti yetkilisi ve akrabaları tutuklandı, hapse gönderildi, 
sürüldü veya vuruldu.23 Devlete bağlı vatandaşların yanı sıra Stalin 
için yemek yapacak kadar güven duyulan bir adamın soyundan gelen-
ler bile ya korkudan ya da işlenen suçlarda suç ortaklığı şüphesinden 
dolayı konuşmaktan kaçınıyordu. Kısa süreliğine de olsa hayatları 
Stalin’le kesişmiş birkaç kişi “zarar görmeden bunun üstesinden 
gelebildiler.” Vladimir Vladimiroviç Putin, bu durumu sonradan 
“Büyükbabam onlardan biriydi” diyerek anımsayacaktır.24 Ancak, 
bu konuda pek fazla konuşmadı. “Büyükbabam geçmiş hayatı söz 
konusu olduğunda oldukça sessizdi. Ailem de geçmiş hakkında çok 
fazla konuşmazdı. O zamanlar, genel olarak kimse bu konuda konuş-
muyordu.” Vladimir’in babası, kendini yakından tanıyanları bile 
korkutan suskun ve sert bir yapıya sahipti.25 Babasının hayat boyu 
mahkûm olduğu ve soğuk kış vakitlerinde her zaman daha da kötüye 
giden aksaklığını da kapsayan savaş zamanı deneyimleri, belli ki oğlu 
üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. İhtiyar Vladimir, savaş sonrasında 
Moskovski Bulvarı üzerinde ülkenin demir yolu ve metroları için 
yolcu vagonları üreten Yegorov Fabrikası’nda çalışmaya devam etti. 
Komünist Parti’nin bir üyesi olarak titizlik, sadakat, disiplin ve en 
önemlisi ihtiyat temin eden mavi yakalı bir aparatçikv olması nede-
niyle fabrikanın parti temsilcisi olmuştu.

İşi gereği, Leningrad'ın ana caddesi Nevski Bulvarı ve Griboyedov 
Kanalı’nın yakınlarındaki 12 Baskov yolunda bir zamanlar zarif 

v Ç.N. Aparatçik, S.S.B.C. döneminde parti destekçisi veya maşa anlamlarında kullanılarak 
Komünist Parti mensuplarına verilen isimdir. 
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bir on dokuzuncu yüzyıl apartmanıyken şimdiyse beşinci katta 
eskimiş bir komün daire olan bu yerde, 180 metrekarelik tek bir 
odada yaşama hakkı bulunuyordu. Putin’ler buraya 1944’te taşındı 
ancak savaş sonrasında kapalı alanları iki ayrı aileyle daha paylaşmak 
zorunda kaldı. Yirmi yılı aşkın süre boyunca orada yaşayacaklardı. 
Dairede ne sıcak su ne de küvet bulunuyordu. Penceresiz koridor, 
lavabo ve karşısında bulunan bir tek gaz ocağı ise ortak mutfak görevi 
görüyordu. Tuvalet, merdiven boşluğuna sıkıştırılmış küçük bir oda-
nın içindeydi. Daire odun yakılan bir sobayla ısınıyordu.

Kocası gibi Maria da kısıtlı bir eğitim aldı. Vladimir doğduğunda 
kırk bir yaşına girmesine on gün kalmıştı. Çekilen onca eziyet ve 
verilen kayıplardan sonra oğluna bir mucizeymiş gibi davranıyordu.26 
Oğluyla daha fazla ilgilenebilmek için bina temizliği, laboratuvarda 
test tüplerini yıkama ve ekmek teslimi gibi ufak tefek işlerde çalıştı. 
Dairede odalardan birini yaşlı bir çift, diğer odayı ise yetişkin kızları 
Hava’yla birlikte Yahudi titiz bir aile paylaşıyordu. Komün evdeki 
tek çocuk olan genç Vladimir, yaşlı çifti sevgiyle hatırlıyor ve onlarla 
ailesiyle olduğu kadar vakit geçiriyordu. Onları manevi büyükannesi 
ve büyükbabası olarak görüyor, hatta kadına Büyükanne Anya diye 
sesleniyordu. Annesi gibi Anya da güçlü bir dini inanca sahipti. 
Sovyet rejimi tarafından bastırılmış Rus Ortodoks Kilisesi, silahlar 
sustuğunda şiddetli bir şekilde yeniden baskı altına alınacak olmasına 
rağmen savaş zamanında millete moral vermek adına rahatça hizmet 
verebiliyordu. Vladimir’in daha sonra anlattığı gibi, 21 Kasım’da 
daha yedi haftalıkken Büyükanne Anya ve Maria, o kış soğuğunda 
şehrin birçok kilisesi gibi neoklasik tarzda inşa edilmiş, on sekizinci 
yüzyıldan kalma sarı renkli bir anıt olan üç blok ötedeki Başkalaşım 
Katedrali’ne yürüyüp orada çocuğu gizlice vaftiz etmişlerdi.27

