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Stalin ve Türk Dünyas›
1924’te Lenin’in ölümünden sonra Sovyetler Birli¤i’nin baﬂ›na
geçen Stalin, 1953 y›l›na kadar, 29 y›l süreyle - yani çok uzun süren
bir iktidar dönemiyle – Sovyetler Birli¤i’nin tart›ﬂ›lmaz lideri oldu.
Stalin döneminde, Soyvetler Birli¤i; bürokratik iﬂleyiﬂini ve
parti mekanizmas›n› oluﬂturdu, ideolojisini ﬂekillendirdi, sanayileﬂti, II. Dünya Savaﬂ›’na girdi ve galip ç›kt›. Sürgünler, k›y›mlar, infazlar, kamplar, açl›k yaﬂad›. Milyonlarca insan öldü.1
Geride kalanlar yeni bir pota içinde yo¤ruldu veya suskunlu¤a
mahkûm oldu. Stalin dönemi; Sovyet kimli¤inin yarat›ld›¤›, bu
kimli¤in yaﬂand›¤› ve kurumsallaﬂt›¤› bir dönemdir. Alfabe politikalar›, dil politikalar›, e¤itim politikalar›, güdümlü edebiyat
politikalar›, tarihin yeniden yorumlanmas› ve Sovyet tarihçili¤inin oluﬂturulmas› bu dönemin mahsulüdür.
1 Resmî kay›tlara göre II. Dünya Savaﬂ›’nda 27 milyon SSCB vatandaﬂ› öl-

müﬂtür. Bu rakam› 40 milyona kadar ç›karanlar da vard›r. Bütün Sovyetlerde; 1935-36 y›llar› aras›nda 190.246 kiﬂi tutuklanm›ﬂ, bunlardan
2.347’si kurﬂuna dizilmiﬂtir. 1937-38 y›llar› aras›nda 1.372.392 kiﬂi tutuklanm›ﬂ, bunlardan 681.692’si kurﬂuna dizilmiﬂtir. 1939-40 y›llar› aras›nda ise tutuklananlar 121.033; kurﬂuna dizilenler 4.644’tür.
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Sovyetler, yine bu dönemde bir dünya gücü olarak iki kutuplu dünya düzeninde yerini ald›.
Stalin ve dönemi hakk›nda pek çok say›da çal›ﬂma yay›mland›. Soljenitsin, Gulag Tak›madalar› ve ‹van Denisoviç’in Hayat›nda Bir Gün romanlar›yla Sovyet kamplar›n› ve hapishanelerini2
dünyaya tan›tt›.
Anlatacak baﬂka ne kald›?
Bizler için, Sovyet dönemini kendi eksenimizden anlatmak,
Türkiye ve Türk Dünyas› perspektifinden, kendi bak›ﬂ aç›m›zla,
kendi referanslar›m›zla ortaya koymak kald›.
II. Dünya Savaﬂ›’ndan Sovyetler Birli¤i galip ç›km›ﬂt›, bu zafer Stalin’in zaferiydi. II. Dünya Savaﬂ› zaferi; Sovyetleri manen
bütünleﬂtirmiﬂti, çünkü hep birlikte ortak bir hedefle mücadele
edilmiﬂti, ancak, zaferin bedeli de a¤›r olmuﬂtu, milyonlarca Sovyet vatandaﬂ› II. Dünya Savaﬂ›’nda hayat›n› kaybetmiﬂti. Bunlar›
biliyoruz. Acaba bizim buna ilave edecek neyimiz var? Sovyetlerin cephede ön saflara sürdü¤ü bölüklerin do¤ulular, yani büyük
bir k›sm›n›n Türkler oldu¤u gerçe¤ini ilave edebiliriz. Bence, bu
gerçe¤i yeterince kavram›ﬂ ve ifadeye dönüﬂtürmüﬂ de¤iliz. (Benzer bir durumu çok sonraki y›llarda, 1979’da görüyoruz. Afganistan’› iﬂgal eden Sovyet birliklerinin de ön saflar›n› yine do¤ulular
teﬂkil ediyordu.) Kendi bak›ﬂ aç›m›z derken bunu kastediyorum.
Dünya tarihi, Stalin dönemi sürgünlerini bilmekle birlikte,
sürgün edilenlerin ve sürgün sebebiyle telef olanlar›n önemli bir
bölümünün Türkler (K›r›m Tatarlar›, Ah›skalar, Karaçaylar) oldu¤unu alg›lamamakta, bunu bu biçimde ifade etmemektedir.
Tarihçi Prof. Dr. ‹lber Ortayl›’n›n ad› göç etmek durumunda
kalan ve yurdundan ayr› düﬂen bir ailenin özlemini, yurt aray›ﬂ›-

n› dile getirmektedir: ‹lber ismi, yani il+ber, “ona bir yurt, bir il

2 Kitab›m›z›n yazarlar›ndan Prof. Dr. Nadir Devlet’in annesi Rukiye Ha-

n›m, babas› ‹brahim Devletkildi ve k›z kardeﬂi Feride de Stalin terörünün
yaratt›¤› kamplarda mahkum kalm›ﬂlard›r.
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ver!” anlam›na gelmektedir.
***
Türkiye Cumhuriyeti ile Stalin dönemi Sovyet iliﬂkilerine,
Sovyet yönetiminin Türk siyaseti üzerindeki etkilerine - bir iki
cümleyle de olsa - de¤inmek istiyorum. Baﬂbakan ‹smet ‹nönü,
bir parti devleti olan Sovyet bürokrasisinden esinlenmiﬂ ve 8
ﬁubat 1937’de Ankara’da bakanl›klarda parti kontrolünü (yani
tek parti olan CHP kontrolünü) tesis ve temin amac›yla bir “siyasi müﬂavirlik” kurumu ihdas etmiﬂti. Böylece, bakanl›klara
parti ad›na gözcülük yapacak birer müsteﬂar yerleﬂtirilmiﬂti. Bu
düzenleme, devlet içinde devlet oluﬂumu yönünde bir giriﬂimdi. K›sa süren siyasi müﬂavirlik denemesi, 25 Ekim 1937’de,
Atatürk’ün son baﬂbakan› olan Celal Bayar’›n baﬂbakan olmas›yla 21 Kas›m 1937’de la¤vedilmiﬂti.
***
Stalin, Roosevelt ve Churchill Yalta Konferans›’yla II. Dünya
Savaﬂ›’n› sonuçland›rm›ﬂt› (4-11 ﬁubat 1945). Yine bu konferansta 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya’ya savaﬂ açan ülkelerin
Birleﬂmiﬂ Milletler’e kat›labilece¤i karar› da al›nm›ﬂt›. Bunun
üzerine Türkiye, yenik taraf Almanya’ya 23 ﬁubat 1945’te savaﬂ
ilan etti. Yani savaﬂ bittikten sonra savaﬂ ilan etmiﬂ ve savaﬂ anlaﬂmalar›n›n kararlar›na ba¤lanm›ﬂ olduk. Yalta’n›n akabinde,
Potsdam Konferans› yap›ld› ve Sovyet mültecilerin Sovyetlere iadesi karar› al›nd›. Stalingrad savaﬂ›ndan sonra Alman ordusu ile
birlikte Sovyet topraklar›n› terk eden on binlerce mülteci bulunuyordu, bu mülteciler Sovyetler Birli¤i’ne iade edilecekti. Ve
edildiler de. Olaylar›n bu noktas›nda, Romanya’ya iltica eden 203 Cemil Koçak, Türkiye’de Millî ﬁef Dönemi (1938-1945), 3. bs. ‹stanbul

2003.
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30.000 K›r›m Tatar› Türkiye’ye iltica talebinde bulundular.3 Ancak, Türkiye bu talebi kabul etmedi... Sovyetlerin vatan haini addetti¤i bu insanlar Sovyetlere iade edildi.
Mültecilerin yan› s›ra, Alman esir kamplar›nda bulunan
Sovyet savaﬂ esirleri de Sovyetlere geri gönderiliyordu. Sovyetler, esir düﬂmüﬂ Sovyet vatandaﬂlar›na düﬂmanla iﬂ birli¤i yapm›ﬂ gözüyle bak›yordu. ‹stanbul Bo¤az›’ndan Karadeniz’e vapurla yap›lan sevkiyat4 s›ras›nda, savaﬂ esirleri vapurdan atlay›p, bal›kç›lar›n yard›m›yla kurtulup, Türkiye’ye iltica ediyordu. Türk kökenli mülteciler Yozgat’taki kampa, di¤erleri ise
Manisa’daki kampa yerleﬂtiriliyordu. Yozgat’taki kampta savaﬂ
s›ras›nda Sovyet s›n›r›ndan kaç›p Türkiye’ye iltica etmiﬂ Türkler (Azeriler) de vard›. Türkiye, ‹nönü’nün talimat›yla, bu insanlar› Kars’›n K›z›lçakçak5 köprüsünden Sovyetlere teslim etmiﬂti. Teslim edilen bu insanlardan bir k›sm›n›n s›n›r›n öbür
taraf›nda -Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde- kurﬂuna dizildi¤i anlaﬂ›l›yor. Teslim edilen mülteci say›s› 1100. Y›l
1945. Türkiye’nin Millî ﬁef dönemine ait bu kararlar ve olaylar
bas›na yans›t›lmam›ﬂ, kamuoyundan gizlenmiﬂtir.6

Müteveffay› nas›l bilirdiniz?
1912’lerde bir gün, Bolﬂevikler Gürcistan’da bir evde toplan›yorlar. Stalin de toplant›ya kat›lanlar aras›nda. Misafirler evin

4 Karayollar› bozuk oldu¤u için sevkiyat daha ziyade deniz yoluyla yap›l›yordu.
5 Akyaka’da.
6 Ali Satan, “II. Dünya Savaﬂ›’nda Türkiye’ye Getirilen Mülteci Türkler

Üzerine”, Ziyad Ebüzziya Kitab› - Darça¤da Bir Çelebi, hzl. Ö. Faruk ﬁerifo¤lu, Timaﬂ Yay›nlar›, ‹stanbul 1998, s. 151-164. Ali Satan’›n Ebüzziya ile yapt›¤› görüﬂmelerde Ebüzziya olaylar› ﬂöyle nakletmektedir:
[Yozgat’taki mültecilerin Sovyetlere verilece¤i haberini al›r almaz] “atlad›m Ankara’ya gittim. Saraço¤lu Baﬂvekil, Numan Menemencio¤lu
Hariciye vekili, ‹smet Paﬂa Cumhurbaﬂkan›. Saraço¤lu’na gittim. ‘Ziyad,
ben burada Baﬂvekil iken imkân var m›, tek Türk verilebilir mi?’ dedi,
gayet rahat. Aradan on on beﬂ gün geçti geçmedi üstü baﬂ› gayet pejmürde k›l›kl› bir adam geldi. Üstünde eski püskü bir kabardin var. ‘Ziyad
Bey siz misiniz?’ dedi, ‘evet’ dedim. Masan›n üstüne bir ç›k› mendil b›rakt› ve gitti. Mendili açt›m, içinden bir alt›n saat, bir alt›n yüzük ve bir
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de mektup. Mektup Enver’den [Ebüzziya’n›n Azeri h›s›m›]. Huduttan
yaz›yor. ‘Burada 1100 kiﬂiyiz. Ruslara teslim ediliyoruz. Çamaﬂ›r de¤iﬂtirdik, abdest ald›k. Hududu aﬂar aﬂmaz Türklerin görece¤i ﬂekilde biz
kalanlar kurﬂuna diziliyoruz.’ [...] 1100 Türk Ruslara verildi. Onlar›n
verildi¤inin bir gün sonras›nda San Fransisco’da ‹nsan Haklar› Beyannamesi imzalan›yor. Orada D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Genel Sekreteri Feridun Cemal Erkin Türkiye temsilcisi. Yozgat’takiler teslim edilmiﬂ s›ra Manisa’daki Ruslar’a gelmiﬂ. Erkin, masan›n üzerinde ‘Türkler teslim edildi’
tezkeresini görür. ‘Ne yap›yorsunuz?’ diye k›yameti kopar›r ve Ruslar›n
verilmesi durdurulur ama Türkler gitmiﬂtir. [...] Hikâye nas›l oluyor? O
s›rada Ruslarla bizim sald›rmazl›k pakt›m›z var. Ruslar sald›rmazl›k
pakt›n› kald›rd›lar. Bo¤azlardan üs ile beraber Do¤u Anadolu’dan üç vilayet istiyorlar. Biz gayet endiﬂeliyiz. Bu arada gazetelere ‘aman Rusya’y›
k›zd›rmay›n’ filan diye telkinler yap›l›yor, bir kelime yazsak gazetemiz
kapat›l›yor. [...] [Selim Sarper] Bas›n Yay›n Müdürü oldu¤u için yabanc› devletlerin sefirleri ile görüﬂürdü. Tam o s›ralarda Rus Büyükelçisi Vinogradof ziyaretine geliyor ve ‘Müjde ﬂimdi telsizle haber ald›m sald›rmazl›k anlaﬂmas›n› yeniliyoruz.’ diyor. Selim Sarper gayet memnun ve
‘Hemen gidip ‹smet Paﬂa’ya haber vereyim.’ diyor. Elçi ‘Yaln›z ‹smet Paﬂa’ya haber verirken siz de Rusya’ya bir jest yap›n.’ diyor. ‘Ne yapal›m?’
diye sorunca, elçi, ‘Sizdeki hain-i vatanlar› verin.’ Kim onlar? ‹ﬂte bu
Türkler ve Ruslar. Selim Sarper ‘Peki veririz ama ben de sizdeki hain-i
vatanlar› isterim.’ diyor. Bizim hain-i vatan dedikleri, buradan kaçan
aﬂ›r› komünist 15 veya 17 kiﬂi, tüm harp boyunca Rusya’daki radyolarda Türkiye aleyhine Türkçe yay›n yaparlard›. Elçi, ‘Elbette veririz.’ diyerek el s›k›ﬂ›yorlar. Selim Sarper, ‹smet Paﬂa’ya ç›k›yor, söylüyor. ‹smet
Paﬂa memnun, ‘Bunu Hariciyeye, Baﬂbakanl›¤a haber verirsek ﬂu-bu bahaneden bunu geciktirir önlerler.’ diyerek do¤rudan ‹nönü’nün emriyle
kamplara ‘Haz›rlan›n!’ emri veriliyor. Hariciyenin ve Baﬂbakanl›¤›n haberi yok. S›n›ra en yak›n Yozgat kamp› oldu¤u için bizim Türkler gitti.
Manisa kamp›ndaki Ruslar tam gönderilece¤i zaman Feridun Cemal Erkin’in müdahalesi ile kurtuldular. Bu, bas›na hiç yans›mad›. Yans›mas›na da imkân yoktu çünkü en ufak bir ﬂey yazsak kapat›l›yordu. Bizim
gazete vard› [Tasvir gazetesi], ç›k›yordu ama yazam›yorduk.”
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misafir odas›na buyur ediliyorlar. Stalin evin holünde ev sahibinin dokuz yaﬂ›ndaki o¤luyla yaln›z kal›yor. Ve birden, Stalin
çocu¤un yüzüne bir tokat patlat›yor, sonra çocu¤a bak›p “Art›k
beni hiç unutmazs›n!” diyor.
Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali
‹stanbul 2007

Tarih
Bat›, Rus ve Türk Tarihçili¤inde
Stalin ve Stalinizm
Liaisan ﬁAH‹N*

Stalin’e ve dönemine dair çeﬂitli dillerde çok geniﬂ bir literatür vard›r. Stalin fenomeni, hâlâ yo¤un ilgi konusudur. Bu fenomen hakk›ndaki fikir ve yorumlar da, ﬂüphesiz, çok çeﬂitlidir.
Yaz›m›zda bu yorum yelpazesi hakk›nda bir fikir verebilmek için
üç farkl› dairede - Bat›, Rus ve Türk tarihçili¤inde - Stalin konusunun nas›l yorumlanm›ﬂ oldu¤unu ana hatlar›yla ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z. Bat› ve Rus tarihçili¤inin bu aç›dan incelenmesi,
Stalinizme hem içeriden hem d›ﬂar›dan bak›ﬂ› görmemizi mümkün k›lacakt›r, Türkiye örne¤i ise, bu ülkenin Rusya ve Bat› ile
olan iliﬂkilerinin özelli¤i itibar›yla önem arz etmekte, Stalinizme
spesifik yaklaﬂ›mlar›n ilginç manzaralar›n› sunmaktad›r.
Stalinizm, zihinlerde genellikle siyasi bask›lar ve zorbal›klarla ilgili belli ça¤›r›ﬂ›mlar uyand›r›r. Fakat biz sadece bu kal›plaﬂan ça¤r›ﬂ›mlara ba¤l› kal›rsak, Stalinizme iliﬂkin di¤er
önemli hususlar› gözden kaç›rm›ﬂ olaca¤›z. Stalinizm konusunda vurgulanmas› gereken nokta, bu tarihî olgunun çok
yönlü oldu¤u ve geniﬂ bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirilmesinin
* Liaisan ﬁahin, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü.
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gerekti¤idir. Yaz›m›zda ‘Stalinizm’ kelimesini, kelimeye geniﬂ
anlam yükleyerek Stalin ad›yla ilintili tüm meseleleri kapsayan
bir terim olarak kullanaca¤›z.
Stalin’in iktidarda bulundu¤u uzun zaman kesiti (19281953) içinde ﬂekillenen Stalinizm olgusu aﬂa¤›daki boyutlar›
ile önem kazanm›ﬂt›r:
a. Politik (Komünist Partinin diktatörlü¤ü ve partinin genel
sekreteri Stalin’in mutlak hakimiyeti ile nitelenen bask›c› yönetim, bu yönetimin Sovyet toplumunu belirli düﬂünce ve davran›ﬂ
kal›plar› içinde tutmak için uygulad›¤› çeﬂitli yöntemler; propaganda, siyasi temizlemeler vb.);
b. ‹deolojik (Stalin’in, Lenin’in fikirlerini kendi tarz›nda sistemleﬂtirmesi ve birkaç yeni tez katmas›yla oluﬂan MarksizmLeninizm ideolojisi);
c. Ekonomik (Sovyet ülkesinde h›zl› endüstrileﬂme, k›rsal
kesimin kolektifleﬂtirilmesi ve planl› merkezî devlet ekonomisine geçiﬂ ile nitelenen ve Sovyet hükûmeti taraf›ndan “sosyalizmin hayata geçirilmesi” olarak takdim edilen dönüﬂüm);
ç. Kültürel (Sovyet insan› yaratmaya yönelik kültürel politikalar);
d. Toplumsal (Sovyet toplumunda yaﬂanan demografik vb.
dönüﬂümler, toplumsal kurumlar›n u¤rad›¤› de¤iﬂiklikler vb.);
e. Millî/milletleraras› (“enternasyonalizm” prensibine ve ayn›
zamanda “büyük kardeﬂ” s›fat›yla Rus kimli¤inin öne ç›kar›lmas›na dayanan millî politika, bununla iliﬂkili olarak Rus ço¤unlu¤un ve gayri Rus millî az›nl›klar›n konumlar›);
f. Uluslararas› (baﬂlang›çtaki içe kapan›kl›ktan so¤uk savaﬂ
ideolojisine ve prati¤ine do¤ru) vb.
Stalinizmin getirdi¤i sonuçlar bak›m›ndan hem Sovyetler
Birli¤i tarihinde hem 20. yüzy›l dünya tarihinde merkezî bir yerde durdu¤u iddia edilebilir. Bu durum öncelikle ﬂu husustan
kaynaklanmaktad›r: Rusya’da 1917 Bolﬂevik ‹htilali ile baﬂlayan

ve dünya üzerinde baﬂlang›çtan beri yo¤un etkisini gösteren sosyalist dönüﬂüm süreci, belirgin nihai ﬂeklini Stalin döneminde
kazanm›ﬂt›r.1 Sovyetlerin kendine has ekonomik ve toplumsal
yap›s›n›n, siyasi, ideolojik, kültürel e¤ilimlerinin temeli Stalin
döneminde has›l olmuﬂ ve bu temel, ülkenin bundan sonraki gidiﬂat›n› büyük ölçüde belirlemiﬂtir, dolay›s›yla Stalin dönemini
anlamak, Sovyet tarihini anlamak demektir.
Sovyetlerin geliﬂimindeki belirleyici rolün ötesinde, Stalinci
sistemin dünya tarihi üzerinde ciddi etkisi olmuﬂtur. Stalin’in
iktidar› alt›nda Sovyet toplumsal dönüﬂüm, öncelikle içeri¤i itibar›yla dikkatleri üzerine çekmiﬂ, çünkü bu dönüﬂümle dünya
tarihinde ilk defa sosyalizmi toplumsal düzeyde hayata geçirme
deneyi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Böylesi bir deneyin gerçekleﬂmesi ve
ald›¤› ﬂekiller baﬂl› baﬂ›na zihinleri meﬂgul ederek, dünya çap›nda çeﬂitli akisler yarat›rken, di¤er taraftan bu deney sonucunda
ortaya ç›kan süpergücün tav›r ve hareketleri, bundan sonraki
dünya iﬂlerini do¤rudan etkilemiﬂtir. Stalin iktidar›n›n son y›llar›nda Sovyetler Birli¤i ile Bat› dünyas› aras›ndaki iliﬂkilerin
amans›z düﬂmanl›k kal›b›na oturmas›yla ortaya ç›kan So¤uk Savaﬂ karﬂ›tl›¤›, gelgitlerle Sovyet devletinin sonuna kadar sürmüﬂ
ve dünya düzenine damgas›n› vurmuﬂtur.
Son olarak da, Stalinci sosyalizm temeli üzerine kurulan yap›n›n iflas› dolay›s›yla Sovyetler Birli¤i’nin çökmesinin bir kez daha
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1

Rusya’da Bolﬂevik ‹htilali’yle baﬂlayan sosyalist inﬂa sürecinin baﬂ›nda Lenin bulundu¤u için ve bu inﬂa sürecine yön veren kuramsal çerçeve büyük
ölçüde Lenin’in eseri oldu¤u için, Sovyet tecrübesine iliﬂkin olarak genellikle Lenin’in ad› öne ç›km›ﬂt›r (zaten Stalin kendisi bilinçli ﬂekilde ikinci planda kalmay› tercih ederek ideolojik cephede Lenin’in ad›n› öne sürmüﬂtür)
ve Sovyet ideolojisi ve düzeni bir bütün olarak “Leninist” diye tan›mlanm›ﬂt›r. Halbuki, Sovyetlere çehresini kazand›ran as›l önemli yap›sal ve ideolojik
geliﬂmeler, Lenin’in 1924’teki ölümünden sonra gerçekleﬂmiﬂtir ve bu geliﬂmelerde Stalin’in do¤rudan ﬂekillendirici rolü vard›r. Bu yüzden Sovyet deneyini, “Stalinist” deney olarak tan›mlamak do¤ru olacakt›r.
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dünya çap›nda sars›lma yaratarak bütün dengeleri de¤iﬂtirdi¤ini ve
yaﬂad›¤›m›z yeni ça¤› baﬂlatt›¤›n› dile getirmeden geçemeyiz.
Bütün bu hususlardan görüldü¤ü üzere, Stalin’in iktidar› döneminde gerçekleﬂenler, öncelikle Sovyet ülkesinde ve bütün
dünyada geniﬂ çapl›, derin (ve birçok aç›dan radikal de¤iﬂimlere
götüren), karmaﬂ›k ve uzun süreli etki yaratm›ﬂt›r. Stalin’in ölümü, Sovyetler Birli¤i’nde ve dünyada önemli bir dönüm noktas›
olarak alg›lanm›ﬂ, hatta bu noktadan sonraki geliﬂmeleri Bat›
dünyas› özel bir terimle - de-Stalinization “Stalinleﬂmeden ar›nma” - tan›mlama ihtiyac› hissetmiﬂtir.
Bugüne de¤in, Stalin dönemi ile ilgili araﬂt›rmalar en fazla
Bat›’da yap›lm›ﬂ, üstelik Bat› bilim dünyas›, bu konuda çok yönlü bir yaklaﬂ›m› benimsemiﬂtir. Zaten Stalinizm terimini de Bat›
bilimi ortaya sürmüﬂtür. Çeﬂitli nedenlerden dolay› Rusya’da ve
Türkiye’de Stalinizm meselesi Bat›’daki kadar derinlemesine incelenmemiﬂ; ayr›ca, bütünleyici bir bak›ﬂ aç›s›yla da ele al›namam›ﬂ, belli baz› konular öne ç›km›ﬂt›r.

yetle e¤ilmiﬂ, dolay›s›yla Sovyet araﬂt›rmalar› üzerinde sistemli bir
ﬂekilde ve aktif çal›ﬂ›lan bir araﬂt›rma alan› olarak geliﬂmiﬂtir. Bu
çerçeve içinde Stalinizm analizi de sürekli devingenlik göstermiﬂtir.
Bat›’daki Stalinizm teriminin zamanla anlam de¤iﬂimine u¤ram›ﬂ oldu¤unu görüyoruz. Baﬂlang›çta, siyasi bir terim iken3,
daha sonra anlamca geniﬂleyerek tarihî bir terime do¤ru evrilme
gerçekleﬂmiﬂ yani terim Stalin’e iliﬂkin bütün olgular› kapsamaya
ve bir tarihî olaylar bütününe iﬂaret etmeye baﬂlam›ﬂt›r.4 Stalinizm kavram›n›n aç›l›mlar›n› ﬂöyle s›ralayabiliriz: özel mülkiyetin ve serbest ticaretin ortadan kald›r›lmas›, tar›m sektörünün
kolektifleﬂtirilmesi, planl› devlet ekonomisi ve h›zland›r›lm›ﬂ endüstrileﬂme, “sömürücü” olarak damgalanan varl›kl› s›n›flar›n
kitlesel sürgün, hapse atma, kurﬂuna dizme gibi yöntemlerle ortadan kald›r›lmas›, düﬂman oldu¤u ileri sürülen kiﬂilere karﬂ› yürütülen büyük ölçekli siyasi terör, Stalin’i tanr›laﬂt›ran kült ve
Stalin’in ülke üzerinde hemen hemen mutlak olan hakimiyeti.
Stalinizmin sebepleri, geliﬂme dinami¤i ve sonuçlar›, çok
tart›ﬂ›lm›ﬂ ve bu konularda bazen birbiriyle z›tlaﬂan birçok görüﬂ ifade edilmiﬂtir. Yap›lan yorumlar›n çeﬂitlili¤i dolay›s›yla
Stalinizm meselesinin kimi yönleri hâlen tart›ﬂmaya aç›k kabul
edilmektedir. Fakat bu arada genel olarak kabul gören baz› tezler de yerleﬂmiﬂ ve üzerinde mutab›k kal›nan bir Stalinizm tablosu da ortaya ç›km›ﬂ durumdad›r. Bu tablonun esas çizgilerinden biri olarak, örne¤in, Stalin’in modern anlamda sanayileﬂmiﬂ
bir ekonominin kurulmas›n› sa¤layarak, Rusya’n›n modernleﬂme yolundaki s›çray›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi¤i kabul edilir.
Stalinizm araﬂt›rmalar› baﬂlang›çta totaliter modeli kullanm›ﬂken, zaman içinde bu modele getirilen eleﬂtiriler ve düzeltmeler-

1. Bat› Tarihçili¤inde Stalinizm Meselesi2
Bat› tarihçili¤i derken burada öncelikle ABD tarihçili¤inin kastedildi¤ini belirtmek gerekir. So¤uk savaﬂ döneminin ﬂartlar› alt›nda ABD, Sovyetler Birli¤i ile karﬂ›tl›k içinde bulunan süpergüç s›fat›yla karﬂ› cephenin incelenmesine stratejik önem atfederek ciddi2 Yararlan›lan kaynaklar: Philip Boobbyer, The Stalin Era, London: Rout-

ledge, 2000; David L. Hoffmann, “Introduction: Interpretations of Stalinism”, Stalinism, ed. David L. Hoffmann, Oxford: Blackwell Publishing,
2003, s. 1-7; Stephen Kotkin, Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization, Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1995; Kevin
McDermott, “Archives, Power and the ‘Cultural Turn’: Reflections on
Stalin and Stalinism”, Totalitarian Movements and Political Religions, 5,
no. 1, 2004, s. 5-24; Lewis Siegelbaum, “Introduction”, Stalinism as a
Way of Life, ed. Lewis Siegelbaum ve Andrei Sokolov, New Haven; London: Yale University Press, 2004, s. 1-26.
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3 Stalinizm terimi ilk defa Stalin iktidar›n›n yurt d›ﬂ›ndaki karﬂ›tlar› tara-

f›ndan Leninizmden ayr›lmay› ifade etmek için kullan›lm›ﬂt›r. Bat›’da baz› çevreler terimi hâlen bu ilk anlam nüans›yla kullanmaktad›r.
4 Stalinizm teriminin tarihi konusunda bk. Kotkin, age., s. 380, n. 25.
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le revizyoncu yaklaﬂ›m geliﬂmiﬂtir.5 Revizyonculu¤un totaliter
modeli tamamen inkâr edemedi¤ini, günümüzde iki yaklaﬂ›m›n
da birlikte var oldu¤unu ve bu arada revizyonculu¤un tek bir hususa özetlenemeyecek derecede farkl›l›klar içeren karmaﬂ›k bir
görüntü sergiledi¤ini söylemek gerekir.
Totaliterlik kavram›, Amerikan siyaset bilimi uzmanlar› taraf›ndan 20. yüzy›l›n diktatör rejimlerini (Stalin’in, Hitler’in ve Mussolini’nin kurmuﬂ olduklar› rejimler) anlatmak için geliﬂtirildi. Daha evvelki bask›c› rejimlerden farkl› olarak 20. yüzy›lda ortaya ç›kan diktatörlükler, yeni teknolojiler ve geliﬂmiﬂ iletiﬂim araçlar› sayesinde toplumlar› üzerinde o zamana kadar hiç görülmemiﬂ derecede etkin bir kontrol kurabildiler.6 Bu diktatörlük türünü “totaliter” kelimesiyle tan›mlayan siyaset bilimcileri, totaliter bir sistemi
ﬂu vas›flarla tasvir ettiler: Herkesin uymas› beklenen bir ideoloji,
hiyerarﬂik düzeni olan kitlesel bir parti ve bu partinin baﬂ›nda bütün devlet mekanizmas›n› tek elden yöneten bir adam, polis kontrolü, iletiﬂim araçlar›na devlet tekeli, silahlara ve silah teknolojisine devlet tekeli, devlet taraf›ndan yönetilen ekonomi.7 Totaliterlik
olgusunu esas itibar›yla ﬂöyle tan›mlayabiliriz: Hiçbir bireysel özgürlü¤e yer vermeyen ve bireyin yaﬂam›n› her yönüyle devlet otoritesine tâbi k›lmay› amaçlayan yönetim biçimidir.

Stalin’in kurdu¤u rejim, Bat› bilim adamlar› taraf›ndan totaliterlik olgusuna has bir örnek olarak ele al›nd› ve zamanla Stalinizm kelimesi neredeyse totaliterlik kavram› ile özdeﬂ bir hâle

5

Bat›l› bir araﬂt›rmac›, totalitercilerin ve revizyoncular›n baz› ortak yanlar› oldu¤undan “revizyoncu” teriminin dikkatli kullan›lmas› gerekti¤ini belirtir (Boobbyer, age., s. 9).

6

Boobbyer, age., s. 2. “Totaliter” kelimesi ‹talyan diktatör Benito Mussolini’nin 1920’lerin baﬂ›nda ‹talya’da kurdu¤u faﬂist devleti nitelemek
üzere kullan›lan totalitario’dan gelir. Mussolini bu kavram çerçevesinde
faﬂist devleti ﬂöyle tan›ml›yordu: “Herkes devletin içindedir, hiç kimse
devletin d›ﬂ›nda ve devletin karﬂ›s›nda olamaz.” (AnaBritannica, C. 30,
‹stanbul: Ana Yay›nc›l›k, 1994, s. 161).

7

Boobbyer, age., s. 2. Totaliterlik kavram›n›n esaslar›n› ortaya koyan eser,
Carl J. Friedrich ve Zbigniew K. Brzezinski’nin Totalitarian Dictatorship and
Autocracy, Cambridge (Mass.: Harvard University Press, 1956) kitab›d›r.
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geldi.8 Sovyet devletini son derece bask›c› bir mekanizma, Sovyet
toplumunu edilgen ve zorla boyun e¤dirilen mazlum bir kitle,
Stalin’i de paranoyak despot olarak tasvir eden bu anlay›ﬂ, asl›nda so¤uk savaﬂ›n baﬂlang›ç dönemindeki siyasi ve ideolojik atmosferden büyük ölçüde etkilenmiﬂti. Bat›l› siyasetçilerin d›ﬂ ve
iç siyasetteki önceliklerinde komünizm karﬂ›t› duygular›n hakim
oldu¤u bir dönemdi. Totaliter model, bu toplumsal atmosfere
uygun düﬂmüﬂ, “özgür” Bat› dünyas› ile “köleci” Sovyet düzeni
aras›ndaki z›tl›¤› vurgulamaya yaram›ﬂ, ayr›ca Stalinizmi Bolﬂevizmin uç hâli olarak de¤erlendirdi¤i için Rusya’daki sosyalist inﬂa tecrübesini toptan reddetme ve kötüleme f›rsat› vermiﬂti.
Zaman geçtikçe totaliter modelin kimi varsay›mlar›n› do¤rulamayan, örne¤in, Stalin rejiminin s›rf bask›ya dayanmad›¤›n›
iﬂaret eden olgular gittikçe dikkat çekmeye baﬂlad›. Görünüﬂe
göre, Sovyet toplumu rejime karﬂ› organize karﬂ› koymaya teﬂebbüs etmeyi düﬂünmüyor, aksine Sovyetler Birli¤i stabil geliﬂimi
ile hat›r› say›l›r toplumsal birlik görüntüsü veriyordu. Sovyetle8

Totaliter modeli iﬂleyen çal›ﬂmalara örnek olarak ﬂunlar gösterilebilir:
Alex Inkeles, Public Opinion in Soviet Russia: A Study in Mass Persuasion,
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950; M. Fainsod, How Russia is Ruled, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1953; Zbigniew
K. Brzezinski, The Permanent Purge: Politics in Soviet Totalitarianism,
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1956; A. Avtorkhanov, Stalin and the Soviet Communist Party: A Study in the Technology of Power,
London 1959; Alex Inkeles and Raymond Bauer, The Soviet Citizen: Daily
Life in a Totalitarian Society, Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1959; Robert Conquest, The Great Terror, Cambridge: Harvard University
Press, 1969; Adam Ulam, The Bolsheviks: The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia, New York 1973; L. Schapiro,
The Origin of the Communist Autocracy, London: Macmillan, 1977.
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rin Nazi Almanyas› karﬂ›s›ndaki büyük zaferi bütün Sovyet toplumunun muazzam özverisiyle kazan›lm›ﬂt›. En önemlisi, Stalin’in ölümünden sonra beklenenin aksine Sovyetlerde bir kaos
ve çözülme meydana gelmemiﬂ, rejim y›k›lmam›ﬂt›.
Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda 1950’li y›llar›n sonundan itibaren
Stalinizmin totaliter modele göre yorumu fazla ideolojik ve kat›
bulunarak eleﬂtirilmeye baﬂland›. Kimileri totaliterlik kavram›n›n
siyasi amaçl› bir kavram oldu¤unu, Sovyet rejimi ile Bat› dünyas›
aras›nda aﬂ›lamaz uçurum oldu¤u düﬂüncesini yerleﬂtirmek amac›yla yarat›lm›ﬂ oldu¤unu dile getirdi. Analiz için sundu¤u imkânlar bak›m›ndan totaliter modelin fazla düz oldu¤u ve Sovyet gerçe¤inin dinamik, de¤iﬂken do¤as›n› yans›tmad›¤› savunuldu. Bu
arada tarih biliminde toplumsal olgulara karﬂ› artan ilgi, Stalinizm
yorumunun derinleﬂtirilip yeni boyutlar kazanmas›na önemli katk›da bulundu. 1970’li y›llarda sosyal tarihçiler, bir taraftan Stalin
döneminde kuvvetli bir devlet mekanizmas›n›n kurulmuﬂ oldu¤unu kabul ederken, di¤er taraftan rejim ile Sovyet toplumunun
çeﬂitli k›s›mlar› aras›ndaki etkileﬂimi incelediler ve Sovyet sisteminin s›rf bask› ile ayakta durmad›¤›n›, birçok Sovyet vatandaﬂ›n›n Sovyet rejiminin de¤erlerini ve ülkülerini benimsemiﬂ oldu¤unu gösterdiler. Bu araﬂt›rmac›lara göre, bir de Sovyet eliti denebilecek bir kesim vard› ki, Sovyet devletinin iﬂçi ve köylü kesimden yetiﬂtirdi¤i ve yükselme imkân› verdi¤i vatandaﬂlardan oluﬂan bu kesim rejimin esas dayana¤›na dönüﬂmüﬂtü.9

Sosyal tarihçilerin getirdi¤i yenilik, Stalinizm araﬂt›rmalar›ndaki vurguyu de¤iﬂtirmek oldu: Devletin toplum üzerindeki etkisinin yerine, ters yönde bak›larak, toplumsal güçlerin devlet politikalar› üzerindeki tesiri (devlet politikalar›n›n çeﬂitli toplumsal
gruplar taraf›ndan hangi ﬂekillerde benimsendi¤i, hangi tepkilerin söz konusu oldu¤u ve devlet politikalar›n›n bundan nas›l etkilendi¤i) incelendi. Sosyal tarihçilerin vard›¤› sonuca göre, Stalinci devlet politikalar›n›n ortaya ç›k›ﬂ›ndan bir derecede aﬂa¤›dan (halk kitlelerinden) gelen teﬂvik ve tepki de sorumluydu; olguya hem yukar›dan hem aﬂa¤›dan bak›lmal›yd›.
Bu arada kimi araﬂt›rmac›lar, Stalinizmin toplumsal zeminini
fazla geniﬂleten yorumlar ürettiler. Örne¤in, Moshe Lewin, ço¤unlu¤u geri kalm›ﬂ köylü kesimden ibaret olan Sovyet toplumunun
ataerkil yap›s›n›n Stalin’in kurdu¤u gibi otoriter bir rejimin kurulmas›na müsait bir zemin teﬂkil etti¤ini söyledi.10 Lewin’in tezini daha da ileri götüren kimi araﬂt›rmac›lar, Sovyet toplumu içinde baz›
kesimlerin Stalin’in h›zl› endüstrileﬂtirme, kolektifleﬂtirme ve siyasal temizleme politikalar›na destek verdi¤ini savundu.11 Bu görüﬂler, bilimsel çevreler taraf›ndan kabul görmedi. Kolektifleﬂtirmenin
ve endüstrileﬂtirmenin Stalinci iktidar›n inisyatifi ile gerçekleﬂmiﬂ
oldu¤u vurguland›,12 Rusya’n›n köylü ataerkil yap›s› ile Stalinizm
aras›nda kurulan ba¤lant› inkâr edilerek, köylülerin, aksine, Stalinci politikalara karﬂ› çeﬂitli yöntemlerle karﬂ› koydu¤u kan›tland›.13

9

Bu tür toplumsal araﬂt›rmalara belli baﬂl› örnekler: R. Tucker, ed., Stalinism: Essays in Historical Interpretation, New York: Norton, 1977; Kendall E. Bailes, Technology and Society Under Lenin and Stalin, Princeton:
Princeton University Press, 1978; S. Fitzpatrick, ed., Cultural Revolution
in Russia, 1928-1931, Bloomington: Indiana University Press, 1978; S.
Fitzpatrick, Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934,
Cambridge: Cambridge University Press, 1979; M. Lewin, The Making of
the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia, London:
Methuen, 1985.
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10 M. Lewin, age.
11 William J. Chase, Workers, Society, and the Soviet State: Labor and Life in

Moscow, 1918-1929, Urbana, Ill., 1987; Lynne Viola, The Best Sons of the
Fatherland: Workers in the Wangard of Collectivization, New York: Oxford
University Press, 1987; J. Arch Getty ve Roberta T. Manning, ed., Stalinist
Terror: New Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
12 Sheila Fitzpatrick, “New Perspectives on Stalinism,” The Russian Review,

vol. 45, no. 4 (1987).
13 Sheila Fitzpatrick, Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russi-

an Village. after Collectivization, New York: Oxford University Press,
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Sosyal tarihçiler, esas itibar›yla totaliter modeli geliﬂtirirken,
bir grup araﬂt›rmac› 1980’lerde totaliter modelin geçerlili¤ini sorgulayan bir yorumla ortaya ç›kt›. Bu yoruma göre, Stalinci devlet
san›lan›n aksine güçlü ve sars›lmaz yap›da de¤ildi ve ciddi boyutta iﬂlevsellik sorunlar› ile bo¤uﬂmaktayd›. Merkez ile taﬂra idaresi aras›nda ve idari kesimin çeﬂitli tabakalar› aras›nda rekabet ve
anlaﬂmazl›k söz konusuydu; devlet mekanizmas›n›n iﬂleyiﬂi yöneticilerle yönetilenler aras›ndaki etkileﬂimle biçimleniyor ve sorunlar yaﬂ›yordu. Sorunlarla karﬂ›laﬂan yöneticiler bütün suçu
“halk düﬂmanlar›”na yüklüyordu. Bu koﬂullar alt›nda Stalin’in
mutlak hakimiyeti ﬂüpheli görünüyor ve bu zamana kadar Stalinizmle özdeﬂleﬂtirilen terör, tek bir despotun iradesine ba¤l› olmaktan ziyade dönemin toplumsal atmosferinden has›l olmuﬂa
benziyordu.14 Stalin ve Stalinizme bambaﬂka bir yorum getiren
bu yaklaﬂ›m, Bat› bilim dünyas›nda tart›ﬂmal› bulunsa da, Stalinist devletin baz› bilinmeyen taraflar›na ›ﬂ›k tutarak olup bitenlerin s›rf Stalin’in h›rslar› ve kaprisleri ile anlat›lamayaca¤›n› ve
olay›n daha karmaﬂ›k oldu¤unu düﬂündürdü. “Merkeziyetçi bask›c› devlet” tezi geçerlili¤ini korumakla birlikte, totaliter modele
getirilen eleﬂtiriler sonucunda “devletin her ﬂeye hakimiyeti” ve

“her ﬂeyi kapsayan kontrol” tezlerinin gerçe¤i yans›tmad›¤›, aksine Stalinci idare mekanizmas›n›n baz› yönlerden oldukça iﬂlevsiz
ve düzensiz oldu¤u ve çeﬂitli bürokratik aksamalar yüzünden s›k›nt›lar yaﬂad›¤› genel olarak kabul edildi. Ayn› zamanda, Stalin’in her ﬂeye muktedir oldu¤u inanc› biraz sars›lsa dahi onun
devlet iﬂleri üzerinde kiﬂisel bir kontrol kurmuﬂ oldu¤u ve günlük
meseleleri dahi titizlikle takip edip yönlendirdi¤i kan›tland›.15
Stalinci devlet yap›s›n›n iﬂleyiﬂi ve toplumunun devletle etkileﬂimi konular›n›n yan› s›ra Stalinizmin Leninizmden sapma olup
olmad›¤› meselesi, en çok tart›ﬂ›lan konular aras›nda yerini ald›.
Lenin’le birlikte Rusya’da bir devrim (devrimci sosyalizm) baﬂlad›ysa, Stalinci düzen bu devrimi daha da ileriye mi götürmüﬂtü,
yoksa bu devrimin ilkelerini ihlal edip bir “geriye dönüﬂ”ü mü
gerçekleﬂtirmiﬂti? Burada as›l tart›ﬂ›lan konu, Bolﬂevik Devrimi’nin do¤as›yd›. Totaliterciler, Stalinizmi Leninizmin devam› ve
do¤al sonucu olarak de¤erlendirirlerken, yani Lenin’in baﬂlatt›¤›
devrimci faaliyetin Stalinci terörle son bulmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu söylerlerken, revizyoncular 1960’l› y›llardan itibaren böyle kesin bir ba¤lant›dan söz edilemiyece¤ini, Stalinizmin asl›nda
Leninizmden sapma oldu¤unu savunmaya baﬂlad›lar.16

1994; David L. Hoffmann, Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929-1941, Ithaca 1994.

15 Stalin’in idari iﬂlerdeki rolü hakk›ndaki de¤erlendirmeler için bk. S. Bia-

14 McDermott, age., s. 6-7; Sigelbaum, age., s. 4. Bu görüﬂü savunan eser-

lere örnekler: J. Arch Getty, The Origins of the Great Purges: The Soviet
Communist Party Reconsidered, 1933-1938, Cambridge: Cambridge University Press, 1985; Gabor Tamas Rittersporn, Stalinist Simplifications
and Soviet Complications: Social Tensions and Political Conflicts in the
USSR, 1933-1953, Chur, Switzerland: Harwood Academic Publishers,
1991. Bu araﬂt›rmac›lar, kaynak olarak Sovyet bas›n›n› ve Nazilerin
1941’de ele geçirdi¤i Smolensk parti arﬂivini kulland›lar. Smolensk arﬂivi, Bat›l› araﬂt›rmac›lar için uzun y›llar boyunca kullanabildikleri tek
Sovyet arﬂiv malzemesini teﬂkil etmiﬂtir. Bu malzemeye dayanarak yaz›lan ilk eser, Merle Fainsod’un Smolensk Under Soviet Rule (Cambridge:
Harvard University Press, 1958) kitab›d›r.
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ler, Stalin’s Successors, Cambridge: Cambridge University Press, 1980, s.
370; McDermott, age., s. 9.
16 Bat› dünyas›nda Stalinizmin bir sapma oldu¤una dair fikrin öncülü¤ünü,

Sovyet ülkesinden kovulan ya da kaç›p giden Rus siyaset adamlar› ve tarihçileri yapt›. Hoffmann’›n verdi¤i bilgiye göre (age., s. 4, n. 5), Stalin’i
bürokratik bir sistem kurarak Ekim ‹htilali ilkelerinden sapmakla ilk
suçlayan kiﬂi, siyasi rakibi Troçki’dir (Leon Trotsky, The Revolution Betrayed: What is the Soviet Union and Where is it Going?, New York 1937.
Boobbyer (age., s. 5), Rus tarihçisi Nikolay Timaﬂev’in 1946 y›l›nda bas›lan The Great Retreat adl› kitab›ndan sonra “geri çekilme” fikrinin Bat›
bilim adamlar› aras›nda popülerlik kazand›¤›n› belirtir. Bu kitab›nda Timaﬂev, Sovyetler Birli¤i’ndeki komünist düﬂünce unsurlar›n›n Çarl›k dönemi Rus millî de¤erleri ile bir kar›ﬂ›m has›l etti¤ini söylemiﬂtir.
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Stalinizmi kendine özgü bir fenomen olarak kabul edenler
bu fenomenin do¤as›n› anlatmak için farkl› yorumlar geliﬂtirdi.
Baz› bilim adamlar›, Stalinizmi tarihin bir tesadüfü olarak göstermeyi seçti ve di¤er tarihî alternatifleri araﬂt›rd›.17 Kimi tarihçiler, Stalin’in kiﬂisel hedeflerine ve taktiklerine odakland› ve
onun Komünist Parti üzerinde kurdu¤u kontrolü ya da Sovyet
bürokrasisi ile olan iliﬂkilerini inceledi.18 Bu arada Stalinizmle
Çarl›k dönemi Rusyas› aras›nda bir benzerlik aramak ve bir devaml›l›¤›n söz konusu oldu¤unu ispatlamaya çal›ﬂmak revaç
buldu. Örne¤in, Amerikal› tarihçi Robert Tucker, Stalin iktidar›n›n yöntemlerini Rus çarlar› Korkunç ‹van ve Büyük Petro’nun yöntemlerine benzetti ve böylece Stalinizm ile ihtilal öncesi Rusya’s›n›n siyasi kültürü aras›nda ba¤lant› kurdu. Ona göre, bu Rus çarlar› gibi Stalin de geri bir toplumu de¤iﬂtirebilmek için kuvvetli merkezî devlet kurma iﬂine giriﬂmiﬂti ve bunun gibi giriﬂimler Rus siyasi tarihinde görülen olaylard›.19
Stalinizmi öncelikle entellektüel bir eylem olarak ele alan di¤er bir yaklaﬂ›m ise Sovyet iktidar›n›n ideolojik boyutunun önemini vurgulad› ve bu ba¤lamda Bolﬂevik ‹htilali’nin Rusya’n›n do¤al geliﬂimini bozdu¤unu ve yepyeni bir ideolojik deneme sürecini baﬂlatt›¤›n› savundu. Bu yaklaﬂ›ma göre, ideolojik aç›dan bak›ld›¤›nda Leninizm de Stalinizm de ortak bir kökenden - Marksizmden - ç›km›ﬂ ve sonuç itibar›yla, Ayd›nlanma ça¤› felsefesin-

den do¤muﬂtu. Sovyet ideolojisi, politikan›n dünyay› de¤iﬂtirebi-

17 Moshe Lewin, Lenin’s Last Struggle, London: Pluto, 1969; Roy Medve-

22 Son y›llarda Bat›’da yay›mlanan Sovyet arﬂiv malzemelerine örnekler: L.

dev, Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism, New
York 1971; S. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution, New York:
Alfred Knopf, 1973.

T. Lih, O. V. Naumov ve O. V. Khlevnik, ed., Stalin’s Letters to Molotov,
1925-1936, New Haven, CT and London: Yale University Press, 1995;
V. Shentalinsky, The KGB’s Literary Archive, London: The Harvill Press,
1995; D. P. Koenker ve R. D. Bachman, ed., Revelations from the Russian Archives: Documents in English Translation, Washington, DC: Library
of Congress, 1997; J. A. Getty ve O. V. Naumov, The Road to Terror:
Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932-1939, New Haven,
CT and London: Yale University Press, 1999; L. Siegelbaum ve A. Sokolov, Stalinism as a Way of Life: A Narrative in Documents, New Haven,

18 T. H. Rigby, “Stalinism and the Mono-Organizational Society”, Stali-

nism: Essays in Historical Interpretation, ed. R. Tucker, New York: Norton, 1977; Graeme Gill, The Origins of the Stalinist Political System,
Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
19 R. Tucker, “Stalinism as Revolution from Above”, Stalinism, ed. R. Tuc-

ker, New York: W. W. Norton and Co., 1977.
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lece¤ine inanan radikal ütopik gelene¤in bir ürünüydü.20 Böylece
ilk defa “Bat›-Sovyet uzlaﬂmazl›¤›” paradigmas›n›n d›ﬂ›na ç›k›larak Stalinizm olgusu Bat›l› modern geliﬂme çizgisi içinde de¤erlendirilmiﬂ oldu. Bu yeni bak›ﬂ aç›s› a¤›rl›k kazand›kça entellektüel boyutun yan› s›ra Stalinci rejimin ekonomik ve toplumsal
pratiklerinin de Bat›l› pratiklerle paralellik gösterdi¤i ve “modern
devlet” kavram› içinde de¤erlendirilmesi gerekti¤i kabul edildi.21
Stalinizm konusundaki “revizyoncu” görüﬂleri tek bir noktaya getirip özetlemek imkâns›z gibi görünüyor, çünkü revizyoncular Stalinizmi çeﬂitli aç›lardan ele alarak farkl› farkl› konular›
iﬂlemiﬂlerdir. Bat›l› bilim adamlar›n›n ço¤una göre, sonuç itibar›yla revizyoncu yorumlar yine totaliter model üzerinden hareket
etti ve bu modeli çok daha karmaﬂ›k ve dinamik bir hâle getirdi.
Son on beﬂ y›l içinde yaﬂananlar (Sovyetler Birli¤i’nin çökmesi, so¤uk savaﬂ›n sona ermesi, Rusya’daki birçok arﬂivin Bat›l› bilim adamlar›n›n kullan›m›na aç›lmas›) hem siyasi ve ideolojik ortam›n de¤iﬂmesi, hem o zamana kadar ulaﬂ›lamayan önemli tarihî belgelerin ele geçmesi22 sebebiyle Bat›’daki Stalinizm konu20 M. Heller and A. Nekrich, Utopia in Power, New York: Summit Books,

1986; M. Malia, The Soviet Tragedy, New York: The Free Press, 1994.
21 Bu görüﬂü savunan eserler: David L. Hoffmann ve Yanni Kotsonis, ed., Rus-

sian Modernity: Politics, Knowledge, Practices, New York 2000; Kotkin, age.
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sundaki araﬂt›rmalara yeni bir ivme getirdi. Bu etkenler dolay›s›yla son y›llarda Bat›’da Stalin ve Stalinizm konusunda birçok
yeni çal›ﬂma yay›mland›,23 bunlar›n bir k›sm› Rus bilim adamlar› ile iﬂ birli¤i içinde haz›rland›,24 bir k›sm› Rusçadan tercüme
edildi.25 Sovyet sonras› geliﬂmeler Stalinizm konusu içinde baz›

yeni araﬂt›rma alanlar›n›n aç›lmas›na da vesile oldu.26 Bat›’daki
tarih biliminde son y›llarda kültür tarihçili¤i ak›m›n›n öne ç›kmas› da, Stalinizm araﬂt›rmalar›na yeni boyutlar katt›.27
Bat›l› araﬂt›rmac›lar›n ortak fikrine göre, bu yeni geliﬂmeler ve
artan akademik üretim, Stalinizm konusunda bu zamana kadar
mutab›k olunan fikirleri pek de¤iﬂikli¤e u¤ratmam›ﬂ, fakat rejimin nas›l iﬂledi¤ine dair daha fazla bilgiye ulaﬂ›ld›¤›ndan mevcut
yorum daha detayl› bir hâle gelmiﬂtir. Ayr›ca Stalinizmin fazlas›yla karmaﬂ›k bir olgu oldu¤u ve çok boyutlu bir analiz gerektirdi¤i görüﬂü yerleﬂmiﬂtir.28 Bu arada “totaliterlik” teriminin Bat›l› tarihçiler aras›nda art›k pek tutulmad›¤›n› belirtmek gerekir.

CT and London: Yale University Press, 2000; R. W. Davies, O. V.
Khlevnik ve E. A. Rees, ed., The Stalin-Kaganovich Correspondence,
1931-1936, New Haven, CT and London: Yale University Press, 2003.
Bat›l› araﬂt›rmac›lar, Rusya’daki arﬂiv malzemelerinin s›n›fland›r›l›p iﬂlenmesi sürecinin çeﬂitli nedenlerden dolay› yavaﬂ ilerledi¤inden, Rusya hükûmetinin arﬂivleri Bat›l› bilim adamlar›n›n kullan›m›na sunma
konusunda isteksiz davrand›¤›ndan ve arﬂiv araﬂt›rmalar›na çeﬂitli k›s›tlamalar getirildi¤inden ﬂikâyetçidir. Dolay›s›yla Sovyet dönemi ile ilgili tarihî malzemenin büyük bir k›sm› hâlâ Bat›l› araﬂt›rmac›lar›n ulaﬂ›m› d›ﬂ›nda kalmaktad›r ve ﬂüphesiz ki, bilimsel faaliyetler bundan
olumsuz ﬂekilde etkilenmektedir. Bu husustaki detaylar için bk. Norman M. Naimark, “Cold War Studies and New Archival Materials on
Stalin”, The Russian Review, 61 (2002), s. 1-15.
23 Baz› örnekler: R. Conquest, Stalin: Breaker of Nations, London: Weiden-

feld & Nicolson, 1993; C. Ward, Stalin’s Russia, London: Edward Arnold, 1993; M. McCauley, Stalin and Stalinism, London: Longman,
1995; C. Ward, ed., The Stalinist Dictatorship, London: Arnold, 1998; E.
Mawdsley, The Stalin Years: The Soviet Union, 1929-1953, Manchester:
Manchester University Press, 1998; R. Brackman, The Secret File of Joseph Stalin: A Hidden Life, London: Frank Cass, 2001; C. Read, ed., The
Stalin Years: A Reader, Basingstoke: Palgrave, 2003; M. Kun, Stalin: An
Unknown Portrait, Budapest: Central European University Press, 2003;
S. Sebag Montefiore, Stalin: The Court of the Red Tsar, London: Weidenfeld & Nicolson, 2003; Z. Medvedev ve R. Medvedev, The Unknown Stalin, London: I. B. Tauris, 2003; E. A. Rees, ed., The Nature of Stalin’s Dictatorship: The Politburo 1928-1953, Basingstoke: Palgrave, 2004.
24 Örnekler: J. A. Getty ve O. V. Naumov, age.; L. Siegelbaum ve A. Soko-

lov, age.; R. W. Davies, O. V. Khlevnik ve E. A. Rees, age.
25 Örnekler: D. Volkogonov, Stalin: Triumph and Tragedy, London: Wei-

denfeld & Nicolson, 1991; E. Radzinsky, Stalin, London: Hodder & Stoughton, 1997.
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26 Örne¤in, Sovyetler Birli¤i’ndeki milletler ve milletleraras› iliﬂkiler konu-

su yeni geliﬂmeye baﬂlayan bir araﬂt›rma alan›d›r; belli baﬂl› çal›ﬂmalardan
baz›lar› ﬂunlard›r: Gerhard Simon, Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union: From Totalitarian Dictatorship to Post-Stalinist Society, Boulder: Westview, 1991; Ronald Grigor Suny, The Revenge
of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union,
Stanford: Stanford University Press, 1993; Yuri Slezkine, “The USSR as a
Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism,” Slavic Review, 53, no. 2 (1994), s. 414-452; Francine Hirsch,
“The Soviet Union as a Work-in-Progress: Ethnographers and the Category of Nationality in the 1926, 1937, and 1939 Censuses,” Slavic Review, 56, no. 2 (1997), s. 251-278; Terry Martin, The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, Ithaca, 2001.
27 Örnekler: Boris Groys, The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic

Dictatorship, and Beyond, Princeton, 1992; James von Geldern ve Richard Stites, ed., Mass Culture in Soviet Russia: Tales, Poems, Songs, Movies, Plays, and Folklore, 1917-1953, Bloomington, 1995; Stefan Plaggenborg, Revolutionskultur: Menschenbilder und Kulturelle Praxis in Sowjetrussland Zwischen Oktoberrevolution und Stalinismus, Koln, 1996; Catriona Kelly ve David Shepherd, Russian Cultural Studies: An Introduction,
Oxford, 1998; Karen Petrone, Life Has Become More Joyous, Comrades:
Celebrations in the Time of Stalin, Bloomington, 2000.
28 McDermott’a göre, Stalinizmi yorumlarken terör, bask›, propaganda ve

bürokratik kontrol gibi bu zamana kadar odak noktas› olan konularla s›-
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Bat›l› bir bilim adam›n›n dedi¤ine göre, “Stalin hâlen bir muamma olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r ve bundan sonra da büyük
ihtimalle bu böyle olmaya devam edecektir, çünkü Stalinizmin
miras› daima de¤iﬂen siyasi ve akademik gündemlerin prizmas›ndan yans›yacakt›r.”29 Peki, o hâlde, Stalinizmi araﬂt›rmaya ve hakikati bulmaya çabalaman›n anlam› var m›d›r? Buna di¤er bir Bat›l› araﬂt›rmac›n›n sözleri ile cevap verelim: “Stalinizm, Rusya tarihinin ve 20. yüzy›l tarihinin en merkezî hadiselerinden biridir;
ayn› zamanda, milyonlarca insan›n ac› çekmesine neden olan en
korkunç hadiselerdendir. Stalinizm, bu yüzden do¤al olarak yo¤un bilimsel araﬂt›rma ve tart›ﬂmalar›n konusu olmuﬂtur. Tarihçiler, geçmiﬂi anlamaya çal›ﬂmakla yükümlüdür. Stalinci bir geçmiﬂ söz konusu oldu¤unda, anlama çabas› sadece ders almak için
de¤il, Stalinizmi anlamland›rmak ve belki de Stalinizmin sebep
oldu¤u kolektif travmay› aﬂmak içindir. Stalinizm, insanl›k tarihinin en karanl›k ve karmaﬂ›k sayfalar›ndan biridir, bu yüzden
üzerinde bütün dikkatimizi verip düﬂünmek zorunday›z.”30

Stalinizmin vatan› olan Rusya’da bu olgu üzerinde düﬂünme
faaliyeti nas›l gerçekleﬂmiﬂ ve hangi ﬂekilleri alm›ﬂt›r?32 ﬁunun al-

t› çizilmelidir ki, Bat›’n›n Stalinizme bir d›ﬂ olgu olarak bakmas›
söz konusuyken, Rusya için durum bambaﬂkad›r, çünkü sorgulanan mesele, bir iç meseledir ve nispeten yak›n zamanda yaﬂanan
dolays›z bir tecrübedir. Bu durum, Rus tarihçili¤inin iﬂini birçok
aç›dan zorlaﬂt›rmaktad›r. Birincisi, Rus bilim dünyas›, Stalinizm
meselesini ancak Sovyet döneminin sonuna do¤ru irdelemeye
baﬂlam›ﬂt›r ve henüz çok k›sa süreli bir araﬂt›rma ve özümseme
tecrübesine dayanmaktad›r. ‹kincisi, Rusya için Stalinizmi sorgulaman›n, Almanlar›n Hitler’i ve Nazizmi sorgulamas›na benzer
bir ﬂekilde, her ﬂeyden önce bir psikolojik süreç oldu¤u ve geçmiﬂle hesaplaﬂma eylemi anlam›na geldi¤i unutulmamal›d›r. Hatta eski Sovyet vatandaﬂlar› için Stalinizmi sorgulaman›n baz› bak›mlardan daha zor oldu¤u iddia edilebilir, zira Almanlar II. Dünya Savaﬂ›’n›n bitimiyle tasfiye edilen bir düzeni sorgularken, Rusya Stalin’in ölümünden sonra da onun taraf›ndan kurulan sistemin içinde yaﬂamaya devam etti¤i ve Sovyetler Birli¤i y›k›ld›ktan
sonra da bu sistemin getirdiklerini tamamen arkas›nda b›rakmad›¤› için eski Sovyet vatandaﬂlar›n›n Stalinizmi - asl›nda bütün
Sovyet geçmiﬂlerini ve henüz çok k›sa olan Sovyet sonras› üzerinden bugünlerini - sorgulamas› çok daha zor ve girift bir meseleye
dönüﬂmektedir. Rusya’daki Stalinizm yorumunu incelerken,

n›rl› kalmak art›k yetersiz olmaktad›r. Stalinizmi alg›lay›ﬂ, bunlar›n yan› s›ra toplum ve birey hayat› ile ilgili konular› (toplumsal normlar, tüketim, bireysel disiplin, bireysel davran›ﬂlar ve kimliklerin de¤iﬂimi gibi) içermelidir. (McDermott, age., s. 8; 16).

2001; Spravoçn›ye Material› po ‹storii Rossii dlya Podgotovki k Ekzamenam, Moskova: Ast-Astrel, 2004; B. Williams, “Soviet Historians and the
Rediscovery of the Soviet Past”, Historical Controversies and Historians,
ed. William Lamont, London: UCL Press, 1998, s. 225-236.

2. Rus Tarihçili¤inde Stalinizm Meselesi31

29 McDermott, age., s. 20.
30 Hoffmann, age., s. 7.

32 Stalinizmin Sovyetler Birli¤i çap›nda yaﬂanm›ﬂ bir olgu olmas› itibar›y-

31 Yararlan›lan kaynaklar: Maria Ferretti, “Haf›za Bozukluklar›: Rusya ve

Stalinizm” (orijinali Frans›zca olan makalenin Rusça tercümesi
http://www.polit.ru/documents/517093.html adresinde 20.11.2002 tarihinde yay›mlanm›ﬂt›); M. M. Gorinov, A. A. Gorskiy, V. O. Daynes vd.,
‹storiya Rossii s Drevnosti do Naﬂih Dney, Moskova: V›sﬂaya ﬁkola, 1994;
V. P. Ostrovskiy, A. ‹. Utkin, ‹storiya Rossii: XX vek, Moskova: “Drofa”,

28

la, asl›nda bu meselenin sadece Rusya tarihçili¤i ile s›n›rl› tutulmamas› gerekir. Ortak geçmiﬂi paylaﬂan eski Sovyetler Birli¤i ülkelerinin ve
gayri Rus milletlerin herbirinin tarihçili¤i bu yönden incelenmelidir.
Fakat böyle bir teﬂebbüse ne yaz›m›z›n hacmi, ne bilgi düzeyimiz imkân vermektedir. Rusya’n›n Sovyet sisteminin as›l mirasç›s› konumunda oldu¤unu göz önünde bulundurarak, burada sadece Rus tarihçili¤i
üzerine odaklanmakla yetindik.
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bunlar›n ﬂu an için bireysel ve kolektif tecrübeler ve an›lar taraf›ndan ﬂekillendi¤i ve aktüel toplumsal sorunlar› da yans›tt›¤› hesaba kat›lmal›d›r. Di¤er önemli husus, Sovyet sonras› Rusya’n›n
so¤uk savaﬂta yenilen taraf olarak hüsranla sonuçlanan sosyalist
tecrübeyi sorgulamada özel bir konuma sahip olmas›d›r. Bütün
bu belirtti¤imiz hususlar, ﬂüphesiz ki, günümüz Rusya’s›nda Stalinizmin sorgulanmas› ve özümsenmesi sürecini etkilemektedir.
Bu sürecin özelliklerini ortaya koymak için, öncelikle Rusya’da Stalin dönemi üzerine odaklanan eleﬂtirinin iki dalga hâlinde gerçekleﬂti¤ini söylemek ve bunlar›n sonuçlar›ndan bahsetmek gerekir. Birinci dalga, Stalin’in ölümünü takiben Hruﬂçev
döneminde (Rusça ad›yla “buzlar›n çözülmesi” dönemi), di¤eri
de Sovyetler Birli¤i’nin çökmesinin arifesinde perestroyka döneminde yaﬂand›. Birinci ve ikinci dalgan›n birbirinden belli farklar› olmakla beraber, iki dönemde de eleﬂtirinin daha çok Stalin’in
ﬂahs›na odakland›¤›n›, hükûmetin inisyatifi ile üstten baﬂlat›ld›¤›n› ve asl›nda iktidar›n politikalar›n› aklamak amac›yla kullan›ld›¤›n› görüyoruz. ‹ki denemede de eleﬂtiri sonuna kadar vard›r›lamam›ﬂ (ilkinde yukar›dan durduruldu¤u ve ikincisinde çeﬂitli
faktörler yüzünden kendi kendine söndü¤ü için) ve tart›ﬂmay›
sonuna kadar götüren bir bilimsel çözümlemeye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Stalin’in ölümünden (Mart 1953) sonra, baz› reformlar›n gerekti¤i kanaatine varan Sovyet yönetimi bu yöndeki ad›mlar› yavaﬂ yavaﬂ atar. Bat›’da de-Stalinization “Stalinizmden ar›nma” süreci olarak adland›r›lan sürece siyasi suçlular› aklama eylemi ile
girilir. Bu arada Sovyet yönetimi ﬂimdilik ad vermeden “ﬂahsiyet
kültü”nün zararlar›ndan bahsetmeye baﬂlar. Bunlar› takiben,
ﬁubat 1956’da gerçekleﬂen Komünist Partinin 20. Kurultay›’nda
partinin birinci sekreteri Hruﬂçev, kapal› bir oturumda yapt›¤›
konuﬂmayla as›l sars›c› aç›klamay› yapar: Stalin’in ﬂahsi iktidar
rejimini kurarak ve kendi ﬂahsiyet kültünü yaratarak ülkeye büyük zarar verdi¤i, bu zarar›n öncelikle ciddi boyutlarda haks›z

siyasi kovuﬂturmalar ﬂeklinde gerçekleﬂti¤i ve bu kovuﬂturmalardan Stalin’in bizzat sorumlu oldu¤u ilan edilir. Bununla birlikte Stalin’in yapt›klar›n›n sosyalizmin özünü etkilemedi¤i,
olanlar›n geçici bir sapma oldu¤u vurgulan›r. Baﬂka bir ifadeyle,
Stalin dönemindeki geliﬂmelerin hakiki sosyalizm olmad›¤› ima
edilmiﬂ olur. D›ﬂ dünyada tam metni yay›mlanan, içeride ise
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söylentiler ﬂeklinde yay›lan33 Hruﬂçev’in konuﬂmas›n›n içeri¤i,
Sovyet toplumunda oldu¤u kadar, Sovyetler Birli¤i d›ﬂ›ndaki
sosyalist ve komünist çevrelerde de bir ﬂok etkisi yarat›r. Sovyet
vatandaﬂlar›n›n ruh hâli öylesine sars›l›r34 ve d›ﬂ komünist çevrelerde de öyle kaynaﬂmalar35 baﬂlar ki, bunun sonuçlar›ndan
endiﬂe duyan Sovyet yönetimi, Hruﬂçev bir düzenleme ile iktidardan uzaklaﬂt›r›l›r uzaklaﬂt›r›lmaz Stalin konusunda yap›lan
eleﬂtirinin dile getirilmesini yasaklar ve böylece mesele resmî
olarak uzun bir süre için - perestroykaya kadar - kapan›r.36
Brejnev dönemindeki resmî tarih, Hruﬂçev döneminde Stalin’e getirilen eleﬂtirileri büsbütün yok sayarak Stalin’in eski
imaj›n› - Sovyet ülkesinin gücünü borçlu oldu¤u büyük devlet
adam› - büyük ölçüde yeniden canland›r›r. Bu arada Stalin döneminde olup biten olumsuzluklar› gün ›ﬂ›¤›na ç›karma ve genel olarak, Sovyet düzenini eleﬂtirme teﬂebbüsleri susturulmaya çal›ﬂ›l›r. Fakat toplumda Hruﬂçev “çözülmesi” ile baﬂlayan
sorgulama faaliyeti içten içe devam eder ve yeralt›ndaki yaﬂam›n› sürdüren direniﬂ (dissident) hareketinin kopyalarla elden ele
33 Hruﬂçev’in konuﬂmas› ABD’de 1956 yaz›nda, SSCB’de ise ancak 1989’da

yay›mlanm›ﬂt›r.
34 Sovyet vatandaﬂlar›n›n ço¤u söylenenlere inanmay› reddeder ve Hruﬂçev’i

k›nar. Partiye bu konuda mektuplar ya¤ar. Stalin’in memleketi olan Gürcistan’da milis gücü ve tanklarla da¤›t›lan mitingler ve gösteriler olur.
35 Özellikle Macaristan ve Polonya’daki olaylarda ifadesini bulan Do¤u Av-

rupa ülkelerindeki kriz ve Çin’in tepkisi.
36 V. P. Ostrovskiy, A. ‹. Utkin, age., s. 342-344; 346-347.
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yayd›¤› samizdat “kendi kendini yay›mlayan” edebiyatta ifadesini bulur. Kimi direniﬂçi yazarlar, Stalin dönemini irdeleyen
eserlerini gizlice ülke d›ﬂ›na ç›kar›p Bat› ülkelerinde bast›r›rlar.37 Bütün bunlar, perestroykan›n baﬂlamas›yla kendini ﬂiddetle d›ﬂar› vuracak olan birikimi oluﬂturur.
1986 y›l›nda ekonomide yeniden yap›lanma (perestroyka), siyasette demokratikleﬂme ve aç›kl›k (glasnost) sloganlar›yla iﬂe
koyulan Gorbaçov, aç›kl›k kavram›n›, yürüttü¤ü politikalar için
halk deste¤ini sa¤lamak amac›yla ortaya atar. Fakat bas›n›n özgürleﬂmesi ve araﬂt›rmac› gazetecili¤in geliﬂmesiyle ﬂekillenen
aç›kl›k hareketi, çok geçmeden Gorbaçov’un baﬂlang›çtaki tasar›lar›n›n d›ﬂ›na taﬂar ve Sovyet geçmiﬂin ciddi ﬂekilde sorgulanmas›n› baﬂlat›r. 1986 y›l›n›n baﬂlar›nda Stalinizm kavram›n›n Bat›’n›n uydurmas› oldu¤unu söylemiﬂ olan Gorbaçov, bu yeni geliﬂmeler karﬂ›s›nda eski tavr›ndan vazgeçmekte bir sak›nca görmez ve ﬁubat 1987’de bas›n mensuplar› ile yapt›¤› konuﬂmas›nda
tarihin oldu¤u gibi ortaya ç›kar›lmas›ndan yana oldu¤unu bildirir. Perestroykan›n “gerçek sosyalizmi canland›rma” ve “Leninizme dönüﬂ” oldu¤unu tasavvur eden Gorbaçov’un niyeti, tarihî
eleﬂtiriyi Stalin ve Brejnev dönemleri ile s›n›rlamak, bütün olumsuzluklar› bu dönemlerle iliﬂkilendirmek ve Lenin miras›n› Komünist Partinin yenilenme politikalar›n› meﬂrulaﬂt›rmak için kullanmakt›r. Fakat bundan sonras›, iktidar›n kontrolünden ç›kar.
Geﬂmiﬂin aç›¤a ç›kar›lmas› sürecini edebiyat ve sanat çevreleri baﬂlat›r. 1980’lerin son y›llar›na, Sovyet döneminde yasaklanm›ﬂ olan edebiyat ve sanat eserlerinin gün ›ﬂ›¤›na ç›kmas›
damgas›n› vurar. Edebiyat ve sinema eserlerinde iﬂlenen konular,

gerçeklerle teyit edilir: gazete ve dergiler, Stalin dönemi ile ilgili
belgeler ve eleﬂtirel yaz›larla dolup taﬂar. Ülkeyi okuma hummas› sarm›ﬂt›r; yenilikçi yay›n organlar›n›n tirajlar› h›zla milyonlara

37 Örne¤in, Tarihin Mahkemesinde: Stalinizmin Kökleri ve Sonuçlar› eseri-

nin el yazmas› için 1969 y›l›nda Komünist Partiden at›lan Roy Medvedev, eserini 1971’de ABD’de bast›r›r. Aleksandr Soljenitsin, Stalin dönemindeki çal›ﬂma kamplar› sistemini tasvir etti¤i GULAG Tak›m Adalar›
roman›n› 1973’te Bat›’da yay›mlad›¤› için 1974 y›l›nda Sovyet vatandaﬂl›¤›ndan at›larak ülkeden kovulur.
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ulaﬂ›r.38 O dönemde herkesin dilinde olan bir ifadeyle, “okumak,
yaﬂamaktan daha ilginç hâle gelmiﬂtir.” S›radan vatandaﬂlar, geçmiﬂin sorgulanmas›na bizzat kendileri de kat›l›rlar: bireysel tecrübeleri ve an›lar› anlatan okur mektuplar› dergi ve gazetelere
büyük katk›da bulunur. Tarih, popüler bir u¤raﬂ hâline gelmiﬂtir, herkesin geçmiﬂ konusunda söyleyece¤i sözü vard›r.
Baﬂlang›çta geçmiﬂin eleﬂtirisinde baﬂ› yazarlar, gazeteciler
ve film yönetmenleri çeker. Henüz profesyonel tarihçiler bu sürece kat›lmam›ﬂt›r, çünkü Sovyet dönemindeki mesleki al›ﬂkanl›kla Partinin duruﬂunu kestirmeye çal›ﬂmakta ve tedirginlik
sergilemektedirler: tarih yaz›m›, özellikle Komünist Partinin tarihi, Sovyetlerde tehlikeli bir u¤raﬂ olmuﬂtur. Stalin hakk›nda
glasnost döneminde üretilen ilk tarihî eser - Stalin’in ölümünden
sonra yaz›lan ilk biyografisi - alan›n d›ﬂ›ndan biri taraf›ndan kaleme al›n›r.39 Tarihçilerin de çok geçmeden sürecin içine çekilmesini sa¤layan güç, iktidar›n ta kendisi olur, çünkü 1988 y›l›n›n yaz›nda Gorbaçov, orta ve yüksek okullarda tarih s›navlar›38 Örne¤in, Drujba Narodov dergisinin tiraj› 1985’te 119 binken, 1988’de

775 bine ulaﬂ›r, 1990’da bir milyonu aﬂar. Hruﬂçev döneminde en faal yenilikçi yay›n organ› olan fakat 1970’te kapat›lan Nov›y mir, 1985’de 425
bin bas›l›rken, 1989’da Soljenitsin’in GULAG Tak›m Adalar› roman›n› yay›nlamaya baﬂlad›¤›nda tiraj› 2,5 milyona ulaﬂ›r. Ogonek haftal›k dergisinin tiraj› 1988’de 3,5 milyona ç›kar ve matbaan›n imkânlar› sonuna kadar
zorlanm›ﬂ oldu¤undan bu rakamda durur. En fazla yayg›nl›k kazanan haftal›k gazete Argument› i Fakt›’n›n tiraj›, 1990’da 31,5 milyona ç›kar.
39 General Dmitriy Volkogonov’un Askerî Tarih Enstitüsü Müdürü olduk-

tan sonra yazd›¤› ve 1988 y›l›nda bast›¤› kitab› k›sa süre içinde ‹ngilizceye çevirilerek Bat›’da da yay›mlan›r: Stalin: Triumph and Tragedy, London: Weidenfeld & Nicholson, 1991. Williams, Volkogonov’un kitab›n›
“tipik glasnost eseri” olarak tan›mlar.
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n›n iptal edilmesini ve yeni tarih ders kitaplar›n›n yaz›lmas›n›
emreder. Hükûmetteki hararetli tart›ﬂmalardan sonra, Sovyet tarihinin birden fazla yorumuna izin verilir. Bu arada tarih ö¤retmenlerine bulabildikleri kaynaklara dayanarak kendi inisiyatifleri do¤rultusunda tarih dersi vermeleri (yani tarih örgüsünü
kendi örmeleri) konusunda serbestlik tan›n›r. Kimileri yeni tarih yaratmada gazete ve dergi yaz›lar›n›, sözlü tarihi, direniﬂ
(dissident) edebiyat›n› kullan›r. Di¤erleri ‹htilal öncesi tarihçilere ra¤bet gösterir: Sovyet döneminde “burjuva” damgas› ile kullan›mdan kald›r›lm›ﬂ olan birçok tarihî eser yeniden yay›mlan›r.
Bu zamana kadar “kapitalist uydurmalar” diye hor görülen Bat›l› eserler de, Rusçaya tercüme edilerek kitap ma¤azalar› raflar›nda yerlerini al›r. Sovyet tarihçileri ile Bat›’daki meslektaﬂlar› aras›nda bir dizi yuvarlak masa söyleﬂileri düzenlenerek, bunlar›n
raporlar› Sovyet tarih dergilerinde yay›mlan›r.
Geçmiﬂ konusunda baﬂlat›lan eleﬂtiri, 1956 y›l›ndaki gibi Stalin’in ﬂahsiyet kültü ile s›n›rl› kalmaz ve Stalin döneminde yürütülen politikalara da uzan›r. Kolektifleﬂtirme, siyasi terör, millî
politikalar, (baz› milletlerin topyekûn sürgünü, Rus ﬂovenizminin güçlenmesi ve Ruslaﬂt›rmaya yönelik politikalar) en çok iﬂlenen konular aras›nda yerini al›r.
Bat› biliminin kolektifleﬂtirme hareketi konusunda varm›ﬂ
oldu¤u sonuçlar, ﬂimdi de Sovyet araﬂt›rmac›lar taraf›ndan teyit
edilmektedir. Bask›c› yöntemlerle ve aﬂ›r› h›zla gerçekleﬂtirildi¤inden bu hareketin k›rsal kesim için bir facia teﬂkil etti¤i tespit
edilir; bu arada kolektifleﬂtirmenin sebebiyet verdi¤i 1932-33
açl›¤› ilk defa dile getirilerek trajedinin boyutlar› gözler önüne
serilir. 1930’lu y›llardaki siyasi temizlemeler ve bunlar›n boyutlar› meselesi, Sovyet toplumunun gündemini en çok meﬂgul
eden di¤er bir konudur. Stalin’in kovuﬂturmalar ve cezaland›rmalarla do¤rudan ilgisi ve ﬂahsi sorumlulu¤u belgelerle teyit
edilir; ayr›ca onun kinci ve gaddar kiﬂili¤ini aç›¤a vuran detay-

lar ortaya ç›kar›l›r. Terör kurbanlar›n›n say›s›na dair Bat›’da
uzun süredir yürütülen tart›ﬂma, Sovyet araﬂt›rmac›lar aras›nda
da yaﬂan›r ve Bat›’daki revizyoncu tarihçilerin vermiﬂ oldu¤u rakamlar›n çok üstünde rakamlar verilir. Gorbaçov’un inisiyatifi
ile baﬂlat›lan haks›z yere cezaland›r›lanlar› resmî olarak aklama
hareketi yayg›nl›k kazan›r; 1988’de ayd›nlar taraf›ndan kurulan
bir dernek, kurbanlar›n listesini ç›karma ve Stalin döneminde
yaﬂananlarla ilgili birinci elden bilgi toplama amac›yla iﬂe giriﬂir.40 Bu arada geçmiﬂi sorgulama faaliyeti Sovyetler Birli¤i’ndeki bütün milletleri sarm›ﬂt›r. Stalin döneminde sürgüne u¤rayan
milletlerin yan› s›ra sürgüne u¤ramasalar dahi Rus ﬂoven tutumundan zarar gören di¤er millî az›nl›klar, kendi millî tarihlerini keﬂfe koyulurlar; milliyetçili¤in yükseliﬂi, çok geçmeden Sovyet/Rus karﬂ›t› duygular›n kabarmas›na ve özerklik ve hatta ba¤›ms›zl›k taleplerinin ortaya ç›kmas›na yol açar.
Aç›kl›k döneminin ilk aﬂamas›nda Stalinizmin Leninci sosyalizmden sapma oldu¤una dair Bat›’da y›llarca iﬂlenmekte olan
fikir, Sovyetlerde de ilk defa dile getirilir ve resmî a¤›zdan benimsenir. Bu arada perestroykan›n karﬂ›laﬂt›¤› bütün güçlükler ekonominin aﬂ›r› merkezîleﬂmiﬂ ve hantal oluﬂu, siyasi, idari,
millî sorunlar, ekolojik meseleler vb. - hepsi Stalin dönemi ile
iliﬂkilendirilmektedir. Bütün olumsuzluklar›n suçlusu olarak
Stalin’i göstermek neredeyse genel bir heves hâline gelmiﬂtir.
Gorbaçov, Stalin eleﬂtirisini kullanarak Komünist Partiyi geçmiﬂin olumsuzluklar›ndan ar›nd›rmak istemekte, yeni politikalar›
meﬂrulaﬂt›ran zemin olarak Lenin’e göndermeler yapmaktad›r.
Lenin’in ömrünün son y›llar›nda savundu¤u görüﬂler öne ç›ka-
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40 Memorial (an›t) ad› verilen bu dernek, Sovyetler Birli¤i’nin her taraf›nda

birçok ﬂubesini kurar ve kovuﬂturmaya u¤rayanlar hakk›nda (bunun yan› s›ra genel olarak Stalin döneminde yaﬂananlara ve özellikle çal›ﬂma
kamplar›na iliﬂkin) veri toplamada ve sözlü tarih kay›tlar›n› yapmada büyük iﬂ baﬂar›r, ayr›c› bir dizi sembolik “kurbanlar› anma” töreni düzenler.
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r›larak (NEP politikalar›, Stalin’in yükselmesini engelleme çabalar›), onun ileri görüﬂlü, insanc›l ve demokrat bir lider oldu¤u
söylenir, hatta özellikle NEP politikalar› göz önünde bulundurularak Lenin’in sosyalizm konusunda daha ›l›ml› görüﬂlere varm›ﬂ oldu¤u, fakat gereken de¤iﬂiklikleri yapmak için ömrünün
yetmedi¤i savunulur. Stalin’le baﬂlayan geliﬂmelerin hata oldu¤u, Lenin’in son dönemindeki liberal görüﬂlerinin zamana uygun ﬂekilde uygulanmas›yla revize edilmiﬂ bir sosyalizmin ise
do¤ru yol olaca¤›n› söyleyen perestroyka iktidar›, böylece kendi
politikalar›na halk deste¤ini sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r.
Fakat iktidar›n hesab› yanl›ﬂ ç›kar, çünkü Stalin dönemi ile
ilgili ortaya ç›kar›lan hususlar, halk›n Komünist Partiye ve genel
olarak sosyalizme güvenini sarsmaya baﬂlam›ﬂt›r art›k. Geçmiﬂin
eleﬂtirisi, Stalin üzerinden Lenin’e de uzan›r ve Gorbaçov iktidar›n›n kendini yaslad›¤› ideolojik temeli yok etmeye baﬂlar. Araﬂt›rmac›lar, Lenin’in de temiz olmad›¤›n› söyleyerek özellikle
onun terörle ba¤lant›s›na parmak basarlar. May›s 1988’de ilk defa bu hususu dile getiren iktisatç› Selyunin,41 Stalin’in de, Lenin’in de terör konusunda ayn› tutumda oldu¤unu, ikisinin de
bir taraftan Rusya tarihindeki Büyük Petro’ya ve Korkunç ‹van’a
uzanan yukar›dan bask›yla zorla modernleﬂtirme gelene¤inden
geldi¤ini, di¤er taraftan, Marksizmin bireylerin menfaatlerini kolektif hedeflere kurban eden ütopik kolunu temsil etti¤ini söyler.
Bir dizi etkili makale ile Stalinizmin kökenleri üzerine e¤ilen felsefeci Tsipko42 da benzer görüﬂü savunarak Sovyet sisteminin
sorunlar›n› Stalin’in de ötesinde Lenin’e, Marks’a ve Engels’e ba¤lar.43 Art›k mercek alt›na al›ns›n mesele, Stalinizmin kötülükleri
de¤il, Stalinizmi do¤uran sosyalist sistemin kendisidir.

Bu arada Stalinizmin kökenleri üzerine baﬂlat›lan tart›ﬂmada
farkl› görüﬂleri savunan iki ak›m belirir. Selyunin ve Tsipko, direniﬂ (dissident) hareketinin demokratik kanad›n›n mirasç›s›
olan liberal ak›m› temsil ederler. Liberaller, Stalinizmin Rusya tarihinin özelliklerinden ötürü ortaya ç›kan tam bir Rus fenomeni
oldu¤una dair bir karara var›rlar. Selyunin, daha çok Çarl›k döneminin bürokrasi miras›na dikkat çekerken, Tsipko, Stalinizmin Rusya’daki mesihçilik gelene¤i ile Marksizmin Rusya’ya özgü yorumunun kaynaﬂmas› oldu¤unu ileri sürer. Bu ak›m›n di¤er
temsilcisi Klyamkin ise, Stalinizmi daha çok ‹htilal öncesi Rusyas›n›n gerili¤ine ba¤lar.44 Di¤er taraftan, direniﬂ (dissident) hareketinin milliyetçi kanad›n› temsil edenler (Kojinov, Kuzmin),45
Stalinizmin Rusya tarihine tamamen yabanc› bir olgu oldu¤unu,
Bat›ya özenmenin sonucunda ortaya ç›kt›¤›n› ve Rusya’n›n millî
geleneklerini yok etti¤ini savunmaya koyulurlar.
Stalinizmin kökenleri üzerine yürütülen tart›ﬂma, eleﬂtiri
oda¤›n›n Stalin dönemi üzerinden Sovyet tarihinin baﬂlang›ç
noktas›na kaymas›n› ve bütün Sovyet geçmiﬂinin sorgulanmaya baﬂlamas›n› sa¤lar. Bu sorgulama Ekim ‹htilali’ne ve genel
olarak Sovyet tecrübesine bak›ﬂ›n radikal bir ﬂekilde de¤iﬂmesi sonucunu verir. Sovyet kamuoyunda 1989 y›l›nda yerleﬂen
görüﬂe göre, Stalin’in yapt›¤› kötülükler, Sovyet sisteminin
Rusya toplumuna verdi¤i zarar›n sadece bir cephesidir. Sosyalist devrim, Rusya’n›n do¤al seyrini bozmuﬂ, onu Bat›l› ülkelerin gitti¤i serbest ekonomi ve demokratik yoldan al›koymuﬂtur. Ekim ‹htilali, bir avuç fanatik Bolﬂevik taraf›ndan düzenlenen hükûmet darbesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir, kitlesel

41 Vasiliy Selyunin, “‹stoki”, Nov›y Mir, Nu. 5 (1988), s. 162-189.
42 Aleksandr Tsipko, “‹stoki Stalinizma”, Nauka i Jizn’, Nu. 11 (1988), s. 45-

55; Nu. 12 (1988), s. 43-48; Nu. 1 (1989), s. 46-56; Nu. 2 (1989), s. 53-61.
43 Williams, age., s. 228-233.
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44 ‹gor Klyamkin, “B›la li Alternativa Administrativnoy Sisteme?”, Politi-

çeskoe Obozrenie, Nu. 10 (1988), s. 55-65.
45 Apollon Kuzmin, “K Kakomu Hramu ‹ﬂçem M› Dorogu”, Naﬂ Sovremen-

nik, Nu. 3 (1988), s. 154-164; Vadim Kojinov, “Pravda i ‹stina”, Naﬂ
Sovremennik, Nu. 4 (1988), s. 145-152.
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devrim diye bir ﬂey olmam›ﬂt›r. Rusya toplumu, Bolﬂeviklerin
komünizm ütopyas›n› gerçekleﬂtirmek üzere bask›yla uygulad›klar› marazi bir deneyin kurban› olmuﬂtur. Özetle, Sovyet
ülkesinde yaﬂananlar, tarihin talihsiz bir dönemeci ve tam bir
faciad›r. Ferretti, Sovyet geçmiﬂin bu ﬂekilde yorumlanmas›n›n
1989 y›l›nda kullan›ma giren totaliter devlet kavram›yla46 teorik olarak pekiﬂti¤ini söyler. Ferretti’ye göre, her ﬂeye kadir siyasi güç karﬂ›s›nda çaresiz boyun e¤en suskun toplum imaj›
üzerine kurulu bu kavram, Sovyet araﬂt›rmac›lar›n 1989’da
ulaﬂt›¤› anlay›ﬂa tam uygun bir k›l›f sunar.47
Geçmiﬂ üzerine tart›ﬂmalar›n istenmeyen noktalara vard›¤›n› ve
komünizmin imaj›n› temelden sarst›¤›n› gören hükûmet, 1990 y›l›n›n ikinci yar›s›nda daha tutucu ve kat› duruﬂa geçerek eleﬂtirme faaliyetini dizginleme teﬂebbüslerinde bulunur, fakat art›k çok geçtir.
Birbirini izleyen olaylar dizisi bir y›l içinde Sovyetler Birli¤i’ni çöküﬂe getirir ve böylece Rusya’daki sosyalist deney hüsranla son bulur.
Stalin dönemi ile ilgili tarihî araﬂt›rmalar›n ve yaklaﬂ›mlar›n
bundan sonraki ak›beti konusuna gelince, bunlar›n Sovyet sonras›
dönemde oluﬂan toplumsal atmosferden büyük ölçüde etkilendi¤ini söyleyebiliriz. Perestroykan›n tetiklemesiyle çok k›sa bir zaman
dilimi içinde ortaya dökülen ve geçmiﬂin birçok olumsuz hatta
korkunç taraf›n› ortaya seren bilgi seli, ﬂiddetli bir ﬂok yaratarak,
Sovyet toplumu üstüne a¤›r bir yük olup çökmüﬂtür.48 Kimi bilim

adamlar›, Sovyet vatandaﬂlar›n›n perestroyka döneminde yaﬂad›¤›n› kolektif bir travma olarak niteler. Bu fikre kat›lan Ferretti,
yaﬂanan travman›n bir süre sonra ters tepki yaratt›¤›n› ileri sürmektedir: Stalinci geçmiﬂi sorgulamak o kadar ac› verir ki, Sovyet toplumu baﬂlang›çtaki aç›kl›k ve yüzleﬂme döneminden
sonra geçmiﬂle baﬂ edemeyerek yüzleﬂmeyi sonuna kadar götürmekten vazgeçer ve Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n› takiben
ters yönde bir e¤ilim - “geçmiﬂi bast›rma” e¤ilimi - ortaya ç›kar.
Ferretti, Sovyet sonras› Rusya toplumunun zihninde geçmiﬂin
karanl›k yönlerinin kenara itilmesi sürecini Stalin dönemine ilginin düﬂüﬂü ve Stalin’e bak›ﬂ›n de¤iﬂmesi (gittikçe olumlu hâle gelmesi) üzerinden takip eder. Sosyolojik araﬂt›rmalara göre,
1989 y›l›nda yap›lan bir ankete kat›lanlar›n % 36’s› Stalin terörünü Rusya tarihinin en önemli olay› olarak de¤erlendirmiﬂken, 1994 y›l›nda bu yüzde % 18’e ve 1999 y›l›nda % 11’e inmiﬂtir. Ayn› zamanda Stalin’i dünya tarihindeki en meﬂhur simalar aras›nda gösterenlerin say›s› 1989’deki % 12’den 1994 y›l›nda % 20’ye ve 1999’da % 35’e ç›km›ﬂt›r. Bu arada Stalin’in II.
Dünya Savaﬂ›’nda Rusya’ya zafer kazand›ran lider olma imaj›n›n
tekrar canland›¤› gözlenmektedir ki, bu zafer Ruslar için ulusal
gurur kayna¤› olmaya devam etmektedir.49
Bunun yan› s›ra Sovyet sonras› dönemde karﬂ›laﬂ›lan zorluklar (ekonomik s›k›nt›lar, siyasal çalkant›lar, milletleraras› çat›ﬂmalar), halk›n Sovyet döneminin baz› yönlerini idealize etmeye
baﬂlamas›na da sebep olur. Özellikle orta yaﬂ›n üstünde olan kesimden birçok insana Sovyet dönemi art›k ekonomik rahatl›¤›,
toplumsal güven ve huzuru ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. Bu ruh hâleti içinde Stalin’i düzen sa¤layan, iradeli ve eli kat› lider vasf›yla be¤enenlerin say›s› az de¤ildir. Bunun yan› s›ra Stalin figürünün son
y›llarda yükseliﬂe geçmiﬂ bulunan Rus milliyetçili¤inin siyasi

46 Bu kavram sadece Stalinist rejim için de¤il, bir bütün olarak Sovyet sis-

temi için kullan›l›r. Totaliterlik teriminin ilk defa dile getirildi¤i yaz›:
“Priroda Totalitarnoy Vlasti (Obsujdenie za “Krugl›m Stolom” Redaktsii)”, Sotsiologiçeskie ‹ssledovaniya, Nu. 5 (1989), s. 42-52.
47 Ferretti, age., s. 10.
48 Sovyetler Birli¤i’nde 1989 y›l›nda yap›lan bir araﬂt›rma, Sovyet vatandaﬂ-

lar›n›n ülkelerini ve kendilerini alg›lamalar›ndaki radikal de¤iﬂimi ortaya koyar: Perestroykaya kadar Sovyet vatandaﬂlar› aras›nda ülkeleri hakk›nda olumlu ve iyimser düﬂünceler hakimken, 1989 y›l›nda karamsar
duygu ve düﬂünceler öne ç›km›ﬂt›r. (Ferretti, age., s. 22, n. 35)
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49 Ferretti, age., s. 11-12.
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söyleminde Rusya’n›n büyük devlet ve imparatorluk kimli¤ine

miﬂler ve baz› ortak eserler de yay›mlam›ﬂlard›r.52 Peki, bütün bu
çal›ﬂmalardan ne gibi bir sonuç ortaya ç›km›ﬂ ve Rus tarih biliminin Stalinizm yorumu bundan hangi yönde etkilenmiﬂtir?
Sovyet sonras› tarihçili¤in geçen on beﬂ y›l içinde bilgi birikiminde ilerleme kaydetti¤i söylenebilir. Fakat bu bilgi birikiminin
resmî düzeyde kabul gören Stalinizm yorumunu gittikçe daha iﬂlenmiﬂ ve farkl›laﬂm›ﬂ hâle getirmedi¤ini görüyoruz. Aksine Stalinizm meselesinde k›sa bir süre içinde gittikçe düzleﬂen, basitleﬂen, kesin hatlar kazanan bir yoruma do¤ru gidiﬂ gerçekleﬂmiﬂtir. Bu süreci birkaç somut örnek üzerinde izleyelim.
Perestroyka dönemindeki duygusal aﬂ›r›l›klar yat›ﬂ›nca, son-

ba¤l› olarak kullan›ld›¤› dikkat çekmektedir.50
Popüler alg›lay›ﬂ düzeyinde durum bu hâle gelmiﬂken, di¤er
yandan da Sovyet sonras› dönemde Stalin’i ve dönemini bilimsel
araﬂt›rma ve tahlil etme faaliyetinin devam etti¤ini görüyoruz.
Gizli arﬂivlerin araﬂt›rmac›lar›n kullan›m›na aç›lmas› ve genel
olarak tarih araﬂt›rmalar› için Sovyet dönemine nazaran daha serbest ve uygun ﬂartlar›n meydana gelmesi, son y›llarda Stalinizm
araﬂt›rmalar›nda baz› önemli ilerlemelerin yap›lmas›na vesile olmuﬂtur.51 Rus tarihçiler Bat›l› meslektaﬂlar› ile de iﬂ birli¤ine gir50 1993 y›l›ndan beri Rus siyasi yaﬂam›nda milliyetçi Avrasyac›lar grubu

öne ç›km›ﬂ durumdad›r. Geniﬂ bir koalisyondan oluﬂan bu grubun içinde monarﬂistler, Rus Ortodoks kilisesi, aﬂ›r› milliyetçiler vb. yan› s›ra Stalinciler de yer almaktad›r. Birçok konuda fikir ayr›l›klar› olmakla beraber, Avrasyac›lar Rusya’n›n “özelli¤i”, Bat›n›n “ötekili¤i”, Rusya’n›n emperyal vizyonu ve kimli¤i, jeopolitik merkezîli¤i konusunda benzer görüﬂleri paylaﬂmaktad›rlar. Rusya’daki Avrasyac›l›k ak›m› hakk›nda bilgi
için bk. Zeynep Da¤›, Rusya’n›n Dönüﬂümü: Kimlik, Milliyetçilik ve D›ﬂ Politika, ‹stanbul: Boyut Kitaplar›, 2002, s. 155-169; Viﬂne Korkmaz, “Tarihsel Geliﬂim ‹çerisinde Avrasyac› Hareket ve Ö¤reti: Klasik ve Yeni Avrasyac›l›k”, Akademik Araﬂt›rmalar Dergisi (Avrupa/Avrasya Özel Say›s›),
S. 23 (Kas›m 2004-Ocak 2005), s. 109-141. Kimi Rus milliyetçilerinin
“imparatorluk” bahisleri içinde Stalin’i anarken ona yüceltici, hatta mistik anlamlar yüklemesi dikkat çekicidir. Stalin’e mistik bir hava atfeden
bir Rusça makale 12.12.2003 tarihinde aﬂa¤›daki adreste yay›mlanm›ﬂt›:
Aleksandr Sergeyev, “Mistiçeskiy Stalinizm”, http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/7231/myst.htm. Burada bir de Rusya’daki
komünistlerin ak›betinden bahsetmek gerekir: SSCB Komünist Partisi
1991’de kapat›ld›ktan sonra Rus Komünist Partisi olarak örgütlenen Rus
komünistler, günümüzde milliyetçi çizgiye yaklaﬂm›ﬂ ve milliyetçi/Ortodoks gruplarla iﬂ birli¤ine girmiﬂ bulunmaktad›rlar. Rus Komünist Partisi lideri Zyuganov, Avrasyac›lar grubunun önderleri aras›ndad›r.
51 Son on beﬂ y›lda Sovyet tarihinin ve bunun içinde Stalin döneminin bir-

çok karanl›k yönünü ayd›nlatan (örne¤in, kolektifleﬂtirmenin tarihi, çal›ﬂma kamplar›n›n iﬂleyiﬂi, iktidar›n karar verme mekanizmalar› vb.)
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raki y›llarda Sovyet geçmiﬂine daha dengeli bir yaklaﬂ›m ortaya
ç›km›ﬂt›r.53 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda yay›mlanan yeni Rusya taribelge derlemeleri ve araﬂt›rmalar yay›mland›. Bunlardan baz›lar›: O.
Hlevnik, 1937-y: Stalin, NKVD i Sovetskoe Obﬂçestvo, Moskova 1992; O.
Hlevnik (hzl.), Stalinskoe Politbyuro v 30-e god›: Sbornik Dokumentov,
Moskova 1995; V. F. Zima, Golod v SSSR 1946-1947 godov: Proishojdenie i Posledstviya, Moskova 1996; G. M. ‹vanova, GULAG v Sisteme Totalitarnogo Gosudarstva, Moskova 1997; A. Bereloviç, V. Danilov, ed., Sovetskaya Derevnya Glazami VÇK-OGPU-NKVD. Tom I. 1918-1922. Dokument› i Material›, Moskova 1998; Tom II. 1923-1929, Moskova 2000;
M. B. Smirnov, Sistema ‹spravitelno-Trudov›h Lagerey v SSSR, 1923-1960,
Moskova 1998; A. Sokolov, ed., Osﬂçestvo i Vlast v 1930-e god›: Povestvovanie v Dokumentah, Moskova 1998; G. A. Kumanev, Ryadom so Stalin›m: Otkrovenn›e Svidetelstva, Moskova 1999; Gulag: Glavnoe Upravlenie Lagerey. 1918-1960, Moskova 2000; Poslevoennoe Sovvetskoe Obﬂçestvo:
Politika i Povsednevnost, 1945-1953, Moskova 2000; O. V. Hlevnik, ed.,
Stalin i Kaganoviç: Perepiska, 1931-1936 gg., Moskova 2001.
52 bk. dipnot 24.
53 Örne¤in, perestroyka döneminde Ekim ‹htilali, bir avuç fanatik taraf›n-

dan düzenlenen, kitlesel deste¤e dayanmayan vakitsiz ve talihsiz bir hükûmet darbesi olarak anlat›lm›ﬂken, daha sonraki y›llarda Bolﬂeviklerin
iktidar› ele geçirmesinin nedenleri ve ﬂartlar› daha tarafs›z gözle de¤erlendirilmiﬂ ve onlar›n disiplinli ve hedefe odakl› bir siyasal grup s›fat›y-
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hi denemelerinin ço¤u, tarafs›z bak›ﬂlar› ve çok yönlü yarat›c›
sentez giriﬂimleriyle gerçekten takdire lay›k bir görünüm arz et-

lum aras›ndaki zaten belli belirsiz olan çizgi yok olmuﬂ, ekonomi
kapsaml› devlet kontrolü alt›na girmiﬂ, Komünist Partisi devletle
birleﬂmiﬂ ve devlet ideolojik nitelik kazanm›ﬂt›r.56 Yazarlar, 1930’lu
y›llar›n sonunda kendine özgü bir toplumsal sistemin ortaya ç›kt›¤›n› söylemekte ve bu sistemi devlet sosyalizmi olarak adland›rmaktad›rlar. Yazarlar›n yorumuna göre, SSCB’deki sosyalizmin nesnel tarihî ödevi, tar›msal toplumdan endüstri topluma geçiﬂi gerçekleﬂtirmek olmuﬂtur. 1930’lu y›llarda yarat›lan ekonomik potansiyel, Sovyetler Birli¤i’nin Nazi Almanya’s› üzerindeki zaferini sa¤layan temel etkeni teﬂkil etmiﬂtir. Fakat bu potansiyel, ola¤anüstü
say›daki kurbanlar hesab›na elde edilmiﬂtir. Devlet bürokrasisinin
kurdu¤u totaliter rejim, ülkenin ekonomik geliﬂmesindeki bu s›çramay› kendi halk›n› istismar ve ekonomi d›ﬂ› yöntemlerle zorlama
yoluyla gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu arada bask› ve kovuﬂturma sistemi,
parti elitinin ideolojik hedeflerinin yan› s›ra ekonomik menfaatlerine de hizmet etmiﬂtir.57 Yazarlar, olaylar› tasvir ederken çok yönlü
ve teferruatl› anlat›m tarz›n› benimsemiﬂlerdir. Oldukça nesnel bir
yaklaﬂ›m sergilenmekte, olaylar›n birçok sebebi oldu¤una, karﬂ›t
yöndeki etkenlerin etkileﬂimine dikkat çekilmektedir. Stalinci sistemin olumsuz yönleri ve topluma verdi¤i zararlar› bir bir say›l›rken,
sa¤l›k, e¤itim, kültür, sosyal güvenceler alan›nda elde edilen baﬂar›lar gibi olumlu hususlar da göz ard› edilmemektedir.
Yedi y›l sonra yay›mlanan di¤er bir ders kitab›nda58 bu yukar›daki yorumun de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤ine bakal›m. Bu kitap da
Stalin dönemini üç bölüm içinde incelemektedir: 1. Totaliter
Rejim: Ortaya Ç›k›ﬂ› ve Geliﬂmesi (1921-1939); 2. II. Dünya
Savaﬂ›; 3. Savaﬂtan Sonra ‹lk On Y›l.

ti.54 Bu çerçeve içinde 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda Stalin döneminde
olup bitenlere de daha tarafs›z yaklaﬂ›ld›¤›, hem olumlu hem
olumsuz sonuçlar›n dile getirildi¤i, çok yönlü bir analiz çal›ﬂmas› yap›ld›¤› gözlenmektedir. 1994 y›l›nda yay›mlanan bir tarih
ders kitab›n›55 bir örnek olarak inceleyelim:
Ortak çal›ﬂma ürünü olan bu eser, Stalin dönemini üç kronolojik bölüm içine yayarak ele al›r (Bat›’daki yaklaﬂ›mdan farkl›
olarak Sovyet sonras› Rus tarihçili¤inin Stalinizmi kronolojik ve
yap›sal bütünlü¤ü olan ayr› bir tarihî fenomen olarak görmedi¤ini belirtmek gerekir. Rus tarihçili¤i için baﬂtan sona bir bütünlük
arz eden olgu, tüm Sovyet tarihidir, Stalin dönemindeki geliﬂmeler ise bunun sadece bir cephesidir.):
- Devlet Sosyalizminin H›zland›r›lm›ﬂ ‹nﬂas› (1928-1939);
- Sovyetler Birli¤i II. Dünya Savaﬂ›’nda (1939-1945);
- Savaﬂtan Sonra ‹lk On Y›l (1945-1955).
Kitapta sunulan yorumun Bat› kökenli totaliter modele dayand›¤›n› görüyoruz. Yazarlara göre, 1930’lu y›llarda devlet ve sivil topla genel kaos ortam›ndan iyi istifade etmiﬂ olduklar›, kitlelerin temel özlemlerine hitap eden bir programla ortaya ç›karak ço¤unlu¤u peﬂlerinden sürüklemeyi baﬂard›klar› teslim edilmiﬂtir. Benzer ﬂekilde, Sovyet
tarihinin di¤er meseleleri de 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda daha tarafs›z ve çok
yönlü olarak ele al›nm›ﬂt›r.
54 Maalesef, daha sonraki y›llarda yay›mlanan tarih kitaplar›n›n bu düzeye

ulaﬂamad›¤›; gittikçe daha tarafl›, tek yönlü ve basitleﬂen analize do¤ru
gidiﬂin söz konusu oldu¤u görülmektedir.
55 M. M. Gorinov, A. A. Gorskiy, V. O. Daynes ve di¤erleri, ‹storiya Rossii

s Drevnosti do Naﬂih Dney, Moskova: V›sﬂaya ﬁkola, 1994. Kitap Rusya
Federasyonu Yüksek Ö¤retim Komitesi taraf›ndan onaylanm›ﬂ ve üniversite s›navlar›nda istenen tarih program›na uygun bir ders kitab› olarak tavsiye edilmiﬂtir. Kapaktaki notta kitab›n genç bilim adamlar› taraf›ndan yaz›ld›¤› ve Rusya tarihine yeni yorum getirdi¤i belirtilmektedir.
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56 age., s. 275.
57 age., s. 296-297.
58 V. P. Ostrovskiy, A. ‹. Utkin, ‹storiya Rossii: XX vek, Moskova: Drofa,

2001. Kitap Rusya Federasyonu E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan orta ö¤renim kurumlar› için örnek ders kitab› olarak tavsiye edilmiﬂtir.
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Burada da totaliter modelin kullan›lmas› söz konusudur, ama
bu sefer totaliter sistemin baﬂlang›ç noktas›n›n zaman çizgisinde
daha da geriye, iç savaﬂ›n hemen sonras›na, henüz Lenin’in iﬂ baﬂ›nda oldu¤u döneme götürülmesi dikkat çekmektedir. Yani Sovyet düzenini baﬂlang›çtan sonuna kadar tek bir sistem ve bir bütün
olarak alg›lama (Stalinci sistemin vas›flar›n› bütün Sovyet düzeni
ile özdeﬂleﬂtirme) e¤ilimi daha da öne ç›km›ﬂt›r. Bu sistemin ekonomik boyutu “idari-bürokratik sosyalizm” ve siyasi boyutu “totaliter rejim” olarak adland›r›lmaktad›r. Stalin döneminde belirgin
vas›flar›n› kazanan sistemin baﬂl›ca özellikleri olarak devletle bir
vücut hâline gelen Komünist Partinin toplum üzerinde kurdu¤u
kapsay›c› kontrol ve ideolojik bask›, geniﬂ çapl› siyasi terör gibi
özellikler belirtilmekte ve karizmatik despot yönetici olarak tan›mlanan Stalin’in rejim içindeki belirleyici rolü ve ﬂahsi sorumlulu¤u vurgulanmaktad›r. Yani totaliter modelin klasik tan›mlamas›
esas olarak al›nm›ﬂt›r. Bununla birlikte Stalinci sistemin olumsuz
yönlerinin daha fazla vurguland›¤› ve daha kesin bir dilin kullan›ld›¤› dikkat çekmektedir. Di¤er dikkat çeken husus, olaylar›n sebeplerinin do¤rudan totaliter sistemin do¤as›na ba¤lanmas›d›r. Yazarlar›n yapt›¤› baz› tespitlerden (örne¤in, piyasa ﬂartlar›n›n Komünist Partinin hakimiyeti için tehlike arz etti¤inden NEP’in sona
ermesinin kaç›n›lmaz oldu¤u, Komünist Partinin tasavvurunda
devlet ekonomisine geçiﬂin zaruri olarak bask›c› yöntemleri ve total kontrolü gerektirdi¤i, endüstrileﬂtirmenin totaliter rejimin güçlenmesine hizmet etti¤i vb.) totaliter rejimi döndüren çarklar›n
sanki kendili¤inden iﬂledi¤i izlenimi uyanmaktad›r.
Son olarak inceleyece¤imiz örnek, 2004 y›l›nda yay›mlanan Rusya tarihinin standart program›d›r.59 Son birkaç y›lda
Rusya’da genel bir merkezîleﬂmeye ve üniterleﬂmeye do¤ru gidiﬂin bir parças› olarak, e¤itimi standartlaﬂt›rma yönünde ça-

l›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Bu çerçeve içinde, orta okul bitiriﬂ ve
üniversite giriﬂ s›navlar›n› ülke çap›nda tek tip bir s›nav hâline getirmek üzere haz›rl›klar sürmektedir.60 Tarih dersleri için
de standart program haz›rlanm›ﬂ durumdad›r.61 Bu program›n
Stalinizm konusunda sundu¤u yorum, güncel bilimsel görüﬂü
(ve daha da önemlisi, bundan sonra tarih bilimi üzerinde gittikçe etkili olaca¤›n› tahmin etti¤imiz resmî tutumu) yans›tmas› aç›s›ndan önemlidir.
Standart program, Stalin dönemini “1921-1939 y›llar›nda
SSCB”; “Büyük Vatan Savaﬂ›”; “1945-1985 y›llar›nda SSCB” ﬂeklinde yine üç bölüm içinde ele almaktad›r. Görüldü¤ü üzere, Stalinci sistemin yerleﬂtirildi¤i kronolojik s›n›rlar bu sefer Sovyet
devletinin neredeyse bütün tarihini kapsamaktad›r. Birinci bölüm, yani Stalinci sisteminin kuruluﬂ y›llar› ﬂu alt baﬂl›klar alt›nda özetlenmiﬂtir: 1. 1920’li y›llarda parti içinde iktidar için mücadele; 2. Endüstrileﬂme, kollektifleﬂtirme; 3. Büyük terör; 4. Totaliter rejim; 5. 1920-30’lu y›llarda d›ﬂ politika.
Burada da Stalinci düzen hakk›nda yukar›da bahsetti¤imiz
tarih ders kitaplar›nda yer alan totaliter modele dayal› teorik
aç›klaman›n bir benzeri verilmektedir (anlaﬂ›lan, totaliter model
Rus tarih biliminde son on beﬂ y›l içinde Stalinizm için standart
teorik tan›mlama hâline gelmiﬂ durumdad›r), fakat çözümlemenin daha da düz çizgiler kazanmas› ve olumsuz vurgular›n belirgin ﬂekilde öne ç›kmas› söz konusudur. Stalin’in diktatör hakimiyeti, terör ve ideolojik bask›, Stalinci totaliter rejimin temel özellikleri olarak gösterilmiﬂtir. Kolektifleﬂtirmenin verdi¤i zarar
vurgulanm›ﬂ, Stalin döneminde kurulmuﬂ olan ekonomik sistemin (muazzam memur kadrosuyla yönetilen devlet ekonomisi)
verimsizli¤inin özellikle alt› çizilmiﬂtir.

59 Spravoçn›ye Material› po ‹storii Rossii dlya Podgotovki k Ekzamenam,

60 Bu konuda bilgi için bk. www.ege.ru.
61 Rusya’da çeﬂitli e¤itim dallar›na getirilen devlet standartlar› konusunda

bilgi için bk. www.edu.ru.

Moskova: Ast-Astrel, 2004.
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Standart tarih program›nda totaliter devlet tezinin Bat›’da
geliﬂtirilmiﬂ oldu¤u ve Rus tarih biliminin bu tezi 1990’l› y›llarda kabul etti¤i belirtilmektedir. Bu tezin özü ﬂöyle aktar›lmaktad›r: Totaliter devletin temeli Lenin döneminde at›lm›ﬂt›r. Bolﬂevikler, iktidar› ele geçirdikleri ilk aylardan itibaren Rusya’n›n
ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel hayat›n› tek kal›ba
sokma hareketine giriﬂmiﬂlerdir. Topra¤›n devlet mülkiyetine
geçmesi, sivil toplumun temelini oluﬂturan özel mülkiyet kurumunu ortadan kald›rm›ﬂt›r. NEP y›llar›nda izin verilen k›smi
ekonomik serbestlik, her tarafa eli uzanan muazzam idari kadronun mevcudiyeti dolay›s›yla bir ehemmiyet arz etmemiﬂtir.
Zaten NEP y›llar›nda Bolﬂevikler siyasi iktidar tekelini ellerinde tutmuﬂlard›r. ‹ç savaﬂtan hemen sonra Rusya’da siyasi ço¤ulculu¤un kökü kaz›nm›ﬂt›r. Komünist Partisine Lenin’in inisyatifi ile tek tip düﬂünce ve kat› disiplin aﬂ›lanm›ﬂt›r. Lenin döneminden itibaren devlet bask›s›, bütün problemlerin çözümünde
kullan›lan baﬂl›ca yöntem olarak yerleﬂmiﬂtir. Lenin miras›nda
önemli yer tutan di¤er unsurlar, tek bir ideolojinin hakimiyeti
ve bask› ve kovuﬂturma mekanizmas›d›r. Stalinci rejim, Leninci ihtilalin do¤al devam› olmuﬂtur. Stalin Lenin’in baﬂlatm›ﬂ oldu¤u süreci sonuna kadar götürmüﬂtür.
Programda ayr›ca Rusya’da son zamanlarda ortaya ç›kan ve
kendini “vatanperver” olarak adland›ran bir ak›m›n icad› olan yeni bir yorumdan da bahsedilmektedir. “Vatanperver”lerin yorumuna göre, Lenin dünya devrimi u¤runa Rusya imparatorlu¤unu
y›km›ﬂ ve iktidara geldi¤inde Yahudi kökenli olan en yak›n yoldaﬂlar› (Troçki, Zinovyev, Kamenev, Sverdlov vb.) ile birlikte
Rusya’n›n geleneksel yaﬂam›na darbe indirmiﬂ ve Rus halk›n› bütün haklar› elinden al›nan mazlum kitleye çevirmiﬂtir. Vatanperver ve devletçi bir adam olan Stalin ise, Leninci tak›m› fiziksel olarak imha etmiﬂ, Rusya’da monarﬂik düzene benzer bir rejim kurmuﬂ ve Lenin döneminde kaybedilen topraklar› yeniden ülkeye

katarak imparatorlu¤u tekrar canland›rm›ﬂt›r.62 Gördü¤ümüz
üzere, Yahudi karﬂ›t› ögeler de içeren bu son yorum Stalin’in güncel milliyetçi söylemdeki kullan›m›n› yans›tmaktad›r. Böyle bir
yorumun standart tarih program›nda dile getirilmesi ve böylece
art›k resmî tarihçilik alan›n›n içinde yer almas› dikkat çekicidir.
Stalin dönemi ile ilgili olarak hangi terimlerin kullan›ld›¤›na
dikkat edersek, birkaç terimin yürürlükte oldu¤unu, bunlar›n
Stalinizmin farkl› cephelerini belirtti¤ini, Bat›’daki gibi tek bir
kapsay›c› terimin kullan›lmad›¤›n› görürüz. Stalinci siyasi düzen genel olarak totaliter rejim diye adland›r›l›rken, Stalinci
ekonomik düzen “devlet sosyalizmi”, “idari-bürokratik sistem”
gibi terimlerle tan›mlanmakta, genel olarak Stalin dönemine iﬂaret edildi¤inde “Stalin y›llar›”, “Stalin zaman›” gibi zaman kavram›n› öne ç›karan tabirler kullan›lmaktad›r. Bu durum, yukar›da da belirtti¤imiz gibi, Stalin dönemindeki geliﬂmelerin bir bütün teﬂkil eden ayr› bir fenomen olarak alg›lanmamas›, aksine
bütün Sovyet döneminin kendi içinde devaml›l›¤› olan bir bütün
olarak görülmesi ve Stalinci sistem özelliklerinin bütün Sovyet
sistemiyle özdeﬂleﬂtirilmesi ile ilgilidir.
Bat› kökenli Stalinizm terimi de Rusya’da 1990’lar›n sonuna
do¤ru kullan›ma girmiﬂ,63 ancak, Bat›’dakinden farkl› anlam nüanslar› kazanm›ﬂt›r. Bu terimin Rusçadaki anlamlar› ﬂunlard›r: 1.
SSCB’de 1930-1950’li y›llarda söz konusu olan ve toplum hayat›n›n bütün yönleri üzerinde kurulan kat› kontrol, kitlesel kovuﬂturmalar vb. gibi özelliklerle kendini gösteren Stalin’in ﬂahsi hakimiyet rejimi; 2. Komünizm ideolojisi içinde güçlü önder figürü, toplum hayat› üzerinde kurulan ideolojik kontrol, devletin
polis fonksyonunun öne ç›kmas›, özel mülkiyetin ortadan kald›-
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62 Spravoçn›ye Material›, s. 270-274.
63 1994 y›l›nda ç›kan seksen bin kelimelik Rusça sözlükte Stalinizm keli-

mesi henüz yer almam›ﬂt›: S. ‹. Ojegov ve N. Y. ﬁvedova, ed., Tolkov›y
Slovar’ Russkogo Yaz›ka, Moskova: “Az”, 1994.
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r›lmas› gibi özelliklerle nitelendirilen siyasi ak›m.64 Terimin sözlükte belirtilen anlam› buyken, günlük hayatta Stalinizm kelimesinin bir de genel mahiyette “bask›c›, zorba politikalar” anlam›n›
vermek için de kullan›ld›¤› gözlenmektedir. Gördü¤ümüz gibi,
Rusya’da Stalinizm terimi Bat›’dakine nazaran daha dar bir anlam
kazanm›ﬂ bulunmaktad›r: olgunun siyasi cephesinin vurgulanmas› ve belirgin bir olumsuz nüans söz konusudur.
Sovyet sonras› Rus tarihçili¤ini örnekleyen üç tarih kitab›ndan edinilen izlenimlerimizi ﬂu tespitlerle özetleyebiliriz. Birincisi, günümüz Rus tarihçili¤inin Stalin dönemi de¤erlendirmesinde esas olarak Bat› biliminin teorik birikimine yasland›¤› ve Bat›l› tespitleri benimsedi¤i söylenebilir. Ayn› zamanda Rus tarihçilerin Bat›’daki analizin çeﬂitlili¤ini ve hareketlili¤ini pek yans›tmad›¤›, daha düz, sabit ve kat› anlay›ﬂ sergiledikleri gözlenmektedir. Bat›’da geliﬂtirilen totaliterlik modelini Rus tarihçili¤i Stalinizm konusunda tart›ﬂmas›z nihai tespit olarak benimsemiﬂ bulunmaktad›r. Bat› bilim dünyas›n›n bu modeli uzun süredir sorgulamas› ve baz› önemli ilaveler ve düzeltmeler getirerek geliﬂtirmeye çal›ﬂmas› söz konusuyken, Rus tarihçili¤inin böyle bir çabaya girmedi¤ini, totaliter modeli belirli ana hatlar›yla statik biçimde kullanmakla yetindi¤ini görüyoruz. Rus tarihçili¤i taraf›ndan Sovyet sonras› dönemin ilk y›llar›nda üretilen Stalinizm yorumu oldukça sorgulay›c›, tarafs›z, çok yönlü ve sentezci bir görüntü arz etmiﬂken, birkaç y›l sonras›nda yorum daha düz bir hâle gelmiﬂ ve daha tek yönlü, olumsuz yönlere vurgu yapan, neredeyse tüm sorumlulu¤u Stalin’in ﬂahs›na yükleyen ve olgunun
toplumsal vb. kökenlerinin üzerinde durmaya, do¤as›n› sorgula-

maya gerek duymayan, sert ve kesin bir anlat›m tarz› benimsenmiﬂtir. Bat› bilimi Stalinizm yorumunu zenginleﬂtirmeye devam
ederken ve hâlâ tart›ﬂmaya aç›k noktalar bulup ç›kar›rken, Rus
tarihçili¤inde ﬂu an için konuya son söz söylenmiﬂ ve art›k tüketilmiﬂ gözüyle bak›ld›¤›n› düﬂündüren bir duruﬂ söz konusudur.
Rus tarih biliminde ﬂu an için genel olarak sosyalist geçmiﬂe olumsuz bak›ﬂ›n hakim olmas›n›n bunda büyük ölçüde etkili
oldu¤u tahmin edilebilir. Sosyalist geçmiﬂe iliﬂkin bu olumsuz
tutumdan ve Marksizme geçersizli¤ini ispatlam›ﬂ bir teori gözüyle bak›lmas›ndan ötürü, Stalinizm miras›n›n sosyalist teori
ve pratik için anlam› gibi Rusya’n›n d›ﬂ›ndaki solcu çevreleri
meﬂgul eden meselenin de Rusya’n›n gündeminde yer almad›¤›n› gözlemliyoruz. Bununla birlikte Stalin’in tarih biliminde sert
bir dille yerilmesinin Rusya toplumunun baz› kesimlerinde hakim duruma gelen popüler tasavvurlarla belirgin tezat oluﬂturdu¤u dikkat çekmektedir. Bütün bu belirtilen hususlardan görüyoruz ki, Rusya’da Stalinci geçmiﬂi - ve genel olarak Sovyet geçmiﬂi - sorgulama ve özümseme süreci ﬂu an sorunlu bir merhaleye gelmiﬂ durumdad›r. Günümüz Rusya toplumu, Sovyet geçmiﬂi konusunda genel olarak ilgisizlik ve ayn› zamanda kimi hususlar›n abart›larak alg›lanmas› ﬂeklinde beliren, dengeden uzak
ve duygusal (sosyalist hayattan b›kk›nl›k, ayn› zamanda kapitalist düzene geçiﬂ sürecindeki bocalamalar, kimlik bunal›mlar›,
milliyetçi özlemler gibi etkenlerle ﬂekillenen) bir tutum içerisindedir. Böyle ﬂartlar alt›nda günümüz Rus resmî tarihçili¤i, Stalinizm yorumunda perestroyka döneminde benimsenen tezlerle
yetinmiﬂ ve bu noktada duraksam›ﬂ görünmektedir.

64 S. A. Kuznetsov, ed., Sovremenn›y Tolkov›y Slovar’ Russkogo Yaz›ka,

Sankt-Petersburg: “Norint”, 2001, s. 789-790 (sözlü¤ün içeri¤i 90 bin kelime). Rusya’da hem günlük hayatta, hem bilimsel yaz›larda Stalinizm kelimesinin yan› s›ra bir de Stalinﬂçina kelimesi kullan›lmaktad›r; anlam›nda belirgin bir yerme nüans› hissedilen bu kelime sözlü¤e al›nmam›ﬂt›r.
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3. Türkiye’de Stalinizm Meselesi
Yaz›m›z›n bu bölümünde önceki iki bölümde yapt›¤›m›z gibi tarihçilik alan›ndaki geliﬂmelere yo¤unlaﬂabilmemiz pek
mümkün görünmemektedir, çünkü Türkiye’de Sovyetler Birli¤i
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konusunda verimli ve tahlil aç›s›ndan hareketli, özgün bir tarihçili¤in varl›¤›ndan söz etmek zordur. Baz› koﬂullardan dolay›, Türkiye’de Sovyet araﬂt›rmalar› Bat›’daki gibi kurumsallaﬂan
ve düzenli biçimde yürütülen bir akademik u¤raﬂ alan› olarak
var olmam›ﬂt›r. Üstelik 1930’lardan sonra Türk-Sovyet iliﬂkilerinin bozulmas›n›n ve so¤uk savaﬂ ortam›n›n ideolojik atmosferinin de Sovyetler konusunun akademik düzeyde verimli iﬂlenememesinde etkili oldu¤unu söyleyebiliriz. Ayr›ca, ö¤retimine
önem verilmeyen Rusçan›n araﬂt›rmac›lar için dil engeli teﬂkil
etmiﬂ olmas›n› da unutmamak gerekir.
Sovyetler Birli¤i y›k›l›p so¤uk savaﬂ›n sona ermesinin ard›ndan ortaya ç›kan koﬂullarda Türkiye’de Rusya ve Sovyet araﬂt›rmalar› konusunda olumlu geliﬂmelerin gözlendi¤i söylenebilir.
Rusya üzerine araﬂt›rmalar›n say›ca artmas›n›n yan› s›ra bunlar›n
aras›nda Rusça kaynaklar› daha geniﬂ kullanan ve olgulara tarafs›z yaklaﬂ›m› benimseyen araﬂt›rmac›l›k örneklerinin de ço¤almaya baﬂlamas› söz konusudur. Fakat ﬂimdilik bunlar›n say›s›
yeterli olmaktan uzakt›r. Daha yap›lacak çok iﬂ vard›r.
Yukar›da sayd›¤›m›z etkenlerden dolay›, Türkiye’de Sovyetler Birli¤i ile ilgili konularda özgün analitik çal›ﬂmalar›n azl›¤›
ile nitelenen bir durum oldu¤unu söyledik. Peki özgün bilimsel
çal›ﬂmalar›n yerini neler doldurmuﬂ, Sovyetler konusundaki bilgiler nereden, hangi kaynaklardan edinilmiﬂ, Sovyetler konusundaki tasavvur nas›l oluﬂturulmuﬂtur? Bu sorular› sorarak,
Sovyetler konusundaki mevcut Türkçe literatürü s›n›fland›rmaya, esas e¤ilimleri belirlemeye çal›ﬂal›m.
So¤uk savaﬂ döneminde Sovyetler konusundaki bilgiye genellikle Bat›l› kaynaklar vas›tas›yla ulaﬂ›ld›¤›n› görüyoruz.
1990’lar öncesi literatüründe çeﬂitli Bat› dillerinden tercüme edilen eserlerin a¤›rl›kta oldu¤u hemen göze çarpar, ayr›ca bu dönemde yaz›lan Türkçe eserlerin de ço¤unlukla sadece Bat›l› kaynaklar› esas ald›¤› ve Bat›l› yorumu aktarmakla yetindi¤i gözlen-

mektedir. Sovyet kaynaklar›ndan da yararlanan az say›daki çal›ﬂ-
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malar daha ziyade sol görüﬂlü yazarlar taraf›ndan ele al›nm›ﬂt›r.65
Sovyetler konusunda so¤uk savaﬂ döneminde yaz›lan
Türkçe literatürde genel bir özellik olarak, belli görüﬂ kal›plar›n› savunan tepkisel içerikli eserlerin ço¤unluk teﬂkil etti¤i
dikkati çekmektedir.66
Stalinizm konusunun Türkiye’de Bat›’daki anlam›yla kronolojik ve olgusal bütünlük içinde tan›mlan›p kavranmas› söz konusu
de¤ildir. Bunu Stalinizm teriminin pek kullan›lmad›¤›ndan, kullan›ld›¤› zaman da dar siyasi anlam (bask› rejimi) arz etti¤inden anlayabiliyoruz. Do¤rudan Stalin’i ve dönemini konu alan eserlerin
65 Bunlara örnekler: Türkkaya Ataöv, Sovyet Rusya’da ‹ﬂçilerin Bugünkü

Durumu. ‹ﬂçinin Parti, Devlet ve Sendikalarla Münasebeti, Ankara: Ajans
Türk Matbaas›, 1960; Türkkaya Ataöv, Sovyetler Birli¤i Devlet ‹daresi,
Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay›nlar›, 1961;
Yalç›n Küçük, Endüstrileﬂme Sürecinin Temel Sorunlar›: Sovyet Deneyimi,
1925-1940, ‹stanbul: Bilim Yay›nlar›, 1975; Yalç›n Küçük, Sovyetler Birli¤i’nde Sosyalizmin Çözülüﬂü, ‹stanbul: Tekin Yay›nevi, 1991; Stefanos
Yerasimos, Türk-Sovyet ‹liﬂkileri, Ekim Devrinden Millî Mücadeleye, ‹stanbul: Gözlem Yay›nlar›, 1979. Bunlar›n d›ﬂ›nda bir de Akdes Nimet
Kurat’›n Rusya Tarihi: Baﬂlang›c›ndan 1917’ye Kadar, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1948 ve Türkiye ve Rusya: XVII. Yüzy›l Sonundan Kurtuluﬂ
Savaﬂ›na Kadar Türk-Rus ‹liﬂkileri (1798-1919), Ankara: AÜDTCF, 1970
adl› eserleri zikredilmelidir; Rusça kaynaklara da dayanan titiz çal›ﬂma
ürünü olan bu iki kitapta yazar›n koydu¤u kronolojik çerçeve içinde
Stalin’in ilk Sovyet dönemi faaliyetlerinden de söz edilmektedir.
66 Taha Akyol, 1976 y›l›nda bununla ilgili ﬂöyle bir tespitte bulunmuﬂtur:

“Türkiye’mizde kalk›nma, hayat tarz›, d›ﬂ siyaset ve bir bütün olarak
ideoloji münakaﬂalar›, 1960’dan beri önemli bir kesafet kazanm›ﬂt›r. Bu
münakaﬂalarda, gerek sosyalist, gerek Bat›c› ve gerekse milliyetçi fikir
çevrelerinde, Sovyet sisteminden çok bahsedilmiﬂtir. Buna ra¤men, Sovyetler Birli¤i hakk›nda Türkiye’de ciddi bir araﬂt›rma yay›mlanmam›ﬂ,
Sovyet realitesi ço¤unlukla - öven veya yeren - bir his plan›nda ve sloganlar seviyesinde ele al›nm›ﬂt›r.” (Taha Akyol, Sovyet Rus Stratejisi ve
Türkiye, ‹stanbul: Ötüken Yay›nlar›, 1976, s. 5).
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say›s› azd›r.67 Bunlar›n d›ﬂ›nda Stalin hakk›ndaki bilgi ve de¤erlendirmelere Sovyetler Birli¤i ile ilgili konulardan bahseden eserlere rastlamaktay›z. Bu tür eserler aras›nda özellikle Sovyetler Birli¤i’ndeki Türk halklar›n›n durumunu inceleyen ve bu ba¤lamda
Stalin dönemindeki Sovyet iç politikalar›ni tasvir eden Türkoloji
çal›ﬂmalar› dikkat çeker. Türkiye’de Sovyetler konusundaki tarihçilik çal›ﬂmalar›n›n esas olarak Türkologlar taraf›ndan yap›ld›¤›n›
ve Türkologlar›n bak›ﬂ›n›n Sovyetler konusundaki tasavvurlar›
ﬂekillendiren baﬂl›ca etken oldu¤unu söyleyebiliriz.
Türkoloji literatürünün d›ﬂ›nda, Stalin dönemindeki uygulamalar›n belli yönlerine odaklanan iki grup eser daha vard›r: 1.
Stalin’in iktidar› alt›nda gerçekleﬂen ekonomik ve toplumsal
dönüﬂüme odaklanan ve bu dönüﬂümü Türkiye için faydal› fikirler verebilecek bir kalk›nma modeli olarak ele alan eserler; 2.
Sovyet-Türk iliﬂkilerini inceleyen eserler. ‹kinci gruptaki eserlerde Stalin genellikle Sovyetlerin II. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra
Türkiye’den Bo¤azlarda üs ve toprak taleplerinde bulunmas›na
iliﬂkin olarak dile getirilir.
Bu üç grup eseri daha yak›ndan incelemeye baﬂlamadan önce,
ﬂu önemli husus belirtilmelidir: Tarihçilik alan›nda Stalinizm olgusunun do¤rudan incelenmemesine ve buna ba¤l› olarak Stalinizm
kavram›n›n da tarih terimi olarak kullan›lmamas›na karﬂ›t olarak,
tarih disiplini d›ﬂ›ndaki alanlarda ve özellikle solcu hareketin siyasi polemi¤inde Stalin figürü ciddi ideolojik tart›ﬂma konusu olmuﬂtur.68 Türkiye ﬂartlar›nda kendine özgü kimi özellikler kaza-

nan bu ideolojik tart›ﬂma ortam›nda Stalinizm kavram› s›kça dile
getirilmiﬂ ve kimileri taraf›ndan radikal bir söylem içinde sloganlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.69 Türkiye’de solculuk hareketinin geliﬂme özellikle-

67 Tespit edebildi¤im kadar›yla, Stalin henüz iﬂbaﬂ›ndayken kaleme al›nan

eserler aras›nda iki Stalin biografisi mevcuttur. Bunlar›n ikisi de, çeﬂitli kaynaklardan al›nan bilgilerin derlemesi ﬂeklindedir: Haydar Rifat, Stalin, ‹stanbul: ﬁirketi Mürettibiye Matbaas›, 1933) (Haydar Rifat (1887-1942), ünlü
avukat, yazar ve yabanc› edebiyatlardan birçok önemli eseri Türkçeye kazand›ran çevirmendir.) ve ‹. K. (hzl.), Stalin, ‹stanbul: Hilmi Kitabevi, 1943.
68 Sovyetler Birli¤i’nde ölümünden sonra “ﬂahsiyet kültü” ile suçlanarak

yerilmesinden sonra dünya solculu¤unda Stalin konusunda birbirine
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karﬂ›t iki duruﬂ belirmiﬂtir. Stalin’in karﬂ›tlar› onu ideolojik dogmatizme
sebebiyet vermekle, bürokratik sistem yaratarak sosyalizmi özünden
sapt›rmakla suçlarken ve gayri insani zorba metodlar› dolay›s›yla k›narlarken; savunucular›, Stalin’in bütün yapt›klar›n›n isabetli ve sosyalizmin nihai hedeflerine uygun, zorba metodlar›n›n ise kaç›n›lmaz ve gerekli oldu¤unu söyleyerek Stalin’i “sosyalizmin kurucusu ve savunucusu” olarak yüceltmiﬂler, Stalin sonras› Sovyet yönetimini “revizyonizm”le suçlam›ﬂlard›r. Solculu¤un içinde Stalin konusundaki karﬂ›tl›¤›n Sovyetler Birli¤i çözüldükten sonra da dinmedi¤ini ve hatta kimi yeni nüanslar kazanarak daha da ﬂiddetlendi¤ini görüyoruz. Eskiden beri
Stalin’e karﬂ› olan ve Stalinizmi “bürokratik diktatörlük” olarak tan›mlayan solcular taraf›ndan Sovyet tecrübesi kusurlu oluﬂu art›k tarih taraf›ndan ispatlanm›ﬂ olan çarp›k bir sosyalizm deneyi olarak görülmektedir. Stalin yanl›lar› ise perestroykan›n “sosyalizme ihanetini” lanetlemektedirler. Sonuç olarak, Stalinizm meselesinin solculuk hareketi içinde gergin çat›ﬂma ortam› yaratm›ﬂ oldu¤u vurgulanmal›d›r. Bu çat›ﬂma
ortam› içinde Stalinizm kavram›n›n farkl› anlamlar kazand›¤›n› ve buna
ba¤l› olarak iki türlü Stalin imaj›n›n ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz.
69 Stalin karﬂ›t› söylemin örnekleri için bk: Murat Belge, Sosyalizm, Türki-

ye ve Gelecek, ‹stanbul: Birikim Yay›nlar›, 1989; Tar›k Ziya Ekinci, Sol Siyaset Sorunlar›: Türkiye ‹ﬂçi Partisi ve Kürt Ayd›nlanmas›, ‹stanbul: Cem
Yay›nevi, 2004. Stalin yanl›s› söylemin örnekleri için bk. C. Hekimo¤lu,
Stalin’i Anlamak, ‹stanbul: Gelenek, 1998; Stalin Üzerine Gerçekler, hzl.
Alman Komünist Partisi (Marksist-Leninist), çev. Ümit Koﬂan, ‹stanbul:
Yediveren Yay›nlar›, 2002. Savunucular› aras›nda Stalin’in özellikle iradeci eylemcili¤inin be¤enildi¤i ve onun belli hedefe kilitlenen ve bu hedefe ulaﬂma u¤runa her yöntemi mubah sayan ac›mas›z ve zorba eylem
tarz›n›n “devrimci eylem” kavram›na örnek bir kal›p olarak görüldü¤ü
anlaﬂ›lmaktad›r. Bu husustan hareketle, kimi çevrelerde “Stalincilik”
kavram›n›n y›k›c›l›kla özdeﬂleﬂen bir “devrimcilik” olarak alg›land›¤›
gözlemlenmektedir. Örne¤in, Stalin yanl›s› bir grubun internette yay›mlad›¤› bir metinde (http://istanbul.indymedia.org/news/2005/11/81622.php)
yer alan baz› ifadeler bu yönden dikkat çekicidir. “Stalinist eylemlili¤in
gerekleri ve prati¤e dair” diye bir baﬂl›k atan ve bu baﬂl›k alt›nda Staliniz-
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rini, ald›¤› biçimlerini ve toplumsal arenadaki durumunu (özellikle bölücü terör eylemleri yapan gruplar›n kendilerini Marksist-Leninist bir söylemle ifade etmesini) hesaba katarsak, Türkiye’de Stalin ve Stalinizm kelimeleri ile ilgili popüler ça¤r›ﬂ›mlar›n ve tepkilerin (Stalin’in ad›n›n bile an›lmas›na tepki gösterme ya da tam tersi Stalin’i slogan yapma) do¤as›n› daha iyi anlayabiliriz.
Stalin dönemine iliﬂkin konular› iﬂleyen literatürü ele alarak, buradaki konu kümelerini ve yaklaﬂ›mlar› baz› somut örneklerle inceliyelim.
1. Stalinci kalk›nmay› inceleyen eserler: Türkiye’de 1930’lu
y›llar, ekonomik kalk›nma yöntemlerinin yo¤un tart›ﬂ›ld›¤› ve bu
ba¤lamda devletçilik ilkesinin a¤›rl›k kazand›¤› bir dönem olmuﬂtur. Bu ortamda Rusya’da eﬂ zamanl› olarak gerçekleﬂen Stalinci
dönüﬂümün Türkiye’de ilgi ile izlendi¤i ve bu dönüﬂümün bir
kalk›nma ve gerili¤i yenme modeli olarak tahlil edilerek baz› yönlerinden esinlenildi¤i söylenebilir. 1930’lu y›llar›n baﬂ›nda yay›mlanan Kadro dergisi bu konuda özellikle dikkat çeker. Bu dergi ile
temsil edilen siyasal ak›m, iradeci kalk›nma fikrini otoriter devletçilik ilkesi çerçevesinde sistemli biçimde savunmuﬂtur. Türkiye’de kalk›nma meselesinde önceli¤in tar›ma m›, sanayiye mi verilece¤i tart›ﬂmas› ortaya ç›km›ﬂken, Kadro dergisi yazarlar›, planl› bir sanayileﬂme hamlesinin gere¤ini ve bunun “ordulaﬂm›ﬂ millet nizam› içinde”, topyekûn bir mobilizasyonla mümkün olaca¤›n› vurgulam›ﬂlard›r. Kadro ak›m› için devletçilik, sadece bir iktisadi kalk›nma yöntemini de¤il, ayn› zamanda bir siyasal örgütlenme ve yeni kültürel-toplumsal oluﬂum ilkesini teﬂkil etmiﬂtir.70
mi kendi “devrim stratejileri” olarak benimsediklerini ve Stalinizme “istem d›ﬂ› ba¤›ml›l›k” duyduklar›n› belirten yazar›n, Stalinizm kavram›n›n
anlam›n› “militanl›k ruhu”, “yaﬂama müdahaleci davranmak”, “isyan ve
inat” gibi kavramlarla belirledi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
70 Ahmet ‹nsel, “Milliyetçilik ve Kalk›nmac›l›k”, Modern Türkiye’de Siyasi

Düﬂünce, C. 4 (Milliyetçilik) ‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2002, s. 770.
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Türkiye’ye özgü kalk›nma yöntemi aray›ﬂlar› içinde Stalinci
dönüﬂümün kimi yönlerini irdeleyen yaz›lar›n d›ﬂ›nda, söz konusu dönüﬂümü bir bütün hâlinde ve do¤rudan konu edinen iki
gezi yaz›s› dikkate de¤erdir. 1930’lu y›llar›n baﬂ›nda kaleme al›nan bu iki eser, Rusya’da yaﬂananlar› s›ca¤› s›ca¤›na aktarmas›
ve olup bitenlerin en karakteristik özelliklerini yakalamaya gayret etmesi bak›m›ndan ilginçtir. Bunlardan birincisi,71 yazar›n
Stalin Rusya’s›na 1930 y›l›nda (yani birinci beﬂy›ll›k plan›n tatbik edildi¤i s›rada) yapt›¤› gezisinden izlenimlerine dayanmaktad›r. Falih R›fk›, Türkiye ile Rusya aras›ndaki baz› tarihî benzerliklere ve Atatürk devrimi ile Rus devriminin hedeflerindeki
paralelliklere dikkat çekerek,72 Stalin Rusya’s›nda o dönem sürmekte olan h›zl› ekonomik ve toplumsal de¤iﬂimden Türki1932-1934 y›llar› aras›nda toplam 36 say› yay›mlanan ayl›k fikir dergisi
ile temsil edilen Kadro hareketinin tarihî ve fikrî özellikleri oldukça detayl› bir ﬂekilde araﬂt›r›lm›ﬂ durumdad›r: Merdan Yanarda¤, Türk Siyasal
Yaﬂam›nda Kadro Hareketi, ‹stanbul: Yalç›n Yay›nlar›, 1988; Naci Bostanc›, Kadrocular ve Sosyo-Ekonomik Görüﬂleri, Ankara: Kültür Bakanl›¤›,
1990; Faik Ertan Temuçin, Kadrocular ve Kadro Hareketi: Görüﬂler, Yorumlar, De¤erlendirmeler, Ankara: Kültür Bakanl›¤›, 1994; Mustafa Türkeﬂ, Ulusçu Sol Bir Ak›m: Kadro Hareketi, 1932-1934, Ankara: ‹mge Kitabevi Yay›nlar›, 1999; George Harris, The Communists and the Kadro Movement: Shaping Ideology in Atatürk’s Turkey, ‹stanbul: ‹sis Yay›mc›l›k,
2002; ‹lhan Tekeli, Selim ‹lkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü: Kadrocular ve
Kadro’yu Anlamak, ‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 2003.
71 Falih R›fk›, Yeni Rusya, Ankara: Hakimiyeti Milliye Matbaas›, 1931. Fa-

lih R›fk› (1894-1971), gazeteci, edebiyatç› (daha ziyade gezi yaz›lar›yla
tan›nm›ﬂt›r), milletvekili, Atatürk reformlar›n›n ateﬂli savunucusudur.
72 Falih R›fk› bunu ﬂöyle ifade etmektedir: “Ruslar büyük halk y›¤›n› için-

de komünizm gibi yep yeni bir müesseseyi yerleﬂtirme¤e çal›ﬂ›yorlar;
Türk ink›lab› da t›pk› onun gibi ﬂarkl› bir halk y›¤›n›n›n içine garpç›l›k
müessesini sokuyor. Geniﬂ kalabal›¤› az zamanda yetiﬂtirmek, terbiye
etmek, yeni müesseseye al›ﬂt›rmak için her iki ink›lab›n metotlar›nda ve
tecrübelerinde birbiri için dersler bulunabilir.” (s. 16.)
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ye’nin alabilece¤i derslerin oldu¤unu söylemekte ve dikkate al-

Ayn› dönemi tasvir eden di¤er bir yazar,74 Falih R›fk› gibi belirgin bir ders alma amac› gütmese de,75 onun da Rusya’daki baz› yeni geliﬂmelerden olumlu izlenimler edindi¤i ve özellikle
emek, e¤itim ve kültür alanlar›ndaki yenilikleri ve endüstrileﬂme
ile k›rsal kesimdeki dönüﬂümü dikkate de¤er buldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.76 Falih R›fk›, Stalin ad›n› pek anmazken, Sadri Etem
Ertem, Rusya’da gözlemledi¤i geliﬂmelerde Stalin’in rolüne dik-

maya de¤er buldu¤u hususlar›n üzerinde durmaktad›r.73
73 Falih R›fk›’n›n övgü ile söz etti¤i hususlar ﬂunlard›r: bilime ve sanata ve-

rilen önem; e¤itimin halk›n koﬂular›na ve alg›lama düzeyine uygun yenilikçi yöntemlerle yürütülmesi; çoçuklar›, gençli¤i ve kad›nlar› toplumsal hayata sokma yönünde at›lan ad›mlar; disiplini ve ilkelere ba¤l›l›¤› sürekli canl› tutmak için baﬂvurulan yollar (birbirini kontrol ve kendini kontrol, tenkit ve münakaﬂa yöntemleri, kitlesel propaganda vb.;
köyde kollektifleﬂme ile gelen de¤iﬂim vb. Kitapta Komünist Rusya idealize edilmiﬂtir: Falih R›fk›, Rus komünistleri “›st›rap çeken, çal›ﬂan,
ideal ve halk için didenen insanlar” olarak tan›mlar (s. 15.); “istiklal metotlar›n›n ve büyük halk heyecan›n›n kudretinden” bahseder (s. 166).
Gezi dönüﬂünde kendini “sanki büyük bir ihtilal yat›mektebindenden”
ç›km›ﬂ olarak hisseden ve “Rusya’n›n ç›plak ve yanm›ﬂ surat›n›n, ya¤l›
meﬂin ve eski kasketinin” romantik cazibesinin etkisi alt›nda bulunan
Falih R›fk›, kitab›na ﬂu cümlelerle son verir: “Rusyan›n heyecanl› inﬂa
havas›ndan sonra, somurtmuﬂ Varﬂova ve art›k yüzü gülmeyen Viyana,
insan›n kalbine bir ﬂüphe ateﬂi sokuyor: Nereye gidiyoruz?
‹ki büyük tecrübe, biri garp Avrupa’s›n›n bitmiﬂ tecrübesi, biri Rusya’n›n baﬂlam›ﬂ tecrübesi, fakat ikisine de yüz milyonlarca insan›n hayat
ve kaderi ba¤l›d›r. Biz her iki alemin tecrübesinden ders alacak milletler
aras›nda bulunuyoruz. Ne s›n›f kavgas› aras›nda bocalamaktay›z, ne s›n›f diktatöryas›na ihtiyac›m›z var.
Rusyadan ben bir ders getiriyorum: Bu ders, Türk ihtilalini organize etmek, yeni gençli¤i yetiﬂtirmek ve Türk cemiyetini birkaç hamlede terbiye etmek usulleridir.”
Falih R›fk›’n›n Yeni Rusya kitab›nda savundu¤u görüﬂleri olumsuz de¤erlendiren ve Falih R›fk›’n›n “otoriter hatta totaliter bir sistemin özlemi içerisinde” oldu¤unu ileri süren bir de¤erlendirme için bk. Sina Akﬂin, “Falih R›fk› Atay’›n Atatürk Dönemi Gezi Kitaplar›nda Ulusçu Ö¤eler”, Tarih ve Milliyetçilik I. Ulusal Tarih Kongresi (30 Nisan-2 May›s
1997) Bildiriler, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, s.
99-103. Akﬂin’e göre, Falih R›fk›’n›n tutumu, o dönemdeki Türk ayd›nlar›n›n Dünya ekonomik bunal›m› ve Serbest F›rkan›n baﬂar›s›zl›¤› yüzünden yaﬂad›¤› ﬂoka ba¤lanmal›d›r, bu ﬂoktan dolay› kimi ayd›nlar geçici olarak demokrasiye s›rt çevirmiﬂlerdir, fakat sonuç itibar›yla Atatürk bu ayd›nlar›n fikirlerine önem vermemiﬂtir.
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74 Sadri Etem Ertem, Sovyet Rusya Hat›ralar›m: Sovyet Rusyas›n›n Sosyalist

‹nﬂas›, Huduttan Moskova’ya Kadar Müﬂahadeler, Tarihin Anlatt›klar›,
Söylenenlerdeki Hedefler, ‹stanbul: Tarih ve Toplum Kitapl›¤›, 1989)
(1932 y›l›nda yap›lan gezinin notlar›). Sadri Etem Ertem (1889-1943),
yazar ve milletvekilidir.
75 Ertem, “beﬂeriyetin geçirdi¤i nadir tecrübelerden biri” olarak tan›mlad›-

¤› Sovyet deneyi hakk›nda fikir edinmeyi amaçlam›ﬂt›r: “…Aya¤›m›n alt›ndaki toprak yepyeni bir dünyan›n denize uzanm›ﬂ son parças›yd›. Bu
parçada, burada esen rüzgarda, biraz ileride dalgalanan k›rm›z› bayrakta bir iddian›n kendine mahsus çeﬂnisi vard›. … Dünya en güç ﬂartlar
içinde kendini sosyal meselelerin halli için bir laboratuvar hâline koymuﬂ. Ben bu yeni tecrübelerden birini, Sovyet Rusya’daki laboratuvar
hayat›n› görme¤e gidiyorum.” (s. 14)
76 Ertem’in bu konulardaki duruﬂunu yans›tan birkaç al›nt› verelim: “Planlar

devresinde a¤›r sanayinin kuruldu¤unu ve memleketin hayat›nda gayet
ehemmiyetli bir platform vazifesini gördü¤ünü ve birçok yeni endüstriye
kumanda etti¤ini inkâra imkân yoktur.” (s. 72); “Bir oca¤›n kapa¤› aç›ld›¤›
zaman nas›l insan›n yüzüne alev s›cakl›¤› çarparsa, burada da iﬂin manevileﬂmiﬂ hüviyeti bir s›cak rüzgar gibi daha fabrika kap›s›nda asab›n›za çarpar.” (s. 82); “Kulüplerde bir nevi okuma aﬂk›, okuma Stehanovculu¤u peyda olmuﬂ. Ben kulübün faydas›n› sormaya lüzum görmedim, çünkü buralarda, kulüplerdeki kesif hayat›n eserlerini gördüm. Kulüplere devam ederek kültürünü adamak›ll› ilerleten adamlar vard›r. Filhakika, fabrika kulüpleri bir mektep vazifesini görüyor ve tekni¤i sevmek sanat›n› ö¤retiyor.” (s.
85); “Eski rejimin safras› Mujikti, yeni rejimin inﬂa malzemesi kolhozcu insand›r”; “sovhozun horozu makinalaﬂm›ﬂ, elektriklenmiﬂ, çelikleﬂmiﬂtir. …
Böylece binlerce adam› aylarca u¤raﬂt›ran iﬂ birkaç hafta içinde birkaç makinist ve yard›mc›s›n›n gayreti ile bitirilir. Bu geniﬂ sahada 200-300 bin hektar kadar geniﬂ olan bu k›rlarda insana rast geliﬂ bu sebepten nadirleﬂir. Rast
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kat çeker ve bu geliﬂmelerin Sovyet ihtilalinin istikrar kazand›¤›
son safhay› oluﬂturdu¤unu tespit eder.77
Atatürk döneminden sonra Stalinci kalk›nma modelinin
1960’l› y›llar›n baﬂ›ndan itibaren geliﬂen solcu hareket içinde
gündeme geldi¤ini görüyoruz. Türk ayd›nlar›na sol ideolojilerin
Türkiye’nin “geri kalm›ﬂl›¤›n›” anlama ve bundan kurtulma yollar›n› arama yöntemi olarak cazip göründü¤ü belirtilebilir. Türkiye’deki solcular için sanayileﬂme, h›zl› ekonomik kalk›nma,
emperyalist devletlere ba¤›ml›l›ktan kurtulma hedefleri öncelikli hâle gelmiﬂtir;78 Stalinci kalk›nma modeline de bu zeminde il-

gi duyulmuﬂtur. Sovyetlerdeki endüstrileﬂme sürecini enine boyuna inceleyen Yalç›n Küçük’e ait iki eser,79 meselenin dönemin
sol çevrelerince nas›l ele al›nd›¤› konusunda fikir vermektedir.
Bu eserlerde sonuç itibar›yla Sovyet kalk›nma modelini do¤rulama amac›n›n güdüldü¤ünü görüyoruz.80 Küçük, Sovyet deneyimi üzerinden sanayileﬂme ve ekonomik kalk›nma sorununa iliﬂkin genel teorik saptamalara ulaﬂmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Sovyet kalk›nmas›n›n geliﬂme çizgisi akt›r›l›rken, Stalin’in fikirleri ve hareketleri s›kça zikredilmekte ve o, ﬂartlara göre isabetli ve ileri
görüﬂlü kararlar veren bir lider olarak sunulmaktad›r.81

geldi¤iniz insanlar k›sa kollu meﬂin ceket giymiﬂ gençlerdir. Bunlar size bir
köylüden ziyade sporcu hissini verir. Hoﬂ burada iﬂ de spor müsabakalar›na benzer bir hal alm›ﬂt›r. Çünkü çok iﬂ görenlerin isimleri, resimleri kulübün odas›na as›lacakt›r ve resimleri gazetelerde bas›lacakt›r” (s. 86-87); “Liberal memleketlerin ﬂartlar›, fabrikalar› ﬂehirlere, ziraat› k›rlara do¤ru da¤›t›r. Halbuki bu suretle fabrika k›rlara do¤ru da¤›l›yor. Bu yüzden ﬂehir ve
k›r tezad› büyük vehametini, dehﬂetini kaybediyor.” (s. 92).

79 Yalç›n Küçük, Planlama, Kalk›nma ve Türkiye, 2. bs., ‹stanbul: Bilim Ya-

77 Ertem bunu ﬂu ﬂekilde aç›klar: “Birçok münevverleri hâlâ, tezaddan te-

zada düﬂüren realite nas›l meydana ç›kt›? Sovyet hududlar›ndan her insan›n kendi kendine halletme¤e mecbur oldu¤u muamma budur. Bir sürü arz dereceleri, birkaç düzine tul daireleri üstüne yaslanan 180 milyonluk insan› çerçeveleyen, bunlar›n mant›¤›n›, dünya görüﬂünü halkeden ﬂey cidden izaha de¤er.
Kitap sahifelerinden tarlalara, binalar›n temellerine ve ﬂehirlerin yap› ve
düﬂünce tarz›na intikal eden nazariye 1917’den itibaren merhale merhale tahakkuk etmiﬂtir. Marx tasavvur etti¤i dünyaya insanlar›n nas›l girece¤ine anlatmam›ﬂt›. 1917 ihtilali ile Lenin buna tasavvur edilen ﬂekiller haricinde bir renk verdi. Bir memleketin yapaca¤› bir ihtilalle yolun
aç›labilece¤i tecrübesine giriﬂildi.
Baﬂlayan ihtilal, Stalin usulüyle inﬂa devresine girdi. Nazariye, hareket,
istikrar… üç vas›fla ay›rabilece¤imiz bu safhalar bugünkü Sovyet Rusya’n›n k›sa tarihini teﬂkil eder.” (s. 67-68).
78 Sabri Sayar›, “So¤uk Savaﬂtan Sonra Türk Ayd›nlar›”, Türk Ayd›n› ve

Kimlik Sorunu içinde, hzl. Sabahattin ﬁen, ‹stanbul: Ba¤lam Yay›nlar›,
1995, s. 409-414.
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y›nlar›, 1975) (1. bask›s› 1971’de yap›lm›ﬂt›r) (Küçük, Türkiye’deki kalk›nmay› iﬂlerken Sovyet kalk›nma modeline büyük yer ay›rmaktad›r.);
Yalç›n Küçük, Endüstrileﬂme Sürecinin Temel Sorunlar›: Sovyet Deneyimi,
1925-1940, ‹stanbul: Bilim Yay›nlar›, 1975.
80 Sovyet Deneyimi eserini takdim eden notta yazar›n Sovyet endüstrileﬂ-

mesinin incelemesini “burjuva ekonomisinin bak›ﬂ aç›s›ndan de¤il, sosyalist ekonomi kuram›na göre” yapt›¤›, “Sovyet sanayileﬂmesini bir ekonomik ve siyasal yan›lg› olarak göstermeye çal›ﬂan tezleri çürütmeyi”
amaçlad›¤› belirtilir.
81 Örne¤in, baﬂlat›lan endüstrileﬂtirme hamlesinin tar›m sektöründe ko-

lektifleﬂtirmeyi zorunlu k›ld›¤› ileri sürülerek, bu çözüm yolunu Stalin’in bulmuﬂ oldu¤u vurgulanmaktad›r. (“Çözümü, M. Dobb’un deyiﬂiyle “temel sorunlara karﬂ› kuvvetli içgüdüsü” ile Stalin getirdi. Bu, kolektifleﬂtirme idi.” Planlama, Kalk›nma ve Türkiye, s. 189). Baﬂlang›çta
yumuﬂak metotlarla giriﬂilen kolektifleﬂtirme hareketinin çok geçmeden
bask›c› bir görüntü kazanmas›n›n, “Stalin’in özgürlük ve zorunluluk ikilisini çok iyi kulland›¤› biçiminde anlamak” gerekti¤i söylenmektedir
(age., s. 190) vb. Küçük, Stalin’in iktidar› alt›nda yaﬂanan dönüﬂümün
Sovyet sisteminin yap›s› için belirleyici oldu¤unu vurgular: “Sovyetlerdeki plan tart›ﬂmas›n› bitirirken neden hep 1930’lar al›nd›¤› bir soru
olarak akla gelebilir. Buna verilecek cevap k›sad›r: çünkü ilginç olan
otuzlar. Özellikle kalk›nma sorunu ile karﬂ› karﬂ›ya olan ülkeler için ilginç dönem 1930’lar. Ayr›ca, bugünkü düzeni belirleyen olgular da
otuzlarda geçer. Bu yüzdendir ki “Sovyet deneyi” denince övenin de
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Günümüzde Sovyetler Birli¤i’nin y›k›l›ﬂ›ndan sonra ortaya
ç›kan fikrî ortam içinde Sovyet deneyimine eleﬂtirel yaklaﬂan solcu ayd›nlar, bir kalk›nma modeli olarak Stalinci dönüﬂüme önem
atfetmenin bir yan›lg› teﬂkil etmiﬂ oldu¤unu belirtmektedirler.82
2. Sovyetler Birli¤i’ndeki Türklerle ilgili çal›ﬂmalar: Bu literatürün Türkiye’de yayg›nl›k kazanm›ﬂ olan bir Sovyet yorumunu temsil etti¤i belirtilmelidir. Özellikle Türkçü/milliyetçi çevreler taraf›ndan benimsenen ve Rus/Sovyetlerin zalim emperyalist politikalar›
temas›n› öne ç›karan bu yorumun biçimlenmesinde Rusya kökenli Türk ayd›nlar›83 faal ve belirleyici olmuﬂtur. Bu ayd›nlar, bir taeleﬂtirenin de akl›na 1930’lar gelir. 1960’lar olgun bir Sovyet düzeninin
sorunlar› bak›m›ndan ilginç. Ancak 1960’lar›n baz› sorunlar›n›n tohumunun 1930’larda at›lm›ﬂ oldu¤unu unutmamak gerek.” (age., s. 222).
82 Aﬂa¤›daki al›nt›, solcular›n bu kanad›n›n bu konudaki duruﬂunu özetle
aktarmaktad›r: “Osmanl› devleti kapitalist Bat› karﬂ›s›nda yenildikçe ve
geriledikçe, nas›l onlar gibi olabiliriz sorunu Osmanl› ayd›nlar›n›n temel
sorusu olmuﬂtur. Programlar hep bu soruya verilen cevaplara göre oluﬂmuﬂtur. Bu soruya verilen “Islahat”, “Meﬂrutiyet”, “Cumhuriyet”, “karma ekonomi”, “planl› ekonomi” vb. cevaplar önce muhalefetin sonra da
iktidarlar›n programlar› olmuﬂlard›r. 27 May›s sonras›nda bu soruya
“sosyalizm” cevab› verilmiﬂtir. Ama bu sosyalizm cevab› yanl›ﬂ bir sorunun cevab› oldu¤u kadar, çarp›lm›ﬂ sosyalizmi, kendisinden çok baﬂka
bir ﬂeyi, bir tür Stalinizmi içeren bir cevapt›r da. Sovyetler Birli¤i Stalin
döneminde geri bir ülke olmaktan ç›k›p bir sanayi ülkesi olman›n örne¤ini sundu¤undan, bunun yol açt›¤› yan›lsama sonucu, “sosyalizm” bir
kalk›nma yolunun ifadesi olmuﬂtur. Ama bu sosyalizm,... bürokratik,
çarp›lmaya u¤ram›ﬂ bir sosyalizmdir. … Sosyalizm bir bak›ma eﬂitlikçi
bir kalk›nma felsefesidir. Türkiye’de Stalinizm bu nedenle ayn› zamanda burjuva programlar karﬂ›s›nda ezilen s›n›flara ait bir program›n ilk
çocuksu, ütopik ifadesidir de. Bat› proletaryas›n›n ütopizm ad› alt›nda
yaﬂad›¤› aﬂamay› bizde, Stalinizm biçiminde yaﬂad›k. … Türkiye proletaryas›, Bat› proletaryas›n›n 150 y›l önce aﬂt›¤› ütopizm aﬂamas›n›, baﬂka koﬂullarda ve baﬂka bir biçimde yeniden yaﬂamak zorundayd›.”
(www.comlink.de/demir/biyograf/onsoz/onsoz02.htm).
83 Bunlar›n bir k›sm›n› Osmanl› döneminde okumak için ya da Rusya’da

1908 sonras› oluﬂan siyasi ortamdan kaçarak gelenler oluﬂturur, fakat ço-
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raftan, kendi halklar›n›n Rus emperyalizminden kurtuluﬂu ülküsünü savunmak için yürüttükleri süreli yay›nlarla, di¤er taraftan,
Türkiye’de Türkoloji disiplininin temelini kuran bilimsel faaliyetleri ile Türkiye’de Sovyetlerdeki Türklerin vaziyetine iliﬂkin bir fark›ndal›¤›n ve hassasiyetin oluﬂmas›nda ve Türk toplumunun
önemli bir k›sm›nda Sovyetler ve komünizm hakk›ndaki tasavvurun bu bak›ﬂ aç›s›yla biçimlenmesinde büyük rol oynam›ﬂlard›r.
Asl›nda bütün bu süreci Türkiye’de milliyetçi/Türkçü düﬂüncenin
geliﬂmesi çerçevesi içine yerleﬂtirerek bakmak do¤ru olacakt›r. Osmanl› devletinin son y›llar›nda ortaya ç›kan ve Osmanl› toplumundaki geleneksel Rus düﬂmanl›¤›ndan da etkilenmiﬂ olan Türkçü
hareket, “D›ﬂ Türkler”e - ki bu kavram esas olarak “Rusya’daki
Türkler” anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r - önem vermiﬂtir. Sovyet rejimi
idaresindeki D›ﬂ Türklere karﬂ› hissedilen ilgi ve yak›nl›k, bu çizginin bir devam›d›r. D›ﬂ Türkler konusundaki yaklaﬂ›m, so¤uk savaﬂ
dönemindeki yo¤un komünizm karﬂ›tl›¤› ile de örtüﬂerek Türkçü/milliyetçi hissiyat›n esas ö¤elerinden biri durumuna gelmiﬂtir.84
¤unlu¤u Sovyet rejiminden kaçarak çeﬂitli yollarla Türkiye’ye gelip yerleﬂenler teﬂkil eder. Birkaç›, 1920’li y›llar›n baﬂ›nda bizzat Atatürk taraf›ndan Türkiye’nin yap›lanmas›na katk›da bulunmak üzere davet edilmiﬂtir.
84 Türkçülük konusunda bk. Orhangazi Ertekin, “Cumhuriyet Döneminde Türkçülü¤ün Çatallanan Yollar›”, Modern Türkiye’de Siyasi Düﬂünce,
C. 4, Milliyetçilik, ‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2002) içinde, s. 345-387;
Günay Göksu Özdo¤an, “Dünyada ve Türkiye’de Turanc›l›k”, age., s.
388-405; Yüksel Taﬂk›n, “Anti-Komünizm ve Türk Milliyetçili¤i: Endiﬂe ve Pragmatizm”, age., s. 618-634. Rusya kökenli Türk ayd›nlar›n›n
Türkiye’deki faaliyetleri hakk›nda bk. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
Kuruluﬂ ve Geliﬂmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyas› Ayd›nlar› Sempozyumu Bildirileri (23-26 May›s 1996), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Türk
Dünyas› Araﬂt›rma Merkezi Yay›nlar›, 1996.; Füsun Üstel, “Türk Ocaklar› ve D›ﬂ Türkler”, Unutkan Tarih: Sovyet Sonras› Türkdilli Alan hzl. Semih Vaner, ‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 1997, s. 59-61; Gün Soysal, “Rusya Kökenli Ayd›nlar›n Cumhuriyet Dönemi Türk Milliyetçili¤inin ‹nﬂas›na Katk›s›”, Modern Türkiye’de Siyasi Düﬂünce, C. 4, Milliyetçilik, ‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2002, s. 483-504.
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Türkçü Sovyet yorumunun Rusya kökenli Türk ayd›nlar›n›n
bilgileri, deneyimleri ve yaklaﬂ›mlar› do¤rultusunda biçimlenmiﬂ
oldu¤unu belirttik. Stalinizm meselesinin bu çerçeve içinde nas›l
ele al›nd›¤› sorusuna gelirsek, bu konuda ﬂunlar söylenebilir: Rusya kökenli Türk ayd›nlar, millî az›nl›klar meselesi ba¤lam›nda Sovyetlerdeki iç politika konusuna odakland›klar› için, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel olmak üzere Sovyet hayat›n›n çeﬂitli boyutlar›ndan söz etmiﬂler ve dolay›s›yla, do¤rudan Stalinizm olgusunu
araﬂt›rmay› hedeflememelerine (ve Stalinizm tan›m›n› kullanmamalar›na) karﬂ›n bu olgunun kapsaml› bir tasvirini sunmuﬂlard›r.
Bu tasvirin baﬂlang›ç görüntüsü, Rusya kökenli Türk ayd›nlar› taraf›ndan 1930-1940’larda çeﬂitli Avrupa ülkelerinde ve k›smen Türkiye’de yürütülen süreli yay›nlarda ortaya ç›km›ﬂt›r.
Sovyet rejiminden kaçan Rusyal› Türk ayd›nlar, kendi halklar›n›n millî ba¤›ms›zl›k davas›n› savunmak ve Sovyet rejiminin iç
politikalar›n›n mahiyetini dünyaya duyurmak için 1920’li y›llar›n sonundan itibaren Avrupa’da süreli yay›n faaliyetlerine giriﬂmiﬂlerdir.85 Birbirleriyle iletiﬂim ve dayan›ﬂma içinde yürütülen

bu yay›nlar, genellikle ayl›k dergi ﬂeklinde ç›km›ﬂ ve çeﬂitli kay-

85 Rusya’daki millî az›nl›klar›n haklar›n› savunmak üzere 1928’de Paris’te

kurulmuﬂ olan Promete hareketinin 1940’a kadar süren Frans›zca yay›n›; Özbek as›ll› Mustafa Çokay’›n editörlü¤ünde Osmanl› Türkçesinde
yay›nlanan ve Türkistan’›n ba¤›ms›zl›¤› davas›n› savunan Yaﬂ Türkistan
ayl›k dergisi (1929-39, Fransa), daha sonra ayn› adla Almanya’da devam
etmiﬂtir; K›r›m Tatarlar›n› temsil eden Emel dergisi (1930-1940, Romanya); ‹dil-Ural Türklerini temsil eden Yeni Millî Yol (1928-1939, Almanya) ve Millî Bayrak (1935-1945, Uzak Do¤u); Azerbaycan Türklerini
temsil eden Kurtuluﬂ (1934-1939, Almanya); Kafkasya’n›n birli¤ini savunan ﬁimali Kafkasya (1934-1939, Polonya). Bu yay›nlar, Rusya’daki
Türk halklar›n›n Rusya’da 1905’ten beri giriﬂti¤i ve özellikle ﬁubat
1917’ten sonra faal olarak sürdürdü¤ü, fakat Bolﬂeviklerin müdahalesiyle hüsrana u¤rayan millî mücadelelerini devam ettirme teﬂebbüsleri olarak görülmelidir. Örne¤in, Yeni Millî Yol ilk ç›kt›¤›nda hedefini ﬂöyle
anlatm›ﬂt›r: “1918 Nisan›nda Bolﬂevik hükûmetinin kararnamesi ile bütün ‹dil-Ural ülkesindeki millî bas›n yasaklanm›ﬂ ve matbaalar› da tah-
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naklardan ve bunlar aras›nda esas olarak da Sovyet kaynaklar›ndan elde edilen - daha do¤rusu, Sovyet yerel yay›nlar›nda yer
alan bilgi ve haberlerin yorumlanmas›ndan elde edilen - bilgilere
dayanm›ﬂt›r.86 Sovyet hayat›ndaki geliﬂmeleri yak›ndan takip
rip edilmiﬂti.... ‹ﬂte, ancak birkaç yazar, bütün zorluklara gö¤üs gererek,
bu dergiyi yay›mlamaya muvaffak olduk. Bunu kendimiz için de¤il, millî bas›n›m›z›n dirilmesi ad›na gerçekleﬂtirdik. Bu mecmuay›, ﬂahsi mal›m›z olarak de¤il, bütün gerçekleri ve millî fikirleri yazmaya susayan yazarlar›m›z›n ve bütün milletin mal› kabul ediyoruz. Millî bayra¤a sad›k
kalan ve Ruslu¤un Bolﬂevikli¤e dönüﬂmesi olan bu rejime karﬂ› olan ve
onu benimsemek niyetinde olmayan her yazara dergimizin sayfalar›n›
aç›k tutuyoruz. Biz, ‹dil-Ural boyunda ve K›r›m’da yaﬂayan Türk-Tatarlar›n millî bayrak etraf›nda toplanmalar›na hizmet edece¤iz. Ayn› ﬂekilde memleketinin d›ﬂ›nda, çeﬂitli kültürlerin tesiri alt›nda kalan muhacirlerimizi, bilhassa Avrupa’n›n çeﬂitli ﬂehirlerinde tahsilde olan gençlerimizi millî ruhumuz ile besleyerek, birleﬂtirme¤e çabalayaca¤›z.” (“‹lk
Söz”, Yeni Millî Yol, S. 1 (Aral›k 1929), s. 1-4.)
86 Dergilerin yazar kadrosunda Rus okullar›nda e¤itim gören ve bu yüzden
Rusçay› iyi bilen kiﬂilerin bulundu¤unu belirtmek gerekir. Sovyet kaynaklar›n›n nas›l kullan›ld›¤› konusunda fikir vermek için aﬂa¤›daki parçay› aktaral›m: “…Sovyet ülkesindeki hayat› Sovyet ülkesinin kendisinde yay›mlanan, özellikle bölgesel çaptaki küçük tirajl› gazeteler, çok
aç›k göstermektedir. ‹zvestiya, Pravda gibi Komünist Partinin ve Sovyet
hükûmetinin yay›n organ› olan gazeteler, yabanc› ülkelerde de da¤›ld›¤› için, herbir haberi ancak Sovyetlerin faydas›n› gözeterek yazd›klar›ndan bunlardan Sovyet ülkesi hakk›nda aç›k malumat edinmek çetin bir
iﬂ olsa da, merkezden uzakta yay›mlanan, yabanc› ülkelere ç›kmayaca¤›,
yabanc›lar taraf›ndan okunmayaca¤› belli olan bölgesel gazetelerde Sovyet hayat›n›n içyüzü pek net görünmektedir. Elbette bu gazetelerde de
Sovyet ülkesinde hayat kötü veya Sovyet ülkesinde açl›k var gibisinden
haberlere rastlamazs›n›z. Bu gazetelerden böyle haberleri beklemek boﬂad›r. Fakat bu gazetelerde yer alan kolhoz haberleri oradaki hayat› aynada gösterir gibi yans›t›r. ‹ﬂte bu gazetelerden birkaç haberi aktar›yorum: “Toymaz› bölgesi (Baﬂkurdistan) ﬁaran köyü kulaklar›ndan Latipov tarladan baﬂak kesti¤inde yakalan›p mahkemeye verilmiﬂti. Baﬂkurdistan Yüksek Mahkemesinin seyyar ﬂubesinin karar›yla kulak Lati-
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eden bir nevi güncel kronik ﬂeklinde olduklar› için bu yay›nlar

Bu dergilerde Stalin iktidar›n›n bask›c› ve insan haklar›n› hiçe sayan yönetim tarz›, kurulan sosyalist düzenin toplumsal ve
ekonomik düzeyde getirdi¤i y›k›m, yalan propaganda, siyasi terör, halk›n ›st›rab› ve Sovyetlere direniﬂi gibi temalar vurgulanm›ﬂ; Sovyetlerin Rus ﬂovenli¤ini ve sömürgecili¤ini yeni komünist yöntemlerle devam ettirdikleri ve gaddarl›k bak›m›ndan
Çarl›k dönemini bile aﬂt›klar›, özellikle Türk ve Müslüman az›nl›klara karﬂ› sistemli yok etme (maddi ve manevi olarak) siyasetinin güdüldü¤ü söylenmiﬂtir. Millî az›nl›klar› ezme yöntemleri
olarak suni s›n›rlar çizerek ve çeﬂitli bölgelere eﬂit olmayan haklar tan›yarak “böl ve yönet” prensibini uygulayan idari taksimat;
Ruslar› her bölgede ço¤unluk duruma getirmeye yönelik iskan
politikalar›; gayri Ruslar›n millî hayat tarzlar›n› çökerten ve onlar› fiziksel aç›dan imhaya kadar götüren ekonomik politikalar;
Ruslaﬂt›rmaya yönelik dil, e¤itim ve kültür politikalar›; dinsizlik
propagandas›; ayd›nlar› hedef alan temizlemeler gibi hususlar›n
alt› çizilmiﬂtir. Bireyleri ve halklar› esaret alt›nda tutan rejim olarak Sovyet iktidar›na ve bunlar› meﬂrulaﬂt›ran ideoloji olarak komünizme lanet okunmuﬂ; Stalin figürü, Türk ve Müslüman düﬂ-

de¤erli bir araﬂt›rma kayna¤› oluﬂturmaktad›r.87
pov’un devlet mal›n› çald›¤› ve kendisinin s›n›f düﬂman› oldu¤u dikkate al›narak idam cezas›na mahkûm edildi.” (Krasnaya Baﬂkiriya, 14
Temmuz 1933.) … Ayn› gazetenin 20 Temmuz say›s›nda Minzele bölgesi Yar›ﬂ kolhozu tarlas›ndan çal›nan 10 salk›m patatesi konu edinen
85 sat›rl›k bir makalede, s›n›f düﬂmanlar›na karﬂ› ac›mas›zca mücadele
etmek gerekti¤i delillerle anlat›ld›ktan sonra, kamu mal›n› koruma iﬂini
iyi organize edememiﬂ kolhoz reisinin mahkemeye ç›kar›lmas› talep
edilmiﬂtir. … Ekin tarlas›ndan baﬂak kesmek, Bolﬂeviklerden önce görülmemiﬂ bir vaka oldu¤u gibi, hatta Bolﬂeviklerin ilk devrinde - henüz
halk› kolhozlaﬂt›rmadan - böyle iﬂler olmam›ﬂt›. Kapitalist ülkelerde de
böyle bir durum söz konusu de¤ildir. Do¤ru, eski zamanlarda köylerde
turp, salatal›k, kavun tarlalar›n› h›rs›zl›ktan korumak gibi durumlar
oluyordu. Fakat çavdar, bu¤day tarlalar›n›n korunmas›, görülmemiﬂ bir
haldir. Halbuki, bugün Sovyet ülkesinde bütün tarlalar, Piyoner gruplar›, bekçiler ve bunlar›n üstüne milis kuvvetleri tarf›ndan korunmaktad›r. Neden mi? Çünkü halk ekini çalmaktad›r. Bu kadar s›k› korumaya
ra¤men, kolhoz üyeleri geceleyin kolhoz tarlalar›ndan baﬂak kesmektedirler. Halbuki Sovyet kanuna göre kolhozcular, güya bir devlet idaresi
çal›ﬂanlan› gibi say›lmaktad›r. Bunlara iﬂ gününe göre maaﬂ verilir. Bu
maaﬂ›n mikdar›, kolhozun mahsulüne ba¤l›d›r. Kolhoz ne kadar zenginleﬂirse, kolhoz üylerinin de o kadar çok maaﬂ almas› gerekir. Fakat kolhoz üyeleri, çok sert cezaya ra¤men - Sovyet kanununa göre, devlet mal›n› çalan idam edilmektedir - gece gündüz kolhoz tarlalar›ndan baﬂak
kesmekle meﬂgul. Halk› bu iﬂe mecbur eden ﬂey, sadece açl›k olabilir.
Demek ki, ya bu y›l k›tl›k var, ya da hükûmet halk›n elinde olan bütün
ekini toplamaktad›r. Bu yüzden kolhoz üyesinin yiyece¤i yok. - Öyle de
ölüm, böyle de ölüm, belki görmezler - diye halk baﬂak kesiyor. Sovyet
ülkesindeki halk›n hâli, engin denizin kuvvetli dalgalar› ile bir taraftan
öbür tarafa f›rlayan geminin hâline benzer.” (M. ﬁ. “Sovyet Ülkesinde
Açl›k Var M›?” Yeni Millî Yol, S. 10, Ekim 1933, s. 15-19).
87 Bunlar›n henüz yeterince incelenmiﬂ oldu¤u söylenemez. Bu konuda
ancak birkaç çal›ﬂma mevcuttur: ﬁule Güngör, Yaña Millî Yul (Yeni Millî Yol) Dergisi ve Tatar Ayd›nlar›ndan M. Ayaz ‹shaki (‹dilli)’nin Siyasi
Görüﬂleri, Yay›mlanmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi, M. Ü. Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü, ‹stanbul 1994; Meryem Özer, K›r›m Tatarlar›n›n Emel
Dergisindeki Siyasi ve Kültürel Faaliyetlerinin ‹ncelenmesi (1930-1998),
Yay›mlanmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi, M. Ü. Türkiyat Araﬂt›rmalar›, Ens-
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man› zalim despot ve eli kanl› katil imaj› ile özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir.88
titüsü, ‹stanbul 2003. (Bu yaz›da Yeni Millî Yol ve Emel dergilerinden yap›lan al›nt›lar, ﬁ. Güngör’ün ve M. Özer’in tezlerinden aktar›lm›ﬂt›r.)
88 Örnek olarak, Yeni Millî Yol’dan baz› parçalar› aktaral›m: “Güvenirli¤ine
ﬂüphe olmayan Alman haberine göre, Yedisu’daki Kazaklar›n üçte biri açl›ktan ölmüﬂtür. ‹nsan eti yeme, s›kça görülen manzaralardan. ﬁehirlerde
ve demiryolu istasyonlar›nda cesetler yerlerde yat›yorlar. Yaza girince açl›k daha da ﬂiddetlenece¤inden, açl›ktan ölümler daha da artacakt›r. Bu
açl›¤›n öncelikle ve en ac›mas›zca göçebe Kazaklar› etkilemesi do¤ald›r.
Bütün hayatlar› hayvan besicili¤ine dayanan Kazaklar›n hayvanlar›n›n hemen hemen tamam›n› Bolﬂevikler gasp ettiler. “Sosyalist kuruluﬂ” için bir
k›ymeti bulunmayan Kazaklara, ﬂüphesiz, yard›m etmeyeceklerdir. Yedisu Kazaklar›n›n facias› K›z›l bas›na da yans›t›lmamaktad›r. Besin maddesinden ne varsa K›z›l askere ve sanayi merkezlerine gönderilmektedir.
Ruslar›n Türkleri sistemli bir hareketle imha etme siyaseti daha ne zama-
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Benzer yay›n faaliyetleri 1920’li y›llar›n sonunda, 1930’lu
y›llar›n baﬂ›nda k›sa bir süre Türkiye’de de yürütülmüﬂ ise de,89
Sovyet-Türk dostlu¤unun söz konusu oldu¤u bu dönemde bu
faaliyetler Türkiye’de resmî olarak desteklenmemiﬂ, hatta
1931’de bunlara son verilmiﬂtir.90

Sovyetler Birli¤i ile iliﬂkilerin bozulmas› ve so¤uk savaﬂ dönemine girilmesi ile Türkiye’de Sovyet karﬂ›t› faaliyetler serbest b›rak›l›r. 1930’lardan sonra Avrupa’daki göçmen Türk ayd›n gruplar›n›n hemen hemen hepsi Türkiye’ye yerleﬂir ve faaliyetlerini bura-

na kadar devam edecek?” (“Açl›¤›n Pençesinde”, Yeni Millî Yol, S. 3, Mart
1933, s. 8-9) “Dostumuz Yaﬂ Türkistan, 71. say›s›nda “Sovyet hükûmetinin açl›k siyasetine ait materyallerden” baﬂl›kl› yaz›s›nda New York American gazetesinin A¤ustos say›s›ndan Paris’te Milyukov’un ç›kard›¤› Poslednie Novosti gazetesinin 29 Eylül say›s›na aktar›lan bir makeleyi incelemektedir. Makalenin yazar›, Amerikal›laﬂan fakat Bolﬂevizme düﬂkün bir
Ukraynal› mühendis olup, 1931-1933 y›llar›nda Rusya’da çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu
kiﬂi, Sovyet hükûmetinin “Emekçilere ve gayri Ruslara özgürlük” siyasetinin içyüzünü anlad›ktan sonra Bolﬂevizmden bezip Amerika’ya dönmüﬂ
ve Rusya’da görüp iﬂittiklerini yazmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu kiﬂi, Sovyet hükûmetinin açl›k siyaseti hakk›nda Çilebi traktör fabrikas› müdürü, Stalin’in
son eﬂinin akrabas› Luvin adl› kiﬂinin söylediklerini aktarmaktad›r: “Açl›k bizim için (Sovyet hükûmeti için) Ural, Bat› Sibirya ve ‹dil boyunda
pek faydal› oldu. Buralarda açl›ktan ço¤unlukla gayri Ruslar öldüler. Onlardan boﬂalan yerlere ‹ç Rusya vilayetlerinden muhacirler gelip yerleﬂti.
Biz, tabii ki, milliyetçi de¤iliz. Fakat gerçekçi olarak bunun gibi olumlu
getirileri dikkate almadan edemeyiz. Yabanc› ülkelerdeki Slav (Rus) ahalisi kendi menfaati için zorunlu olarak Sovyet tarafdar› olmaktad›r. Di¤er
taraftan, gayri Rus milletler, din ve ›rk bak›m›ndan Afganistan, ‹ran, Türkiye ve di¤er Asya ve ‹slam ülkeleri ile ba¤lant› içindeler ya da onlardan
yard›m aramaktad›rlar. Ruslara nazaran gayri Ruslar daha çok k›r›lmaktad›r. Çünkü Bolﬂevik tecrübelerine, özellikle göçebelikten yerleﬂik hayata
geçirme tecrübesine onlar›n dayan›kl›l›¤›, Ruslara göre daha azd›r.”
(“Memleketimizde Açl›k Siyaseti”, Yeni Millî Yol, S. 11, Kas›m 1935).
89 ‹stanbul’da Mehmet Emin Resulzade’nin baﬂyazarl›¤›nda yay›mlanan

Yeni Kafkasya (1923-1927), Azeri-Türk (1928-1931), Odlu Yurt (19291931), Bildiriﬂ (1929-1931; Mustafa Çokay, Osman Hoca ve Zeki Velidi
Togan’n›n ç›kard›¤› Yeni Türkistan (1927-1931), Ahmet Cafero¤lu’n›n
ç›kard›¤› Azerbaycan Yurt Bilgisi (1932-1934). Ayr›ca, Türk Oca¤›’n›n
yay›n› olan ve 1911’den beri ç›kan Türk Yurdu dergisi de D›ﬂ Türkler konusuna yo¤un ilgi göstermiﬂtir. Stalin’le bir dönem yak›n iliﬂkileri olan
M. E. Resulzade, Yeni Kafkasya dergisinde Sovyetlerdeki siyaseti eleﬂtiren “Stalin”e Aç›k Mektup” yaz›s›n› yay›mlam›ﬂt›r.
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da sürdürür.91 Bu gruplar›n Türkiye’de giriﬂtikleri yay›nlarda ortaya koyduklar› Sovyet yorumu, 1930’larda geliﬂtirilen yaklaﬂ›m› de90 931’de Yeni Türkistan, Azeri-Türk, Odlu Yurt ve Bildiriﬂ kapat›lm›ﬂ, M.

E. Resulzade Avrupa’ya gitmek zorunda kalm›ﬂt›r. Yaln›zca, bilimsel bir
dergi olan Azerbaycan Yurt Bilgisi yay›n hayat›n› sürdürebilmiﬂtir. 1931
y›l›nda Türk Oca¤› da kapat›lm›ﬂ ve Türk Yurdu yay›n›na ara vermiﬂtir.
Bununla beraber Rusyal› Türk ayd›nlar›n›n Avrupa’daki yay›nlar› Türkiye’ye ulaﬂm›ﬂ ve Türk okurlar taraf›ndan takip edilmiﬂtir. (Bu hususu Mithat Atabay belirtmektedir: II. Dünya Savaﬂ› S›ras›nda Türkiye’de
Milliyetçilik Ak›mlar›, ‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›, 2005, s. 239.) Türkiye’de D›ﬂ Türkler konusu, 1930’lar›n baﬂ›nda ve II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda yay›mlanan Türkçü dergiler taraf›ndan da iﬂlenmiﬂtir. (Ats›z Mecmua, Orhun, Ergenekon, Bozkurt, Do¤u, Gök-Börü, Türk Amac› gibi dergiler, bir de Türk Yurdu da 1942-1943’te tekrar yay›mlanm›ﬂt›r) Bu dergilere Zeki Velidi Togan, Abdülkadir ‹nan, Akdes Nimet Kurat, Cafer
Seydahmet K›r›mer, Ahmet Cafero¤lu gibi Rusya kökenli Türk ayd›nlar› yaz›lar›yla katk›da bulunmuﬂlard›r. Bu konuda bk. Mithat Atabay,
age.; G. Soysal, age.
91 Örne¤in, Ankara’da 1949’da Azerbaycan Kültür Derne¤i kurulmuﬂ ve
1952’de Azerbaycan dergisi ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Emel dergisi 1960’tan
itibaren Ankara’da, 1962’den itibaren ‹stanbul’da yay›mlanm›ﬂ; yay›n
hayat› 1998’de sona ermiﬂtir. 1964’ten beri ‹stanbul’da Birleﬂik Kafkasya
dergisi ç›kmaktad›r. Ayn› zamanda Avrupa’daki faaliyet te devam etmiﬂtir; Avrupa’da ç›kan yay›nlar aras›nda en mühimi olarak Münih’te Sovyetler Birli¤i’ni Ö¤renme Enstitüsü taraf›ndan Türkçe olarak ç›kart›lan
Dergi (1955’te yay›na baﬂlam›ﬂt›r) zikredilmelidir. Türkiye’de Sovyetler
konusunda yaz›lan eserlerin ço¤unda bu dergiye göndermeler görüyoruz. Türkiye’de Rusya kökenli göçmenlere daha sonra komünist
Çin’den gelen Do¤u Türkistanl› göçmenler de kat›lm›ﬂt›r. ‹sa Yusuf Alptekin ve Mehmet Emin Bu¤ra’n›n önderli¤inde 1960’da Do¤u Türkistan
Göçmenler Derne¤i kurulmuﬂtur. 1984’ten beri Do¤u Türkistan Sesi yay›mlanmaktad›r. Do¤u Türkistanl›lar›n faaliyetleri de Türkiye’de komünizm konusundaki tasavvurlar›n ﬂekillenmesinde katk›da bulunmuﬂtur.
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vam ettirir.92 II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Sovyetler Birli¤i’nde baz›
Türk halklar›n›n topyekûn sürülmesi, Türkçülerin Stalin simas› ve
Stalinist rejimin kötülükleri konusundaki olumsuz hissiyat ve görüﬂlerine yeni boyutlar katar.93 Komünizmin Sovyetler Birli¤i’ndeki Türklere uygulad›¤› zulmün yan› s›ra Türkiye için oluﬂturdu¤u
tehdit meselesi de üzerinde önemle durularak iﬂlenir.94

Süreli yay›n faaliyetleri bir yana, Rusyal› Türk ayd›nlar›n
Türkçü Sovyet yorumunun oluﬂumundaki esas katk›s›, Sovyetler
Birli¤i’ndeki Türkler konusunda yazd›klar› bir dizi müstakil eser
arac›l›¤›yla olmuﬂtur.95 Rusyal› Türk ayd›nlar›n Sovyet düzeni

nizmin ne oldu¤unu aç›klarken asl›nda kendine özgü vas›flar›yla Stalinci devlet sistemini tasvir eder: Ülküsal’a göre, komünizm, milliyet ve din
düﬂüncesini yok eden, özel mülkiyeti kald›ran, bütün insanlar› ve iﬂleri
Komünist Partisine ba¤lamak isteyen, komünist sistemi gerçekleﬂtirerek
bu sistemin d›ﬂ›nda kalan bütün iktisadi ve sosyal doktrinlerin uygulanmas›n› yasaklayan, her türlü düﬂünce ve inançlar› önlemek isteyen, bu
yasaklara karﬂ› gelenleri ortadan kald›ran, her türlü faaliyeti bir merkezden idare ederek kontrol alt›na almak düﬂüncesidir. (M. Ülküsal, “Komünizm ile Savaﬂ Nas›l Yap›l›r?”, Emel, S. 28, 1965, s. 1).
93 Sürgünler konusunda ifade edilen görüﬂler ve vurgulanan hususlar ﬂöyledir: düﬂmanla iﬂ birli¤i suçlamas› gibi haks›z gerekçeler gösterilerek
gerçekleﬂtirilen bu sürgünler, asl›nda siyasi sebeplere (Ruslar ve gayri
Ruslar aras›nda nüfus dengesini kurma, s›n›r bölgelerini Türkiye’ye yak›nl›k hisseden halklardan boﬂaltma) dayanm›ﬂt›r. Sürgün edilenlere
karﬂ› son derece gaddarca davran›lm›ﬂ ve bir imha politikas› güdülmüﬂtür. Gayri insani ﬂartlarda gerçekleﬂen nakil esnas›nda verilen kay›plar›n yan› s›ra insanlar sürgün yerlerinde de çok a¤›r koﬂullara maruz b›rak›lm›ﬂlar; üstelik, bundan sonra vatandaﬂ haklar› konusunda sert ayr›mc› muameleye tabi tutulmuﬂlar, kültürel varl›klar›n› koruma vas›talar›ndan yoksun b›rak›lm›ﬂlard›r. Sürgüne u¤rayan K›r›m Tatarlar›n›n
yay›n organ› olan Emel dergisi, bu konularda kapsaml› bilgi veren kaynak olarak öncelikle belirtilmelidir. Ayr›ca bk. Mahmut Aslanbek, Karaçay ve Malkar Türklerinin Facias›, Ankara: Çankaya Matbaas›, 1952; Necip Hablemito¤lu, Yüzbinlerin Sürgünü: K›r›m’da Türk Soyk›r›m›, 3. bs.,
‹stanbul: Toplumsal Dönüﬂüm Yay›nlar›, 2004.
94 Örne¤in, Emel dergisinde yer alan aﬂa¤›daki paragraf bunu ﬂöyle dile getirir: “Milliyetçi ve Türkçü kiﬂiler, dergiler ve teﬂekküllerle birlikte kutsal ortak savaﬂ›m›z›n gayesi, komünizm ütopyas›ndan ve bu u¤urda yap›lan iﬂkence, zulüm ve genositten yaln›z esir ve mazlum kardeﬂlerimizi kurtarmaya çal›ﬂmak de¤ildir; ayn› zamanda etraf›na ve girdi¤i yere
musibet ve felaket saçan bu zalim rejimin Türkiye’mize yerleﬂti¤i takdir-

de yapaca¤› tamiri imkâns›z cinayetleri misalleriyle gençlik ve halk kitlelerine anlatmakt›r. Kendilerini bundan korumak, kurtarmak için ortak
savaﬂa kat›lmalar›n› istemektir. Kardeﬂler aras›nda ayr›l›k ve düﬂmanl›k
yaratmaya çal›ﬂanlara karﬂ› iyi niyetli fakat gafil veya nemelaz›mc› münevver vatandaﬂlar› uyarmak ve millî cephe olmaya ça¤›rmakt›r.” (Emel,
S. 60 (Eylül-Ekim 1970), s. 2).
95 Bu eserlerin belli baﬂl›lar› ﬂunlard›r: Zeki Velidi Togan, 1929-1940 Seneleri Aras›nda Türkistan›n Vaziyeti, ‹stanbul: Türkiye Bas›mevi, 1940;
Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yak›n Tarihi, ‹stanbul: Arkadaﬂ, ‹brahim Horoz ve Güven Bas›mevleri, 1942-1947; Zeki
Velidi Togan, Hat›ralar: Türkistan ve Di¤er Müslüman Do¤u Türklerinin
Millî Varl›k ve Kültür Mücadeleleri, ‹stanbul: Tan Matbaas›, 1969; Zeki
Velidi Togan, Türklü¤ün Mukadderat› Üzerine, ‹stanbul: Kay› Yay›nlar›,
1970; M. E. Resulzade, Ça¤daﬂ Azeri Tarihi, Ankara: Azerbaycan Kültür Cemiyeti Yay›nlar›, 1951; Tahir Ça¤atay, K›z›l Emperyalizm, ‹stanbul: Yaﬂ Türkistan Yay›nlar›, 1958; M. E. Resulzade, Türkistan Kurtuluﬂ
Hareketi ile ‹lgili Olaylardan Sahneler, ‹stanbul: Yaﬂ Türkistan Yay›nlar› 1959; Tahir Ça¤atay, Sovyet Rusya’da Milletler Meselesi Çözülmüﬂ müdür?, Ankara: Yaﬂ Türkistan Yay›nlar›, 1971; ‹smail Berkok, Tarihte
Kafkasya, ‹stanbul 1958; Baymirza Hayit, Komünist Emperyalizmi Karﬂ›s›nda Türkistan, ‹stanbul: Toprak Yay›nlar›, 1962; Baymirza Hayit,
Esir Türkler: Türkistan’da Sovyet-Rus Sömürgecili¤i ve Emperyalizmi, Asya’da Müslüman Halk Üzerinde Uygulanan Sovyet Sömürgecili¤ine bir
Örnek, Almancadan çev. ﬁekip Engineri, Ankara: Ayy›ld›z Matbaas›,
1966; Baymirza Hayit, Türkistan’da Öldürülen Türk ﬁairleri: Mazlum
Türklerin Hayat›ndan Parçalar, Ankara: Kardeﬂ Matbaas›, 1971; Baymirza Hayit, Türk Dünyas›nda Rus Emperyalizminin ‹zleri, ‹stanbul: Sabah, 1978; Baymirza Hayit, Türkistan Rusya ile Çin Aras›nda: XVIII-XX.
As›rlarda Ruslar ve Çinlilerin ‹stilalar› Devrinde Türkistan Millî Devletleri ve Millî Mücadeleleri Tarihi, Almancadan çev. Abdülkadir Sadak, ‹stanbul: Ota¤ Yay›nlar› 1975; Baymirza Hayit, Sovyetler Birli¤i’ndeki
Türklü¤ün ve ‹slam›n Baz› Meseleleri, ‹stanbul: Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› Vakf›, 1987; Abdullah Battal Taymas, Kazan Türkleri: Türk Tarihinin Hazin Yapraklar›, Ankara: Türk Kültürünü Araﬂt›rma Enstitüsü,
1966; Müstecip Ülküsal, Dobruca ve Türkler, Ankara: TKAE Yay›nlar›,
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konusundaki görüﬂlerini sistemleﬂtiren bu çal›ﬂmalar›n, Türki-

3. Sovyet-Türk iliﬂkilerini inceleyen eserler: So¤uk savaﬂ
döneminde Türk-Rus iliﬂkileri meselesinin ideolojik mücadele
konusunu teﬂkil etmiﬂ oldu¤u belirtilmelidir. Bu konuda Sovyetler Birli¤i çözülmeden önce yaz›lanlar›n genel olarak mutlak
Rus/Sovyet yanl›s› ya da mutlak Rus/Sovyet karﬂ›t› görüﬂü savunan eserlerden oluﬂtu¤unu görüyoruz.97 Bu literatürde iki
taraf›n da kendi amaçlar› do¤rultusunda Türk-Rus iliﬂkileri ta-

ye’de Türk halklar› tarihinin esas›n› meydana getirdi¤i, sonraki
nesil türkologlar›n bu ilk neslin ortaya koydu¤u bilgi sistemini
ve söylemi temel edindi¤i söylenebilir.96
1966; Ahmet Cafero¤lu, Türk Kavimleri, Ankara: Türk Kültürünü Araﬂt›rma Enstitüsü, 1983 vb. D›ﬂ Türkler konusundaki bilginin sistemleﬂtirilmesi aç›s›ndan Türk Kültürünü Araﬂt›rma Enstitüsü taraf›ndan
1976 y›l›nda yay›mlanan Türk Dünyas› El Kitab› (Ankara: Ayy›ld›z matbaas›) zikredilmelidir. D›ﬂ Türklerle ilgili bir ansiklopedi görünümünde olan bu hacimli eserde ço¤u Rusya kökenli olan belli baﬂl› bütün
Türkologlar›n yaz›lar› bir arada yer alm›ﬂt›r. Yukar›da sayd›¤›m›z eserlerde Rus/Sovyet emperyalizmi temas›n›n öne ç›kt›¤› baﬂl›klardan da
bellidir. Zeki Velidi Togan, Stalin dönemindeki toplumsal dönüﬂümü
de öncelikle emperyalist hedeflere yormuﬂtur: Togan’a göre, diktatörlük sistemininin yetkinleﬂtirilmesi ve aﬂ›r› derecede merkeziyetçi bir
rejimin kurulmas›, “etkili bir geniﬂleme ve fetih uygulam›s› için”dir.
(Z. V. Togan, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yak›n Tarihi, s. 590.)
96 Bunu öncelikle Türkoloji süreli yay›nlar›ndan takip edebiliriz: Türk
Yurdu (1954’ten beri baz› kesintilerle yay›n hayat›n› sürdürmüﬂtür, hâlen yay›mlanmaktad›r), Türk Dili (1933-50 aras›nda Ankara’da yay›mlanm›ﬂ, sonra ‹stanbul’da devam etmiﬂtir), Türk Kültürü (1962-), Türk
Kültürü Araﬂt›rmalar› (1964-), Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› Dergisi
(1979-), Türk Dünyas› Tarih Dergisi (1987-) vb. birçok yay›n, D›ﬂ
Türkler konusunda Türkolojinin baﬂlang›ç devrinde benimsenen yaklaﬂ›m› devam ettiren ve benzer meseleler üzerinde duran zengin malzeme sunmaktad›r. Sonraki kuﬂak Türkologlar aras›nda Kazan Tatar› kökenli Prof. Dr. Nadir Devlet’in arﬂiv belgelerine dayal›, zengin istatiksel
veri içeren ve gerçekçi bak›ﬂ aç›s› sunan çal›ﬂmalar›yla Türk halklar› tarihi araﬂt›rmalar›na yapt›¤› özgün katk›s›n› burada özellikle zikretmek
istiyorum. Devlet’in baﬂl›ca eserleri: Rusya Türklerinin Millî Mücadele
Tarihi (1905-1917), Ankara 1985; Ça¤daﬂ Türk Dünyas›, M. Ü. FenEdebiyat Fakültesi Yay›nlar› Nu. 12, ‹stanbul 1989; Ça¤daﬂ Türkiler
(Do¤ustan Günümüze Büyük ‹slam Tarihi’ne Ek Cilt), ‹stanbul: Ça¤ Yay›nlar›, 1993; ‹smail Bey Gasp›ral›, ‹stanbul 1988 ve 2. bsk. Kazan
1996; ‹dil-Ural Ekspedisyonu. Tatarlar-Baﬂkurtlar-Çuvaﬂlar, Ankara
1997; 1917 Ekim ‹htilali ve Türk-Tatar Millet Meclisi, ‹stanbul: Ötüken,
1998; Studies in the Politics, History and Culture of Turkic Peoples, ‹stanbul: Yeditepe Üniversitesi Yay›nlar›, 2005 vb.
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97 Sovyet yanl›s› yorumun tipik örne¤i olarak Cevdet Alsan’›n Türk-Sov-

yet Halklar›n›n Kardeﬂli¤i: Türk-Sovyet ‹liﬂkilerinin K›sa Bir Tarihçesi,
‹stanbul: Sorun Yay›nlar›, 1976) adl› eseri gösterilebilir. Rus/Sovyet
karﬂ›t› yaklaﬂ›m› örnekleyen eserlerden belli baﬂl›lar› ﬂunlard›r: Yahya
Okçu, Türk-Rus Mücadelesi Tarihi, Ankara 1953; Feridun Cemal Erkin,
Türk-Sovyet ‹liﬂkileri ve Bo¤azlar Meselesi, Ankara: Baﬂnur Matbaas›,
1968; Haluk F. Gürsel, Tarih Boyunca Türk-Rus ‹liﬂkileri, ‹stanbul: Ak
Yay›nlar›, 1968) (1967 y›l›nda Rus-Türk iliﬂkilerini popüler tarzda anlatan bir eser için ödüllü yar›ﬂma düzenlenmiﬂ, bu eserin “tarih boyunca Rusya komﬂulu¤unun geliﬂmemizi engelleyen veya geciktiren yönlerini konu almas›, … Türkiye’nin Rusya ile komﬂu olmaktan dolay› almaya mecbur oldu¤u tedbirleri, u¤rad›¤› zararlar›, katland›¤› külfetleri
anlatmas›” ﬂart koﬂulmuﬂtur. Gürsel’in kitab›, iﬂte bu yar›ﬂmada birinci olan eserdir.; Ali Kemal Meram, Türk-Rus ‹liﬂkileri Tarihi, ‹stanbul:
Kitaﬂ Yay›nlar›, 1969; Samiha Ayverdi, Türk Rus Münasebetleri ve Muharebeleri, ‹stanbul: Turan Neﬂriyat Yurdu, 1970; Necip Faz›l K›sakürek, Tarihimizde Moskof, Ankara: Toker Yay›nlar›, 1973; Kadir M›s›ro¤lu, Moskof Mezalimi, ‹stanbul: Sebil Yay›nevi, 1974; Mehmet Saray,
Rusya’n›n Türk ‹llerinde Yay›lmas›, ‹stanbul: Bo¤aziçi Yay›nlar›, 1975;
R›fk› Salim Burçak, Moskova Görüﬂmeleri (26 Eylül 1939-16 Ekim 1939)
ve D›ﬂ Politikam›z Üzerindeki Tesirleri, Ankara: Gazi Üniversitesi Yay›nlar›, 1983; Süleyman Kocabaﬂ, Kuzeyden Gelen Tehdit: Tarihte Türk-Rus
Mücadelesi, ‹stanbul: Vatan Yay›nlar›, 1989; Kâmuran Gürün, TürkSovyet ‹liﬂkileri (1920-1953), Ankara: TTK Bas›mevi, 1991 vb. TürkSovyet iliﬂkilerini kay›ts›z ﬂarts›z Sovyet yanl›s› ya da karﬂ›t› söylemlerinin d›ﬂ›nda kalan bir tarzda ele alm›ﬂ olan eserler de vard›r. Bunlar
aras›nda Stefanos Yerasimos’un Türk-Sovyet ‹liﬂkileri, Ekim Devrinden
Millî Mücadeleye (‹stanbul: Gözlem Yay›nlar›, 1979) adl› eseri dikkati
çeker. Yerasimos, Sovyetlerle dostlu¤un millî mücadele için önemini
vurgulam›ﬂ ve Sovyet yard›m›n›n ek bir destek niteli¤inde olmay›p
Anadolu askeri gücünün temelini oluﬂturdu¤unu tespit etmiﬂtir.

71

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

rihindeki belirli ögeleri öne ç›karm›ﬂ oldu¤u, karﬂ› görüﬂleri ise
göz ard› etti¤i gözlenmektedir.98
Rus/Sovyet yanl›s› yorumun Sovyet görüﬂünün aynen aktar›lmas›ndan ibaret oldu¤unu söyleyebiliriz. ‹deolojik taraf› a¤›r basan bu kopya yorumdan farkl› olarak, Rus/Sovyet karﬂ›t› yorumun belli bir tarihî ve toplumsal temele dayand›¤›na dikkat çekmek laz›m. Burada öncelikle, Osmanl›-Rus savaﬂlar›n›n miras›
olan toplumsal tasavvurun, yani nesilden nesle aktar›lan olumsuz

“Moskof” imaj›n›n rolünden söz etmek gerekir.99 Di¤er taraftan,
milliyetçi/Türkçü tasavvurun Rusya co¤rafyas›na uzanan mahiyeti (Türklük kavram› ile Rusya’da yaﬂayan Türklerin de kapsanmas› ve dolay›s›yla Türk-Rus iliﬂkilerinin sadece Rusya ile Türkiye
aras›ndaki iliﬂkiler olarak de¤il, bütün Türklük âleminin Rus
dünyas› ile etkileﬂimi olarak alg›lanmas›, bu ba¤lamda Rusya’daki Türk halklar›n›n sorunlar› yüzünden üzüntü duyulmas›) kuvvetli bir etken olarak zikredilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
d›ﬂ ve iç politika konular›nda Sovyetlere ba¤l› olarak yaﬂad›¤› s›k›nt›lar da (Sovyetlerin d›ﬂ politikay› yürütme tarz›na belirgin bir
sertlik ve bask› havas›n›n hakim olmas›ndan dolay› Türkiye’nin
Sovyetlerle dostluk iliﬂkisi süresinde yaﬂad›¤› zorluklar, II. Dünya Savaﬂ›’na iliﬂkin süreçler içinde Türkiye’nin üzerinde hissetti¤i bask›lar, Sovyetlerin savaﬂ bitiminde öne sürdü¤ü talepler karﬂ›s›nda duyulan endiﬂe, sonraki y›llar içinde geliﬂen so¤uk savaﬂa
özgü kuﬂku ve kayg› atmosferi) Rus/Sovyetlere karﬂ› olumsuz hissiyat›n güçlü temellerini oluﬂturmuﬂ oldu¤u söylenebilir.
Bu anlay›ﬂ›n belirledi¤i çerçeve içinde Stalin, Rusya’n›n Türkiye konusundaki geleneksel istemlerini ve tehditkâr tavr›n›
tekrar aç›¤a ç›karan ve somut olarak biçimlendiren Sovyet lideri olarak alg›lanm›ﬂt›r.100 Sovyetler Birli¤i çözüldükten sonra ya-

98 Savunulan iki z›t görüﬂ ana hatlar›yla ﬂöyledir: Rus/Sovyet yanl›lar›, Sov-

yet görüﬂünü t›pat›p aktararak, Sovyetlerin Türklerin ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›na verdi¤i deste¤i vurgulam›ﬂlar, bu deste¤in hayati önem taﬂ›m›ﬂ oldu¤unu söylemiﬂler, genel olarak Sovyetlerin Türkiye’ye karﬂ› bar›ﬂç›l ve
iyi niyetli politika güttü¤ünü savunmuﬂlard›r. Rus/Sovyet karﬂ›tlar› ise,
Osmanl›-Rus savaﬂlar› üzerinde durarak Rusya’n›n tarihi boyunca Türkiye’ye karﬂ› yay›lmac› politika güttü¤ünü ve Sovyetlerin de ayn› gelene¤i
devam ettirerek Türkiye üzerinden s›cak denizlere aç›lma hevesinde olduklar›n› söylemiﬂler, bu ba¤lamda Sovyetlerin II. Dünya Savaﬂ›’ndan
sonra Türkiye’ye yöneltmiﬂ oldu¤u talepler (Bo¤azlarda üs ve toprak talepleri) meselesini öne ç›karm›ﬂlard›r. Rus/Sovyet karﬂ›tlar›, Türkiye ile
Sovyet Rusya aras›ndaki baﬂlang›çtaki dostluk iliﬂkilerine de kuﬂkuyla bakarak, Sovyet deste¤inin önemsiz boyutta oldu¤unu ve zaten Sovyet dostlu¤unun taktik icab› baﬂvurulan geçici ve art niyetli bir politika oldu¤unu
savunmuﬂlard›r. Sovyet yanl›lar›, Sovyetlerin Türkiye’ye yönelik taleplerinden hiç bahsetmeyerek Türk-Sovyet iliﬂkilerinin bozulmas›n› Türkiye’nin “karagün dostu” Sovyetlerden yüz çevirmesi ve zaman›nda millî
mücadeleye karﬂ› cephe alm›ﬂ olan Bat›l› devletlere yaklaﬂarak dünya emperyalizminin güdümüne girmesi olarak de¤erlendirmiﬂken; karﬂ›tlar›
Türk-Sovyet iliﬂkilerindeki olumsuz gidiﬂat›n yegane suçlusu olarak dünya hakimiyeti peﬂinde olan Sovyetlerin tehditkâr ve bask›c› tavr›n› göstermiﬂ, Türkiye’nin davran›ﬂ›n› somut Sovyet tehdidine karﬂ› Bat› dünyas›n›n deste¤ini sa¤layarak hakl› gerekçelerle kendini güvene almas› olarak
anlatm›ﬂlard›r. Rus/Sovyet karﬂ›t› yorumun Türkçü mahiyeti de vurgulanmal›d›r. Bu yorumu örnekleyen eserlerin ço¤unda olaylar genel Türk tarihi çap›nda ele al›nmakta, bütün Türk halklar›n›n tarih boyunca Ruslarla iliﬂkileri anlat›lmakta ve Rusya ile Türkiye aras›ndaki iliﬂkiler bu geniﬂ
olgunun bir cephesi olarak görülmektedir. Sonuçta zaman ve mekân aç›s›ndan çok geniﬂ bir çerçeve yarat›larak ezeli ve ebedi bir Türk-Rus karﬂ›tl›¤›ndan ve mücadelesinden söz edilmektedir.
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99

“Moskof” kavram›na iliﬂkin hissiyat, Rus/Sovyet karﬂ›t› tutumda olan
yazarlar›n s›kça dile getirdi¤i bir konudur. Bu bak›mdan özellikle Yahya Okçu’nun Rusya ve Ruslar hakk›nda çocuklu¤unda ailesinden ve
çevreden duydu¤u hikâyelerden etkilenerek oluﬂturdu¤u olumsuz tasavvuru anlatt›¤› giriﬂ yaz›s› ilginçtir. bk. Yahya Okçu, age., s. 3-7.
100 Örne¤in, Fahir Armao¤lu Sovyetlerin Bo¤azlarda üs ve toprak taleplerini
“Rus Emperyalizminin Canlanmas›” genel baﬂl›¤› alt›nda “Türkiye Üzerinde Sovyet Tehdidi” alt baﬂl›¤› ile inceler (F. Armao¤lu, 20. Yüzy›l Siyasi Tarihi, 1914-1980, Ankara: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 1984,
s. 426-430). Stalin’den “Sovyet diktatörü” diye söz eden Feridun Cemal
Erkin, Sovyetlerin Bo¤azlar meselesini “Akdeniz’e ve Avrupa’ya tahakküm arzusunun baﬂlang›c› ve Türkiye’ye boyun e¤dirme vas›tas›” olarak
gördüklerini söyler. (F. C. Erkin, age., s. 366). Nejat Muallimo¤lu, Sovyet
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z›lan eserlerin bir k›sm›nda Sovyet dönemi de¤erlendirmesinde
ve Sovyet sonras› Rusya’s›na bak›ﬂta bir önceki dönemin olumsuz ve kuﬂkucu yaklaﬂ›m›n›n etkili oldu¤u gözlenmektedir.101

Bununla birlikte daha nötr bir tavr› ve sorgulay›c› yaklaﬂ›m›
benimseyen çal›ﬂmalar da yap›lm›ﬂt›r.102 Bu yeni yönelimi örnekleyen eserlerde Stalin de daha so¤ukkanl› bir bak›ﬂ aç›s›yla
ele al›nmaktad›r.103

Emperyalizmi, Balkanlar ve Türkiye, ‹stanbul: Muallimo¤lu Yay›nlar›,
1974, derlemesinin takdiminde Stalin’in II. Dünya Savaﬂ› sonunda Türkiye’yi bir Sovyet peyki statüsüne getirmeye teﬂebbüs etti¤ini söyler (s. 15).
Taha Akyol, “Baz› yazarlar, hakl› olarak, Stalin’i “Petro’nun halefi” saym›ﬂlard›r” diye belirtir. (Taha Akyol, age., s. 76). Feridun C. Erkin, kitab›nda kendi tecrübesinden edindi¤i izlenimlere de dayanarak Stalin dönemindeki Sovyet d›ﬂ politika yürütme tarz›n›n bir tasvirini de sunar ve
bu tasvirin içinde Stalin’in diplomasi alan›nda sergiledi¤i özelliklerini ortaya koyar. Erkin’e göre, Sovyet diplomasisi, dünyada kabul gören müzakere adab›na tamamen ayk›r› bir ﬂekilde ve geleneksel Rus usulüne uygun
olarak ani de¤iﬂiklikler (had gerginlik ile suni ve zaruri yumuﬂakl›k, y›ld›rma ve geniﬂleme), esrarl› tav›rlar, öbür taraf› y›ld›rmaya yönelik psikolojik bask› yöntemleri ile karakterize edilir. Erkin’in Stalin’in davran›ﬂlar›
ile ilgili aktard›¤› detaylardan kurnaz bir diplomat portresi ortaya ç›kmaktad›r. Stalin, Sovyet heyeti taraf›ndan genel olarak sert ve taviz vermez havada yürütülen müzakereler sürecini ço¤unlukla seyirci konumunda takip etmeyi, fakat gerginlik dozu iyice yükselerek karﬂ› taraf›n asab›n›n bozuldu¤u ve müzakerelerin t›kand›¤› anlarda bizzat müdahale ederek uysal ve yumuﬂak görüntü sergilemeyi, hoﬂ sözler söyleyerek, gerekirse kimi tavizlerde bulunarak gerginli¤i yat›ﬂt›rmay› adet edinmiﬂtir.
101 Örne¤in, Tahir Tamer Kumkale, Tarihten Günümüze Türk-Rus ‹liﬂkileri,

‹stanbul: Harp Akademileri Bas›m Evi, 1995; Saime Yüceer, Millî Mücadele Y›llar›nda Ankara-Moskova ‹liﬂkileri, Bursa: Ekin, 1997; Mehmet Saray, Türk-Rus Münasebetlerinin Bir Analizi, ‹stanbul: Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1998. Olumsuz yaklaﬂ›m›n kal›c›l›¤›n› yukar›da sözünü etti¤imiz toplumsal faktörlere ba¤layabiliriz. Prof. Dr. Mehmet Saray’dan
yapaca¤›m›z al›nt› bunun hakk›nda fikir vermektedir: “…neticede, bu tarihî gerçekler ister istemez Türklerin haf›zalar›nda unutulmas› güç menfi izler b›rakm›ﬂt›r. Türk halk›, nesilden nesile Ruslar›n (Moskof’un) gösterdi¤i düﬂmanl›¤› ve yapt›¤› tahribat› anlatm›ﬂt›r. Bilhassa Rus iﬂgali ve
idaresi alt›nda yaﬂamakta olan milyonlarca Türk’ün çekti¤i çile Türk halk›n› son derece üzmüﬂtür. Bu arada, Cumhuriyet döneminde Türkiye’ye
komünizmi sokmak için Sovyetlerin gösterdi¤i gayret ve hasmane tav›r,
Türk halk›n›n haf›zas›nda kötü izler b›rakm›ﬂt›r. … Rus dostlar›m›z›n,
500 y›ll›k münasebetlerimiz esnas›nda bize çektirdikleri s›k›nt›lar dolay›-
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siyle, böyle bir dostluk iliﬂkisini samimi olarak geliﬂtirmek için gereken
teﬂebbüsü yapmalar› gerekmektedir. Zira, bu 500 y›ll›k iliﬂkilerde daha
çok zarar gören ve haks›zl›¤a u¤rayan taraf olarak biz böyle bir dostluk
giriﬂimini onlardan bekliyoruz.” (M. Saray, age., s. 255-256).
102 Örne¤in, Bülent Gökay, Bolﬂevizm ile Emperyalizm Aras›nda Türkiye

(1918-1923), (‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 1997) adl› eserinde
inceledi¤i dönemde Sovyetlerin ve Türkiye’nin birbirleriyle ilgili tav›rlar›n›n pragmatik yaklaﬂ›mla belirlendi¤i ve iki taraf›n da öncelikle kendi
güvenli¤ini sa¤lamakla meﬂgul oldu¤u sonucuna var›r. Aﬂa¤›daki çal›ﬂmalar da Sovyet-Türk iliﬂkilerini eski yaklaﬂ›mlardan farkl›laﬂan tarzda
aktarmaktad›rlar: A. Suat Bilge, Güç Komﬂuluk: Türkiye-Sovyetler Birli¤i
‹liﬂkileri, 1920-1964, Ankara: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 1992;
Erel Tellal, Uluslararas› ve Bölgesel Geliﬂmeler Çerçevesinde SSCB-Türkiye
‹liﬂkileri, 1953-1964, Ankara: Mülkiyeliler Birli¤i Vakf› Yay›nlar›, 2000;
Raﬂid Tacibayev, K›z›l Meydan’dan Taksim’e: Siyasette, Kültürde ve Sanatta Türk-Sovyet ‹liﬂkileri, 1925-1945), ‹stanbul: Truva Yay›nlar›, 2004.
103 Örne¤in, Ali Suat Bilge, Stalin’in Türk-Sovyet iliﬂkilerindeki yerini ﬂöyle

özetler: “Stalin Türk-Sovyet iliﬂkilerinde iki defa çok etkili olmuﬂtur.
1921 Anlaﬂmas› yap›l›rken Rusya ile Türkiye aras›nda s›n›r›n çizilmesinde öncelikli bir rol oynam›ﬂt›r. 1921 Anlaﬂmas› görüﬂmelerine kat›lan
Türk temsilcileri Türkiye ile Sovyetler aras›ndaki s›n›r›n Stalin’in eli ile
çizildi¤ine tan›kl›k ediyorlar. Sonradan eli ile çizdi¤i s›n›r›n de¤iﬂtirilmesini Potsdam konferans›nda kendisi istemiﬂtir. Stalin, Sovyetler Birli¤i’nin dolay›s›yla Türk-Rus iliﬂkilerinin kaderine ﬂahsen tam hakim miydi? Kendisiyle görüﬂme imkân›na sahip olmuﬂ yabanc›lar Stalin’in portresini korkunç bir diktatör ile Politik Büroda öncelikli bir lider olma aras›nda çok farkl› bir görünümde çiziyorlar. … Ancak ölümünden sonra
Sovyetler Birli¤i politikalar›n›n de¤iﬂmesinde evvelce yap›lm›ﬂ birçok kusurlar Stalin’e yüklenmiﬂtir. Bu arada Türkiye’den toprak ve Bo¤azlarda
üs isteme hatas› da kendisine mal edilmiﬂtir. Sovyetler Birli¤i’nin bu konulardaki haks›z isteklerinden vazgeçmesi ancak Stalin’in ölümünden
sonra ifade edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.” (Ali Suat Bilge, age., s. 336-337).
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Stalin simas›n›n ve Stalinizm diye Bat›l› anlamda tan›mlad›¤›m›z tarihî olgunun Türkiye’deki fikir hayat›nda b›rakt›¤›
izlerini de bu ﬂekilde gözden geçirdikten sonra sonuç olarak
ﬂunlar söylenebilir: her toplumda Stalinizme karﬂ› gösterilen
ilgi ve tepkinin o toplumun iç sorunlar›yla yak›ndan ilgili bir
renk ald›¤›n› ve bazen bir iç hesaplaﬂma, kendini sorgulama
eylemi ile eﬂde¤erlik kazand›¤›n› görüyoruz. Do¤al olarak, bu
husus öncelikle eski Sovyet toplumu için geçerlidir; fakat d›ﬂar›daki toplumlarda da Stalinizm üzerine düﬂünmenin bazen iç
hesaplaﬂmaya do¤ru meyil kazanmas› söz konusu olmaktad›r.
Örne¤in, Bat›’da kimi bilim adamlar› Stalinizm üzerinden Bat›’n›n entellektüel ve toplumsal dinamiklerini sorgulam›ﬂlard›r. Türkiye’de de Stalinizm daha ziyade Türkiye toplumu için
öncelik arz eden alanlarda (örne¤in kalk›nma sorunu) gündeme gelmiﬂtir. Bu durum, genel olarak Sovyet tecrübesinin ve
onun çekirde¤ini oluﬂturan Stalinizm olgusunun evrensel tarih
için arz etti¤i anlamla ilgilidir.

Stalin Dönemi Türk-Sovyet ‹liﬂkileri
ﬁ. Can ERDEM*

Stalin (1879-1953), Türk-Sovyet iliﬂkilerinde 1934 y›l›na kadar olan süreçte eriﬂilen doruk noktas›ndan aﬂa¤›ya inmeye baﬂlanan döneme damgas›n› vurmuﬂtur. Baﬂlang›çta pek hissedilmeyen bu iniﬂ, özellikle Montreux Antlaﬂmas›’ndan sonra belirgin
bir hâl alacak ve savaﬂ yaklaﬂt›kça gizlenmez hâle gelecektir.1
Montreux görüﬂmeleri esnas›ndaki Rus tutumu, Türk-Rus
iliﬂkilerini olumsuz yönde etkilemiﬂtir. Zira Rusya, Lozan’da Bo¤azlar›n her devletin savaﬂ gemilerine mutlak ﬂekilde kapal› olmas› ve Bo¤azlar›n sadece Türk kontrolü alt›nda bulunmas› tezini korumakta iken bu defa, Bo¤azlar›n Karadeniz’e sahildar devletlerin harp gemilerine tamamen aç›k olmas› tezini savunmuﬂ ve
ayr›ca Bo¤azlar üzerinde Türkiye’nin tek söz sahibi olmas› düﬂüncesinden uzaklaﬂt›¤›n› da ortaya koymuﬂtur.2 Bo¤azlar Konferans›n›n baﬂlamas›ndan birkaç gün önce 20 Haziran 1936’da,
* Dr. ﬁ. Can Erdem, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih

Bölümü.
1 Kâmuran Gürün, Türk-Sovyet ‹liﬂkileri (1920-1953), Ankara 1991, s. 133.
2 Kâmuran Gürün, age., s. 151.
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Sovyet Büyükelçisi Karahan’›n verdi¤i bir nota, Türkiye’nin Sovyet tezlerine karﬂ› ç›kan tutumunu onaylamad›klar›n› ve sert biçimde eleﬂtirdiklerini göstermektedir. Notada, Türkiye’nin yaklaﬂ›m›n›n “SSCB’ye karﬂ› pek dostça olmad›¤›” da belirtilmektedir.3 Ankara’n›n 1936 y›l›ndan sonra daha çok ‹ngiltere’ye ayak
uydurmas› ve Moskova ile Londra aras›nda bir denge sa¤lamas›,
Türk-Sovyet iliﬂkilerinde so¤ukluk do¤urmuﬂ, bu da 1939’da bir
sars›nt›ya varacak sürecin baﬂlang›c› olmuﬂtur.4 20 Temmuz
1936 tarihinde imzalanan Montreux Bo¤azlar Sözleﬂmesi5’nden
itibaren iki ülke iliﬂkilerinde, itimat ve samimiyetin h›zla azald›¤› belli olmaktad›r. Türkiye’nin Bat› ülkeleriyle yak›nlaﬂmas›, bu
ülkelerle iliﬂki ve iﬂ birli¤inin artmas›, Rusya’y› memnun etmemiﬂtir. Ruslar, Türkiye’nin, kendilerinden baﬂka hiçbir devletle
dostluk kurmamas›n› isterken, Bo¤azlar›n ortak savunmas› gibi,
eski Çarl›k Rusya’s›n›n klasikleﬂmiﬂ taleplerini de ortaya koymaya baﬂlam›ﬂ, bu da Türkiye’nin Bat›’dan gelen iﬂ birli¤i taleplerine daha s›cak bakmas›na yol açm›ﬂt›r.6
Birlikte hareket eden Almanya ve ‹talya’ya karﬂ› (Mihver) bir
blok oluﬂturma çabalar› içinde ‹ngiltere, Fransa, Türkiye ve Stalin
Rusyas› da yer alm›ﬂt›r. Ancak ‹ngiltere ve Fransa’n›n Hitler’i do¤uda serbest b›rakmak gibi bir politika takip etmesinden ﬂüphelenen Stalin, 10 Mart 1939’da Komünist Partisinin 18. Kongresi’nde
ﬂunlar› söylemiﬂtir: “Fransa ve ‹ngiltere, Avusturya ve Çekoslovakya’y› feda ederek, Almanlar› gittikçe do¤uya do¤ru itmekte, ona
kolay bir av vaat ederek, Bolﬂeviklerle bir savaﬂ baﬂlat›n di¤er her
ﬂey kendili¤inden halledilecektir, demektedirler. Bu âdeta bir teﬂ-

vike benzemektedir. Bununla beraber ﬂuras› kaydedilmelidir ki,
adem-i müdahale politikas› taraftarlar›n›n baﬂlad›¤› büyük ve tehlikeli oyun kendileri için ciddi bir akametle sona erebilir.”7
19 A¤ustos 1939’da Stalin, Politbüro’da Almanya ile bir anlaﬂma yapmak niyetini aç›klam›ﬂ, bu mülahazalarla hareket eden
Sovyet Rusya 23 A¤ustos 1939’da Almanya ile bir Sald›rmazl›k
Pakt› imzalam›ﬂt›r. Bu anlaﬂma Türk-Sovyet iliﬂkilerini do¤rudan
etkilemiﬂtir. Almanya’ya karﬂ› ‹ngiltere ve Fransayla hareket etmesi beklenirken herkesi ﬂaﬂ›rtarak Almanlarla ittifak yapan Stalin, Alman D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› Ribbentrop’la yapt›¤› bir görüﬂmede,
‹ngiltere’nin Türk politikac›lar› sat›n almak için 5 milyon sterlinden fazla para verdi¤ini söyleyebilecek kadar ileri gitmiﬂtir.8
Hiç beklenmedik bu geliﬂme -Alman-Sovyet Sald›rmazl›k
Pakt›–, ümitlerini Moskova müzakerelerine ba¤lam›ﬂ olanlar› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratm›ﬂt›r. Ayn› zamanda Türk d›ﬂ politikas›n›n
hesaplar›n› da bozmuﬂtur. Çünkü bu pakt, Türkiye’nin kuzeyindeki emniyeti ortadan kald›r›yordu.9 Bu durumda Türkiye Sovyetler Birli¤i ile Bat› dünyas› aras›nda bir tercih yapmak zorunda
kalm›ﬂ ve kendi ç›karlar› aç›s›ndan Sovyetlerle Bat› aras›nda bir
köprü vazifesi görmeye karar vermiﬂtir.10 Sovyet politikas›ndaki
de¤iﬂiklik k›sa zamanda kendini göstermiﬂ, 4 Eylül’de Sovyet büyükelçisinin verdi¤i notada, tamamen de¤iﬂmiﬂ olan milletleraras› durumun Sovyetlerle Türkiye aras›ndaki dostane münasebetler
meselesini, daha baﬂka bir tarzda ele almay› gerektirdi¤i vurgulan-

3 ‹smail Soysal, “Türkiye’nin Bat› ‹ttifak›na Yöneliﬂi”, Belleten, C. XLV/1,

S. 177, (Ocak 1981), s. 126.
4 ‹smail Soysal, age., s. 126.
5 Mehmet Gönlübol-Cem Sar,”1919-1938 Y›llar› Aras›nda Türk D›ﬂ Politi-

kas›”, Olaylarla Türk D›ﬂ Politikas› (1919-1990), Ankara 1993, s. 124.
6 Kâmuran Gürün, age., s. 168-169.
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7 Kâmuran Gürün, age., s. 176; R›fk› Salim Burçak, Moskova Görüﬂmeleri

(26 Eylül 1939-16 Ekim 1939) ve D›ﬂ Politikam›z Üzerindeki Tesirleri, Ankara 1983, s. 49-50.
8 Kâmuran Gürün, age., s. 183.
9 Yulu¤ Tekin Kurat, “Elli Y›ll›k Cumhuriyetin D›ﬂ Politikas› (1923-

1973)”, Belleten, C. XXXIX, S. 154, (Nisan 1975), s. 270.
10 Yusuf Sar›nay, Türkiye’nin Bat› ‹ttifak›na Yöneliﬂi ve Nato’ya Giriﬂi, Anka-

ra 1988, s. 15.
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m›ﬂt›r.11 Ankara da her ﬂeye ra¤men Sovyetlerle bir anlaﬂma yap›labilece¤ini düﬂünmüﬂtür. 15 Eylül’de bu husustaki daveti kabul
eden Türkiye’nin amac› yaln›zca Türk Sovyet dostlu¤unu korumak de¤il, ayn› zamanda, Sovyetlerle Bat›l›lar aras›nda kopan ba¤lar› onararak, iki dostlu¤u ba¤daﬂt›rmakt›r.12 Sovyetler Birli¤i ve
Almanya ise Türkiye’yi Bat›l›larla iﬂ birli¤inden vazgeçirip mutlak
tarafs›zl›k politikas›na döndürmeyi amaçlam›ﬂlard›r. 25 Eylül’de
D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› ﬁükrü Saraço¤lu baﬂkanl›¤›nda Moskova’ya varan Türk heyetine, bir ittifak anlaﬂmas› yap›labilmesi için kabul
edilmesi güç ﬂu ﬂartlar ileri sürülmüﬂtür:
1. ‹ngiltere ve Fransa ile giriﬂilen ittifak müzakerelerinin istiﬂareye çevrilmesi,
2. ‹ngiltere ve Fransa’n›n Sovyetler Birli¤i ile savaﬂa girmesi
hâlinde üçlü ittifak›n geçersiz say›lmas›,
3. Sovyet-Alman Sald›rmazl›k Pakt›’n›n gere¤i olarak yap›lacak pakta “Alman ihtirazi kayd›”n›n konulmas›,
4. Bo¤azlar›n Türkiye ve Sovyetler Birli¤i ile beraber savunulmas›,
5. Montreux Bo¤azlar rejimine Karadeniz’e sahili olmayan devletlerin Bo¤azlardan geçemeyece¤ine dair garantinin eklenmesi.13

Sovyet isteklerini kabul etmeyen Saraço¤lu, 17 Ekim’de Moskova’dan ayr›lm›ﬂt›r. Saraço¤lu’nun Moskova ziyareti ve görüﬂmeleri 1920’den beri devam eden Türk-Sovyet münasebetlerinin
kötüleﬂmesinde bir dönüm noktas› olmuﬂtur.
Sovyet isteklerinin Türkiye’yi k›sa zamanda Sovyet nüfuzu alt›na sokaca¤›n› düﬂünen Türk hükûmeti 19 Ekim 1939’da daha
önce kararlaﬂt›r›lan esaslar dahilinde Türk-‹ngiliz-Frans›z ittifak›-

11 Yusuf Sar›nay, age., s. 16.
12 Feridun Cemal Erkin, Türk-Sovyet ‹liﬂkileri ve Bo¤azlar Meselesi, Ankara

1968, s. 139.
13 Yusuf Sar›nay, age., s. 17; ‹lk görüﬂme 26 Eylül’de baﬂlam›ﬂ fakat Alman D›ﬂ

‹ﬂleri Bakan› Ribbentrop’un Moskova’ya gelmesi üzerine görüﬂmelere ara
verilmiﬂtir. 1 Ekim’de tekrar baﬂlayan ve Stalin’in de haz›r bulundu¤u görüﬂmelerde Sovyet istekleri aç›klanm›ﬂt›r. Bundan sonra 13 ve 16 Ekim’de
yap›lan görüﬂmelerde Sovyet istekleri de¤iﬂmiﬂtir. Moskova görüﬂmeleri
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bk. Feridun Cemal Erkin, age., s. 140-148; Feridun Cemal Erkin, Stalin’in görüﬂmelere kat›lmas›n› ﬂöyle yorumlam›ﬂt›r:
“Komünist âleminin en yüksek lideri Türkleri kollamak ve onlar›n, birinci
oturumda Molotov taraf›ndan Bo¤azlar hakk›nda yap›lan talep yüzünden
sars›lan güvenini yeniden kazanmak amac›yla bütün sevimlili¤ini, nezaketini ve uysall›¤›n› ortaya koydu.” Yine Erkin’in belirtti¤ine göre Stalin, Sara-
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n› imzalam›ﬂt›r.14 Böylece Bat›l›larla ilk ittifak antlaﬂmas›n› imzalayan Türkiye, onlarla ortak hareket etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Di¤er
yandan Sovyetler Birli¤i ile anlaﬂamam›ﬂ olmas›na ra¤men, yine
de bu devletle ihtilafa düﬂmekten kaç›nm›ﬂt›r. Sovyetler Birli¤i
ise, Türkiye’nin Bat›l› devletlerle ittifak yapmas›n› eleﬂtirmiﬂtir.15
ço¤lu’nun azimli müzakeresi karﬂ›s›nda, “Saraço¤lu yoldaﬂ tamam›yla hakl›d›r. Bu taslak çok kabaca ele al›nm›ﬂt›r.” diyerek geri ad›m atm›ﬂ ve müzakerelerin kesilmesini önlemiﬂtir. Yazar bunu, Stalin’in mizac›na has bir tezahür olarak de¤erlendirmektedir. Ancak Stalin’in bu davran›ﬂlar›n› ihtiyatla karﬂ›lamak gerekmektedir. Müzakere sanat›nda usta olan Sovyet devlet
adamlar› Türk heyetine karﬂ› türlü taktikler uygulam›ﬂlard›. Hatta Stalin,
baﬂka devletlerin ülkeleri üzerinden Türkiye’ye toprak verme vaadinde bile
bulunmuﬂtu. Stalin’in tavizkâr tav›rlar› bu çerçeve içinde de¤erlendirilmelidir. R›fk› Salim Burçak, age., s. 90.
14 ‹smail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaﬂmalar› I. C. (1920-1945), Ankara
1989, s. 591. ‹smet ‹nönü mevcut uluslararas› durumu göz önüne alarak
bir ‘Bat› ‹ttifak›na’ s›cak bakm›ﬂt›r. Nitekim Türk hükûmeti “‹ngiliz menfaatlerini savunma hatt›n›n Türkiye üzerinden geçmesi laz›m” görüﬂündedir ve bu do¤rultuda Üçlü ‹ttifak›n imzalanmas›ndan beﬂ ay önce 12
May›s 1939’da Türk-‹ngiliz karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma deklarasyonu imzalanm›ﬂt›r. Sovyetler de bunu kolektif güvenli¤e karﬂ› at›lm›ﬂ ad›m olarak nitelendirmiﬂtir. Fransa’yla da Türk-‹ngiliz antlaﬂmas›na benzer Akdeniz’de
karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma deklarasyonu imzalanm›ﬂt›r. Sovyet-Alman Sald›rmazl›k Pakt› Türk hükûmetini son derece tedirgin etmiﬂtir. Hatta, Türkiye’ye yönelik bir Sovyet sald›r›s› dahi beklenmiﬂtir. Raﬂid Tacibayev,
Türk-Sovyet Münasebetleri (1925-1945), Yay›mlanmam›ﬂ Doktora Tezi, ‹.
Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹stanbul 2002, s. 123, 127.
15 Yusuf Sar›nay, age., s. 19. Molotov, Sovyetler Birli¤i Yüksek ﬁuras›n›n 5.

sesyonunda “Sovyetler Birli¤i’nin d›ﬂ siyaseti” hakk›nda okudu¤u rapo-
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1 Eylül 1939’da Almanya’n›n Polonya’ya sald›rmas›yla baﬂlayan II. Dünya Savaﬂ›’n›n ilk devresinde Türkiye Müttefiklere
sempati duymakla beraber, “savaﬂ d›ﬂ›” bir politika takip etmiﬂtir. Ancak 1940 May›s’›nda Almanya’n›n Fransa’ya sald›rmas› ve
‹talya’n›n da 10 A¤ustos 1940’da Almanya’n›n yan›nda yer alarak
Fransa’ya savaﬂ ilan etmesiyle savaﬂ Akdeniz bölgesine yay›lm›ﬂt›r. Bu durumda, üçlü ittifak antlaﬂmas›na göre Türkiye’nin savaﬂa girmesi gerekmiﬂtir. Nitekim ‹ngiltere ve Fransa, Türk hükûmetinden savaﬂa girmesini istemiﬂlerdir. Türkiye durumu Sovyetler Birli¤i’ne bildirdi¤i zaman Sovyet D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› Molotov’un sert tepkisi ile karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.
Bu nedenle Sovyetler Birli¤i ile çat›ﬂmaktan çekinen Türkiye, “savaﬂ d›ﬂ›” konumunu koruyaca¤›n› ilan etmiﬂtir. Gerçekten de 1939 Moskova müzakerelerinden itibaren Sovyetlerin
Türkiye’ye karﬂ› tak›nd›¤› tehditkâr tutumun sürmesi, Türkiye’nin savaﬂa girmemesinde etkili olmuﬂtur. Türkiye’nin II.
Dünya Savaﬂ›’na girmemesi ile ilgili olarak farkl› görüﬂler de
vard›r. Örne¤in Niyazi Berkes bu hususta ﬂunlar› yazmaktad›r:
“Basit gerçek ise ﬂu: Türkiye’nin harbe girmesini isteyen devlet
yoktu... Biz o zaman bunlar›n hiçbirini bilmiyorduk. ‹ki neden-

den ötürü ﬂimdi bile bilmiyoruz. Birincisi, Nazi Almanya’s›n›n
çökmesi üzerine içeride baﬂlayan demokrasi muhalefetine karﬂ› Millî ﬁef’in yürüttü¤ü çok baﬂar›l› gizleme ve yan›ltma siyaseti. Nas›l demokrasiyi onun getirdi¤ine inand›r›lm›ﬂsak, savaﬂa da onun yüksek diplomasi becerisi sayesinde sokulmad›¤›m›za inand›r›ld›k. ‹kinci neden, yukar›da söylediklerimi kan›tlayan kimi belgeleri o zaman bilmemiﬂ olmak ya da bilinenleri
bile incelememiﬂ olmak.”16
28 Ekim 1940’da ‹talya’n›n Yunanistan’a sald›rmas›, bu s›rada
Almanya’n›n Romanya’ya s›zmas›, Balkanlar›n Alman hakimiyeti
alt›na girmesinden korkan Sovyetler Birli¤i ile Almanya aras›nda
giderek ﬂiddetlenen bir nüfuz çat›ﬂmas›na yol açm›ﬂt›r. Türk-Sovyet iliﬂkileri bu nüfuz çat›ﬂmas›yla do¤ru orant›l› olarak düzelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Nihayet 1941 y›l› bahar›nda Almanya’n›n Yugoslavya, Yunanistan ve Ege adalar›n› iﬂgal etmesi Alman-Sovyet iliﬂkilerinin bozulmas›na ve Türk-Sovyet yak›nlaﬂmas›na yol açm›ﬂt›r.
Buna ra¤men Sovyet-Alman iﬂ birli¤i sona ermeden azami
kâr sa¤lamak isteyen Sovyetler Birli¤i, Türkiye’yi kendi nüfûzu
alt›na almak amac›yla son bir deneme yapmaktan çekinmemiﬂtir.
12-13 Kas›m 1940’da Berlin’de iki devlet aras›nda son bir antlaﬂma zemini bulmak amac›yla yap›lan görüﬂmelerde di¤er isteklerle birlikte Molotov, Alman devlet adamlar›ndan Sovyetlerin aç›k
denizlere ç›kabilmesi için Türkiye’nin Sovyet nüfuzu alt›na b›rak›lmas›n› ve Karadeniz’in güvenli¤inin sa¤lanabilmesi amac›yla
Sovyetler Birli¤i’ne Türk Bo¤azlar›n› kontrol etme yetkisinin verilmesini istemiﬂtir. Molotov’un istekleri aras›nda Kars ve Ardahan bölgelerinin Sovyetler Birli¤i’ne b›rak›lmas› da vard›r.
Hitler’in bu Sovyet isteklerini kabule yanaﬂmamas›na ra¤men, Molotov Berlin görüﬂmelerinden sonra Moskova’daki Alman büyükelçisine verdi¤i muht›rada Bo¤azlarda deniz ve kara
üsleri verilmesi için ›srar ederek, e¤er Türkiye, ‹ngiltere ittifak›n-

runda Türkiye’nin tutumundan ﬂikâyetle, onu “kendi mukadderat›n› harbe girmiﬂ muayyen bir grup Avrupa devletlerine ba¤lamaya karar vermek,
‹ngiltere ve Fransa ile karﬂ›l›kl› yard›m pakt› imzalamak ile” suçland›rm›ﬂ
ve “böylelikle Türkiye kendisini ‹ngiltere ve Fransa taraf›nda olmak üzere, aç›lan Avrupa harbine katm›ﬂ bulunmaktad›r.” dedikten sonra, “acaba,
Türkiye bu hareketinden piﬂman olacak m›, olmayacak m› kehanetinde
bulunacak de¤iliz.” gibi tehdit savurucu bir eda ile konuﬂmuﬂtu. G. Kostyuk, “‹kinci Dünya Savaﬂ›n›n Haz›rlanmas›nda Molotov-Ribbentrop Pakt›n›n Önemi”, Dergi, Münih 1960, S. 19, s. 88. 22 Ekim 1939 tarihli ‹zvestiya gazetesi de, Moskova görüﬂmelerinin baﬂar›s›z geçmesinden iki gün
sonra imzalanan Türk-‹ngiliz-Frans›z ittifak›n› ﬂu sözlerle eleﬂtirmiﬂtir:
“Sovyet hükûmeti... Sovyetler Birli¤i ile Almanlar aras›nda düﬂmanl›k tohumlar›n› bir daha atmak isteyenlerin cebbar planlar›n› vaktinde meydana ç›kard›.” Raﬂid Tacibayev, age., s. 130.
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16 Niyazi Berkes, Unutulan Y›llar, ‹stanbul 1997, s. 181-182.
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dan ayr›larak ‹talya ve Sovyetler Birli¤i yan›nda savaﬂa kat›lmazsa Türkiye üzerinde bask› yap›lmas›n› istemiﬂtir.
Berlin görüﬂmeleri II. Dünya Savaﬂ› diplomasisinin en önemli olaylar›ndan biridir, çünkü Sovyetlerle iﬂ birli¤ini daha fazla
sürdüremeyece¤ini anlayan Hitler, Sovyetlere karﬂ› 1940 Aral›k’›nda savaﬂ açmaya karar vermiﬂtir.
Sovyetler Birli¤i de Almanya ile imzalad›¤› sald›rmazl›k pakt›n›n uzun ömürlü olamayaca¤›n› anlam›ﬂ ve ç›kacak bir savaﬂta
Türkiye’nin durumunu önemli gördü¤ü için, Alman-Sovyet iliﬂkileri bozuldukça Türkiye’ye karﬂ› izledi¤i siyaseti de¤iﬂtirmek gere¤ini hissetmiﬂtir. Nitekim Bulgaristan’›n 1 Mart 1941’de Mihver’e kat›lmas› ve böylece Almanya’n›n Balkanlara yerleﬂmesi üzerine, Türkiye’yi Almanya karﬂ›s›nda mukavemete teﬂvik etmek
amac›yla daha dostça bir tav›r tak›nm›ﬂt›r. Bu yeni Sovyet politikas›, ki bu devrede bütün devletlerin izledi¤i siyaset bir satranç
müsabakas›na benzetilebilir, D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› Yard›mc›s› Viﬂinski’nin 9 Mart’ta Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Haydar Akay’a,
Sovyetlerin Türkiye’nin zor durumundan yararlanarak ona sald›rmas›n›n söz konusu olmad›¤›n›, tersine e¤er Türkiye’ye bir sald›r› olursa, 1925 Sald›rmazl›k Pakt› gere¤i Sovyetlerin anlay›ﬂl›
dostlu¤una güvenebilece¤ini bildirmesiyle kendisini gösterdi.17
Türk hükûmeti, bu sözlerin resmen aç›klanmas›n› isteyince 25
Mart 1941’de Türk-Sovyet ortak demeci yay›mlanm›ﬂt›r.18 Sovyetler Birli¤i’nin kendi menfaatleri gere¤i Türkiye’ye karﬂ› tak›nd›¤› bu dostça tav›r Stalingrad galibiyetine kadar sürmüﬂtür.
Almanya da, ç›kmas› muhtemel bir Alman-Sovyet savaﬂ›nda Türkiye’nin tarafs›zl›¤›na önem vermiﬂtir. Bu nedenle Türk
isteklerine uygun olarak 18 Haziran 1941’de Türk-Alman Sald›rmazl›k Pakt› imzalanm›ﬂt›r. Bu antlaﬂma imzalan›r imzalanmaz, 22 Haziran’da Almanya Sovyetler Birli¤i’ne sald›rm›ﬂt›r.

Çünkü art›k Almanya, Sovyetler Birli¤i’ne karﬂ› açt›¤› cephede
sa¤ kanad›n› güvence alt›na alm›ﬂ bulunuyordu.19 Türkiye, bu
savaﬂta tarafs›zl›¤›n› ilan etmiﬂtir.
Almanya’n›n Sovyetler’e sald›rmas› üzerine, ‹ngiltere ile Sovyetler Birli¤i aras›nda 12 Temmuz 1941’de “Almanya’ya karﬂ›
müﬂterek hareket antlaﬂmas›” imzalanm›ﬂt›r. Âdeta buna misilleme yaparcas›na Almanya da Bo¤azlar üzerindeki Sovyet taleplerini aç›klam›ﬂt›r. Bu Türkiye’nin Sovyetler Birli¤i’ne olan güvenini
sarsm›ﬂt›r. Bunun üzerine Türkiye’nin endiﬂelerini giderebilmek
amac›yla ‹ngiltere ve Sovyetler Birli¤i 10 A¤ustos 1941’de Ankara
hükûmetine verdikleri notalarla, Bo¤azlar üzerinde hiçbir tecavüze niyetleri bulunmad›¤›n›, ayr›ca Türkiye’nin toprak bütünlü¤üne ve Montreux Bo¤azlar rejimine olan ba¤l›l›klar›n› belirttiler.
Ancak Türkiye’nin ﬂüpheleri ortadan kalkmam›ﬂt›r. Türkiye, Almanya’n›n yenilmesi hâlinde Avrupa dengesinin Sovyetler Birli¤i
lehine bozulmas›ndan korkmuﬂtur.20 Zaman, Türkiye’nin endiﬂelerinin hiç de yersiz olmad›¤›n› göstermiﬂtir. ABD’nin 11 Aral›k
1941’de savaﬂa girmesi ile II. Dünya Savaﬂ›’n›n ‹ngiliz-Sovyet-ABD
iﬂ birli¤i devresi baﬂlam›ﬂt›r. Türkiye’nin savaﬂa girmesi hususundaki müttefik bask›s› daha da artm›ﬂt›r. Bunun en önemli sebebi
Almanya’n›n Stalingrad ve Kuzey Afrika’da yenilmesiydi. Nitekim, ‹ngiltere Baﬂbakan› Churchill, 24 Kas›m 1942’de Stalin’e
gönderdi¤i gizli mesajda Türkiye’yi savaﬂa sokarak Balkanlarda
yeni bir cephe açmak düﬂüncesinden bahsetmiﬂse de21 Amerika’dan destek bulamamas› üzerine bu giriﬂim akim kalm›ﬂt›r.

17 Yusuf Sar›nay, age., s. 21-27.
18 ‹smail Soysal, age., s. 636.

21 SSCB D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤›, Stalin, Roosevelt ve Churchill’in Gizli Yaz›ﬂmala-

19 Çetin Yetkin, Karﬂ›devrim (1945-1950), ‹stanbul 2003, s. 67.
20 Yusuf Sar›nay, age., s. 29-30. Yap›lan antlaﬂmalarda verilen sözler âdeta

buz üzerine yaz›lm›ﬂ yaz›lar gibiydi. Çok zorlu bir millî kurtuluﬂ savaﬂ›
vererek yeni bir devlet kuran Türkiye’nin yeni bir savaﬂ›n a¤›rl›¤›n› taﬂ›yamayaca¤› aç›kt›. Her ne sebeple olursa olsun Türkiye’nin savaﬂa dahil
olmayarak bu güç dönemi kazas›z belas›z atlatm›ﬂ olmas› sevindiricidir.
r›nda Türkiye (1941-1944), çev. Levent Konyar, ‹stanbul 1981, s. 79-81.
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Türkiye’nin savaﬂa kat›lmas›yla ilgili olarak Churchill ve ‹nönü 30 Ocak-1 ﬁubat 1943 tarihleri aras›nda Adana’da buluﬂmuﬂlard›r. Bu görüﬂmede Churchill, Türkiye savaﬂa girerse, Türkiye’nin savaﬂ sonu dünyas›nda sa¤lam bir yere sahip olabilece¤ini
vurgulam›ﬂt›r. Türkiye ise, Almanya’n›n yenilmesiyle Sovyetlerin
hakim duruma geçmesiyle ilgili endiﬂelerini dile getirmiﬂ ve Türk
ordusunun takviye edilmesi gerekti¤i hususlar› üzerinde ›srarc›
olmuﬂtur.22 Churchill, Adana görüﬂmeleriyle ilgili olarak Stalin’e
gönderdi¤i mektupta Türkiye’nin Sovyetler’e karﬂ› duydu¤u endiﬂeyi belirtmiﬂ,23 Stalin de ma¤rur ve so¤uk bir eda taﬂ›yan cevab›nda “...Bununla beraber, ﬂayet Türkiye Sovyetler Birli¤i ile iliﬂkilerini daha dostane ve samimi bir hâle getirmek istiyorsa arzusunu bildirsin. Bu takdirde Sovyetler Birli¤i kendisiyle yar› yolda
buluﬂmaya raz› olabilir.”24 demiﬂtir. Stalin yine ayn› cevab›nda,
“Ruslar›n Alman-Sovyet harbinden birkaç ay evvel ve sonra Türkiye hakk›nda dostane edas› ‹ngiliz hükûmetince malum birtak›m
bildiriler yay›mlam›ﬂlard›r. Buna ra¤men Türkler teﬂebbüslerimize tepki göstermemiﬂlerdir. Her hâlde Almanlar›n hiddetini tahrik
etmekten korkmuﬂ olacaklard›r.” ﬂeklinde fikir belirtmiﬂtir.25

Almanlar›n Stalingrad’da durdurulmas› ve geri çekilmeye baﬂlamas› üzerine Sovyet politikalar› da de¤iﬂmiﬂ, Almanya yenilgiye
do¤ru yaklaﬂt›kça, Sovyetler Birli¤i Türkiye’nin savaﬂa kat›lmamas›n› eleﬂtirmeye baﬂlam›ﬂt›r.26 19 Ekim 1943’te üç devletin d›ﬂ iﬂleri
bakanlar›n›n Tahran Konferans›’n› haz›rlamak amac›yla Moskova’da topland›klar› zaman Molotov, savaﬂa kat›lmas› için Türkiye’ye
bask› yap›lmas›n› istemiﬂtir.27 Bu ›srarl› tutum neticesi olarak Türk
hava alanlar›n›n müttefikler taraf›ndan kullan›lmas›na ve 1943 y›l›
sona ermeden Türkiye’nin savaﬂa sokulmas›na karar verilmiﬂtir.28
Tarihe Moskova kararlar› olarak geçen bu talepler Türk D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› Menemencio¤lu’na ‹ngiltere D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› taraf›ndan
Kahire’de bildirilmiﬂ, ancak Menemencio¤lu bu kararlar› kabul etmemiﬂtir. Menemencio¤lu, Sovyetler’den duyulan endiﬂeleri dile
getirerek bu hususta savaﬂ içinde ve savaﬂ sonras›nda politik garantiler istemiﬂtir. ‹ngiltere D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› Eden, Türkiye müttefikler saf›nda savaﬂa kat›l›rsa Sovyetlere karﬂ› daha avantajl› bir konumda olur diyerek ikna etmeye çal›ﬂt›ysa da bu “sözlü” teminat
Menemencio¤lu taraf›ndan yeterli görülmemiﬂtir.29 ‹ngiltere’nin
teklifleri hükûmet taraf›ndan görüﬂüldükten sonra reddedilmiﬂtir.

22 Adana görüﬂmeleriyle ilgili olarak bk. Edward Weisband, 2. Dünya Sava-

tos 1939’da Almanya ile Sovyetlerin imzalad›¤› “Sald›rmazl›k Pakt›na” at›fta
bulunmaktad›r. (Feridun Cemal Erkin, age., s. 205.)

ﬂ› ve Türkiye, ‹stanbul 2002, s. 119-125.
23 SSCB D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤›, age., s. 85-87.
24 Feridun Cemal Erkin, age., s. 205.
25 Erkin, Stalin’in bahsetti¤i sözde dostluk gösterilerinin s›rf Rus topraklar›n›n

Alman ordular› taraf›ndan iﬂgal edildi¤i anlarda Türk sempatisini kollamak
için olaylar›n zoru alt›nda yap›ld›¤›n› belirterek, Stalin’in makyavelli¤i, o anlarda, Türk-Alman ittifak ve iﬂ birli¤ine set çekmek ve Sovyet ordular›n›n
Türk topraklar› yolundan Kafkasya’ya yöneltilmiﬂ bir Alman taarruzu ile arkadan çevrilmesini önlemek için her ﬂeyi feda etmeye haz›r idi, demektedir.
“Stalin’in, Rus dostluk gösterilerine Türk ilgisizli¤ini Alman hiddetinin tesirinden kaç›nma endiﬂesine ba¤lamas› ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey de¤ildir. Dünya, sadece ﬂiddetli bir Alman tepkisinin verdi¤i endiﬂe ve bu tepkiden kaç›nmak
ümidinden do¤an nice Rus davran›ﬂlar›na ﬂahit olmuﬂtur” derken de, A¤us-
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26 Yusuf Sar›nay, age., s. 33.
27 Kâmuran Gürün, age., s. 98; Feridun Cemal Erkin, age., s. 212.
28 Moskova kararlar› için bk. Weisband, age., s. 155-163.
29 Kâmuran Gürün, age., s. 258. 5-8 Kas›m 1943’te yap›lan ve I. Kahire

Konferans› olarak bilinen görüﬂmelerin sonunda D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› Menemencio¤lu’nun yapt›¤› konuﬂma, Türkiye’nin Sovyetler Birli¤i’nden ne
denli çekindi¤ini de ortaya koymaktad›r. Eden’e Ruslar› memnun etmek
için bizi harcamak istiyorsunuz dedikten sonra, savaﬂa girmeleri hâlinde
Bo¤azlar›n ve ‹stanbul’un Alman iﬂgaline düﬂece¤ini söyleyen Menemencio¤lu, ondan sonra “Ruslar Almanlar› dövsün ve gelip ‹stanbul’u kurtars›n diye mi ümide düﬂece¤iz? O zaman Ruslar ‹stanbul’u benim için mi
kurtar›r.” demiﬂtir. Yusuf Sar›nay, age., s. 34.
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Roosevelt, Churchill ve Stalin aras›nda 28 Kas›m-1 Aral›k
1943 tarihleri aras›nda yap›lan Tahran Konferans›’nda Churchill,
Türkiye’nin savaﬂa sokulmas›nda ›srar etmiﬂtir. Churchill’in Türkiye’yi savaﬂa sokarak Balkanlar’da bir cephe açmak suretiyle Sovyetlerin bu bölgedeki ilerleyiﬂini durdurmas›ndan endiﬂelenen Stalin, bat›da aç›lacak cepheyi zay›flataca¤› gerekçesiyle Türkiye’ye
yard›m yap›lmamas›n› teklif etmiﬂse de Churchill’in ›srar› üzerine
Türkiye’nin zorla savaﬂa sokulmas›n› söylemiﬂtir. Konferans sonunda Türkiye’nin 15 ﬁubat 1944 tarihine kadar savaﬂa sokulmas›
konusunda görüﬂ birli¤ine var›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, Türkiye’nin savaﬂ
sonunda galipler saf›nda yer alabilmesi için bunun son f›rsat say›lmas› ve ‹nönü’nün Kahire’ye davet edilerek durumdan haberdar
edilmesi de kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹nönü Kahire’ye davet edilmiﬂ ve 47 Aral›k 1943 tarihleri aras›nda Churchill, Roosevelt ve ‹nönü aras›nda Kahire Konferans› yap›lm›ﬂt›r.30 Türkiye’nin 15 ﬁubat 1944
tarihine kadar mutlaka Almanya’ya karﬂ› savaﬂa girmesi gerekti¤i
ileri sürülmüﬂ, sonuçta ‹nönü, ilk defa “prensip olarak” savaﬂa girmeyi kabul etmiﬂtir. ‹nönü, 15 ﬁubat 1944’e kadar zaman kazanarak Kahire’den ayr›lm›ﬂt›r. Bundan sonra Türkiye’nin politikas›,
savaﬂ sonunda Sovyetler Birli¤i’ne karﬂ› yaln›z kalmamaya yöneliktir. Bu nedenle müttefiklerle iyi iliﬂkiler kurmaya çal›ﬂt›¤› gibi,
Sovyetlerle olan iliﬂkilerini de düzeltmeye gayret etmiﬂtir.31
Almanya’n›n savaﬂtan yenik ayr›laca¤›n›n belli olmas› üzerine Avrupa’da Sovyet nüfuzunun etkili olmas›ndan endiﬂelenen
Türk hükûmeti, Sovyetler Birli¤i’yle yak›nlaﬂma giriﬂimlerinde
bulunmuﬂtur.32 May›s ve Haziran aylar›nda Sovyetler’e baﬂvuran

Türkiye, iki ülke aras›nda daha yak›n siyasi iliﬂkiler kurulmas›n›
istemiﬂtir. Sovyetler Birli¤i, bunun ancak Türkiye’nin Almanya’ya karﬂ› savaﬂa girmesiyle mümkün olabilece¤ini bildirmiﬂtir.33 Ancak bu görüﬂmelerden bir netice ç›kmam›ﬂt›r.
6 Haziran 1944’te yap›lan Normandiya Ç›karmas›, Türkiye’nin 2 A¤ustos 1944’te Almanya ile iktisadi ve diplomatik iliﬂkilerini kesmesine yol açm›ﬂt›r. Bu karar Türkiye’nin mutlaka savaﬂa girmesini isteyen Sovyetler Birli¤i’ni memnun etmemiﬂtir.
Avrupa dengesinin Sovyetler lehine bozulmas› ve Sovyetlerin
Balkanlara yerleﬂmesi, Türkiye’nin endiﬂelerini daha da artt›rm›ﬂt›r. 1945 y›l›na gelindi¤inde Türkiye, kendini iyice Sovyet
tehdidi alt›nda görmeye baﬂlam›ﬂt›r.34
4-11 ﬁubat 1945 tarihinde, savaﬂ sonras› bar›ﬂ düzeninin
esaslar›n› belirlemek amac›yla yap›lan Yalta Konferans›’nda
Stalin, Bo¤azlar ve Montreux Sözleﬂmesi’nin durumunu ortaya
atm›ﬂt›r. Stalin’e göre Montreux rejiminin miad› dolmuﬂtur. Bu
sözleﬂme, Türklere yaln›zca savaﬂ zaman›nda de¤il, savaﬂ tehdidi durumunda da Bo¤azlar› kapatmak hakk› tan›yordu. Stalin, Türkiye’nin bu ﬂekilde Sovyetlerin bo¤az›n› s›kmas›n›n
haks›zl›k oldu¤unu ileri sürmüﬂtür.35

30 Ayr›nt›l› bilgi için bk. Yulu¤ Tekin Kurat, “Kahire Konferans› Tutanak-

lar›”, Belleten, C. XLVII, S. 185, (Ocak 1983), s. 295-338.
31 Yusuf Sar›nay, age., s. 35-37.
32 Bu yak›nlaﬂma giriﬂimlerinin iç politikadaki yans›mas› Türk hükûmeti-

nin Türkçülere karﬂ› son derece sert bir tav›r almas› olmuﬂtur. ‹nönü de,
19 May›s 1944’te yapt›¤› bir konuﬂmada Sovyetler Birli¤i’nin Millî Kur-
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tuluﬂ Savaﬂ› esnas›ndaki dostlu¤undan bahsetmiﬂtir. Ayr›nt›l› bilgi için
bk. Weisband, age., s. 224-243.
33 22 May›s’ta D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› Menemencio¤lu ile Rus elçisi Vinogradov,

22 ve 27 Haziran’da (1944) D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Genel Sekreteri Cevat Aç›kal›n ile Vinogradov aras›nda yap›lan görüﬂmeler için bk. Kâmuran Gürün, age., s. 263-265.
34 Yusuf Sar›nay, age., s. 39.
35 Yusuf Sar›nay, age., s. 40. Stalin’in savaﬂtan sonra Akdeniz ve Ortado¤u’ya

sokulma denemesi 1945’de Yalta’da Roosevelt ve Churchill ile müzakeresi s›ras›nda belirmiﬂtir. Stalin, ‹stanbul’un müﬂtereken Sovyet-Türk ellerinde bulunacak bir kale hâline getirilmesi talebinde bulunmuﬂtu. Müttefikler, elbette bunun Bo¤azlarda Sovyet kalesi demek oldu¤unu pekala anlam›ﬂlard›. Yani Bo¤azlar Sovyetlerin elinde bulunacak ve Bo¤azlardan
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Böylece Sovyetler Birli¤i, Bo¤azlarla ilgili görüﬂlerini bir kez
daha ortaya koymuﬂtur. Zaten bu da ilk giriﬂimleri de¤ildi.
1944 y›l›n›n Ekim ay›nda Moskova’da Churchill ile görüﬂen
Stalin, Montreux rejiminin yeniden düzenlenmesi hususunda
Churchill’in onay›n› alm›ﬂt›.36
Yalta Konferans›’ndan sonra Ankara’daki ‹ngiltere büyükelçisi 20 ﬁubat 1945’te, Birleﬂmiﬂ Milletlere ortak üye olarak girebilmesi için Türkiye’nin 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya ve Japonya’ya savaﬂ ilan etmesi gerekti¤ini bildirmiﬂtir. Türkiye 23
ﬁubat 1945 tarihinde bu iki ülkeye savaﬂ ilan etmiﬂtir.37
II. Dünya Savaﬂ›’nda izledi¤i tarafs›zl›k siyaseti, savaﬂ sonras›nda Türkiye’yi olumsuz yönde etkilemiﬂtir. Siyasi arenada yaln›z kalan ve ayn› zamanda Sovyet istekleriyle karﬂ›laﬂan Türkiye,
toprak bütünlü¤ü ve ba¤›ms›zl›¤›yla ilgili olarak endiﬂe duymuﬂ
ve Bat› dünyas›na yaklaﬂmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Türkiye’nin Sovyet politikalar›ndan rahats›z olmas› nedensiz
de¤ildir.38 Sovyetler’in Türkiye’ye karﬂ› izledi¤i siyaset, savaﬂ
içinde cephe durumlar›na göre de¤iﬂiklikler göstermiﬂtir. 1945
y›l›ndan sonra gerçek niyetini ortaya koymaktan çekinmeyen
Sovyetlerin Türkiye ile kurduklar› iliﬂkiler, Türk d›ﬂ politikas›
aç›s›ndan belirleyici faktör olmuﬂtur. Sovyetler Birli¤i savaﬂ sonras› dünyas›nda Türkiye’yi yaln›z b›rakarak isteklerini kolayca

kabul ettirmek istemiﬂtir. Türkiye’nin tabiri caizse izledi¤i ‘oyalama siyaseti’ sonras›nda Almanya ve Japonya’ya savaﬂ ilan etmesini onaylamayan Sovyetler gerçek niyetlerini gizlemek ihtiyac›
da duymam›ﬂlard›r. Nitekim, 19 Mart 1945’te Moskova Büyükelçisi Selim Sarper’i kabul eden Molotov, Sovyet hükûmetinin 17
Aral›k 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafs›zl›k Antlaﬂmas›’n› feshetti¤ini bildirmiﬂtir.39 Türk hükûmetinin 4 Nisan
1945’te Sovyetler Birli¤i’ne verdi¤i cevabi notada; iki ülke aras›ndaki dostluk ve iyi iliﬂkilerin devam›n›n arzu edildi¤i, feshedilen
17 Aral›k 1925 tarihli antlaﬂma yerine, her iki ülkenin bugünkü
menfaatlerine daha uygun ve ciddi de¤iﬂiklikleri içeren yeni bir
antlaﬂma yap›lmas› yolundaki Sovyet telkinlerinin uygun görüldü¤ü ve bu amaçla yap›lacak tekliflerin büyük bir dikkat ve iyi
niyetle tetkik edilece¤i bildirilmiﬂtir.40
Nihayet 7 Haziran 1945’te Molotov, Moskova Büyükelçisi Selim Sarper’e iki ülke aras›nda yeni bir antlaﬂma yap›labilmesi için
Türkiye’nin baz› Sovyet isteklerini kabul etmesi gerekti¤ini söylemiﬂtir. Bu istekler ﬂöyledir:
1. 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaﬂmas›’yla tespit edilen
Türk-Sovyet s›n›r›nda Sovyetler lehine baz› düzeltmeler yap›lmas›, yani Kars ve Ardahan’›n Sovyetler Birli¤i’ne iadesi,
2. Bo¤azlar›n Türkiye ile Sovyetler Birli¤i taraf›ndan ortaklaﬂa savunulmas› ve bunu sa¤lamak için de Sovyetler Birli¤i’ne Bo¤azlarda deniz ve kara üsleri verilmesi,
3. Montreux Bo¤azlar rejiminin Türkiye ile Sovyetler Birli¤i
aras›nda imzalanacak iki tarafl› bir antlaﬂma ile de¤iﬂtirilmesi.41
Halbuki tarihî gerçekler, bu isteklere iliﬂkin iddialar›n as›ls›z
oldu¤unu göstermektedir. Nitekim ‹ngiltere’nin Mr. Allen isimli

Akdeniz’e ç›k›ﬂ hakk›, ancak Sovyet hükûmetine ait olacakt›. Bu talep, üç
müttefikin s›k› dostluk ve ittifak hâlinde bulunduklar› bir zamanda vuku
buldu¤una ve bir çok di¤er meselelerde Roosevelt ve Churchill’in Sovyetler’e fedakârl›k yapmalar›na ra¤men, bu iﬂte Sovyet talebini kabulden çekinmiﬂlerdi. (D. Yu. Dallin, “Son Y›llardaki Sovyet D›ﬂ Siyasetinin Ana
Hatlar›”, Dergi, Münih 1957, S. 10, s. 33.)
36 Weisband, age., s. 279.
37 Kâmuran Gürün, age., s. 275-276.
38 Mehmet Gönlübol-Halûk Ülman, “‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan Sonra Türk

D›ﬂ Politikas›”, Olaylarla Türk D›ﬂ Politikas› (1919-1990), Ankara 1993,
s.191.
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39 Feridun Cemal Erkin, age., s. 247, R›fk› Salim Burçak, age., s. 173.
40 Yusuf Sar›nay, age., s. 44.
41 Molotov-Sarper görüﬂmesi ve Sovyet isteklerinin mahiyeti ve tahliliyle il-

gili geniﬂ bilgi için bk. Feridun Cemal Erkin, age., s. 257-264.
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bir “Kafkasya uzman›”n›n raporuna göre, 1921’de Kars ve Ardahan’›n yeniden Türklere b›rak›lmas› Türk taraf›n›n giriﬂimiyle
de¤il, 1921 Kars ve Moskova antlaﬂmalar›yla kararlaﬂt›r›lm›ﬂ ve
giriﬂim Sovyet taraf›ndan gelmiﬂtir.42
Bu isteklerden baﬂka Türkiye’de daha demokratik ve temsili
bir hükûmet kurulmas›, ayr›ca Türkiye’nin ‹ngiltere ile olan ittifak›na son vermesi ve Sovyetler Birli¤i ile bu devletin Balkanlar’daki komﬂular›yla imzalad›¤› antlaﬂmalara benzer bir antlaﬂma imzalamas› da vard›r.43
Selim Sarper söz konusu talepleri Ankara’ya bildirmeksizin
reddetmiﬂtir. Nitekim, Türk hükûmetinin iki gün sonra Sarper’e
gönderdi¤i resmî talimat da ayn› do¤rultudad›r. 18 Haziran’da
yap›lan ikinci Sarper-Molotov görüﬂmesinde de Sovyetlerin önerilerinde ›srarc› olduklar› görülmektedir.44
Sovyet isteklerinin reddedilmesi üzerine Sovyet bask›s› giderek artm›ﬂ, tehditle toprak ve üs istedi¤i Türkiye’deki rejimi dahi
de¤iﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.45 1945 Haziran’›nda Eçmiyazin’de Dünya Ermeni kuruluﬂlar› Kars ve Ardahan’›n Sovyet Ermenistan’›na
ilhak edilmesi yolunda bir karar ald›lar. Daha sonra bu konuda bir
bas›n kampanyas› baﬂlat›larak Sovyetlerin yay›nlar›na dünyan›n

çeﬂitli ülkelerindeki Ermeniler de kat›lm›ﬂt›r. Hatta Sovyet Ermenistan’› Komünist Partisi Sekreteri “... Bütün Ermeni milleti Türkiye’nin zorla ele geçerdi¤i topraklar› istiyor...” diyordu. Sovyetler
Birli¤i bu faaliyetlerini daha da art›rarak ‹stanbul Konsoloslu¤u
vas›tas›yla Türkiye’de yaﬂayan Ermenileri göçmenli¤e davet etmiﬂtir. Sovyetlerin bu propagandalar›na Bulgaristan da kat›lm›ﬂt›r.46
Türk kamuoyu bu durumdan fazlas›yla incinmiﬂ ve bu ortam içerisinde memlekette solculuk propagandas› yapan kimselere karﬂ›
ﬂiddetli bir tepki baﬂ göstermiﬂtir. ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencileri 4 Aral›k 1945 tarihinde yapt›klar› bir gösteride Tan, Yeni Dünya
ve La Turquie gazeteleri idarehaneleri ile komünist propagandas›
yapan baz› kitapevlerini basarak tahrip etmiﬂlerdir.47
Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤›na ve toprak bütünlü¤üne yönelik
bu tehditler Türk kamuoyunda büyük tepki yaratm›ﬂ ayn› zamanda bu haks›z talepler karﬂ›s›nda yekvücut olunmuﬂtur.
Cumhurbaﬂkan› ‹nönü, “Aç›kça söyleriz ki, Türk topraklar›ndan ve haklar›ndan hiç kimseye verilecek bir borcumuz yoktur.
ﬁerefli insanlar olarak yaﬂayaca¤›z ve ﬂerefli insanlar olarak ölece¤iz.” demiﬂtir. Meclis’te bir konuﬂma yapan Kâz›m Karabekir,
“Bütün dünya bilmelidir ki, Bo¤azlar Türk milletinin bo¤azlar›d›r. Kars yaylas› da millî bel kemi¤imizdir. K›rd›r›rsak mahvoluruz.” diyerek sert tepki göstermiﬂtir. Ayr›ca Baﬂbakan Saraço¤lu
da, “Bütün dünya biliyor ki bu yerlerde bir tek Ermeni yoktur.”
diyerek Sovyet iddialar›n› kesinlikle reddetmiﬂtir.48
21 Aral›k 1945 tarihinde Moskova’n›n belli baﬂl› gazetelerinde (Pravda, ‹zvestia, K›z›ly›ld›z, Trond) iki Gürcü profesörünün mektubu yay›mlanm›ﬂt›r. Buna göre, Ardahan, Artvin, Oltu, Tortum, ‹spir, Bayburt, Gümüﬂhane, Trabzon ve Giresun’un
Gürcistan topraklar› oldu¤u iddia edilerek Gürcü Cumhuriye-

42 Selim Deringil, Denge Oyunu, ‹stanbul 1994, s. 256. Bilindi¤i gibi Elviye-

i Selâse (Üç Sancak) olarak bilinen bu bölge 1878 Ayastefanos ve Berlin
Antlaﬂmalar›yla savaﬂ tazminat› olarak Rusya’ya b›rak›lm›ﬂ, daha sonra 3
Mart 1918’de yap›lan Brest-Litovsk Antlaﬂmas›yla Batum da dahil plebisit yap›lmas› ﬂart›yla Osmanl› Devleti’ne geri verilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›.
16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaﬂmas›’yla da Batum Sovyetlere b›rak›lm›ﬂ, Kars ve Ardahan Türkiye’de kalarak bugünkü Türk-Sovyet s›n›r›
çizilmiﬂti.
43 Yusuf Sar›nay, age., s. 45-46.
44 Kâmuran Gürün, age., s. 283-290.
45 Moskova radyosu arac›l›¤›yla yapt›klar› yay›nlarda, mevcut Türk hükû-

metinin güya ‘faﬂist’ prensiplerle idare edildi¤i vurgulan›yor ve hükûmetin de¤iﬂtirilmesi gerekti¤i söyleniyordu. (Yusuf Sar›nay, age., s. 47.)
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46 Yusuf Sar›nay, age., s. 47.
47 R›fk› Salim Burçak, age., s. 181.
48 Yusuf Sar›nay, age., s. 48.

93

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

ti’ne iadesi istenmiﬂtir.49 Bu istekler de Türk kamuoyunda bü-

ABD ve ‹ngiltere’nin, Sovyetler Birli¤i ile savaﬂ sonras› dünyaya yön vermek amac›yla düzenledikleri Potsdam Konferans›,
17 Temmuz-2 A¤ustos 1945 tarihleri aras›nda Berlin’de yap›lm›ﬂt›r. Konferans›n önemli konular›ndan birisi de Türkiye’nin konumuydu. Churchill, Stalin ile yapt›¤› görüﬂmede bu meseleyi gündeme getirmiﬂtir. Stalin de cevaben ﬂunlar› söylemiﬂtir: “Türkler,
Ruslara bir ittifak anlaﬂmas› teklifiyle yanaﬂm›ﬂlard›. Ruslar, cevaben, taraflardan herhangi birinin yerine getirilmemiﬂ bir talep
hakk› bulunmad›¤› takdirde anlaﬂma yap›labilece¤ini söylemiﬂlerdi. Halbuki Ruslar, evvelki harbin sonunda Rusya’dan al›nan
Kars ve Ardahan’› istiyorlard›. Türkler bunu nazar-› itibara alamayacaklar›n› söylemiﬂlerdi. Rusya bundan sonra Montreux Sözleﬂmesi konusunu ortaya atm›ﬂt›. Türkiye bunu da müzakere
edemeyece¤ini söylemiﬂ, Rusya da o zaman bir ittifak anlaﬂmas›n› müzakere edemeyece¤i cevab›n› vermiﬂti.”52 ‹ngiltere de Montreux Sözleﬂmesi’nin de¤iﬂtirilmesine taraftard›, ancak Türkiye’den toprak ve üs istemenin Türkiye’yi tehdit etmek anlam›na
gelece¤ini bu hususta Türkler’e bask› yap›lamayaca¤›n› bildirmiﬂtir. ABD’ye göre de Bo¤azlardan geçiﬂ üç büyük devletle beraber ilgili devletlerin teminat› alt›na al›nmal›yd›. Arazi istekleriyse iki devletin kendi aralar›nda çözmeleri gereken bir husustu.
Konferans kesin bir sonuca var›lamadan da¤›lm›ﬂ ancak üç devletin görüﬂlerini Türkiye’ye bildirmelerine karar verilmiﬂtir.
Sovyetler Birli¤i, Potsdam Konferans›’ndan bir y›l sonra 7
A¤ustos 1946’da Bo¤azlarla ilgili görüﬂlerini içeren bir notay›
Türk hükûmetine vermiﬂtir. Bu notada aﬂa¤›daki de¤iﬂiklikler
öngörülmüﬂtür:
1. Bo¤azlar bütün devletlerin ticaret gemilerine devaml› aç›k
olmal›d›r,
2. Bo¤azlar Karadeniz devletlerinin savaﬂ gemilerine devaml›
aç›k tutulmal›d›r,

yük tepki ile karﬂ›lanm›ﬂt›r.50
Türkiye üzerindeki bu istek ve bask›lardan anlaﬂ›l›yor ki,
Sovyetlerin politikas›, 1921 y›l›ndan önceki ‘statüko’ya geri dönmeye yöneliktir. Bu nedenle Türkiye, ba¤›ms›zl›¤›n› ve toprak
bütünlü¤ünü koruyabilmek amac›yla ‹ngiltere’nin ve ABD’nin
deste¤ini aram›ﬂt›r. Türkiye’nin ABD nezdinde yapt›¤› ilk teﬂebbüsler kesin sonuç vermemiﬂtir. Bununla beraber Türkiye’ye
diplomatik destek vaat eden ‹ngiltere, Sovyetler Birli¤i’ne meseleyi Potsdam Konferans›’na getirece¤ini bildirdi¤i gibi, ABD’ye
de müracaat ederek Yalta kararlar›na ayk›r› olan Sovyet politikas› konusunda Potsdam Konferans›’ndan önce ortak bir AngloAmerikan politikas› tespit edilmesini istemiﬂtir.51
49 R›fk› Salim Burçak, age., s. 182. Erkin, ajanslar›n bu yay›nlara ait haber-

leri getirdi¤i günün akﬂam› Büyük Britanya sefaretinde verilen bir davete kat›ld›¤›ndan ve bir ara Sovyet Büyükelçisi ile karﬂ›laﬂt›¤›ndan bahsederek ﬂunlar› yazmaktad›r: “...Bu taleplerin manas› hakk›nda kendisinden izahat istedim. Büyükelçi, tarihçilerin ilmî verilere dayanan toprak
taleplerinde bulunmaktan men edilemeyece¤ini ve iadesi talep olunan
vilayetlerin vaktiyle Gürcistan’dan kopar›ld›¤› için ﬂimdi geri verilmesi
istendi¤ini iddia etti. Büyükelçiye cevab›mda, sözde ilmî verilerin söz götürmez tarihî olaylara istinaden yak›n zamanda münasip ﬂekilde çürütülece¤ini, ancak bu noktadan sarf›nazar, ﬂayet Gürcüler taraf›ndan uydurulmuﬂ hayalî tarihe dayanan iddialar toprak taleplerine mesnet olacaksa Sovyetler Birli¤i’nin bu hesapta ancak kaybedece¤ini, çünkü tarih, bütün dünyaca kabul edilen ve okutulan gerçek tarih, hâlen Rus olan topraklardan bir k›sm›n›n oldukça yak›n bir zamana kadar Türkiye’ye ait oldu¤unu ö¤retmekte oldu¤unu hat›rlatt›m.” (Feridun Cemal Erkin, age.,
s. 277-278.)
50 Baﬂbakan Saraço¤lu verdi¤i demeçte, Türkiye’de Gürcü profesörlerin id-

dia etti¤i gibi, 1.746.329 de¤il, 1935 tarihli istatistiklere göre sadece
57.325 Gürcü’nün yaﬂad›¤›n› belirterek bu iddialar›n as›ls›z oldu¤unu
söylemiﬂtir. (Yusuf Sar›nay, age., s. 48.)
51 Yusuf Sar›nay, age., s. 49.

52 Kâmuran Gürün, age., s. 291.
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3. Bo¤azlar özel olarak tespit edilecek haller d›ﬂ›nda Karadeniz’e sahili olmayan devletlerin savaﬂ gemilerine kapal› olmal›d›r,
4. Bo¤azlardan geçiﬂ rejimini düzenleme yetkisi Türkiye ile
Karadeniz devletlerine ait olmal›d›r,
5. Bo¤azlar Türkiye ve Sovyetler Birli¤i taraf›ndan ortaklaﬂa
savunulmal›d›r.
Sovyetler Birli¤i bu notan›n birer suretini ABD ve ‹ngiltere’ye
vermiﬂtir.53
Türkiye, Sovyet notas›n› ald›ktan sonra 14 A¤ustos’ta
TBMM’de meseleyi görüﬂmüﬂ, ‹ngiltere ve ABD’nin deste¤ine de
güvenerek Sovyetler Birli¤i’ne 22 A¤ustos’ta cevabi notas›n› vermiﬂtir. Bunda, Montreux rejiminin savaﬂ ve ticaret gemilerinin Bo¤azlardan geçiﬂi ile ilgili hükümlerinde baz› de¤iﬂiklikler yap›lmas› kabul edilmekle beraber, bu de¤iﬂikliklerin yaln›zca Karadeniz
devletleri taraf›ndan yap›lmas› düﬂüncesinin Montreux Sözleﬂmesi’ne taraf olan di¤er devletlerin haklar›n› ihlal etmek anlam›na gelece¤inden kabul edilemeyece¤i ifade edilmektedir. Bo¤azlar›n ortak savunulmas› fikriyse ba¤›ms›z bir devlet haklar› ve güvenli¤iyle ba¤daﬂmas› imkâns›z oldu¤undan kesinlikle reddedilmiﬂtir.54
Sovyetler Birli¤i 24 Eylül’de ikinci bir nota vererek görüﬂlerinde ›srar etmiﬂ, Türkiye de 18 Ekim 1946’da Sovyetler Birli¤i’ne
ikinci cevabi notas›n› vermiﬂtir. Bu nota da, ilkinde oldu¤u gibi
Sovyet isteklerini kesinlikle reddetmektedir.55
Sovyetler Birli¤i, istekleri reddedildikten sonra da Türkiye
üzerindeki siyasi bask›lar›n› sürdürmüﬂtür. Bu da, Türk d›ﬂ politikas›nda önemli de¤iﬂiklikler meydana gelmesine neden olmuﬂtur.
Türkiye, Sovyetler Birli¤i’ne karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n› korumak amac›yla ABD’nin askerî ve ekonomik deste¤ini almaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu çabalar›n›n en somut sonucu 18 ﬁubat 1952 tarihinde NATO’ya (Ku-

zey Atlantik Pakt›) resmen üye olmas›d›r. Bu kat›l›m, Sovyetler
Birli¤i’ni son derece rahats›z etmiﬂtir. Bunun önüne geçmek amac›yla 3 Kas›m 1951’de Türkiye’ye bir nota vererek, Atlantik Pakt›’n›n sald›rgan bir pakt oldu¤unu, bu pakta üye olman›n da sald›rganca bir hareket say›laca¤›n› bildirmiﬂtir. Türkiye, 12 Kas›m 1951
tarihli cevabi notas›nda bu iddialar› reddederek, NATO’ya kat›lmas›n›n esas nedeninin Sovyetlerin Türkiye’ye yönelik tehditleri oldu¤unu bildirmiﬂtir. Buna ra¤men Sovyetler, 30 Kas›m 1951’de
ikinci bir nota vererek, Türkiye’nin NATO’ya girmesinin TürkSovyet iliﬂkilerine a¤›r zarar verece¤ini bunun sorumlulu¤unun da
Türk hükûmetine ait olaca¤› uyar›s›nda bulunmuﬂtur. Türkiye bu
ikinci notaya cevap vermemiﬂ, D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› Köprülü, 10 Aral›k 1951’de TBMM’nde aç›klama yapmakla yetinmiﬂtir.56
Stalin’in 1953’te ölümünden sonra Sovyetler Birli¤i’nin Türkiye politikas›nda önemli de¤iﬂiklikler olmuﬂtur. Nitekim 30
May›s 1953’te Türkiye’ye verdikleri notada, Türkiye üzerindeki
toprak taleplerinden vazgeçtiklerini, Bo¤azlar meselesinin de
Sovyetler Birli¤i ve Türkiye taraf›ndan kabul edilebilecek ﬂartlarla mümkün olabilece¤ini belirtmiﬂlerdir.57
Sonuç olarak, Stalin dönemi Türk-Sovyet iliﬂkilerinin ana eksenini, Çarl›k rejiminden komünist bir düzene geçmiﬂ olmas›na
ra¤men, Sovyetler Birli¤i’nin aynen Çarl›k Rusya’s› döneminde
oldu¤u gibi Türkiye üzerinde birtak›m emeller beslemesi ve
uluslararas› konjonktürü de bu ba¤lamda kullanmas› oluﬂturmaktad›r. Devletler aras› iliﬂkilerde dostlu¤un de¤il, ç›karlar›n
söz konusu oldu¤u gerçe¤ini bir kez daha gözler önüne seren bu
dönem, yak›n tarihimiz aç›s›ndan önemli dersler içermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin ba¤›ms›zl›¤›n› korumak için her
ﬂeyden önce kendi gücüne dayanmas› gerekti¤i ve bunun yan› s›ra diplomasiye vak›f yetkin bir d›ﬂ iﬂlerine sahip olmas›n›n önemi, her hâlde bu derslerin baﬂ›nda gelmektedir.

53 Cemil Bilsel, Türk Bo¤azlar›, ‹stanbul 1948, s. 62-65.
54 Feridun Cemal Erkin, age., s. 416-422.
55 Notan›n metni için bk. Cemil Bilsel, age., s. 86-108.
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56 Yusuf Sar›nay, age., s. 99. Notalar için bk. R›fk› Salim Burçak, age., s. 198.
57 Notan›n metni için bk. R›fk› Salim Burçak, age., s. 202-203.
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Stalinizme Karﬂ› Almanya’da
Oluﬂturulan Lejyonlar
Nadir DEVLET*

Almanya’n›n 1941 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’ne baﬂlatt›¤› askerî
hücum neticesinde Ukrayna, Belarusya Sovyet Cumhuriyetleri,
1942’nin ortalar›nda Don ile Kuban bozk›rlar›, Kuzey Kafkasya’n›n
büyük bir k›sm› ve K›r›m Alman hakimiyeti alana girmiﬂti. Bu bölgelerde Alman askerî idareleri mevcut olup, Alman askerî yönetiminin halka pek iyi muamele etti¤i söylenemez. Buna ra¤men Alman idaresi, Bolﬂeviklerin tamamen yasaklad›¤› ibadet hürriyetini,
dinî serbestiyi vermiﬂlerdi. Almanlar çok k›sa zamanda tahmin
edemedikleri bir baﬂar› kazanarak büyük bir cepheye yay›l›nca, ele
geçirdikleri bu geniﬂ bölgeleri elde tutmak için çok daha fazla insan gücüne muhtaç oldular. Neticede yerli halktan gönüllü toplama ve bunlar› Sovyetlere karﬂ› kullanma formülü bulundu.
Stalin savaﬂta düﬂmana esir düﬂmenin Sovyet anlay›ﬂ ve kanunlar›na göre “vatana ihanetle eﬂ de¤er” bir faaliyet olarak yorumlanmas›n› sa¤lam›ﬂt›. Askerî ant, RSFSR ceza kanunun (Ugolovn›y Kodeks) 58. maddesi, di¤er talimatlar, iç iﬂleri kurallar›
* Prof. Dr. Nadir Devlet, Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ta-

rih Bölümü.
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(ustav vnutrenney slujb›) esir düﬂmeyi (sdaça v plen) “düﬂmana
s›¤›nmak”, “d›ﬂ ülkeye kaçmak”, “ihanet” ve “askerden firar” olarak yorumlamakta ve hepsi için ölüm cezas›n› ön görmekte idi.1
Ancak bu dehﬂet verici karar dahi askerleri esir düﬂmekten al›koyamad›. Çünkü iyi teçhiz edilmiﬂ Alman ordular› karﬂ›nda Sovyet ordular›n›n yapacak fazla bir ﬂeyleri yoktu. Savaﬂ›n ilk y›llar›nda Sovyet ordular› kötü durumda idi. Neticede savaﬂ›n ilk aylar›nda 3 milyon 800 bin Sovyet askeri neredeyse savaﬂmadan Alman ve müttefiklerine teslim oldular. Böyle çok say›da esir alacaklar›n› Almanlar kendileri dahi düﬂünmemiﬂlerdi. Bütün savaﬂ
döneminde ise Almanya’ya esir düﬂen Sovyet askerlerinin say›s›
5 milyon 240 bine ulaﬂt› diye ifade edilmektedir.2
Almanlar saf›nda çarp›ﬂanlar› ilki iﬂgal edilen bölgelerde,
ikincisi Almanya’n›n kendisinde teﬂkil edilen askerî birlikler
olarak mütalaa etmek gerekir. Harp esirlerinden veya gönüllülerden oluﬂan bu kuvvetlere Almanlar “Yard›mc›lar (Hiwis: Hilfswillige)” ad›n› vermiﬂlerdi; bunlar› “Yerli Emniyet Birlikleri
(Landeseigene Sicherungsverbaende)” ve “Koruma Birlikleri
(Schutzmanschaften)” veya “Düzen Sa¤lama Birlikleri (Ordnungsdienst)” diye ayr› s›n›flarda mütalaa ediyorlard›. Bu birliklerde, ülkeleri tamamen Alman iﬂgali alt›nda olan, Ukraynal›lar
ve Belaruslar ço¤unlu¤u teﬂkil ediyorlard›. Bunlara Alman üniformas› giydiriliyor, bir miktar para ödeniyordu. Alman askerlerine verilen miktarda erzak veriliyor, ölüm veya sakatl›k hâlinde ailelerine de yard›m ediliyordu.
Alman kuvvetlerine kat›lan bu “yard›mc›lar”›n say›s› 600 bin
ile l milyon 400 bin aras›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. ‹ﬂgal
alt›ndaki K›r›m’da da K›r›m Türklerinin büyük bir k›sm› Sovyet
ordusunda, bir k›sm› da¤larda çeteci olarak Almanlara karﬂ› dö-

vüﬂürken, ufak bir k›sm› da Almanlar taraf›ndan meydana getirilen bu “yard›mc›” kuvvetlere kat›lm›ﬂlard›.3

1 Joachim Hoffmann, Die Geschiechte der Wlassow Armee, Verlag Rombach

Freiburg, Freiburg 1986, s. 130.

Vlasov (Rusya Kurtuluﬂ) Ordusu4
Di¤er yandan esir düﬂen Kozak kökenli Ruslardan da mühim bir askerî güç oluﬂturulmuﬂtu. Baﬂta Kozak (Rus) ordular› süvari generali Krasnov’un komutas› alt›nda idi. Bunlar da
kendi aralar›nda Don, Kuban, Terek ve Sibir Kozaklar› ordular›na bölünüyorlard›. Daha sonra bu birlikler Alman generalleri komutas›na verildiler.
Di¤er yandan Rusya Kurtuluﬂ Ordusu - ROA (Russkaya Osvoboditelnaya Armiya) - Haziran 1942’de esir düﬂen eski bir Sovyet generali olan tümgeneral Andrey Vlasov taraf›ndan kurulmuﬂ
ve onun komutas›nda idi. Onun yönetimindeki komitenin ad› ise
Rusya Halklar›n› Kurtarma Komitesi - KONR (Komitet Osvobojdeniya Narodov Rossii) - ise bir güç olarak ortaya ç›km›ﬂt›.5
Eylül 1943’te Hitler Do¤u birliklerinden Sovyet gerillalar›na firarlar oldu¤u raporuna al›nca, bu birlikleri la¤vederek,
bunlardaki askerleri maden ocaklar› veya fabrikalara yollanmas›n› emretti. Ancak Askerî Yüksek Komuta Merkezi böyle bir
emrin 800 bin ila 1 milyon civar›ndaki insan› kapsayaca¤›n› ve
cephede büyük insan gücü kayb›na yol açaca¤› delilini ileri sürdü. Uzun tart›ﬂmalar sonucunda bu birlikler lav edilmedi, ancak mühim bir k›sm› bat› cephesine yolland›lar. Bu ise general
Vlasov’un arzusu hilaf›nda bir geliﬂme idi. Çünkü o Sovyet or3 Nadir Devlet, Ça¤daﬂ Türkiler, Do¤uﬂtan Günümüze Büyük ‹slam Tarihi’ne

Ek, Ça¤ Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s. 122.
4 Fazla bilgi için bk. Catherine Andreyev, Vlasov and the Russian Liberati-

on Movement, Cambridge University Press, London-Sydney 1987. Joachim Hoffmann, Die Geschiechte der Wlassow Armee, Verlag Rombach
Freiburg, Freiburg 1986.
5 Joachim Hoffmann, age., s. 13.

2 Joachim Hoffmann, age., s. 131.
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dular›na karﬂ› savaﬂmak istiyordu. Vlasov savaﬂ›n sonlar›na
do¤ru bu arzusuna kavuﬂtu ve Rusya Kurtuluﬂ Ordusu Sovyet
cephesinde de savaﬂma imkân›n› buldu.6
Sovyetler Birli¤i’nin az›nl›k halklar›na mensup olanlar ise Ermeni, Azeri, Gürcü, Kuzey Kafkas, Türkistan, ‹dil (Volga) Tatar,
Kalm›k ve K›r›m Tatar gibi birliklerinde görev yapt›lar.7

nuna do¤ru esirlerin say›s›147 bin artt›. Araﬂt›rmac›n›n görüﬂüne göre, savaﬂ süresince Alman esaretinde en az 2.545.000 Sovyet askeri - araﬂt›rmac› bu rakama sadece savaﬂ esirlerinin dahil
oldu¤unu, çetecilerin ve sivillerin dahil edilmedi¤ini belirtmektedir - ölmüﬂ ya da idam edilmiﬂtir.
20 ﬁubat 1945’te “Fremde Heere Ost” adl› bir Alman kurumunun verdi¤i raporda Sovyet esirlerinin resmî olarak kaydedilen en büyük say›s› verilmektedir: 5.734.528 kiﬂi. Alman tarihçilerinin 60’l› y›llarda verdikleri rakamlara göre 1941-1945 y›llar›nda Sovyet esirlerinin toplam say›s› 5,75 milyon civar›nda olup,
bunlardan 3,3 milyonu ölmüﬂtür.
Bu rakamlar, ﬂüphesiz, insan üzerinde korkunç etki yaratmaktad›r... Hele esaret facias›n› geçirmekte olan bu kiﬂilerin Stalin’in
bütün esir askerleri otomatik olarak hain ve kaçak yapan o meﬂhur
görüﬂü dolay›s›yla kendi ülkeleri taraf›ndan yüz üstü b›rak›lm›ﬂ olduklar›n› da hat›rlay›nca insan büsbütün ürpermektedir.8

Almanya’ya Esir Düﬂen Sovyet Askerleri
1941 Temmuz’unun ortas›nda çok milletli K›z›l Ordu yaklaﬂ›k bir milyon er ve subay - bunlardan 724 bini, esir düﬂenler kayb›na u¤ram›ﬂt›. 1941 A¤ustos’unda Belostok-Minsk bölgesinde 332 bin kiﬂi, Uman bölgesinde 103 bin kiﬂi, Smolensk ve Roslavl yak›nlar›nda 348 bin kiﬂi, Gomel bölgesinde 30 bin kiﬂi esir
düﬂmüﬂtü. Yaz sonunda ve sonbahar›n baﬂ›nda sadece Sol Yaka
Ukrayna’s›nda ölü ve esir olarak 616 bin kiﬂi kayb› vard›.
1941 Kas›m’›nda iﬂgal alt›ndaki do¤u bölgeleri bakan› Alfred
Rosenberg’in verilerine göre esir kamplar›nda 3,6 milyon K›z›l
Ordulu asker bulunmaktayd›.
II. Dünya Savaﬂ› araﬂt›rmac›lar› aras›nda önemli yeri bulunan
Amerikal› bilim adam› Alexandr Dallin 1941’in sonu için 3 milyon 355 bin esirden söz etmektedir. H. Strait ise daha da büyük
rakam (3,9 milyon) vermekte, bunlardan 1942 y›l›n›n ﬁubat’›na
do¤ru ancak 1 milyondan biraz fazlas›n›n hayatta oldu¤unu, yaklaﬂ›k 280 bininin Almanlarla iﬂ birli¤i yapma ﬂart›yla esirlikten
azat edildi¤ini, kalan 2,6 milyon kiﬂinin öldü¤ünü söylemektedir.
Bu konu üzerinde özel olarak incelemelerde bulunan Alfred
Straim 1 May›s 1944 tarihli resmî verileri getirmektedir: Bu tarihte K›z›l Ordulu esirlerin toplam say›s› 5.163.381 olup, bunlardan
2.420.000’i esirlikte ölmüﬂ ya da idam edilmiﬂti. 1944 y›l›n›n so6 Catherine Andreyev, age., s. 56.
7 Joachim Hoffmann, Die Ostlegionen. 1941-1943, Verlag Rombach Frei-

burg, Freiburg 1976, s. 12.

Do¤u Lejyonlar›n›n Kuruluﬂ Safhas›
Savaﬂ›n ilk aylar›nda Almanlar›n büyük baﬂar›lar› neticesinde 3 milyon 800 bin Sovyet askeri esir düﬂmüﬂtü. Beklenmedik
say›da elde edilen bu esirleri muhafaza etmek ciddi bir sorun olmuﬂ, büyük ço¤unlu¤u bu esir kamplar›ndaki çok kötü ﬂartlar
neticesinde ölmüﬂlerdi. Genel olarak Alman savaﬂ esirleri
kamplar›nda açl›k, salg›n hastal›klar ve Alman askerlerinin sald›rgan tutumlar› dolays›yla çok say›da Sovyet askeri öldü. Ölenlerin say›s› kaynaklara göre de¤iﬂik olup, 3 milyon 300 bin ile
2,5 milyon aras›nda gösterilmektedir. Ancak 2 milyon 200 bin
rakam›n› verek bir kaynak ta bulunmaktad›r. Bu kaynak Sovyet
esirli¤inde ölen Alman askerlerinin say›s›n› da 1 milyon 110 bin
8 ‹skandar Gilyazov (çev. Liaisan ﬁahin), Na Drugoy Storone, Kazan 1998,

s. 54-55.
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ile 1 milyon 185 bin aras›nda vermektedir.9 Mesela 1941’de Almanlara esir düﬂen 100 bin Türkistanl›dan ancak 6 bin kiﬂi sa¤
kalabildi. Çestovoko (Polonya) esir kamp›ndaki 30 bin Türkistanl›dan da ancak 2 bin kiﬂisi hayatta kalm›ﬂt›. Bu feci durum
karﬂ›s›nda Türkiye’nin Almanya’daki büyük elçisi Hüsrev Gerede ve General Hüseyin H. Erkilet Paﬂa gibi Türk yetkililerinin
Almanlar nezdindeki teﬂebbüsleri Alman makamlar›na bir Türk
sorununun ve potansiyelinin mevcudiyetine dikkati çekmiﬂti.
Bu tesir ile olsa gerek Hitler’in de Türklere karﬂ› bak›ﬂ aç›s›nda
baz› de¤iﬂiklikler oldu. Zaten gerek Alman ordusu (Wehrmacht) ve gerek Nasyonal Sosyalist Partisinin siyasi organ› olan
SS (Sturmstaffel: Hücum kademesi) harp esirlerinden faydalanmay› düﬂünüyordu. 6 Ekim 1941 Genelkurmay Baﬂkanl›¤›ndan
Wagner SS ve Polis kuvvetlerinin yüksek dereceli yöneticileri
ile dan›ﬂarak gerillayla mücadele etmek üzere, baﬂta deneme
mahiyetinde savaﬂ esirlerinden yüzer kiﬂilik taburlar teﬂkil etmek üzere ordunun Kuzey, Orta ve Güney bölgelerine emirler
yollad›. Böylece harp esirlerinden askerî birlikler oluﬂturmak
için ilk ad›m at›lm›ﬂ oldu.10 Genelkurmay Baﬂkanl›¤› tan›klardan sorumlu General Paulus ise 9 Ocak 1942’de Sovyet sistemine düﬂmanca tav›r tak›nan güvenilir savaﬂ esirlerinden birlik
teﬂkili emrini verdi.11 Ancak yine de büyük askerî birlikler kurma fikrine Alman generalleri s›cak bakm›yorlard›.

miﬂti. Bunda Silahl› Kuvvetler ile Do¤u Bakanl›¤› ortak hareketleri ve belki de yukar›da da ifade etti¤imiz gibi iki Türk generali
Erden ile Erkilet paﬂalar›n esir olan Türk as›ll›lar için Almanlar
nezdindeki giriﬂimlerinin de rolü olabilir.12 Hitler bu nevi tavsiyelere s›cak bakmaya, kendi sözleri ile ifade edersek “saf Müslümanlar›, yani gerçek Türk(ler) halklar›n› anti-Bolﬂevik ve güvenilir uluslar›” olarak görmektedir. Müslümanlar›n siyasi-dinî
yaklaﬂ›m› ve iyi askerî özellikleri, ayn› zamanda ‹mam ﬁamil’in liderli¤inde 19. yüzy›lda Kafkasyal› Da¤ halklar›n›n Ruslara karﬂ›
mücadelesi, bunlara ek olarak I. Dünya Savaﬂ›’nda Alman-Türk
silah arkadaﬂl›¤› dolay›s›yla Türkiye’yi de göz önünde tutunca
Türk-Tatarlara güven daha artmaktad›r.13
25 Temmuz 1941’de Türkiye’deki Alman büyükelçisi Franz
von Papen D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤›n›n dikkatini Alman askerî baﬂar›lar› oran›nda Panturanizm hareketinin de otomatikman art›ﬂ gösterdi¤i hususuna çeker. Büyükelçinin fikrine göre, her Türk yüksek kabile ve ›rk öz bilincine sahiptir ve bu konudaki beklentilerini ‹ngiltere’ye de¤il, Almanya’ya ba¤lamaktad›r. Von Papen,
SSCB’deki Türk nüfusun ortak millî hedefleri oldu¤unun alt›na
çizerek, bunlar aras›ndaki propaganda çal›ﬂmalar›n› mümkün
mertebe geniﬂletmeyi, bir de Türk soylu bütün esirlerin gelecekte Alman taraf›nda savaﬂa kat›lmalar›n› sa¤lamak üzere bir araya
getirilmesi için çal›ﬂmalara baﬂlanmas›n› önerir.14
Ayn› zat, 5 A¤ustosta D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤›na Türkiye’deki Panturanizm hareketi ve onun liderleriyle ilgili bir rapor sunar. Yazar
gene Panturanizme ilginin artt›¤›n›, Panturanist liderlerin Türkiye s›n›rlar›n›n de¤iﬂtirilmesi gerekti¤inden gittikçe daha çok söz
eder oldu¤unu söyler. Söz etti¤i liderler ﬂunlard›r: ﬁükrü Yemba¤ç›, Nuri Killigil (veya Nuri Paﬂa, Enver Paﬂan›n kardeﬂi), Ahmet

Türkiye’nin ‹lgisi
Henüz Kas›m-Aral›k 1941’de Hitler’e Almanlar›n elinde esir
olan say›s›z gayri-Rus esirlerden de yararlanma düﬂüncesi iletil9 Joachim Hoffmann, Die Geschiechte der Wlassow Armee, Verlag Rombach

Freiburg, Freiburg 1986, s. 140-141.
10 Joachim Hoffmann, Die Ostlegionen. 1941-1943, Verlag Rombach Frei-

burg, Freiburg 1976, s. 21.
11 Joachim Hoffmann, age., s. 22.
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12 Joachim Hoffmann, age., s. 24.
13 Joachim Hoffmann, age., s. 25.
14 ‹skandar Gilyazov, age., s. 29.
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Zeki Velidi, Cafer Ahmet, Memduh ﬁevket, general Hüsnü Emir
Erkilet. Alman diplomat›n görüﬂüne göre, Türkiye Do¤u Türklerinin ba¤›ms›z devlet kurma çabalar›na destek vermekte, fakat bu
devletin kendi etkisi alt›nda olmas›n› istemektedir. Bu yüzden Almanya, Sovyetler Birli¤i ile mücadelesinde güneydo¤uda güçlü bir
devletin ortaya ç›kmas› ihtimalini göz önünde bulundurmal›d›r.
Rusya’ya karﬂ› savaﬂta Almanya Ukrayna’ya s›rt›n› veremez, çünkü Ukraynal›lar Slav olduklar›ndan her an kökenlerini hat›rlayabilirler, Türklerde ise böyle bir ﬂey, ihtimal haricindedir.15
Böylece, savaﬂ›n baﬂ›nda Almanya’da Turanc›l›k hareketine
belli bir ilginin ortaya ç›kt›¤›n› tespit ediyoruz. En az›ndan Alman D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤›n›n Turanc›lar›, Türkiye’de etkili ve
sayg›n bir güç olarak gördü¤ünü (SSCB’deki Türk kardeﬂlere
yard›m amac›yla Almanya’ya askerî destek verme yönünde Ankara’ya resmî bask› yapabilecek kadar) söyleyebiliriz. Ayn› zamanda Türkiye hükûmetinin Turanc› liderlere karﬂ› aç›kça
mesafeli davranarak ihtiyatl›l›k gösterdi¤i de gözlenir. Alman
diplomasisinin Türkiye’deki Turanc›l›k hareketinin potansiyelini de¤erlendirmesinde yan›ld›¤›n› kabul etmek gerek, çünkü
bu hareket gene de az say›l› bir grubun (bu grubu çok sayg›n
siyasetçiler oluﬂtursalar da) faaliyetlerinden ibaret kal›yordu.
Bu siyasetçilerin biri de Enver Paﬂan›n kardeﬂi Nuri Killigil veya daha s›k an›lan ad›yla Nuri Paﬂa idi.
Nuri Paﬂa, Eylül ay›nda Berlin’e gelir. Görüﬂmeler esnas›nda
Nuri Paﬂa Almanya’ya bir dizi somut önerilerde bulunur:
1. Türk ve Müslüman esirler, Sovyet esirlerinden ayr›lmal› ve
I. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Berlin’in yak›n›ndaki Wünsdorf’ta bulunan bir kampa benzer özel bir kampa yerleﬂtirilmelidir. Bundan sonra onlar› Panturanizm hareketinin askerî birlikleri olarak
düzenleme olas›l›klar› araﬂt›r›lmal›d›r.

2. Almanya’n›n iﬂgali alt›ndaki topraklarda Türk ve Müslüman halklar›n›n yönetimi Türklerin kendi ellerinde olmal›d›r.
(Bu, herhâlde gelece¤e yönelik bir istek idi.)
Nuri Paﬂa kendisi Turanc›l›k hareketinde belirli rol oynamak ister. O, Türk esirlerle ilgili çal›ﬂmalar› düzenlemek üzere
Almanya’ya taﬂ›nmaya haz›r oldu¤unu bildirir. Gelecekte de
kendisinin katk›lar›yla Berlin’de bir Turan Propaganda Merkezinin kurulmas›na ihtimal verir.
Ekim’in baﬂlar›nda büyükelçi von Papen’in deste¤iyle iki
Türk generalinin Sovyet-Alman cephesine, yani K›r›m yar›madas›na gezileri düzenlenir. Bu gezide onlara o s›ralar henüz 11.
Ordu yönetimindeki D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤›n›n temsilcisi olan
Werner Otto von Hentig refakat eder. Türkiye Harp Akademisi
Baﬂkan› Ali Fuat Erden ve o zaman art›k emekliye ayr›lm›ﬂ olan
Hüsnü Emir Erkilet, von Hentig’in hat›ralar›na göre, “bizim askerî baﬂar›lar›m›zdan çok, siyasi hedeflerimiz, özellikle Rusya’daki Türk halklar› ile ilgili hedeflerimiz ile ilgilendiler.” Generallerin ikisi de, Türk esirlerin gelece¤i konusunda ciddi kayg›lar›n› dile getirirler. Erden, resmî bir görevli olarak, duygular›n› dizginlemek ve ifadelerine dikkat etmek zorundayken, Erkilet de Türkiye’deki Türk-Tatar göçmenlerin menfaatlerini düﬂünen özel ﬂah›s s›fat›nda fikirlerini gayet aç›k ve net olarak dile getirir. Bu ziyaret, Gerhard von Mende’nin görüﬂüne göre,
Do¤u Lejyonlar›n› kurmaya iten son sebep olur.16

15 ‹skandar Gilyazov, age., s. 30.

16 ‹skandar Gilyazov, age., s. 30.
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Do¤u Lejyonlar›n›n Fiilen Kurulmas›
31 Ekim 1942’de OKW (Genelkurmay Baﬂkanl›¤›) yap›lan
çal›ﬂmalar›n ilk sonuçlar› hakk›nda rapor verir. Bu rapordan
kayda geçirilen Türk esirlerin toplam say›s›n›n 55 bin civar›nda oldu¤unu, bunlardan 5 bininin Do¤u Prusya’da bulundu¤u-
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nu ö¤renmekteyiz. Do¤u Bakanl›¤› komisyonlar› art›k bu dönemde kayda geçirilen esirler aras›ndan 5600 kiﬂiyi iﬂ birli¤i
için seçmiﬂ, bunlar›n birço¤unu propagandac› olarak görevlendirmiﬂ bulunmaktayd›.
Esirlerle çal›ﬂma komisyonlar› esasta kamplardaki çal›ﬂmalar›na 1941’in A¤ustos sonunda baﬂlar. Patrik von zur Mühlen’in
verilerine göre toplam 25-30 komisyon kurularak bunlarda toplam 500-600 kiﬂi çal›ﬂm›ﬂt›r. Ernst Wermann taraf›ndan haz›rlanan raporda 1941’in Kas›m baﬂ›nda 25 komisyonun çal›ﬂt›¤› kaydedilmiﬂtir. Baﬂlang›çta komisyonlarda sadece Rosenberg bakanl›¤›nda çal›ﬂan Alman memurlar ve birçok kez denetlenmiﬂ ve güvenilir bulunmuﬂ eski göçmenler yer alm›ﬂlar, daha sonra iﬂ birli¤i yapmay› kabul eden savaﬂ esirleri de çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Komisyonlar›n görevleri asl›nda oldukça belirsizdi. Bunlar kamplar› ziyaret ederek Türk-Müslüman esirlerin listelerini ç›karmaktayd›. Bu listeler Do¤u Lejyonlar›n›n kurulmas› s›ras›nda iﬂe de
yarad› elbette. Komisyonlar “seçilen esirleri tek tek güvenilirlik
aç›s›ndan kontrol etmek ve nereye yollanaca¤›na karar vermek”le
görevlendirilmiﬂti. “Bu maksat için titiz denetimden geçen eski
göçmenler tayin edilmiﬂ, en güvenilir olanlar› baz› komisyonlar›n
baﬂ›na getirilmiﬂti.” Kafkasya’n›n “Reich komiseri” olarak tayin
edilmiﬂ olan Arno ﬁikedanza’n›n görüﬂüne göre, “komisyonlar
esirlerin ihtiyaçlar›n› sa¤lama ve iﬂ gücünü koruma yönünde büyük iﬂ yapmakta ve kam müdürlerine çok yard›mda bulunmaktayd›lar.” Fakat birçok kiﬂi bu görüﬂü paylaﬂm›yordu.
Komisyonlar›n sonbahar 1941-k›ﬂ 1942 dönemi çal›ﬂmalar›
s›ras›nda iki resmî kurum - Alman D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤› ve ‹ﬂgal
Alt›ndaki Do¤u Alanlar› Bakanl›¤› (Do¤u Bakanl›¤›) - aras›nda
ciddi anlaﬂmazl›klar belirmeye baﬂlad›. Her iki taraf bir birini sürekli ﬂikâyet bombard›man›na tutarak, rakiplerini yetkisizlik ve
iﬂlerine kar›ﬂmakla suçlamakta, kendilerine daha da çok yetki verilmesini istemekte idiler.

Biraz ileriye giderek, bu ilk karﬂ›tl›¤›n D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤›n›n yenilmesi ile sonuçland›¤›n› belirtelim. 1941 sonbahar›nda
Türk-Müslüman esirlerle aktif olarak çal›ﬂan bu bakanl›k daha
sonra bu iﬂten ve genel olarak Wehrmacht ve SS içinde millî askerî birlikler kurma iﬂinden tamamen uzaklaﬂt›r›l›r. Büyük ihtimalle, bunda Panturanizm ile ilgili hesaplar›n boﬂa ç›kmas› ve
Rosenberg’in sonunda Hitler’e kendini en elveriﬂli bir aç›dan
sunmay› baﬂarmas› etkili olur.17
Hükûmetin ileri gelen ﬂah›slardan Rosenberg de bilhassa
Türklerle Kafkasyal›lardan gönüllü birlikler teﬂkili için tekliflerde
bulunuyordu. Resmî emir verilmeden de önce, ordu istihbarat› taraf›ndan, iki özel millî birlik kurulmuﬂtu. ‹lki yedi taburdan (6
Türkistan, l Azeri) müteﬂekkil olup, “Kaplan B. Harekat›” ad› ile
bilinmekte idi. Yüzbaﬂ› Mayer-Marder komutas›ndaki bu birlik
daha sonra “Piyade Taburu, 450” diye adland›r›ld›. ‹kincisi ise tamamen Kafkasyal›lardan, Ekim 1941’de kurulan “Özel Bergmann
Birli¤i (Sonderverband Bergmann)” ad›yla bilinen birlikti.18
15 Kas›m 1941’de Güney Ordusu Komutanl›¤›ndan deneme
mahiyetinde savaﬂ esirlerinden birer tabur(100) teﬂkil edilmesi emri geldi. Alman makamlar›nca Kafkasyal› olarak Adige, Anwarez,
Azeri, Osetin, Baﬂkurt, Lezgin, ‹nguﬂ, Kabarda, Karaçay, Gürcü, Da¤›stanl›, Tiç, Türkistanl› olarak ise Kalm›k Mo¤ol, Tatar, Türkmen,
Türk, Özbek, K›rg›z, Estonyal›, Kazak ve Baﬂkir (Baﬂkurt) kabul
ediliyordu. Üstte¤men Baron von Taube Zaporoje’de bu gibi birlikleri “444. Güvenlik tümeni” içinde toplad›. Tümende dört avc› bölü¤ü gücünde bir Türkistan alay› kuruldu. Askerler giyindirildi, kuﬂat›ld› ve Alman subaylar› emrine verildi. Daha sonra “Türk Taburu” ad›n› alan bu birlik Dnepr ile Perekop aras›nda kullan›ld›.19
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17 ‹skandar Gilyazov, age., s. 66-70.
18 Nadir Devlet, age., s. 123-124.
19 Joachim Hoffmann, Die Ostlegionen. 1941-1943, Verlag Rombach Frei-

burg, Freiburg 1976, s. 26.
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13 Ocak 1942’de Türkistan ve Kafkasya Müslümanlar›n›n askerî birliklerinin kurulmas› emri verildi. Türkistan Lejyonunun
komutanl›¤›na (Milliyetçi Çin’in lideri Çan Kay ﬁek’in askerî dan›ﬂman› olan, Do¤u Türkistan’› bilen) Binbaﬂ› Mayer-Mader getirildi. Ona ﬂimdiye kadar talim ettirip, düzenledi¤i 7 taburun say›s›n› Karakalpak, Kazak, K›rg›z, Türkmen, Özbek ve Tacik kökenli savaﬂ esirlerini de katarak geniﬂletmek görevi verilmiﬂti.20
Kafkasya Müslüman Lejyonuna ise üste¤men Prof. Dr. Oberlaender getirildi. O da bölgenin uzman› bir ﬂah›st›.21
Daha sonra ise Türkiye’nin muhtemel rahats›zl›¤› göz önünde tutulmas›na ra¤men gayrimüslim Gürcü ve Ermeniler de bu
sistem içine dahil edildi. Gene de baﬂlarda Ermeni Lejyonun halk›n aras›na ç›kmamas›na da dikkat edildi.22
1942 sonbahar›nda ise Volga Tatarlar› Lejyonu teﬂkil edildi.23 Bu lejyon için adaylar daha ziyade baﬂta Prof. Dr. Ahmet Temir taraf›ndan esir kamplar›ndan bulunmuﬂtu.24

mak gayesi ile hemen herkes bu birliklere gönüllü olarak kaydolmak istedi. Müracaat edenlerin % 70’i sa¤l›kça uygun bulunarak
millî birliklere dahil edildiler. Neticede Türkistan, Azerbaycan,
‹dil-Ural, Kuzey Kafkasya, millî lejyonlar› (birlikleri) teﬂkil edildi (Turkistanische Legion; daha sonra Aserbiadschanische ad›n›
alan Kaukasisch Mohammedanische Legion; Wolgatatarische Legion; Nordkaukasische Legion).25 8 ﬁubat 1942’de ise Gürcü ve
Ermeni Lejyonlar› kuruldu. Gürcü Lejyonu içinde Abhaz, Adige,
Çerkez, Kabarda, Balkar ve Karaçayl› da vard›.26
‹lk birlikler, as›l karargâhlar›n›n bulundu¤u iﬂgal alt›ndaki
Polonya’da e¤itilmiﬂler, 1942 Mart’›nda da paralel teﬂekküller
Sovyetler Birli¤i’nin iﬂgal alt›ndaki bölgelerinde kurulmuﬂtu. Bu
lejyonlara ilaveten K›r›m’da ve Kalm›k bozk›r›nda Almanlar taraf›ndan silahland›r›lm›ﬂ milisler ve özel birlikler vard›. Alman ordusunun veya Waffen-SS’in komutas› alt›ndaki bu özel birlikler
daha ziyade çetecilere karﬂ› kullan›lm›ﬂlard›r. Harbin son iki y›l›nda Waffen-SS’in de Sovyet do¤u halklar› mensuplar›ndan müteﬂekkil nizami birlikleri vard›. Lejyonlar›n görev yapt›r›lan en büyük birlikleri tabur kuvvetinde idi. Daha büyük birliklere itimat
edilmiyordu. Tek istisnay› 162. Türk Tümeni teﬂkil etmiﬂtir. 1942
Aral›k’›ndan itibaren “Do¤u birlikleri generalli¤i” ve daha sonra
da “Gönüllü birlikler generalli¤i” müesseseleri ihdas olunmuﬂtu.
Lejyonlar›n teçhizat› k›smen Alman silahlar›ndan k›smen de
ganimet silahlardan müteﬂekkildi. Üniformalar› Almanlar›nkinden daha kötü kalitedeydi ve özel iﬂaretleri vard›. Genellikle birliklerde kadronun % 7.25’ini, kural olarak ise % 15’ini Almanlar
teﬂkil ediyorlard›. Her ne kadar sab›k harp esirleri astsubay ve subay olabiliyorlarsa da onlara mahdut ölçüde itimat ediliyordu.

Do¤u Lejyonlar› Polonya’da
Aral›k 1941’de Rosenberg’in teklifi kabul edilmiﬂ ve Yüksek
Askerî Komutanl›k bunu bir emirle ilan etmiﬂ bulunuyordu. Böylece “Do¤u Lejyonlar›” diye de bilinen Sovyetler Birli¤i’nin az›nl›k haklar›na mensup millî birlikler için 1942 y›l›n›n Ocak ay›nda, bilhassa Polonya’da kurulan esir kamplar›nda, gönüllüler
aranmaya baﬂland›. Ya askerî esir kamplar›ndaki çok kötü ﬂartlardan kurtulmak ya da Sovyet rejimini y›kmaya katk›da bulun20 Joachim Hoffmann, age., s. 26.
21 Joachim Hoffmann, age., s. 26.
22 Joachim Hoffmann, age., s. 25.
23 Patrik von zur Mühlen, Gamal›haç ile K›z›ly›ld›z Aras›nda, çev. E. B. Öz-

bilen, ‹stanbul 1984, s. 54.
24 Fazla bilgi için bk. Ahmet Temir, 60 Y›l Almanya (1936-1996). Bir Yaban-

c›n›n Gözü ile Geziler-Araﬂt›rmalar-Hat›ralar, Ankara 1998, s. 217-267.
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25 Nadir Devlet, age., s. 123-124.
26 Joachim Hoffmann, Die Ostlegionen. 1941-1943, Verlag Rombach Frei-

burg, Freiburg 1976, s. 30-31.
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Kendilerinden aﬂa¤› rütbedeki Alman askerleri üzerinde komuta
yetkileri olmad›¤›ndan ve tersine onlar taraf›ndan azarlanabildiklerinden dolay› say›s›z sürtüﬂme mevzuu ortaya ç›k›yordu.27 Asl›nda ﬂahsi hatalar ve ﬂovenistçe kendini üstün görmekten veya
mantalitelerini bilmemekten kaynaklanan do¤ululara kars› tak›n›lan genel yanl›ﬂ tutum, do¤ulularda hakl› olarak ikinci s›n›f insan muamelesi gördükleri ve hayas›zca istismar edildikleri hissinin do¤mas›na sebep olmuﬂtu. Tatarlar›n “Almanlarla birlikte
ölebilecekleri, fakat o ana kadar hiçbir hakka sahip olmad›klar›...” yolundaki ﬂikâyetleri durumu aç›klamaya kâfidir.28
Alman ordusu 1942’den beri lejyon dergileri, tatil yurtlar› ve
bir çok gösterilerle lejyonerlerin moralini cephe görevi için yüksek tutmaya çal›ﬂ›yordu. Genellikle haftal›k olan dergiler sonradan millî temsilcilikler taraf›ndan yay›mlanan ve genellikle ayl›k
olan dergilerin yan› s›ra mevcudiyetlerini devam ettirmiﬂler ve
1944/45 k›ﬂ›na kadar yay›mlanm›ﬂlard›r. Fakat bu dergiler ço¤unlukla siyasi de¤ildiler ve propaganda bak›m›ndan sürekli olarak tekrarlanan “Bolﬂevizme karﬂ› savaﬂtan” öteye gidemiyorlard›. Alman ordusu asl›nda do¤ulular› paral› asker olarak görüyordu ve uzun süre onlar› siyasetten ayr› tutmay› denemiﬂti. Örnek
vermek gerekirse “Türkistan Millî Komitesi” baﬂkan› Veli Kayyum 162. Türk Tümenine bir nutuk irat etmek istedi¤i zaman
kendisine tümen komutan› mani olmuﬂtu.29

Karakalpak, Kazak, K›rg›z, Tacik, Türkmen, Özbek ve küçük topluluklar Beluci, Dungan, ‹ranl›, Kaﬂgarl›, Kurami, ﬁungan ve Do¤u Tatarlar›ndan oluﬂan Türkistan Lejyonu Leginowo’ya; Kuzey Kafkasyal› Abhaz, Adige, Çerkez, Kabarda, Balkar, Karaçay, Çeçen, ‹nguﬂ, Kumuk, Nogay; Da¤›stanl› Avar,
Ahvah (?), Andi, Bagul, Botlik, Hvorﬂin, Dido, Godoberi, Karatin, Tindal, Çamalal, Dergin, Kaytag, Kubaçin, Lak, Lezgin,
Agul, Tsahur, Rutul, Tabasaran, Udin dahas› Kürt, Tal›ﬂ, Tat ve
Kuzey Osetlerden oluﬂan Kuzey Kafkasya Lejyonu Wesolo’ya;
Azerilerin Kafkasya Müslüman Lejyonu (sonra Azerbaycan)
Yedlnia’ya; Gürcü, ayr›ca Acar, Guri, ‹meret, Kaçetin, Laz, Mingrel, Svan ve Do¤u Osetin’den oluﬂan Gürcü Lejyonu Kruszyna’ya; Ermeni; bilhassa Karaba¤ Ermenilerinden teﬂkil edilen
Ermeni Lejyonu Pubry’ye; Ufa ve Kazan Tatarlar›, Baﬂkurt, Mari, Mordvin, Tatarca konuﬂan Çuvaﬂ ve Udmurtlar için Volga
Tatar Lejyonu Yedlnia’ya tayin edildiler.30
Do¤u Lejyonlar›n›n teﬂkili oldukça aceleye geldi. Gerek e¤itimleri gerek teçhizatlar› tamamlanmadan cepheye haz›rlard›r
denildi. Böylece Do¤u Lejyonlar› cepheye yollanan ilk dalga 6
Türkistan piyade taburu (450,452,781,782,783,784 ), 2 Azeri
piyade taburu (804, 805), 3 Kuzey Kafkasya piyade taburu
(800-Çerkez, 801-Da¤›stan, 802-Osetin), 2 Gürcü taburu
(795,796) ve 2 Ermeni (808,809) piyade taburundan oluﬂtu.
Ancak bunlar›n baﬂar›s›zl›¤›ndan sonra geri çekildiler ve daha
uzun bir e¤itimden geçirilme karar› verildi.31
1943 bahar›nda ise Do¤u Lejyonlar›ndan 2. dalga cepheye
yolland›. Bunlar Türkistan Lejyonundan 5, Azerbaycan Lejyonundan 4, Kuzey Kafkasya Lejyonundan 1, Gürcü ve Ermeni Lejyonlar›ndan 4’er, Volga Tatarlar› Lejyonundan 3 piyade taburun-

Do¤u Lejyonlar› Göreve Baﬂl›yor
Yeni birliklerin e¤itimi ve düzenlemesi tamamland›ktan sonra A¤ustos 1942’de Do¤u Lejyonlar› Rembertov’taki komutanl›¤›
Polonya Genel Valili¤inin 6 de¤iﬂik bölgesinde konuﬂlanmas›
hakk›ndaki emri ald›. Buna göre:
27 Joachim Hoffmann, age., s. 54.
28 Joachim Hoffmann, age., s. 54.
29 Joachim Hoffmann, age., s. 55.

30 Joachim Hoffmann, Die Ostlegionen. 1941-1943, Verlag Rombach Frei-

burg, Freiburg 1976, s. 33.
31 Joachim Hoffmann, age., s. 38.
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dan meydana geliyordu. 1943 y›l›n›n ikinci yar›s›nda 3. dalga
olarak daha 17 sahra taburu cepheye yolland›.32
K›sacas› 1943 y›l›n›n sonuna kadar Polonya’da Do¤u Lejyon Komutanl›¤› nezdinde 14 Türkistan, 8 Azeri, 7 Kuzey Kafkasya, 8 Gürcü, 9 Ermeni ve 7 Volga Tatar piyade taburu teﬂkil
edilmiﬂ oldu. Toplam 53 sahra taburu ile Do¤u Lejyonlar› takriben 53 bin askerlik küçümsenmeyecek bir güce ulaﬂm›ﬂt›.
1943’te ayr›ca 4 Türk çal›ﬂma taburu ve 1 yede¤i birleﬂtirilerek
Albay Bollar komutas›na verildi.33

K›r›m’daki K›r›m Tatar Lejyonu
Sovyetler Birli¤i Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’ne dahil K›r›m Özerk Cumhuriyeti Aral›k 1941’de Alman ordular› taraf›ndan iﬂgal edildi. Almanlar 2,5 y›l bu bölgeye hakim olduktan sonra, May›s 1944 baﬂ›nda K›z›l Ordu’ya ma¤lup olarak
çekildiler. Alman iﬂgal ordular›n›n Genelkurmay baﬂkanl›¤› K›r›m yar›madas›n› ele geçirince 18 Ocak 1942’de K›r›m Tatarlar›ndan istenilen miktarda birlik oluﬂturulmas› izni verdi.34
‹ﬂgal alt›ndaki K›r›m’da ise gönüllü K›r›m Tatarlar›ndan
Ocak 1942’de 8 Koruma bölü¤ü teﬂkil edildi. Mart’ta bunlara daha 6’s› eklendi. Kas›m 1942’de Taurien (yani K›r›m) eyaleti SS ve
Polis yönetimi emrinde 8 tabur vard›. Bunlar Simferopol (Akmesçit), Karasubazar, Bahçesaray, Yalta, Aluﬂta, Cankoy ve Feodosya (Gözleve)’da konuﬂlanm›ﬂlard›35. Bu birlikler Almanlarla
tam bir iﬂ birli¤i yapm›ﬂ ve partizanlarla mücadele esnas›nda
1941/42’de 400 ölü ve yaral› vermiﬂlerdi.36
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Ukrayna’daki Do¤u Lejyonlar›
Ukrayna’da Kiev ile Poltova aras› esir kamplar›ndaki askerî
esirlerden gönüllü yabanc› birlikler oluﬂturmak ve e¤itmek
üzere 162. Piyade Tümenine emir verilmiﬂti. May›s 1942 ile
May›s 1943 aras›nda 162. Piyade Tümeni 25 sahra taburu 2
güçlendirilen yar›m tabur, 7 inﬂaat taburu ve 3 çeyrek tabur
meydana getirme baﬂar›s›n› gösterdi.37 Bunlar s›ras›yla, on iki
Türkistan piyade taburu (biri eksik kadrolu, biri avc›), alt›
Azerbaycan piyade taburu (ikisi avc›, biri da¤ taburu), iki yar›m
Kuzey Kafkasya taburu ile birer bölük ve tak›m, dört Gürcü piyade taburu (ikisi da¤ taburu), üç Ermeni piyade taburundan
oluﬂuyordu. Bu güçlerin bir k›sm› daha sonra geliﬂen ﬂartlar dolays›yla da¤lardaki gerillaya karﬂ› kullan›ld›.38

SS Komutas›nda Teﬂkil Edilen Do¤u Birlikleri
1942 sonu ve 1943 y›l›n›n baﬂlar›nda Alman ‹mparatorlu¤u
(Reich) 6,5 milyon km’lik bir alan› kapl›yor ve içinde 360 milyon insan› bar›nd›r›yordu.39 1944 y›l›n›n baﬂ›nda SS’nin askerî
kanad›n› teﬂkil eden Waffen-SS’te Alman ordusunun uygulamas›n› taklitle gönüllüleri silah alt›na almaya baﬂlad›. Neticede
“SS-Do¤u Türk Silahl› Birli¤i (Osttürkischer Waffenverband
der SS)”, “SS-Kafkasya Silahl› Birli¤i (Kaukasischer Waffenverband der SS)” ve “SS 1. Tatar Da¤ Tugay› (Waffengebirsbrigade
der SS)” gibi millî birlikler meydana getirildi. SS’in bu millî birliklerindeki Türklerin say›s› ise bir tahmine göre 30 binin
(Azerbaycanl›lar 10 bin, Tatarlar 10 bin, Türkistanl›lar 8 bin,
K›rg›zlar ile Özbekler 2’ﬂer bin) üzerinde idi. 40

32 Joachim Hoffmann, age., s. 38.
33 Joachim Hoffmann, age., s. 39.
34 Joachim Hoffmann, age., s. 39.

37 Joachim Hoffmann, age., s. 76.
38 Joachim Hoffmann, age., s. 76.
39 Hans Werner Neulen, Europas Verratene Söhne, Bastei-Lübbe Taschenbuch

35 Joachim Hoffmann, age., s. 47.
36 Joachim Hoffmann, age., s. 48.

40 Nadir Devlet, age., s. 123-124; Hans Werner Neulen, age., s. 208.

1982, s. 146.
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Birçok birliklerden resmen bahsedilmedi¤inden, aksine gizli
tutulduklar›ndan dolay› Do¤u birliklerinin (lejyonlar›n›n) tam
say›s›n› vermek pek mümkün de¤ildir. Bilinmeyen say›lar›, muhtemelen gerçek say›lar›ndan çok düﬂüktür. Mevcutlar› hakk›nda
bir fikir verebilmek için bir kaç rakam verelim: 1943 y›l› ortas›nda do¤u birliklerinde 300.000’den fazla kiﬂi vard›. Müteakip y›l
say›lan iki misli ile bir milyon aras›ndayd›. Filvaki bunlara Rus,
Ukrain, Beyaz Rus, Leton vs. birlikleri de dahildi. Kafkasyal›lar›n
say›s› ittifakla 110.000, ‹dil (Volga) Tatarlar›n›nki 35.000-40.000

mevcuttu.45 Bu verilerden Almanlar saf›nda savaﬂan gönüllülerin
yar›s›n›n Rus yar›s›n›n da az›nl›klara mensup oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak ROA’da da görev alm›ﬂ az›nl›klar mevcuttu.
Almanya II. Dünya Savaﬂ› esnas›nda takriben 1 milyon SSCB
kökenli sivil ve askerî SSCB aleyhine kullanma iﬂini organize etmiﬂti. Bundan kendine yarar da sa¤lad›, ancak gene de sonunda
savaﬂ› kaybetti. Almanya ile gerek isteyerek, gerekse istemeden iﬂ
birli¤i yapm›ﬂ olanlar nihayette çok ma¤dur oldular. Sovyetlere
teslim edilenler, vatan haini muamelesi görerek ya idam edildiler
ya da en hafifi 10 y›l ila 25 y›l aras› çal›ﬂma kamp›na hüküm edildiler.46 Savaﬂ›n son demlerinde May›s 1945’te ROA’n›n kuzey
gurubunun 25 bin askeri Sovyet iﬂgal bölgesinde, güney gurubunun 25 bin askeri ise Amerikan iﬂgal bölgesinde kalm›ﬂt›.47 Müttefikler aras›nda yap›lan antlaﬂma gere¤i ele geçen Sovyet vatandaﬂlar› Sovyet güçlerine teslim ediliyordu. ‹ngiliz iﬂgal bölgesindeki 32.259 Sovyet kökenli esir Sovyet güçlerine teslim edilmiﬂti.48 Bu teslim edilenler aras›nda ROA, Kozak ve Kafkas ordular›n›n 2.756 subay› da vard› ki, bunlar›n ak›betleri feci oldu.49
Sovyet orgenerali Golikov’un ifadesine göre ise, 7 Eylül 1945 tarihine kadar Sovyet makamlar› müttefiklerden 2.229.552 kiﬂiyi
teslim ald›lar. Bunlar› zorla çal›ﬂt›rmak için Almanya’ya getirilen
eski Sovyet vatandaﬂlar› (Ostarbeiter), Sovyetler Birli¤i’nden kaçarak Almanya’ya s›¤›nanlar, savaﬂ esirleri (Sovyet terminolojisine göre, “ant bozan hainler”) ve Almanya saf›nda çarp›ﬂan gönüllü askerler teﬂkil ediyordu.50 Almanya saf›nda gönüllü olan as-

ve Türkistanl›lar›nki 110.000-180.000 kiﬂi olarak verilmiﬂtir.41
Nakliye ve iﬂ birlikleriyle K›r›m Tatarlar›n›n (20.000 kadar) ve
Kalm›klar›n (5.000 kadar) özel birlikleri, bu rakamlara dahil olmad›¤›ndan say›lar› daha da artabilir.42
Almanlar saf›nda gönüllü olarak Sovyetlere karﬂ› çarp›ﬂan
Türklerin say›s› hakk›ndaki en düﬂük tahmin 250 bin civar›ndad›r. Bunlar›n 110 ile 180 binini Türkistanl›lar, 110 binini Kafkasyal›lar, 35 ile 40 binini Kazan Tatarlar› ve 20 binini K›r›m Tatarlar› teﬂkil etmiﬂti.43 Bu say›y› 380 bin, hatta 1 milyonun üzerine
ç›karanlar bulunmaktad›r.44
5 May›s 1943’te Alman ordular›nda 90 Rus (ROA) taburu,
140 bölük gücünde birlik, Do¤u Lejyonlar›n›n da 90 sahra taburu mevcuttu. Bunlara ek Alman subaylar›n›n komutas›nda bulunan 1. Kozak tümeni, Kalm›k süvari birli¤i Rusya Millî Halk Ordusu (Russkaya Nasional’naya Nadodnaya Armiya) gibi birlikler
41 Patrik von zur Mühlen, Gamal›haç ile K›z›ly›ld›z Aras›nda, çev. E. B. Öz-

bilen, Mavi Yay›nlar›, ‹stanbul 1984, s. 55.
42 Patrik von zur Mühlen, age., s. 55.
43 Nadir Devlet, age., s. 123-124.
44 M. Ali Eren, “II. Dünya Savaﬂ›nda 1 Milyon Türk”, Aksiyon, S. 122 (5-11

Nisan 1997), s. 24-31.
45 Joachim Hoffmann, Die Geschiechte der Wlassow Armee, Verlag Rombach

Freiburg, Freiburg 1986, s. 14.
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46 Geniﬂ bilgi için bk. “Ruslara Teslim Edilen Türkler”, Orkun, S. 1, 2, 3, 4,

5 (Mart, Nisan, May›s, Haziran, Temmuz 1998), s. 11-13; 23-25; 2325;12-13; 20-21.
47 Joachim Hoffmann, Die Geschiechte der Wlassow Armee, Verlag Rombach

Freiburg, Freiburg 1986, s. 286.
48 Joachim Hoffmann, age., s. 292.
49 Joachim Hoffmann, age., s. 294-295.
50 Joachim Hoffmann, age., s. 298.
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kerlerin % 30 ölüm cezas›na hüküm edilerek kurﬂuna dizildi, kalanlar ise 25 y›l çal›ﬂma kamplar›na mahkûm edildiler.51
Hiç ﬂüphesiz Almanlarla iﬂ birli¤i yapan Türkler ve di¤er
az›nl›klar ülkelerinin Rus hakimiyetinden kurtulmas›n› arzuluyorlard›. Bu kadar büyük say›da Türk ve az›nl›¤›n Alman ordusuna gönüllü olarak kat›lmas› bu ﬂekilde izah belki de en
do¤rusu olacakt›r.
Ancak Sovyetler Birli¤i’nde az›nl›k konumunda de¤il, hatta
esas halk› teﬂkil eden Rus ve Ukraynal›lar›n da Almanlarla iﬂ
birli¤i yapmas›n›n izah› çok kolay olamayacakt›r. Bunu s›rf esir
kamplar›ndan kurtulmak arzusu ile anlatamay›z. Belki de Stalinizm rejiminden kurtularak insan gibi yaﬂamak arzusu onlar›
bu iﬂ birli¤ine götürmüﬂtür.
Bu kadar çok say›da kiﬂinin esir düﬂtü¤ü ve bu kadar büyük
say›da esirin düﬂmanla iﬂ birli¤i yapt›¤›n› gösteren tarihte bir
baﬂka örnek de yoktur. Demek ki Stalin rejimi insanlar› milliyetine bakmaks›z›n neredeyse eﬂit derecede nefret ettirmiﬂ ve
b›kt›rm›ﬂt›. Dolay›s›yla da bu kadar çok say›da insan düﬂmanla
iﬂ birli¤i yapmakta beis görmemiﬂti. Bundan bütün ülkelerin
yöneticileri ders ç›karmal›d›r.

Kay›plar
Sultangaliyev’in ‹nfaz›
Bulat SOLTANBEKOV*

Genel Sekreter Stalin ile Sultangaliyev’in son görüﬂmeleri pek
k›sa ve aç›k olur; Stalin ﬂöyle der: “Siz millî mesele konusunda
Troçki, Zinovyev ve Kamenev’lerin yapt›klar› hatalar hakk›nda geniﬂ bir makale yazars›n›z, biz de bu makaleyi Pravda gazetesinde
bast›r›r›z. Bunu takiben sizi yeniden partiye al›p, ‘Komintern’
[Kommunistiçeskiy ‹nternatsional (1919-1943)] göreviyle yurt d›ﬂ›na göndeririz. Büyük ihtimalle bu Türkiye olur, - burada Genel
Sekreter alayla gülümser - orada sizi biliyor ve seviyorlar. Asl›nda,
biz daha önce oraya baﬂka bir Tatar’› göndermiﬂtik, ancak o iﬂi berbat etti, az kals›n tutuklan›yordu; Bulgaristan üzerinden kaçmak
mecburiyetinde kald›. Bence siz bunu baﬂar›rs›n›z.” Konuﬂma karanl›k bir gelece¤i ima eden sözlerle tamamlan›r: “Sizin üç çocu¤unuz ve eﬂiniz var. Bunlar›n gelece¤ini de düﬂünmeniz gerekir.”
* Prof. Dr. Bulat Soltanbekov, Tataristan Cumhuriyeti Tarihçi ve Arﬂivci-

ler Derne¤i Baﬂkan›.
(“Gensekn›ñ Bérénçé Korban›” baﬂl›¤›yla Tatarstan dergisinde (S. 7/8,
Kazan 2005, s. 43-45) yay›mlanan yaz›, Dr. Erdal ﬁahin taraf›ndan Türkiye Türkçesine aktar›lm›ﬂt›r.)

51 Joachim Hoffmann, age., s. 300.
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Bu konuﬂma 1926 y›l›n›n ilkbahar›nda Merkez Komite’de,
Stalin’in çal›ﬂma odas›nda gerçekleﬂir. Genel Sekreter muhalefetle k›yas›ya mücadelenin tam ortas›ndad›r, zafer kazanaca¤›ndan
da o anda tam emin de¤ildir. Durumu zorlaﬂt›ran etken, ‘opportünistler’in do¤u cumhuriyetleri yöneticileriyle, bunlar aras›nda
Tatarlarla da ba¤lant› kurmuﬂ oldu¤udur. Mart ve may›s aylar›nda millî cumhuriyetlerin yöneticileri Stalin’in odas›na ça¤r›larak
azarlan›r, bu arada Yosif Vissarionoviç Kazan’dan da dört kiﬂiyi
kabul eder, onlara Ülke Komitesi Sekreteri Hatayeviç’in diktatörlük taslad›¤›ndan rahats›zl›k duydu¤unu bildirir. Çok geçmeden
Hatayeviç daha uygun biriyle de¤iﬂtirilir.
Bu aﬂamada d›ﬂar›dan gelen destek Stalin’in iﬂine çok yarayacakt›r. Örne¤in, parti taraf›ndan d›ﬂland›¤› hâlde milliyetçi çevrelerde ve yurt d›ﬂ›na gidenler aras›nda hâlâ a¤›rl›¤›n› koruyan
bir kiﬂinin destekler mahiyette bir demeçte bulunmas› ne iyi
olurdu! Bu yüzden de Stalin iﬂinin yo¤unlu¤una bakmadan Sultangaliyev’le iki kez görüﬂür. Fakat Stalin’in iste¤i yerine getirilmez, bas›nda Sultangaliyev imzal› bir makale yay›mlanmaz. Bunu yapmaya Sultangaliyev’in vicdan› elvermemiﬂtir. Yaﬂam›n›n
sonuna yaklaﬂt›¤›n› sezen ateﬂli devrimci, namusla siyasetin art›k
kesiﬂmedi¤ini aç›kça görmektedir. Bundan sonra, Sultangaliyev’in ad› iktidar›n “güvenilir” olarak bakt›¤› kiﬂiler listesinden
silinir, kendisi ilk önce manevi bask›ya maruz kal›r, zavall› duruma düﬂürülür, sonra da hapishanelerde ve çal›ﬂma kamplar›nda
süründürülür. 28 Ocak 1940’da Lubyanka hapishanesinde arkadan baﬂ›na s›k›lan bir kurﬂunla öldürülür.
Milli ba¤›ms›zl›k hareketinin büyük teorisyenleri aras›nda
yer alan, Bat›’da uzun zamandan beri “üçüncü dünya devrimlerinin babas›” olarak tan›nan Sultangaliyev’in yaﬂam› böyle sona
erer. 20. yüzy›l ortalar›nda dünya sömürge sistemlerinin y›k›lmas› sonucunda ortaya ç›kan genç devletlerin Nas›r, Ben-Bella gibi
baﬂkanlar›, baﬂ uçlar›na bu meﬂhur Tatar devrimcinin resmini

sayg›yla asm›ﬂlard›r. 60’l› y›llar›n siyaset biliminde, Sovyetolojinin birçok araﬂt›rma alan›n›n öncülü¤ünü Sultangaliyev’in yapm›ﬂ oldu¤una dair tespit iyice yerleﬂir. ‹lk önce bu meseleyi Rus
as›ll› A. Bennigsen ele al›r.
20. yüzy›l›n büyük siyasetçilerinden ve Sovyet Birli¤i’nde
muhalif parti ve devlet adamlar›ndan say›lan bu büyük zat›n hayat›ndaki temel aﬂamalar› gözden geçirelim. Mirseyit Sultangaliyev, 12 Temmuz 1892’de Ufa vilayetinin Elimbet köyünde ö¤retmen bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya gelir. Yaﬂam›n›n ilk dönemi bu dönemdeki Rusya’n›n ço¤unluk Müslüman gençlerinkinden pek farkl› de¤ildir. Bu dönem gençleri yüzy›l baﬂ›ndaki
muazzam sosyal çalkant›lar›n tesiriyle bilinçlenerek büyürler. Bu
y›llarda Sultangaliyev, ö¤retmen ve gazeteci olarak çal›ﬂ›r, millî
ba¤›ms›zl›k hareketine kat›l›r. Çok geçmeden millî hareketin
içinde sonradan bütün ülkede tan›nacak olan Resulzade, Tsalikov, Maksudi, ‹shaki, Vahitov, Alkin, Zeki Velidi, G. ‹brahim gibi daha birçok kiﬂi yerini al›r.
I. Dünya Savaﬂ› öncesinde Sultangaliyev Bakü’ye geçer. Bu
ﬂehir o dönemde millî ba¤›ms›zl›k hareketinin merkezlerinden
biridir. Bakü’de Resulzade’den “Koba” lakapl› Stalin hakk›nda ilk
kez iﬂitir. Kader Sultangaliyev’i ve Stalin’i önce yak›n dost edecek, sonra da birbirine amans›z düﬂman olarak ay›racakt›r. 1917
y›l›nda Sultangaliyev Bolﬂevik Partisine girer, genç Sovyet idaresinin düﬂmanlar›na - da¤›t›lan parlamento ve Kolçak yandaﬂlar›na - karﬂ› mücadele eder. H›zla askerî ve siyasi alanda yükselir,
orduda Askerî Sovyet üyesi olur. A¤ustos 1918’de Kazan’›n kar›ﬂ›k günlerinde, Sovyet düﬂmanlar›n›n ﬂehri ele geçirip, Sovyet
cumhuriyetinin varl›¤›n› tehdit ettiklerinde Sultangaliyev ﬂehri
savunan son müfrezelerden birinin baﬂ›nda bulunur.
1919 y›l›nda Kolçak yanl›lar›n›n Kazan’a sald›rmak için
Vyatka-Nokrat nehrinin sa¤ taraf›na yerleﬂme çabalar›n› önlemek için yap›lan savaﬂta Sultangaliyev eﬂsiz kahramanl›k göste-
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rir. ‹ç savaﬂ›n baﬂ kahramanlardan say›lan Lev Trotskiy, Sultangaliyev’den bu konuda özel övgüyle bahsetmiﬂtir. 1918 y›l›n›n
baﬂlar›nda Sultangaliyev, Kazan’da Sovyet Federatif Rusya’s›n›n
bir parças› olarak ilan edilen “‹dil-Ural” Demokratik Cumhuriyeti’nin kâ¤›t üzerinde iptal edilmesinde baﬂl›ca rol oynayanlardan
biri olur. Sultangaliyev ile Vahitov bu cumhuriyetin Marksizm
ideallerine uygun düﬂmedi¤ini düﬂünürler.
Sonralar› Sultangaliyev’in faaliyetleri daha farkl› yöneliﬂ kazanacakt›r. 1920 y›l›n›n baﬂ›nda o art›k Rusya müslümanlar› aras›nda en meﬂhur ve sayg›n önder olarak ün salm›ﬂt›r. Parti yöneticileri ve bunlar›n aras›nda Lenin ve Stalin de onun fikirlerini
hesaba katmaktad›rlar. Ayn› zamanda Sultangaliyev baz› meselelerde, ayr›ca ‘Komintern’ [Kommunistiçeskiy ‹nternatsional
(1919-1943)]’in millî program›n› uygulamada ba¤›ms›z davranmakta, hatta baz› konularda Lenin’e bile karﬂ› ç›kmaktad›r. Gerçi ülkenin yöneticileri onun yetene¤inin hakk›n› verseler de, Sultangaliyev’in do¤u halklar›n›n ba¤›ms›zl›¤› ülküsüne gösterdi¤i
ba¤l›l›¤a, internasyonalizme zarar veriyor diyerek ﬂüphe ile bakarlar. Hatta Stalin bir konuﬂmas›nda: “Mirseyit hâlâ bize kurt
gözüyle bak›yor.” diye a¤z›ndan kaç›r›r.
1923 y›l›n›n May›s ay›na kadar Mirseyit Sultangaliyev, Millî Meseleler Kurulu üyesi ve Stalin’in yak›n yard›mc›s› s›fat›yla
Moskova’da önemli devlet iﬂlerini yürütür. Ayn› zamanda o,
RSFSC Bütün Rusya Merkezî Yürütme Komitesi nezdinde Federasyon Toprak Komitesi baﬂkanl›¤› görevinde bulunur. Bu komite, o dönemde çok büyük önem arz eden toprak meselelerini
halletmede hükûmet ile cumhuriyetler aras›nda hakem görevi
yapt›¤›ndan hep “iki ateﬂ aras›nda” olur. Sorunlar ço¤u zaman
Merkez Komite düzeyinde çözülür. Sultangaliyev, ayn› zamanda Millî ‹ﬂler Halk Komiserli¤inde Tataristan vekili olarak bulunur. Pek çok sorumluluk gerektiren iﬂleri baﬂar›r. Örne¤in, Da¤›stan, Da¤l›k ve Kalm›k cumhuriyetlerini kurma çal›ﬂmalar›n-

da, ayr›ca do¤u ülkeleri komünistleri ile iliﬂkiler kurarken Genel Sekreter’in gizli direktiflerini yerine getirir. Yeri gelmiﬂken
ﬂunu da belirtmek gerekir; Sultangaliyev Stalin’e Çeçenleri de
Da¤›stan içine dahil etmeyi teklif eder.
Sultangaliyev’in Do¤ulu Emekçilerin Komünistlik Üniversitesinde hocal›k yapmas› özellikle büyük önem arz eder. Bu okulda, Asya’da gerçekleﬂecek ink›laplar için elemanlar haz›rlanmaktad›r. Sultangaliyev’in sömürgecilik tarihi hakk›ndaki dersleri
büyük ilgiyle dinlenir. Bu dersleri alanlar aras›ndan pek çok komünist parti yöneticileri yetiﬂir. Tam bu y›llarda Sultangaliyev,
Bolﬂeviklerin uygulad›¤› millî siyasetin da¤›lan imparatorluktaki
ülkelerin menfaatleri ile uyuﬂmad›¤›n› fark etmeye ve baz› gizli
siyasi konuﬂmalar›n s›rr›n› idrak etmeye baﬂlar.
Komintern kongresinin sömürgeler sorunuyla ilgili kararlar›n› haz›rlarken Sultangaliyev, Lenin ile de tart›ﬂmaya girer. Dahas›, Baﬂkurdistan yöneticileri Velidi ile Yomagulov’u kovman›n yersiz oldu¤unu düﬂündü¤ünü belirtir. Bu konuda Sultangaliyev, Merkezî Komite sekreterleri Krestenskiy, Stasova ve
ﬂahsen Stalin’le tart›ﬂ›r.
Kafkasya ötesi cumhuriyetlerinde hakimiyeti sa¤lama bahanesiyle, Sultangaliyev’i Moskova’dan uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rlar.
Ancak, millî cumhuriyetlerin baﬂkentteki vekilleri protestolar›n› bildirip, buna izin vermezler. Birçok kez, Stalin’in gizli yönlendirmesiyle Merkezî Komite ve Organizasyon ‹ﬂleri Bürosu,
Sultangaliyev hakk›nda soruﬂturma yapar. Onu millî cumhuriyetlerin rolünü “abartmak”la suçlarlar. Ama, siyasi suç teﬂkil
edecek bir husus bulamazlar. Çünkü Federasyon Toprak Komitesi baﬂkan›n›n faaliyetleri parti tüzü¤üne ve anayasaya uygun
yürütülmüﬂtür. Sultangaliyev’in, Partinin 12. Kongre’sinde
yapt›¤› ateﬂli konuﬂma, çat›ﬂman›n doru¤unu teﬂkil eder. Sultangaliyev konuﬂmas›nda, Stalin’in birçok tezini ve yapt›¤› iﬂleri ﬂiddetle eleﬂtirir. Buna birçok cumhuriyetin, ayr›ca Gürcis-
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tan’›n yöneticileri de kat›l›rlar. Gürcistan bu dönemde zaten,
Stalin’i zorlayan “sert ceviz” durumundad›r.
Sonuçta siyasi kriz yaﬂan›r, gerginlik o safhaya var›r ki Stalin,
kendini alenen eleﬂtiren Sultangaliyev’e selam vermeyi keser. Burada ﬂunu da hat›rlamak gerekir ki daha Lenin sa¤ken Politbüro
toplant›lar›ndan birinde Stalin, Millî ‹ﬂler Halk Komiserli¤inden
ayr›lmak istedi¤ini bildirir. Çünkü o dönemdeki millî yap›lanman›n cumhuriyetlerde ayr›lma iste¤i do¤urdu¤unu düﬂünmektedir. Fakat sonradan sorun pek kolay halledilir, zira Millî ‹ﬂler
Halk Komiserli¤i tamamen la¤vedilir.
Olaylar böylece üst üste gelir ve durum gittikçe ciddileﬂir.
Henüz parti kongresi toplanmadan Stalin ve Kuyb›ﬂev’in yönlendirmesiyle GPU (Gosudarstvennoye Politiçeskoye Upravleniye) - Devlet Siyasi ‹daresi Baﬂkan Yard›mc›s› R. Menjinskiy
“2. Parlamento” diye adland›r›lan gizli operasyon baﬂlat›r. ‹lginçtir ki, Dzerjinskiy bir bahaneyle bu operasyonun d›ﬂ›nda
kal›r. Bu operasyon sürecinde, millî cumhuriyet yöneticileri izlenmeye al›n›rlar, gizli ajanlar onlar›n her hareketini takip eder.
Sonuçta Sultangaliyev esas “suçlu” olarak de¤erlendirilir. Onu,
Zeki Velidi ile iletiﬂim kurmakla suçlay›p, 4 May›s 1923’te Komintern binas›nda tutuklarlar. Bununla yetinmeyip, baﬂka kabahatlerini de bulup ç›kar›rlar. Güya, Sultangaliyev hakimiyet
mercilerine önceden haber vermeden Türkiye büyük elçisi ile
görüﬂmüﬂtür. (Stalin bir toplant›da ﬂöyle der: “Sultangaliyev
için Türk büyük elçisi Merkez Komite’den daha de¤erliymiﬂ.”)
Sultangaliyev güya baz› Türk ve ‹ranl› komünistlerle ba¤lant›lar
kurmuﬂtur. Haziran 1923’te Sultangaliyev’in “alçak davran›ﬂ›n›”
incelemek üzere Parti Merkezî Komitesi ve Politbüro’nun hemen hemen bütün üyelerinin - hasta Lenin’in d›ﬂ›nda - kat›l›m›yla millî mesele konusunda özel 4. Toplant› düzenlenir.
Asl›nda bu toplant› partinin var oldu¤u süre içinde millî mesele konusunda yap›lan tek toplant› olur. Toplant› geniﬂ çapl› siyasi

çarp›ﬂmaya dönüﬂür. Burada Stalin, Genel Sekreter s›fat›yla kazand›¤› birinci zaferini kutlar. Bu toplant›da sadece Sultangaliyev’i
suçlamakla yetinilmez, bunun ötesinde millî cumhuriyetlerin yöneticilerine de, hatta Bolﬂeviklerin millî mesele konusundaki sloganlar›na içtenlikle inanan do¤ulu önderlere de gözda¤› verilir.
Buharin ile Zinovyev, durumu biraz yumuﬂatmak için konuﬂmak isteseler dahi bunlar çabukça susturulur. Trotskiy, kendine
özgü esprisiyle, cumhuriyetlerin eﬂit hak talebini göz önünde bulundurarak: “Toplant›da ‘içeri girilmez’ yaz›l› direk çak›ld›.” der.
1920’li y›llar›n sonunda muhalefet liderleri, ‘Sultangaliyev meselesinde Stalin diledi¤ince at oynatt› biz ise buna izin verdik.’ diye piﬂmanl›klar›n› dile getirirler, fakat art›k çok geçtir. Tehlike
çanlar› onlar›n kendileri için de çalmaya baﬂlam›ﬂ, siyasi bak›mdan
birer zavall› durumuna düﬂmüﬂlerdir. Bugünden sonra, Sultangaliyev’in ad› propaganda silah› olarak kullan›lmaya baﬂlar, o art›k bir
“milliyetçi elebaﬂ›s›d›r”! Toplant›n›n kararlar› ise herkese ders olsun diye komünistlerin kutsal kitab›nda, yani partinin bütün mühim belgeleri derlenen SBKP Kararlar› adl› kitapta yerini al›r.
Daha sonra Sultangaliyev serbest b›rak›l›r. O, açl›ktan ölmemek için avc›lar derne¤inde çal›ﬂ›r, ayn› zamanda çok az bir ücretle Tatar yazarlar›n kitaplar›n› tercüme eder. Tam bu dönemde
Sultangaliyev dünyadaki millî ba¤›ms›zl›k hareketinin gelece¤i
hakk›nda daha derinden düﬂünmeye baﬂlar ve Rusya’daki olaylar› kaç›n›lmaz geliﬂme olmaktan ziyade bir tesadüf olarak de¤erlendirir. Ona göre, imparatorluklar ne kadar güçlü olursa olsun,
er geç y›k›lmaya mahkûmdur. Bu dönemde yazd›¤› ve 1928 y›l›
Aral›k ay›nda yeniden hapse at›ld›¤› zaman evindeki arama sonucunda bulunan ve OGPU (Obyedinennoye Gosudarstvennoye Politiçeskoye Upravleniye) - Birleﬂik Devlet Siyasi ‹daresi arﬂivlerinde saklanan kitab›nda Sultangaliyev ﬂöyle demiﬂtir: “Sovyetler Birli¤i gittikçe “K›z›l Panrusçuluk” imparatorlu¤una dönüﬂmektedir,
ancak bunun da da¤›lmas› kaç›n›lmazd›r.” Sultangaliyev hatta bu-

124

125

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

nun nas›l gerçekleﬂece¤ini de tahmin eder. Ona göre, Sovyetler
Birli¤i’ni merkezkaç güçler da¤›tacak, bu sondan ülkeyi hatta büyük bir savaﬂta kazan›lan zafer bile kurtaramayacakt›r. Sultangaliyev’in tahmini 1990’l› y›llarda gerçe¤e dönüﬂmüﬂtür.
1934 y›l›nda Sultangaliyev, sa¤l›¤› bozuldu¤undan dolay›
vaktinden önce serbest b›rak›l›r. Kendisine Saratov’da yaﬂama ve
çal›ﬂma izni verilir, fakat uzun süre d›ﬂar›da kalamaz. 1937 y›l›n›n Mart ay›nda Sultangaliyev’i yeniden tutuklarlar, Kazan’a getirirler. Eylül ay›nda çeﬂitli a¤›r iﬂkencelerle kendisinin ajan oldu¤unu, ayn› anda üç yabanc› ülkeye ajan olarak hizmet etti¤ini
söyletirler. Hatta bu iﬂi öyle bir noktaya vard›r›rlar ki Sultangaliyev güya, Saratov bölgesinde Sovyet hakimiyetini y›kmak için
Baﬂkurt kolhozcular›ndan sabotaj bölükleri kurmuﬂtur...
Harp Komisyonunun 8 Aral›k 1939 tarihinde yap›lan mahkeme oturumunda Sultangaliyev önceden verdi¤i ifadelerin ço¤unu inkâr eder, bu ifadelerin “zor kullan›larak” al›nd›¤›n› söyler. Son konuﬂmas›nda o, “çoktand›r silahs›zland›r›lm›ﬂ oldu¤unu” belirtir. Cezan›n ölüm olarak ç›kabilece¤ini düﬂünerek:
“Bu cezay› pek sakin ve sab›rla kabul edece¤im; bunun için
kimseye k›rg›n de¤ilim.” der.
Sultangaliyev’in kaderi Kremlin’de belirlenir. Hüküm karar›
k›sad›r: “Bütün mal varl›¤›na el konularak, kendisi kurﬂuna dizme
yoluyla idam edilecektir.” SSCB Yüksek Sovyet Baﬂkanl›¤› temyiz
talebini reddeder. Karar 28 Ocak 1940 tarihinde infaz edilir.

Stalin Döneminde Kazak
Ayd›nlar›n Tasfiyesi
Güljanat ERC‹LASUN*

Otuz y›la yak›n bir süre devletin baﬂ›nda kalan Stalin, iktidarda kald›¤› süre boyunca, Sovyetler Birli¤i’nde önceleri ‘proletaryan›n diktatörlü¤ü’ sonralar› ise ‘partinin diktatörlü¤ü’ hedefleri konmuﬂken, bunlar›n yerine, ‘tek adam diktatörlü¤ünü’ tam
anlam›yla gerçekleﬂtiren bir yöneticiydi. Stalin döneminin en büyük amac› h›zl› sanayileﬂme, ekonomik kalk›nma ve güçlü bir
devlet oluﬂturmak gibi görünürken, bu dönem, tarihe daha çok,
ﬂahit oldu¤u ulusal s›n›rlar› belirleme siyaseti, kolektifleﬂtirme,
bunun sonucunda açl›k, tasfiye, sürgünler ve II. Dünya Savaﬂ›yla geçecektir. Uygulad›¤› siyasetler kiﬂili¤inin bir göstergesi ve
sonucu olurken, bu dönemin topluma yans›mas› da korku, ‘tek
adam kültü’, ihbar, güvensizlik ve umutsuzluk olacakt›r.
Bu dönemin en vahim olaylar›ndan olan bask› ve tasfiye, eski
Sovyetler Birli¤i topraklar›nda repressiya, Bat›’da ise repression olarak adland›r›l›r. Sadece Sovyetler Birli¤i’yle s›n›rl› kalmayan, dünyadaki di¤er sosyalistlere kadar s›çrayan tasfiye olaylar› Kazakistan
* Dr. Güljanat Ercilasun, K›rg›z-Türk Manas Üniversitesi Tarih Bölümü,

Biﬂkek, K›rg›zistan.
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örne¤inde kendini a¤›r bir ﬂekilde hissettirmiﬂ ve genel olarak üç
etapta gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bunlardan birincisi 1928-34 y›llar› aras›nda boy göstermiﬂtir; ikincisi 1937-39 y›llar›nda a¤›r olarak,
üçüncüsü de 1950’den sonra Stalin’in ölümüne kadar olan dönemde yer alm›ﬂt›r. Stalin, bu tasfiye dalgalar›na yönelik ilk düﬂüncesini 1930’da gerçekleﬂtirilen 16. Parti Kongresi’nde “repressiya, ilerleme yolunda, gerekli bir unsurdur.” sözleriyle aç›klam›ﬂt›r.1
Elde edilen bilgilerden Stalin’in tasfiye sürecine etkin olarak kat›ld›¤› ve yol gösterdi¤i de anlaﬂ›lmaktad›r. Tasfiyelerin
yo¤un gerçekleﬂtirildi¤i dönemde, 1936-38 aras›nda NKVD
(Narodn›y Komissariat Vnutrennih Del)2 baﬂkan› olan Nikolay
Yejov’a, “e¤er düﬂmanlar›n› dehﬂete düﬂürmek istiyorsan, arkadaﬂlar›n›n kellesini uçurmakla iﬂe baﬂla.” tavsiyesinde bulunmuﬂtur. Yejov da, Stalin’in bu tavsiyesine uygun olarak ilk önce ayd›nlar›n kafas›n› kesmekle iﬂe baﬂlam›ﬂt›r.3
Repressiya sürecinde kaç tane insan›n öldürülece¤i veya
sürgüne gönderilece¤i ‘planl›’ bir ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r. Örne¤in,
Yejov’un 2 Temmuz 1937 tarihli ve 00447 numaral› emrine göre dört ay içerisinde 268.950 kiﬂi tutuklan›p, bunlar›n
75.950’sinin derhal idam edilmesi gerekmekteydi. Bu emirden
sonra, ‘ekstra planlar’ da kabul edilmiﬂtir. Bizzat Stalin taraf›ndan imzalanan, Yejov’un bu emri Kazak insanlar›n› da kapsayacakt›r. Ayr›ca, hâlen Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Baﬂkan›
arﬂivinde bulunan, “Çok Gizli, Özel Dosya” ad› alt›ndaki 19
Kas›m 1937 tarihli belgede, ayn› y›l 17 Kas›m’da Merkez Komitesi taraf›ndan al›nan, tasfiye edilecek Sovyet karﬂ›t› unsurlar›n

say›s›n›n art›r›lmas› karar› belirtilmektedir. Bu arada iki kategoriden söz edilmektedir: Birinci kategori öldürülecek olanlar›,
ikinci kategori ise en az 8-10 y›l tutuklan›p toplama kamp›na
gönderilecek olanlar› kapsamaktayd›. Ad› geçen belgede, Kazakistan’dan istenen birinci kategorideki insan say›s› ilk plana göre toplam 1.925 iken onaylanm›ﬂ rakamda 2.000’e yükseltilmiﬂ;
ikinci kategoride ilk plan toplam 3.000 iken, onaylama s›ras›nda Kazakistan’daki vilayetler aras›nda baz› oynamalar yap›lm›ﬂ
ve toplam say› yine 3.000 kalm›ﬂt›r.4 Bu ﬂekilde tutuklanacaklara veya ortadan kald›r›lacaklara yönelik olarak yap›lan suçlamalar ‘s›n›f mücadelesi’ temeline oturtulmuﬂtur.
Tasfiyeyi gerçekleﬂtirmek üzere uygulanan sald›r›larda ise
genelde iki metot kullan›lm›ﬂt›r. Birincisi ‘yukar›dan aﬂa¤›ya’ metodudur. Buna göre hedef olarak seçilen cumhuriyet veya vilayetlerde büyük lider ve yöneticiler ani bir de¤iﬂiklikle görevden al›narak, onlar›n yerine Moskova’dan atananlar getirilirdi. Görevden al›nm›ﬂ liderlere ‘halk düﬂman›’ etiketi yap›ﬂt›r›l›p tutuklan›r, sonra, bu olay daha küçük yöneticilere veya kaza yöneticilerine s›çrar ve böylece aﬂa¤›ya do¤ru dalga dalga yay›l›rd›. ‹kincisi yöntem ise, ‘aﬂa¤›dan yukar›ya’ metodudur. NKVD, hedef seçilmiﬂ cumhuriyet veya bölgenin liderlerine dan›ﬂmadan, bir tak›m memurlar› ‘ajan’, ‘halk düﬂman›’ veya ‘bölücü’ diye etiketleyip tutuklard›. Bu tutuklama furyas› daha sonra yukar› makamlara do¤ru ilerlerdi. Ayr›ca suçlananlar›n aile bireyleri ve akrabalar›, yak›n arkadaﬂlar›, liderlerin asistanlar›, ﬂoförleri, kuaförleri,
sekreterleri ve kitaplar›n›n yay›mc›lar› bile tutuklan›rd›.5
Bütün Sovyetler Birli¤i’nde, halk›n genelini kas›p kavurmuﬂ
olan bu tasfiyeler s›ras›nda, Kazak ayd›nlar› ana hedeflerden bi-

1 Dmitriy Volkogonov, Stalin: Triumph and Tragedy, çev. ve hzl. Harold

Shukman, Weidenfeld and Nicolson, London 1991, s. 187.
2 ‹ç ‹ﬂleri Halk Komiserli¤i. Daha önce çeﬂitli adlar alt›nda faaliyet göste-

4 Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Baﬂkanl›¤› Arﬂivi, Bölüm: 708, Liste: 1,

ren bu kurum, 1934-1946 y›llar› aras›nda bu ismi alm›ﬂt›r. Sovyetler Birli¤i’nde güvenlik ve istihbaratla u¤raﬂan en yüksek polis teﬂkilat›d›r.

5 Roy Medvedev, Let History Judge: The Origins and Consequences of Stali-

3 Alexander Uralov, The Reign of Stalin, The Bodley Head, London 1953, s. 85.
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ri olmuﬂtur. Özellikle 19. yüzy›l sonlar› ve 20. yüzy›l baﬂlar›nda
etkili olan Kazak entelektüellerinin ço¤u St. Petersburg, Moskova, Kazan, Omsk, Orenburg ve ‹stanbul gibi dönemin önemli
kültür ve e¤itim merkezlerinde bilim alm›ﬂlard›r. Bu ilk Kazak
ayd›nlar›, okuma yazmas› olmayan Kazak kitlelerini e¤itmeyi ve
ayd›nlatmay› kendilerine görev bilmiﬂlerdir. Kazakça ilk kitaplarla birlikte ilk ders kitaplar›n› da haz›rlam›ﬂ ve yay›mlam›ﬂlard›r. Örne¤in, ilk Alfabe, Kazakça’n›n Grameri ve di¤er dil ile ilgili kitaplar Ahmet Bayturs›nul›, Kazaklar›n günlük yaﬂant›s›ndan örnekler verilerek haz›rlanan Matematik kitab› Mirjak›p Dulatul›, Cebir ve di¤er matematik kitaplar› Alimhan Ermekov, Kazakça ilk Zooloji ders kitab› Halel Dosmuhamedov, Botanik ders
kitab› ve Kazakistan’›n Fizikî Co¤rafyas› Cumahan Kuderin, Psikoloji ders kitab› Cüsipbek Aymavtov, Kazakistan Tarihi ders kitab› Ermuhan Bekmahanov taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.
Kazak ayd›nlar›n›n faaliyetleri çok çeﬂitli olmas›na ra¤men
hepsinin genel olarak temel bir amac› vard›. Bu da, Kazak toplumunu e¤itmek, geliﬂtirmek ve ayd›nlatmak idi. Bunun için okullar ve enstitüler (e¤itim kurumlar›) kurmak, ders kitaplar› haz›rlaman›n yan› s›ra kitaplar yazmak, yaz›l› edebiyat›n temellerini
oluﬂturmak, dergi ve gazete ç›karmak gibi yollara baﬂvurmaktayd›lar. Sözlü edebiyat›n çok geliﬂmiﬂ oldu¤u göçebe toplumda, bu
zenginli¤in yaz›l› edebiyata geçirilmesi de bu dönem Kazak ayd›nlar›n›n faaliyetleri sonucunda olmuﬂtur.
Sancar Asfendiyarov, Saken Seyfullin, Ahmet Bayturs›nul›,
Muhtar Avezov gibi Kazak ayd›nlar›, üniversite ve di¤er e¤itim kurumlar›n› kurma gayesiyle ülkeye büyük katk›larda bulunmuﬂlard›. Örne¤in, 1928’de Kazakistan’da Almat›’da ilk Pedagoji Enstitüsü (ﬂimdiki Abay Üniversitesi), 1931-32’de ise Oral ve K›z›l-Orda
Pedagoji Enstitüleri aç›lm›ﬂt›r. 1934’te Kazak Devlet Üniversitesinin aç›lmas›, toplumun kültürel hayat›nda önemli bir olay olmuﬂtur. 1930’lar›n sonuna gelindi¤inde, 20 üniversite ve enstitü, 118

meslek yüksek okulu bulunmaktayd› ve buralarda 40.000 civar›nda ö¤renci e¤itim almaktayd›. E¤itimli ve bilgili genç nüfusun yetiﬂmesinde Kazak ayd›nlar›n›n katk›s› ﬂüphesiz çok büyüktü.
Kazak ayd›nlar›, toplumu e¤itmek gibi kutsal hedeflerinin
yan›nda ekonomik kalk›nma ve sanayileﬂme gibi önemli ve hayati meselelerle de ilgileniyorlard›. Örne¤in, Sultanmahmut Torayg›rov 1860’larda Japonya’da gerçekleﬂtirilen Meiji Restorasyonunu incelemiﬂ ve Kazaklar›n bunu örnek alabilece¤ini düﬂünmüﬂtür. Japonlar 35-40 y›l içerisinde kalk›nma sa¤lam›ﬂlarsa, Kazaklar›n bunu 20-30 y›l içinde baﬂarabileceklerini, bu konuda Japonlardan daha avantajl› durumda bulunduklar›n› savunmuﬂtur.6 Ayd›n s›n›f›n›n di¤er bir temsilcisi Smagul Saduakasov da
sanayileﬂmeyi desteklemiﬂ, herkesi bu yolda çal›ﬂmaya, Kazakistan’da fabrikalar inﬂa etmeye ça¤›rm›ﬂt›r. Fakat onun fikirleri,
sosyalist iﬂ bölümüne uymad›¤› ve gereksiz ekonomik zarar getirece¤i ileri sürülerek kabul edilmemiﬂtir.7
Kazak ayd›nlar›n›n mücadele etti¤i di¤er bir konu da kad›n
erkek eﬂitli¤i idi. Bu konuda, k›zlar›n küçük yaﬂta ve kendi isteklerine ayk›r› evlendirilmemesi, görücü usulünün kalkmas›,
amengerlikin8 kald›r›lmas› için çal›ﬂmalarda bulunmuﬂlard›r. Bu
amaçlar do¤rultusunda gazete ve dergilerde makaleler ve romanlar yazm›ﬂlard›r. Mirjak›p Dulatul›’n›n Bak›ts›z Camal adl› roman› bu fikirlerin savunuldu¤u bir örnektir.
Sonradan bu ayd›nlar›n hepsi Stalin döneminde ‘halk düﬂman›’, ‘devrim karﬂ›t› burjuva milliyetçiler’, ‘sosyal aç›dan zararl›
unsurlar’, ‘bölücüler’, ‘Almanya ajan›’, ‘Japonya ajan›’ veya ‘vatan
hainleri’ olarak suçlan›p, repressiyaya u¤ram›ﬂlard›r. Suçlananlara yönelik olarak hangi cezalar›n verilece¤i konusuna gelince,
troyka denilen üç kiﬂilik özel kurullardan bahsetmek gerekmek-
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tedir. Bu troykalar her cumhuriyet, il ve ilçede bulunmakta olup,
iç iﬂleri ile Komünist Parti yetkililerinden oluﬂur ve savc›, avukat
veya hukuk e¤itimi alm›ﬂ olan herhangi biri bu kurullarda bulunmazd›. Tutuklan›p düzmece bir ‘itirafname’ imzalamaya zorlanan, karﬂ› geldikçe çeﬂitli iﬂkencelere maruz b›rak›lan kiﬂilerin
durumlar› bu troykalar taraf›ndan görüﬂülürdü. En karmaﬂ›k durumlarda bile beﬂ on dakikay› geçmeyen bir prosedür sonucunda
idam edilmelerine veya kampa gönderilmelerine karar verilirdi.9
Bu ﬂekilde keyfi ve gayrimeﬂru bir uygulama sonucunda 8-10 y›l
kamp cezas› alanlar dahi, süreleri doldu¤unda baﬂka kamplara
nakledilir ve geri gönderilmezlerdi. 25 A¤ustos 1938 tarihinde
Stalin, bir toplant› s›ras›nda, bu tutuklular›n bedava insan gücü
aç›s›ndan gerekli olduklar›n› belirtip, bir ﬂekilde kamplarda tutularak çal›ﬂmaya devam ettirilmelerine iﬂaret etmiﬂ ve bu durumu
‘gönüllü-zorunlu al›koyma’ olarak adland›rm›ﬂt›r.10
Kazak ayd›nlar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise, bunlar›n ço¤unun tehlikeli görülerek idam cezas› verildi¤i ve kurﬂuna dizildikleri görülmektedir. Bu entelektüeller aras›nda günümüzde en
fazla bilgi sahibi olabildiklerimizden öldürülme tarihi tespit edilebilenleri ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz:
Abdrahman Baydildin (1898-1930): Kazak Devlet Üniversitesinde ö¤retim üyesi ve yazar.
Cüsipbek Aymavtov (1895-1930): E¤itimci, yazar ve Çimkent Pedagoji Enstitüsü ö¤retim üyesi.
Smagul Saduakasov (1900-1934): E¤itim Bakan›, Enbekﬂi Kazak gazetesi editörü, SSCB ‹limler Akademisi Do¤u Bilimleri Enstitüsünde görev yapm›ﬂt›r.
Mirjak›p Dulatul› (1895-1935): ﬁair, yazar, yay›mc› ve e¤itimci.
Ahmet Bayturs›nul› (1873-1937): Dilbilimci, e¤itimci, ﬂair,
yazar, Kazak Devlet Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyat› Bölümü
ö¤retim üyesi.

Alihan Bökeyhanov (1866-1937): Tarihçi, gazeteci, tercüman, ekonomist, akademisyen ve devlet adam›.
N›gmet Nurmakov (1895-1937): Sovyetler Birli¤i Merkezî
Yürütme Komitesi Milliyetler ﬁubesi Müdürü.
Abat Alibayev (1905-1938): Kazak Devlet Yay›nevi Müdür
Yard›mc›s›.
Aspandiyar Kenjin (1887-1938): Çeﬂitli zamanlarda e¤itim bakan› ve ticaret bakan›, Halklar Ekonomisi Merkez Sovyeti Baﬂkan›.
Beyimbet Maylin (1894-1938): Yazar, gazeteci.
Gabbas Togjanov (1900-1938): Çeﬂitli zamanlarda Kazakistan Yazarlar› Birli¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan›, Literaturn›y Kazahstan dergisi editörü.
Halel Dosmuhamedov (1883-1938): Doktor, yazar, akademisyen.
‹lyas Cansügirov (1894-1938): Yazar, ﬂair, Kazak Edebiyat›
Yay›nevi editörü.
‹zmuhan Kuram›sov (1896-1938): Çeﬂitli zamanlarda Kazakistan Komünist Partisi Bat› Kazakistan Bölge Komitesi Birinci
Sekreteri, ekonomi bakanl›¤› birinci sekreteri.
Kab›lbek Sar›moldayev (1898-1938): Çeﬂitli zamanlarda Do¤u Kazakistan Bölgesi Yürütme Komitesi Baﬂkan›, sonra Tar›m ve
Sanayi Bakan›.
Magjan Cumabayev (1893-1938): ﬁair, tercüman, Kazak Dili
ve Edebiyat› ö¤retim üyesi.
Or›nbek Bekov (1898-1938): Yazar, ﬂair, Drama Tiyatrosu
Müdürü, K›z›l-Orda ve Semey ﬂehirlerindeki ilk drama tiyatrolar›n›n kurucusu.
Saken Seyfullin (1894-1938): Yazar, devlet adam›, Kazakistan Yazarlar Birli¤i Müdürü, Adebiyet Maydan› dergisi editörü.
Sancar Asfendiyarov (1889-1938): Yazar, Kazakistan B‹limler Akademisi kurucular›ndan, profesör, T›p Enstitüsü rektörü,
sa¤l›k bakan›.

9 Roy Medvedev, age., s. 499.
10 Dmitriy Volkogonov, age., s. 188.
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Teljan ﬁonanov (1894-1938): Dilbilimci, sosyolog, Kazak Pedagoji Enstitüsü ö¤retim üyesi.
Temirbek Jürgenov (1898-1938): E¤itim Bakan›, Kazakistan
Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi.
Turar R›skulov (1894-1938): Devlet adam›, yazar, Sovyetler
Birli¤i Ekonomik Kurulu ve Bakanlar Kurulu baﬂkan yard›mc›s›.
Uzakbay Kul›mbetov (1891-1938): Devlet adam›, Kazak
Merkez Yürütme Komitesi baﬂkan›.
Stalin dönemindeki tasfiye süreci göz önüne al›nd›¤›nda, Abdrahman Baydildin, Cüsipbek Aymavtov, Smagul Saduakasov ve
Mirjak›p Dulatul›’n›n, tasfiye sürecinin birinci etab›nda tutukland›klar› ve öldürüldükleri görülmektedir. Yukar›da listelenen di¤er
ayd›nlardan ço¤u, yine birinci etapta da tutuklanm›ﬂ ve eziyet görmüﬂ, ancak daha sert ve yayg›n olarak hissedilen ikinci etapta, yani 1937-1939 y›llar› aras›nda öldürülerek ortadan kald›r›lm›ﬂlard›r.
Kazak ayd›nlar›, Orta Asya’daki di¤er Türk ayd›nlar› gibi daha çok Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 58. maddesine göre yarg›lanm›ﬂlard›r. Bu madde genel olarak ‘devrim karﬂ›t›’ suçlar› içermekteydi. Kazak ayd›nlar›ndan Ahmet Bayturs›nul›,
Magjan Cumabayev, Mirjak›p Dulatul› ve Cüsipbek Aymavtov da
58. maddenin kurbanlar›yd›. Bu maddeye göre yap›lan suçlamalar, di¤er maddelere göre daha a¤›r cezalar taﬂ›yordu. Örne¤in,
bu maddeyle yarg›lananlar, mektup yazma gibi basit haklardan
bile mahrum b›rak›l›rd›. Dolay›s›yla, bu ﬂekilde mahkûm olanlar›n aileleri ve arkalar›nda kalanlar onlar›n nerede ve nas›l bir durumda olduklar› hakk›nda en ufak bir haber alamazlard›.
Kazak ayd›nlar›n›n eﬂleri, çocuklar› ve yak›n akrabalar› da
bu tasfiye sürecinden nasiplerini alm›ﬂlard›r. Buna örnek olarak, yüzlerce kamp a¤›ndan biri olan ALJ‹R (Vatan Hainleri Eﬂleri Akmola Kamp›) gösterilebilir. ALJ‹R, Akmola ﬂehrinden
40-45 km uzakl›kta 26 ayr› ﬂubeden oluﬂan özel bir toplama
kamp›yd›. Burada Sovyetler Birli¤i’nin her bir köﬂesinden çeﬂit-

li suçlamalarla tutuklanm›ﬂ olan insanlar›n eﬂleri bulunmaktayd›. Kazak halk›ndan Turar R›skulov, Saken Seyfullin, Beyimbet
Maylin, Temirbek Jürgenov, Uzakbay Kul›mbetov, Sultanbek
Kojanov, Janaydar Sad›bakasov gibi büyük devlet, bilim, edebiyat ve sanat adamlar›n›n eﬂleri de buradayd›. Bunlardan, ilk olarak, kocalar›n›n ‘vatan hainli¤ini’ kabul ettiklerine ve onlar›
ömür boyu reddettiklerine dair bir ka¤›t imzalamalar› istenmekteydi. Muhtar ﬁahanov’un sözleriyle o dönem, “NKVD can
al›c›lar›n›n cinayetlerinin s›n›rs›zl›¤a ulaﬂt›¤›, çocuklar›n anne
babalar›ndan ayr›l›p uçsuz bucaks›z ülkenin enginliklerine da¤›t›larak kimsesizler evlerine serpiﬂtirildikleri, bütün bir sülalenin kökünün kaz›nd›¤› bir zamand›.”11 Ancak, Saken Seyfullin
ve ‹lyas Cansügirov gibi ayd›nlar›n eﬂleri bu ﬂartlar alt›nda bile, onlar›n el yazmalar›n› yere veya yast›k içine saklamak suretiyle bugünlere kadar ulaﬂt›rmay› baﬂarm›ﬂlard›r.12
Stalin’in bask› ve tasfiye furyas› s›ras›nda Kazakistan ve Kazak ayd›nlar›, en fazla zarar görenlerdendir. Bu dönemde, Kazak
nüfusunun aniden azald›¤› görülmektedir. Elde edilen say›lar kesin olmasa da, 1926-1937 y›llar› aras›nda Ukrayna’da nüfus azalmas› % 1.9 iken, Kazakistan’da % 16 olmuﬂtur.13 Di¤er bir görüﬂe göre ise, 1930-1933 aras›nda Kazakistan’da Kazaklar›n tahminen 1.750.000’i, bir baﬂka deyiﬂle % 42’si ölmüﬂtür.14
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11 Çingiz Aytmatov-Muhtar ﬁahanov, Plaç Ohotnika nad Propast’yu, Alma-

t› 1996, 23-24.
12 Çingiz Aytmatov-Muhtar ﬁahanov, age., s. 24.
13 Alec Nove, “Victims of Stalinism: How Many”, Stalinist Terror: New

Perspectives, ed. J. Arch Getty ve Roberta T. Manning, Cambridge
1993, s. 266.
14 Tomohiko Uyama, “Nomadic, Islamic and Western Civilizations from

the Viewpoints of Pre-Revolutionary Central Asian Intellectuals”, Üçüncü Bin Y›l›n Eﬂi¤inde Türk Uygarl›¤›: Dünü-Bugünü-Yar›n› (Kongre Bildirileri) 2-3 Ekim 2000, Biﬂkek 2003, s. 322.
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Entelektüellerin tasfiye edilmesinin sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, toplumun ayd›nlanma ve geliﬂmesinde önemli rolleri olan ve
daha da rol oynayabilecek kapasitede olan bu kiﬂiler ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Bu dönemde, Kazakistan’daki fikir ve kültür hayat›
büyük ölçüde darbe yemiﬂtir. Stalin, yazan, düﬂünen ve halk› etkileyebilen bu kiﬂilerin bir gün tehlike oluﬂturabileceklerini düﬂünerek böyle bir yola baﬂ vurmuﬂtur. Toplumun haf›zas› olarak
nitelendirilebilecek olan ayd›nlar›n› kaybetmekle Kazak toplumu, köklerinden kopar›lm›ﬂ ve Sovyetler Birli¤i’nin yeni insan
yaratma projesine uygun bir hâle de getirilmiﬂ oluyordu.

Azerbaycan’da Stalin Dönemi
Nesrin SARIAHMETO⁄LU KARAGÜR*

Bolﬂevizm Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’ni ortadan
kald›rd›. Demokratik rejimden totaliter rejime geçiﬂ ve bunun
esas parametrelerinin sosyal hayata tatbik edilmesi halk›n gazab›na ve nefretine sebep oldu. Halk ba¤›ms›zl›¤›n› ve millî miras›n›
korumak için uzun süre mücadele etti. Rejim bütün bu hareketleri engellemek için bir sistem olarak repressiya (cezaland›rma) ve
deportatsiya (sürgün) dedi¤imiz bir mekanizmay› devreye soktu.
Azerbaycan’da Stalin-Beriya ve Bagirov1 terörünün maddi ve manevi hayata çok büyük darbeler vurdu¤u bilinmektedir.
* Dr. Nesrin Sar›ahmeto¤lu Karagür, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araﬂ-

t›rmalar› Enstitüsü.
1 Mir Cafer Bagirov ad› geçti¤inde Azerbaycan’da repressiya kurbanlar›,

1937-1938’de kurﬂuna dizilen, sürgüne gönderilen binlerce insan›n kaderi hat›rlan›r. Ancak bugün Bagirov’un kiﬂili¤ine dair ilgi gün geçtikçe
artmaktad›r. Hakk›nda kitaplar, makaleler yay›mlanmakta, filmler çekilmektedir. Özellikle Bagirov’un Stalin ile olan iliﬂkisi ile ilgili olarak Bagirov’un hayatta kalan akrabalar›n›n anlatt›klar› çeﬂitli gazetelerde yay›mlanm›ﬂt›r. Bagirov’un k›z kardeﬂi Seyid Mesume’nin torunu Memmedta¤› Bagirov, Mir Cafer Bagirov’un Stalin’e muhalefet oldu¤unu,
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Bu dönemle ilgili olarak devrin matbuat›nda yay›mlanan makalelerde ve baz› araﬂt›rma eserlerinde siyasi repressiya ve deportatsiyaya kimin, nas›l ve niye maruz kald›¤› sorusuna cevap aranmaktad›r. Gerçekte ise önce nerenin, nas›l ve niye maruz kald›¤› sorulmal›d›r. Konuya bu yönden bak›ld›¤›nda siyasi repressiyan›n tarihinin zaman itibar›yla iki ba¤›ms›z Azerbaycan aras›ndaki dönemden uzun oldu¤u görülür. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin y›k›lmas›ndan bir gün sonra 29 Nisan 1920’de Azerbaycan’da ‘Fevkalade Komissiya’ kuruldu. Çekac›lar›n önünde duran en önemli görevlerden biri de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti devrinde çeﬂitli siyasi partilerde ve teﬂkilatlarda faaliyet gösteren ﬂah›slar›n çal›ﬂmalar›yla ve Sovyetleﬂmeye karﬂ› ilgilerini belirleyerek ülkede nas›l bir

lefet hareketi Moskova’dan ciddi taleplerde bulunmuﬂtu. Daha
çok ba¤›ms›zl›k ve millî konulara iliﬂkin hususlar› içeren bu talepler parti ﬂubelerinde geniﬂ yank›lar uyand›rd›.
Söz konusu taleplerde Moskova’n›n Rus olmayan milletlere
komuta etmekten vazgeçmesi, millî cumhuriyetlerin iç iﬂlerine
bir diktatör gibi müdahale ederek kar›ﬂan yöneticiler göndermesine son vermesi, bu cumhuriyetlerdeki emekçi halk›n devlet iﬂlerine faal olarak kat›lmas›, Sovyet meclislerinin, KP’nin, iﬂçi teﬂkilatlar›n›n Türkleﬂtirilmesini, Azerbaycan’a yap›lan Rus muhaceretinin engellenmesi de talep edilmekteydi.3
Moskova’n›n “Azerbaycan’da burjuva ideolojisinin ayaklanmas›” ﬂeklinde de¤erlendirdi¤i bu harekete tepkisi çok sert oldu.
Bundan sonra 1928’de partide, Sovyet meclislerinde okullarda
edebiyat ve sanat cemiyetlerinde birçok önemli isim görevlerinden uzaklaﬂt›r›ld›. Bundan sonra Azerbaycan KP Birinci Sekreterli¤i görevi de do¤rudan Moskova’dan yap›lan atamalarla sa¤lanacakt›. Hanbudakovlar›n tasfiyesinden sonra Azerbaycan KP MK
Birinci Sekreterli¤ine getirilen Gikalov, Pobnskoy ve Ruben gibi
seçilen ﬂah›slar›n en önemli görevi ‘burjuva ideolojisi’ olarak nitelendirilen milliyetçilik hareketlerine karﬂ› mücadele olmuﬂtu.
Bu ayn› zamanda Bolﬂeviklerin 1921’den bu yana yürüttü¤ü ‘korenizatsiya’ politikas›n› da terk ettikleri anlam›na geliyordu.4
Fakat al›nan bütün tedbirlere ve yap›lan tasfiyelere ra¤men
milliyetçi düﬂüncenin önüne geçilemedi. 1937’de Stalin, ‹ç iﬂleri
Bakan› Yejov’a parti ve devlet idarelerinin “halk düﬂmanlar›ndan
temizlenmesini” emretmesinin ard›ndan SSCB’nin her yerinde

düzen kurulaca¤› ile ilgilenmekti.2 Bu denge ise ayr› ayr› görevlerde bulunan ﬂah›slar›n ve onlar›n ailelerinin hapsedilmesi ve öldürülmesi ﬂeklinde sa¤lanmaktayd›. Bask›, takip, hapis ve sürgünlere
maruz kalanlar›n büyük ço¤unlu¤unu ayd›nlar oluﬂturuyordu.
Sovyetlerin millî cumhuriyetlerdeki uygulamalar› buralardaki baz› Komünist Partisi yöneticilerinin muhalefetiyle karﬂ›laﬂm›ﬂt›. Parti yönetiminin ana prensip ve takti¤ine ayk›r› bulunan
bu tür hareketler parti içinde ‘natsional’noe ukloneniye’ denilen
millî ayk›r›l›k olarak adland›r›l›yor ve derhal cezaland›r›l›yordu.
Azerbaycan KP içinde de kendine yer bulan muhalefet hareketinin 1924 ve 1927 gibi erken bir tarihte ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. Parti yönetiminde önemli mevkilerde bulunan Eyüp ve
Mahmud Hanbudakovlar liderli¤inde gerçekleﬂtirilen bu muhaAzerbaycan meselesinde ise iliﬂkilerinin hayli gergin bir hal ald›¤›n› belirtmiﬂtir. Ayr›ca Memmedta¤› Bagirov repressiyalar devrinde Mir Cafer’in imkânlar› ölçüsünde Samed Vurgun, Üzeyir Hac›beyov vb. kiﬂilerin kurtar›lmas›n› sa¤lad›¤›n› ifade etmiﬂtir. Daha fazla bilgi için bk. Rafig, “Mircefer Staline Muhalifet ‹di” Yeni Müsavat, 23 Mart 2000, s. 6.
2 Celal Gas›mov, Yaddaﬂ›n Berpas›, Bak› 1999, s. 155; Celal Gas›mov, Rep-

ressiyadan Deportasiyaya Do¤ru, Bak› 1998, s. 35-36.
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3 Ebulfez Suleymanov, Azerbaycan’›n Yak›n Tarihinde Millî Kimlik Aray›ﬂ-

lar› Üzerine Sosyolojik Bir ‹nceleme, Yay›mlanmam›ﬂ Doktora Tezi, ‹. Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹stanbul 2003, s. 110-111.
4 “Korenizatsiya”, yerleﬂtirme anlam›na gelmektedir. ‹darî alanda, yöneti-

len bölgelerdeki yerli halk›n nüfusuna uygun yönetici kadrosunun yetiﬂtirilmesine çal›ﬂmaktad›r. Bu sayede yap›lmak istenen ﬂey, yerli halk›n
ﬂikâyetlerine son verme ve millî çat›ﬂmalar› engellemektir.
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millî düﬂünceli ayd›n, sanatç› ve devlet adamlar›n›n imhas›na
baﬂland›. Azerbaycan’da yerel KP‘nin önde gelen bütün liderleri
‘Burjuva-milliyetçi’, ‘Musavatç›’, ‘Panturkist’ ‘Panislamist’ olarak

tün suçlar› kabullendikleri de biliniyordu. Zira ihtilal mücadelesinin zorluklar›n› yaﬂam›ﬂ bu insanlar 30’lu y›llar›n zindanlar›nda yaﬂanan ceza uygulamalar›na dayanam›yorlard›. Bunlar›n Çarl›k Rusyas› hapishanelerindeki iﬂkencelerden çok daha a¤›r ve
dayan›lmaz oldu¤u ifade edilmekte idi. Bagirov ve yandaﬂlar› taraf›ndan ileri sürülen suçlamalar sahte ﬂahitler ve en a¤›r iﬂkencelerle ispatlanmaktayd›. ‹lginç olan husus, mahkemesi olan
Azerbaycan Bolﬂeviklerine, bilim ve kültür adamlar›na, Bakü iﬂçi
hareketinin nüfuzlu kiﬂilerine hatta ad›n› bile yazamayan imzas›n› ancak parmak basarak tasdikleyen yüzlerce belki de binlerce
iﬂçi ve köylüye Almanya’n›n veya Japonya’n›n casuslar› oldu¤unun itiraf ettirilmesi idi.6 Ayr›ca mahkemesi devam eden kiﬂilerle birlikte onun dostlar›, akrabalar› ve say›s›z suçsuz insana da
ilave cezai uygulamalar baﬂlat›lmaktayd›. Ekim ‹htilali’nin bütün
zorluklar›n› omuzlar›nda taﬂ›yan Bolﬂeviklerin ço¤una ‘halk düﬂman›’ damgas› vuruldu ve kurﬂuna dizildi.
Soruﬂturman›n baﬂlang›c›ndan yani insanlar›n tutukland›¤›
günden bunlara ac›mas›z kararlar›n verildi¤i ana kadar ifadelerin nas›l al›nd›¤›, bilim alan›ndaki meslektaﬂlar›, dostlar› ve yak›nlar› ile yüzleﬂme s›ras›nda onlara hangi sorular›n soruldu¤u,
tutuklu ve savc› aras›ndaki polemi¤in karakteri çok önemlidir.
Özellikle sonuncu sebep özel bir anlam ifade etmektedir. Zira
her zaman soruﬂturmay› yürüten kiﬂilerin bilgisi ve fikrî düzeyi tutuklulardan çok aﬂa¤› düzeyde olmuﬂtur. Mahkemelerde
halk düﬂman› olarak sorgulanan insanlara on beﬂ dakikal›k bir
süre ayr›lmas› da son derece çarp›c›d›r.7
1934’ün Aral›k ay›nda S. M. Kirov’un öldürülmesi ile baﬂlayan Stalin kültü devri yüz binlerce belki de daha çok suçsuz insan›n katline sebep oldu. Bu toplu k›y›m›n ilk darbeleri 1926’›n
sonlar›nda ülkenin önce köylülerini, sonra da ayd›nlar›n›, bilim

suçland›ktan sonra ya idam edildiler ya da Sibirya’ya sürüldüler.5
Devlet teﬂkilatlar›nda ayr›ca güvenlik organlar›nda insanlar›
daha çabuk ve rahat bir ﬂekilde suçlamak için özel listeler haz›rlanmakta ve sadece tasdik etmesi için Stalin’e gönderilmekte idi.
Bu listelerde suçlulara birinci dereceden yani kurﬂuna dizilme cezas›n›n verilmesi isteniyordu.
“Yoldaﬂ Stalin’e tasdik için.
Askerî Komisyon mahkemesinde görüﬂülecek ﬂah›slar›n dört
listesini size gönderiyorum.
Liste 1 (Genel)
Liste 2 (Eski askerî çal›ﬂanlar)
Liste 3 (Halk Dahili ‹ﬂler Komiserli¤i eski çal›ﬂanlar›)
Liste 4 (Halk düﬂmanlar›)
Bunlar›n hepsinin birinci derecede (kurﬂuna dizilme) mahkûm edilmesine izin verilmesini rica ediyorum.
Kabul ediyorum: ‹. Stalin
Kabul ediyorum: Molotov”
Zaman›nda çok önemli görevlerde bulunan kiﬂilerin tutukland›ktan sonra hakaretlere, fizikî eziyetlere dayanamayarak bü5 1937’de Ruhulla Ahundov, A. H. Karayev, S. M. Efendiyev, G. Musabe-

yov, H. Vezirov, D. Bunyadzade, H. Seferov, Hanbudakov vb. ihtilal karﬂ›t› milliyetçi çal›ﬂmalar›yla, ayn› y›llarda Hamid Sultanov, H. Hüseynov,
‹. ‹brahimov, A. Avalov, E. Memmedov, E. Eminov, G. Yurkasov, A. Kalenterov, M. Eybal›yev-‹srafilov, M. Tar›verdiyev, S. Cebiyev, A. Sad›kov, B. Bekirov, M. Hüseynov ihtilal karﬂ›t› olmakla suçland›lar. Bunlara ayn› zamanda Azerbaycan K(b)P MK Sekreteri olarak çal›ﬂan Mir Cafer Bagirov’a karﬂ› suikast suçlamas› da ileri sürülmekteydi. Cemil Hesenov, A¤ Lekelerin Gara Gölgesi, Bak› 1991, s. 127; Adgözel Memmedov,
Baﬂ Tutmam›ﬂ Çevriliﬂ, Bak› 2003, s. 44; H. Aslan, “Sovyetleﬂmenin Kurbanlar› Unutulmamal›d›r”, Tarih Dergisi, say› 169, Ocak 2001, s. 55.
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adamlar›n›, askerleri, e¤itimcileri, parti çal›ﬂanlar›n› ve onlar›n
yak›nlar›n› etkiledi. Sovyet devrinde hâkimiyete gelebilecek güçlerin ortadan kald›r›lmas› uzun zaman düﬂünülmüﬂ sistemli bir
hareketti ve bu hareketin belli baﬂl› noktalar› vard›:
1. Bir grubun vas›tas›yla ikinci grup ortadan kald›r›lmakta,
sonra üçüncü grubun vas›tas›yla ikincinin, dördüncünün vas›tas›yla üçüncünün vb. sonuna gelinmekteydi.
2. Özel amaçl› cinayetler: Zaman›nda partinin, ihtilalin baﬂ›nda yer alan Lenin’in silah arkadaﬂlar›, vatandaﬂ muharebesinde partinin idealleri için mücadele eden insanlar katledilmekteydi. Ekim ‹htilali’nin baﬂar›s› için hep birlikte mücadele eden Bolﬂeviklere de ‘halk düﬂman›’ denildi. Buradan Lenin’in bu ihtilali
halk düﬂmanlar›yla yapt›¤› gibi bir sonuç da ç›kmaktayd›.8
3. ‘Halk düﬂmanlar›n›n’ bir grubunun mesela bilim adamlar›n›n soyadlar›na uygun olan baﬂka ayd›nlar›n, yazarlar›n,
ö¤retmenlerin, gazetecilerin ortadan kald›r›lmas› zincirleme
olarak gerçekleﬂti.
4. Bir bölgede baﬂlayan terör ülkenin baﬂka bölgelerini de etkiliyordu. Mesela Azerbaycan’da hapsedilen insanlar›n adlar›
baﬂka cumhuriyetlerde ve vilayetlerde yaﬂayan ve çal›ﬂan insanlar›n adlar› ile ba¤lant› kurularak onlar›n da cezaland›r›lmas› veya öldürülmesi sa¤lan›yordu.
5. Gerçekleﬂtirilen cinayetlerle ilgili olarak tecrübeli savc›lar,
mahkeme çal›ﬂanlar› ortadan kald›r›l›rd›.
Azerbaycan halk›na karﬂ› yürütülen bu repressiyan›n bir
özelli¤i de yabanc›lar›n özellikle ülkenin güvenlik organlar›nda
bulunan Ermenilerin vas›tas›yla hayata geçirilmesi oldu. Markaryan, Grigoryan, Avanesyan gibi son derece yetkili ﬂah›slar›n em-

ri ile onaylanan bu cezalar Ermeni-Rus ittifak›n›n somut bir örne¤ini oluﬂturmaktayd›.
1 Ocak 1934’ten 1 Ocak 1939’a kadar olan dönemde Azerbaycan SSR Halk Dahili ‹ﬂler Komiserli¤i taraf›ndan kurﬂuna dizilen insanlar›n say›s› 27.458 kiﬂidir. Zararl› unsur olarak görülen gruplardan baz›lar› ﬂunlard›r: Troçkistler-sa¤lar, ihtilal karﬂ›tlar›-zararl› unsurlar, Kolçomak-zararl› unsurlar, Musavatç›lar‹ttihatç›lar, Taﬂnaklar, ihtilal karﬂ›t› ruhaniler, casuslar, zarar verenler-tahribatç›lar.
Bütün bunlarla birlikte Sovyet hükûmeti hayat›n bütün alanlar›nda sanat ve edebiyatta diktatörlükle proleter hegemonyas›n›
yaratmaya çal›ﬂmaktayd›.9
Bu maddeleri kapsayan kiﬂilerin say›s›n›n 1937’de h›zla
artmas› ve onlara hak etmedikleri cezalar›n verilmesinin yan›
s›ra tarihî ve kültürel abideler - Bibiheybet’te bir mescit, ﬁeki’de Meﬂta¤a’da yüzy›ll›k tarihi olan görkemli minareler yok
edildi - tarihten, kültürden, edebiyattan bahseden say›s›z nadir
eserler, kitaplar, el yazmalar›, zengin ﬂahsi arﬂivler, kütüphaneler geriye iz b›rakmadan ortadan kald›r›ld›.10 Millî müzik
aletleri olan tar, saz, kemane de gerili¤i simgeledi¤i gerekçesiyle kampanyalara konu oldu. Bütün bu tedbirlere ra¤men Mikay›l Müﬂfik’in “Ohu Tar, Seni Kim Unudar?” dizesi halk aras›nda f›s›lt› hâlinde gizlice okunmaktayd›.11
Sovyetleﬂmeden hemen sonra Bolﬂevikler ‘Proletkult’ denilen
bir sistem hayata geçirmeye baﬂlad›lar. Buna göre, sanat›n bütün
alanlar› ﬂeklen millî, içerik olarak sosyalist olmal›yd›. Sosyalizm
prizmas›ndan bak›ld›¤›nda millî sözü ile milliyetçi sözü birbirinin sinonimi olarak görülmekteydi. Öncelikle repressiyaya ma-

8 Bolﬂeviklerin ortadan kald›r›lmas›, Frans›z ‹htilali liderlerinden biri olan

9 Celal Gas›mov, age., s. 157-158.
10 Mecid Katibli, “30-cu ‹llerin Faciesi”, A¤ Lekeler Silinir, Bak› 1991, s. 8-9.

Danton’un, ihtilal süngüsü ile giyotine gönderildi¤inde “Galip gelmiﬂ ihtilalin ilk görevi bu ihtilal yolunda can›n› esirgemeyenlerin baﬂ›n› kesmektir.”
fikrini akla getirmektedir. Daha fazla bilgi için bk. C. Hesenov, age., s. 127.
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11 A. Caferzade, “Yand›rd›¤›m Kitaplar”, Komünist Gazeti, Avgust 1988;

Ad›gözel Memmedov, age., s. 71.
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ruz kalanlar da hem ﬂekil hem de içerik olarak millî vasf›n› taﬂ›yanlar oldu. Olaylar siyasi repressiyaya sadece ayd›nlar›n de¤il,
halk›n da maruz kald›¤›n› gösterdi.12 Böylece 1937’de zarar gören ahlaki de¤er ve servetlerin hacmi fizikî ölümlerden çoktu.
Bütün bir halk ac› çekiyordu, ancak bu ac› sadece hapishanelerde veya Sibirya’da donanlarla s›n›rl› kalmam›ﬂt›. En büyük felç
millîlik kavram› üzerinde oldu. Ayn› zamanda özgür düﬂünce,
ferdî teﬂebbüs ve halk›n manevi enerjisi de büyük yara ald›.
Ceza veya icra mekanizmas› olarak repressiya hangi yap›sal
modele ve fonksiyonel düzene¤e, hangi fikrî, teorik ve siyasi metodolojiye, prensibe, hukuki-idari realizme sahipti? Bunu devlet
ve parti siyaseti seviyesinde haz›rlayan, psikolojik yönden hayata
geçmesini temin eden stratejik anlay›ﬂ, doktrin neydi? gibi sorulara cevap aranmal›d›r. Elbette konu eski Sovyet mekân›nda tek,
monolit devlet siyasetinden ibarettir. Her yerde bazen toplu
ölümler, cinayetler s›n›fsal-siyasi suçlamalar ﬂeklinde bazen de
millî, kavmî, etnik esasta gerçekleﬂmekteydi. ‹dam kütü¤ünde veya sürgüne gönderilen suçlu veya suçsuz mahkûmun tek bir ad›
vard›: O da ‘halk düﬂman›’ idi. Ayr›ca, ruha ve bedene bas›lan bu
mühre ‘Panturkist’, ‘Panislamist’ damgas› daha eklenmiﬂti.13 Azerbaycan’da hükmü okuyan ses ve ölümleri icra eden el hem kuzeyden hem de bat›dan uzanan tehlikenin vücudunda ikiz el ve ikiz
sesten ibaretti: Bu Bolﬂevik-Taﬂnak yani Ermeni-Rus ittifak› idi.
Azerbaycan Devlet Arﬂivinde ve Azerbaycan SSR Savc›l›¤›n›n
kaynaklar›n› birleﬂtirerek verdikleri bilgiye göre, 1937-1938’de
Azerbaycan’da 40 bin kiﬂi cezaland›r›lm›ﬂt›r. 1937-1940’da ise
ortalama bir hesapla her y›l 12 bin insan›n haps edildi¤i ifade
edilmektedir 1930-1940 ve 1950’li y›llar›n baﬂ›nda 70 bin insan
cezaland›r›lm›ﬂt›r ki, bunun 29 binini ayd›nlar oluﬂturmaktad›r.
Bu y›llarda do¤ma topraklar›ndan Sibirya’ya ve Orta Asya’ya sü-

rülenler de bu rakama dahil de¤ildir. Çünkü devrin kanunlar›na
göre sürgün hayat› hapis cezas›ndan hafif kabul edilmekteydi.
1930’lu y›llar›n repressiyalar› hakk›nda 14-25 ﬁubat 1956’da
Hruﬂçev’in Sovyet KP MK’nin 20. Kurultay›’nda “Stalin kültü ve
sonuçlar›n›n ortadan kald›r›lmas›” ile ilgili olarak yapt›¤› konuﬂma ve kurultay›n ayn› adl› karar›ndan sonra ülkede farkl› bir süreç baﬂlad›. ‘Destalinizasyon’ (Stalinsizleﬂtirme) olarak nitelendirilen Hruﬂçev politikas›n›n temel özelli¤i Stalin dönemindeki uygulamalar sonucunda ma¤dur olan kiﬂilerin ma¤duriyetlerinin
telafisi ﬂeklinde aç›klanmaktad›r. Yine bu dönemde Stalin devri
ve politikalar› hakk›nda kitap ve makaleler yaz›lmaya baﬂlanm›ﬂ,
1970-1980 y›llar›n›n ilk yar›s›nda bu konu daha az gündeme gelmiﬂ, 1985’den sonra ise konu tekrar aktüel olmuﬂtur.14
Azerbaycan tarihçili¤inde 30’lu y›llar repressiyalar›na ait yaz›lm›ﬂ makale ve kitaplarda iki husus dikkati çekmektedir. ‹lki
1956’da Sovyet KP 20. Kurultay›’ndan sonra Sovyet tarihçili¤indeki hâkim görüﬂ istikametinde getirilen aç›klamalard›. Buna göre, facialar› do¤uran sebepler komünist rejimin mahiyetinde de¤il, Stalin taraf›ndan Lenin prensiplerinin bozulmas›nda aranmaktad›r. ‹kincisi, özellikle 1988’den baﬂlayarak yaz›lm›ﬂ makale ve kitaplarda kendini bulmuﬂtur. Bunun anlam› da yazarlar
repressiya devrinde meydana gelen facian›n sebepleri olarak subjektif sebeplerin rolünü kaydetseler de rejimin mahiyetinden do¤an objektif sebepleri esas sebep olarak göstermiﬂlerdir. Azerbaycan tarihçili¤inde konuya ait yaz›lm›ﬂ kitap ve makalelerde ikinci bak›ﬂ aç›s› daha fazla kendini göstermektedir.
Ziya Bünyatov’un Represya Dövrünün Gurbanlar› adl› seri makaleleri ve daha sonra 1993’de neﬂretti¤i G›rm›z› Terör kitab› Stalin dönemi ile ilgili olarak Azerbaycan tarihinin o güne kadar bilinmeyenlerini arﬂiv belgeleriyle ayd›nlatm›ﬂt›r. Bünyatov, G›rm›-

12 Celal Gas›mov, age., s. 157-158.
13 Celal Gas›mov, age., s. 162-163.

14 M. P. Zülfiqarl›, Azerbaycan Tarihi. ‹kinci Respublika Dövrünün Tarihﬂu-

nasl›¤› (1920-1991-ci ‹ller), Bak› 2001, s. 111-112.
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z› Terör’de 1936-1937’de tahminen 70-80 bin Azerbaycan Türkünün yok edildi¤ini söylemekte ve mahkemelerdeki duruﬂmalar›n tutanaklar›n› ortaya koymaktad›r.15
Cemil Hesenov da A¤ Lekelerin Gara Gölgesi isimli eserinde
bu devre eleﬂtirel bir bak›ﬂ getirmiﬂtir. Ona göre, 50 ve 60’l› y›llarda bas›lan eserlerde bile bu dönem sönük ve gerekti¤i ﬂekilde
yaz›lamam›ﬂt›r. 3 ciltlik Azerbaycan Tarihi’nin 3. cildi 1964’de
bas›lan Azerbaycan Komünist Partiyas› Tarihinin Oçerkleri bu
devrin objektif manzaras›n› verememiﬂtir. 1987’de bas›lan Azerbaycan Komünist Partiyas›n›n Kurultaylar›, Konferanslar› (1. cilt
1920-1937’li y›llar) Dergisi’nin bibliyografik aç›dan ülke tarihçili¤inde bir boﬂlu¤u dolduraca¤› tahmin ediliyordu. Glasnost ve
perestroyka ortam›nda yarat›lan nisbi demokratik havan›n buna
imkân sa¤layaca¤› düﬂünülüyordu, ancak 712 sayfal›k eseri haz›rlayanlar yine sadece ‘gerekli’ belgeleri esere dahil etmenin uygun olaca¤›na karar vermiﬂlerdi.
N. Kaz›mo¤lu (Meherremov)’un 1992’de yazd›¤› Getsin Gelmesin eserinde de kollektifleﬂtirme, 30’lu y›llar›n repressiya döneminde Azerbaycan’da meydana gelen olaylar yer almaktad›r. Kitab›n
yaz›ld›¤› devir Azerbaycan’›n Sovyet rejiminden ba¤›ms›z devlet
sistemine geçiﬂ devrinin ilk y›llar› oldu¤u için baz› tezatlar kendini göstermektedir. Yazar, Azerbaycan KP MK Sekreteri A. Hanbudakov’un Stalin’in yürüttü¤ü yanl›ﬂ siyasete karﬂ› mücadele etti¤ini ele alarak Stalin rejimine karﬂ› da mücadele eden insanlar oldu¤unu ispat etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Burada da yazar›n meydana gelen
olaylardan Stalin ve rejimini suçlad›¤›n› ancak bunu do¤uran esas
sebepleri izah etmedi¤ini görmek mümkündür.16

Genellikle 1988-1991 y›llar›nda 30’lu y›llar represyalar›na ait
yaz›lm›ﬂ kitap ve makalelerin birço¤u için karakteristik olan yönler vard›r. Bu eserlerde Sovyetler döneminde iﬂlenmiﬂ suçlar ifade edilse de yazarlar as›l gerçe¤i, yani bu suçlar›n Sovyet rejiminin mahiyetinden kaynakland›¤›n› aç›kça belirtmemiﬂlerdir. Bu
yazarlar kendilerini rejimden ayr› hissedemedikleri için yaz›lar›nda da do¤al olarak tutars›zl›klar kendini göstermektedir.17
20-30’lu y›llara ait eserler yazm›ﬂ Sovyet tarihçileri 30’lu y›llar›n sonlar›nda sosyalizm kuruculu¤unun sona erdi¤ini ve ülkede sosyalizmin tam bir baﬂar›ya ulaﬂt›¤›n› ispat etmeye çal›ﬂarak
bunun aksini söyleyen bilim adamlar›na karﬂ› çeﬂitli suçlamalar
ileri sürmüﬂlerdir. Fakat 80’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren
Sovyet matbuat›n›n kendisinde bile bu konuyla ilgili Sovyet tarihçili¤ini tenkit eden makaleler yay›mlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
20-30’lu y›llar devrini kendinde aksettiren Sovyet tarihçili¤inin tahlili çeﬂitli konularda yaz›lm›ﬂ çok say›da kitap ve makalenin tek bir yönden yani sadece Komünist Partisinin bak›ﬂ aç›s›yla yaz›lmas›na ra¤men bu eserler materyallerin zenginli¤i ve baz›
olaylar hakk›nda tek kaynak rolü oynamalar› dolay›s›yla çok
önemlidir. Onun için bu eserlere son derece titiz ve tarafs›z olarak yaklaﬂarak, 20-30’ lu y›llar›n tarihçili¤ini yeni eserlerle zenginleﬂtirerek aktüel hâle getirmek gerekir.18
Baz› araﬂt›rmac›lar 20’li y›llarda bu geliﬂmelerin 30’lu y›llara
nispeten zay›f oldu¤unu “20’li y›llarda repressiyalar›n zay›fl›¤› ve
dar kapsaml› oluﬂu henüz kimi neyle cezaland›racak olan formüllerin haz›r olmamas›na ba¤l›d›r” diyerek ifade etmekte idiler.
Ancak unutulan taraf büyük imparatorluklar önce devleti sonra
da önemli kiﬂilikleri ayn› zamanda manevi servetleri, gelenek ve
görenekleri de ortadan kald›r›r. 20’li y›llar›n baﬂ›nda ülkelerin
feth edilmesi aﬂamas› tamamlanmam›ﬂt›. Di¤er bir ifade ile SSCB

15 Bünyatov halk düﬂman› olarak adland›r›lan insanlara 15 dakikal›k mah-

keme süresinin ayr›lmas›ndan yola ç›karak basit bir hesapla; 1 gün 24
saattir (96 kiﬂi), ayda 30 gün (2880 kiﬂi), 2-2,5 y›lda 70-80 bin kiﬂiden
fazla insan›n bu cezaya mahkûm edildi¤ini belirtmektedir.
16 Daha fazla bilgi için bk. N. Kaz›mo¤lu (Meherremov), Getsin Gelmesin,

Bak› 1992.
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17 M. P. Zülfiqarl›, age., s. 121.
18 M. P. Zülfiqarl›, age., s. 126-127.
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tam anlam›yla ülkede hâkimiyetini tesis etmemiﬂti ve ilk aﬂama
gerçekleﬂmedi¤i için ﬂah›slar›n cezaland›r›lmas› da 20’li y›llara
kadar daha zay›f bir özellik taﬂ›makta idi.19
Stalin döneminde milyonlarca insan hapishanelere, zindanlara, bodrumlara ve Sibirya’ya gönderildiler. Hayat›n bu ﬂekilde yaﬂand›¤› bir ülkede farkl› fikirlerin geliﬂmesini beklemek çok do¤ru de¤ildir. Burada ancak geliﬂmemiﬂ fikirlerden ve skolastik s›n›rlardan bahsedilebilir. Topluma hakim olan güç, Stalin korkusu olmuﬂtur. Hatta, Stalin’in emriyle ölüme mahkûm olan insanlar›n son nefeslerinde “Yaﬂas›n Stalin!” diyerek kendilerini ölümün kuca¤›na att›¤› bilinmektedir. Milyonlarca insan Stalin’in fikirlerine, adalet k›l›f›na bürünmüﬂ ac›mas›z emirlerine, yalana,
haks›zl›¤a itaat etmekte idi. ‹taat, halklar›n en önemli amac›na ve
ideale dönüﬂmüﬂtü. Fikirlerin ve hareketlerin yerini itaat alm›ﬂt›.
ﬁiddet ve bask›, fikir ve düﬂünceye galip geldi.20
‹taat zinciri, ancak ak›l ve zekâ ile k›r›labilirdi. Ancak Stalin bunu çok iyi kavrad›¤›ndan diktatörlü¤ünü sürdürmek için
her ﬂeyden önce fikir ve zekâ y›ld›zlar› olan ayd›nlar› ortadan
kald›rd›. Çünkü tarih, ulvi ahlaki fikirlerle, istibdad›n bir arada
yaﬂayamayaca¤›n› gösteriyordu.21
Stalin’in milyonlarca insan›n iradesini nas›l eline ald›¤› sorgulanmal›d›r. Bunu Stalin’in çelik mant›¤›, ilmî ileri görüﬂlülü¤ü
veya derin entelektüelli¤inde aramak çok do¤ru de¤ildir. Zira bu
sebeplerin yan›nda ona tam bir teslimiyetle ba¤lanan, güvenen
insanlar›n da var oldu¤unu unutmamak gerekir.22 30’lu y›llarda
bütün ülkede cahillik kalmayacak, yok edilecek deniyordu. Fakat iﬂin gerçe¤i toplu e¤itim sadece harfleri tan›makla ölçülmek-

te idi.23 ‹ﬂte bunun için profesyonel bir ihtilalcinin milliyetçi,
Troçkist veya yabanc› ülkelerin casusu olmas› bu terminolojinin
arkas›nda hangi anlam›n oldu¤unu dahi bilemeyen insanlara
suçlar› zorla kabul ettirtilerek tasdik ediliyordu.24 Bu devirde
Stalin kültünün baﬂl›ca gücü 20’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren
sosyalist demokrasinin pratikte idareyle eﬂ tutulmas› idi. Bunun
köklerini bir dereceye kadar köylülerin psikolojisinde de aramak
gerekir. Hâkimiyete inanarak itaat etmek her sözüne boyun e¤mekle ba¤l› tarihî gelenekler köylülerin bilinçalt›ndan, zihninden tam olarak silinmemiﬂtir. Ayr›ca bu devirde ülke nüfusunun
büyük bir k›sm›n›n köylülerden ibaretti ve iﬂçiler de köylü nüfustan ç›km›ﬂlard›. Burada söz konusu olan insanlar›n Stalin’e
inanmas› da de¤ildir. Bu inanc›n karﬂ›l›kl› olmamas›d›r. Bundan
istifade eden Stalin kendine inananlar› ustal›kla yönetmiﬂtir.
Stalin’in gölgesi günümüze kadar uzanmaktad›r. “Yine Stalin”, “Olan oldu geçen geçti. Yeniden geçmiﬂi aç›p dökmek niye,
kime laz›m?”, “Yetmez mi Stalin’in gölgesini k›l›çlamak?” diyen
sad›k Stalinciler vard›r. Hatta, Stalin sevgisini somut bir hâle getirenler, vücuduna Stalin dövmeleri yapt›ranlar vard›r. Mitinglerde Stalin posterleri taﬂ›yarak gözyaﬂ› dökenleri, Stalin heykellerinin aç›l›ﬂ›nda meydanlar› dolduran kalabal›klar› harekete geçiren
güç geçmiﬂe duyulan özlem, geçmiﬂin her ne kadar ac›lar çekilse
de güçlü, güzel, sayg› duyulan hayat ﬂeklidir. Günümüzde baﬂta
Gürcistan olmak üzere birçok kiﬂi hâlâ Stalin’den gurur duyduklar›n› ifade etmektedirler.25 Stalinciler, Stalin gibi bir dehan›n
parlak zekâs›ndan nas›l ﬂüphelenildi¤ini anlamakta zorlanmaktad›rlar. Fakat 30 y›la yak›n bir zaman içinde hakim oldu¤u ülke-

19 Celal Gas›mov, Repressiyadan Deportasiyaya Do¤ru, Bak› 1998, s. 34-35.

23 Cemil Hesenov, A¤ Lekelerin Gara Gölgesi, Bak› 1991, s. 142.
24 Cemil Hesenov, age.¸ s. 142.
25 http://209.85.129.104/search?q=cache:7U7j_QdwlRUJ:www.hansros-

20 Genay Fezli, “Geriye Baha-Baha”, Ac› Hegigatler, Bak› 1991, s. 65.
21 Memmed ‹smay›l, “Mehbus No 1113 Hüseyn Cavid”, Gençlik, 8 (1988),

s. 7-13.

sel.com/travel-information/georgia-tbilisi/gori-stalin-uplistsikhe.htm+Gori+and+Stalin&hl=tr&gl=tr&ct=clnk&cd=1 (20.12.2005)

22 Genay Fezli, age., s. 66-67.
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de yapt›klar› göz önüne al›nd›¤›nda zaman›n zorluklar›n› yaﬂam›ﬂ insanlar›n bütün yap›lanlardan iftiharla bahsetmelerini beklemek çok da gerçekçi de¤ildir. Stalin parlak zekâs›ndan çok ﬂiddet, zulüm, korku ve tehdide dayal› bir siyaseti benimsemiﬂtir.26
Bugün geriye dönüp bak›ld›¤›nda insanlar›n bu girdaptan zor
da olsa¸ pek çok bedel ödemek zorunda kalsa da kurtuldu¤unu görüyoruz. Bunun çeﬂitli sebepleri vard›r; öncelikle repressiya y›llar›nda halklar en de¤erli servetinden, eski fikir hazinesinden, millî
benli¤inden tamamen ümidini kaybetmemiﬂtir. Manevi de¤erler
(dinî bayramlar, Nevruz kutlamalar›, papak tak›lmas›, Dede Korkut vb. destanlar›) önemini kaybetse de tamamen yok olmam›ﬂt›r.
Stalin’in çal›ﬂmalar› sayesinde Sovyetler Birli¤i gerçekli¤i olmayan bilgilere uluslararas› bir boyut kazand›rm›ﬂt›r. Bütün Bat› dünyas›na düﬂman olarak bak›lm›ﬂt›r ki, Stalin’in ölümünden sonra da
uzun y›llar bu söylemlerin etkisi devam etmiﬂtir.27 Ayr›ca, mesele
insanlar aç›s›ndan hem psikolojik hem de sosyolojik bir boyut kazanmaktad›r. ‹nsanlar söz konusu dönemde birbirleriyle görüﬂüp
konuﬂmaktan hatta selamlaﬂmaktan bile çekinmekte, göze görünmemeye tek baﬂlar›na kalmaya çal›ﬂmaktayd›lar.
Herhangi bir kiﬂinin bir akrabas›, dostu veya tan›d›¤›n›n halk
düﬂman› olarak götürülmedi¤i gün yoktu. Söz konusu y›llarda
herkes her yerde iﬂte, toplant›larda, sokaklarda ve hatta kendi ailesinde halk düﬂmanlar› aramaktayd›. Gazeteler ise her gün kurum ve idarelerde, bilim ve e¤itim kurumlar›nda, ﬂehirlerde ve
köylerde halk düﬂmanlar›n› ifﬂa etmekteydi.
Stalin’in ölümü kendine inanan milyonlarca insan üzerinde
büyük bir üzüntüye sebep oldu. Hakimiyet y›llar›nda korku, terör, bask› vb. duygular insanlar üzerinde hayat›n bir parças› olarak yer alsa da bunun bütün sebebi olarak Stalin görülse de ölümü yine de insanlar aras›nda farkl› düﬂüncelerin de var oldu¤u-

nu gösterdi. Her ﬂeyden önce yaﬂl›lar baﬂlar›na gelen felaketlerden Stalin’in haberi olmad›¤›n›, buna Beriya, Bagirov ve Mikoyan’›n sebep oldu¤unu düﬂünüyorlard›. Stalin ölünce insanlar kime ve neye inanacaklar›n› bilemeyeceklerdi. Kimin ard›ndan gidilece¤i de bilinmiyordu. 5 Mart 1953’te herkes a¤l›yor ve her
dilde feryatlar yükseliyordu. Baz› insanlar›n bütün ümitleri yok
olmuﬂtu. ‹nsanlar kendilerini ﬂimdi hiç kimsenin kurtaramayaca¤›, çok kötü günlerin gelece¤ini, her ﬂeyin sonunun geldi¤ini,
bundan sonra nas›l yaﬂanaca¤› veya hayat›n yaﬂamaya de¤ip de¤meyece¤ini söyleyerek karmaﬂ›k duygular içinde bocal›yorlard›.28 Stalin’in defin merasimi ile ilgili yaz›lar›n birinde “