Oğlu daha sonra annesinin düşündüğü gibi gizli bir durum 
olmadığını ifade etse de kadının bu vaftizi sert mizaçlı kocasından 
ötürü mü yoksa kınanma korkusundan dolayı mı gizlediği belirsiz. 
Sovyetler Birliği’nde pek az şey gizli kalırdı. Anne, çocuğu zaman 
zaman ayinlere götürürdü ancak zaten mahremiyetten yoksun olan 
evde simge veya belirgin bir inanç göstergesi bulundurmazdı.28 Koca-
sıyla inancı konusunda da ne açıkça ne de derinlemesine konuşurdu. 
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Ancak kırk yıl sonra Maria ona oğlunun vaftiz haçını verip İsrail’i 
ilk ziyaretinde Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde onu kutsamasını 
istemişti. Babasının Komünizmin seküler inanışına olan bağlılığına 
rağmen çocuğun hayatının bir yerlerinde inanç hâlâ mevcuttu. Yıllar 
sonra, onu tanıyanlardan bazıları Yahudi komşularıyla olan ilişkisi-
nin tuhaf evrensel bir tahammülü ve Rus kültürünü uzun süre muz-
darip bırakan antisemitizm anlayışını küçümseyen bir tavra sahip 
olduğunu öne sürmüştür.29

Baskov Yolu’ndaki bina, Vladimir Putin’in gençlik dönemine 
aitti. Çarlık Rusyasının yaldızlı kent sembollerinin– Ermitaj, Amiral-
lik binaları, Peter ve Paul Katedrali– yakınlarındaydı ancak Vladimir 
için bunlar şehir silüetindeki yapılardan fazlasını ifade etmiyordu. 
Putin, Sovyet entelijansiyası veya politik elitlerin değil, proletaryanın 
bir evladıydı. Çocukluğunda yaşadığı yoksunluğun farkına ancak 
sonraları geriye dönüp baktığında vardı. Beşinci kata çıkan merdi-
venler delik deşik, pis ve kör bir ışık tarafından aydınlatılıyordu. Her 
yer ter ve haşlanmış lahana kokuyordu. Bina, arkadaşlarıyla birlikte 
sopalarla kovaladığı sıçanlarla doluydu. Bu durum, sıçanlardan birini 
koridorun sonunda bir köşeye sıkıştırana kadar süren bir oyun hâline 
gelmişti. “Etrafa çarpıp birden üzerime atlamıştı” diye anımsar. “Şaş-
kın ve korkmuştum.”30

Her zaman çelimsiz bir çocuktu. Bu münzevi çocukluğun-
dan çıkışına dair en eski anılarından biri 1 Mayıs 1959’da ya da 
belki 1960’ta gerçekleşmişti. Kendisini Mayakovskaya Caddesi’ndeki 
“büyük köşede” telaştan korkar hâlde bulmuştu. Birkaç yıl sonra, 
arkadaşlarıyla birlikte macera peşinde şehrin bilmedikleri bir yerine 
giden bir banliyö trenine binmişlerdi. Hava soğuk ve yiyecek hiçbir 
şeyleri yoktu. Kendilerini ısıtmak için ateş yakmış olsalar da pek hoş-
nut kalmamış bir şekilde eve geri döndüler. Yaşlı Putin, ceza olarak 
onu kemerle dövdü.

Apartman, havalandırma boşluğunun altından biraz daha iyi 
durumda olup yine de bakımsız ve ağaçsız bir alan oluşturmak için 
komşu binanın avlusuyla birleşen bir iç avlunun etrafını sarıyordu. 
Sarhoş, haydut, sigara ve içki içen, kısaca hayatlarını harcayan kim 
varsa bu avluya gelirdi. Kendisinin ve arkadaşlarının anlattığına 
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göre, avludaki ve ardından okuldaki yaşam onu sert bir karakter, zor 
durumlara ve tehditlere karşı hemen savunmaya geçen kavgacı bir tip 
hâline getirdi. Ailesi onun üzerine çok titrerdi, hatta genç Putin’in 
avludan izinsiz çıkmasına müsaade etmezdi. Görünüşte sevgi dolu 
olmasa da mucizevi bir şekilde hayatta kalan ve oğullarının da aynısı-
nı yapması için ellerinden gelen her şeyi yapacak olan aşırı koruyucu 
bir aile tutumu içerisinde büyüdü. Aileyle samimiyet kuran bir okul 
öğretmeni olan Vera Gureviç, onları “Hiç birbirlerini öptüğünü 
görmedim” diyerek anımsar. “Evlerinde kesinlikle canım-cicimli bir 
ilişki yoktu.”31

Vladimir, 1 Eylül 1960 yılında yaşadığı caddede kısa bir yürüme 
mesafesinde bulunan 193 Numaralı Okul’a başladı. Sekiz yaşına 
gelene dek Maria onu muhtemelen aşırı temkinliliğinden dolayı ana-
okulundan hep uzak tuttu. Bu yüzden, çocuklarla çevrili bir ortamda 
büyüseydi geliştirebileceği sosyal becerilerden yoksundu. Okulun ilk 
günü, gelenek gereği öğretmeni için çiçek getirmek yerine bir saksı 
bitkisiyle çıkageldi.32 Okulda, muhtemelen biraz şımartılmış, aksi, 
fevri ve kaygısız bir öğrenciydi. Vera Gureviç, sınıfa girince daireler 
çizdiği için ona fırıldak diye seslenirdi. Sınıfın içinde ve dışında 
oldukça rahatsız edici hareketlerde bulunurdu.33Kovşov adında yaşça 
büyük iki erkek kardeş dâhil olmak üzere, öğretmeninin onu kötü 
etkilediğini düşündüğü çocuklarla takılmaya meyilliydi. Okulda 
yanında bir bıçak taşırken yakalandı ve bir keresinde komşu parti 
komitesi tarafından yetimhaneye gönderilmekle tehdit edilip suç 
işlediği için azarlandı.34 Onun bu hareketleri başlangıçta üyeliği bir 
tür ergenliğe geçiş töreni niteliğinde olan Komünist Parti Gençlik 
Örgütü Öncüler’den uzak tuttu. Üçüncü sınıfa geldiğinde, kırk beş 
sınıf arkadaşı arasında bu örgüte hâlen katılmayan sadece birkaç 
kişiden biriydi. Bir parti görevlisi olan babası, Vladimir’in daha 
sonraları babasına ve etrafındaki sisteme karşı bir isyan olarak nite-
lendirdiği bir başarısızlıkta korkuya kapılmış olabilirdi. Bu durumu 
“Ben bir holigandım, Öncü değil” diye açıklar.35 Onunla dördüncü 
sınıftayken tanışan Vera Gureviç, nihayet babasına çocuğun zeki 
fakat düzensiz ve derse ilgisiz olduğu konusunda şikâyette bulundu. 
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Baskov Yolu’nda berbat, “çok soğuk ve rezalet” olarak nitelendirdiği 
apartman dairesindeyken ihtiyar Vladimir’e “Potansiyelini tam anla-
mıyla kullanmıyor” demişti. 

Vladimir Spiridonoviç, “Peki ne yapabilirim” diye cevap vermişti. 
“Öldüreyim mi yani?”36

Vladimir ve Maria, yine de Gureviç’e oğullarını dizginlemek 
konusunda söz verdi. Babası boksa başlaması konusunda ona baskı 
yapıyordu ancak zamanında aldığı bir yumruğun burnunu kırdığını 
söyleyince çelimsiz oğlu bu spordan çabucak vazgeçti. Bunun yeri-
ne, ebeveynlerinin isteklerine açıkça karşı gelerek dövüş sanatlarına 
yöneldi. Judo ve güreşin karışımı bir tür Sovyet dövüş sanatı olup 
kısa boyu ve “hırçın doğasına” daha uygun olan samboya başladı.37 
Antrenörlerinden biri, hayatında belirleyici bir etki yarattı. Anatoli 
Rahlin, Baskov Yolu yakınlarındaki Trud (veya Emek) Kulübü’nde 
çalışıyordu. Şu anda beşinci sınıfta olan Putin de 1965 yılında oraya 
katıldı. Rahlin, Vladimir’in ebeveynlerine “çocuklara kötü hiçbir şey 
öğretmedikleri” konusunda güven vermek durumunda kaldı.38Sam-
bonun ve sonrasında eğitimini aldığı judonun disiplin anlayışı ve 
sert yapısı çocuğun olmadık şekilde ilgisini çekti. Dövüş sanatları 
onun hayatını değiştirdi.  Artık kendisini daha büyük, daha belalı 
çocuklara karşı savunmanın bir yolunu buldu. Bu durum için “Sürü 
içinde otorite kurmak için bir araçtı” der.39 Bu sayede yeni bir arkadaş 
çevresi de edindi. Aralarında özellikle iki kardeş olan Arkadi ve Boris 
Rotenberg, Putin’in hayatı boyunca ona destek oldu. Dövüş sanatları 
ona ne din ne de politikada bulabildiği bir inanç aşıladı. Sadece bir 
spordan daha fazlası olduğuna inanıyordu; bu bir felsefeydi. “Beni 
sokaklardan kurtaran spordu” diye anımsıyordu. “Dürüst olmak 
gerekirse, avlu bir çocuk için çok da iyi bir ortam değildi.”40

Bu durum, belki de dönüşümünün büyük bir kısmını oluşturu-
yordu. Orman hayatı yaşadığı iddiaları kulağa daha çok bir cesaret 
gösterisi gibi geliyordu. Pislik içindeki avlu ve küçük düşen sakinleri 
bir zamanlar ilgisini çekmiş olabilirdi ancak orada içilen içki ve siga-
ra, var olan tembellik ve düzensizlik açısından onun için bir küçüm-
seme unsuru oldu. Dövüş sanatlarına olan tutkusunu keşfettiğinde 
başarılı olmak için çelik gibi bir kararlılık gösterdi. Trud, üyelik için 




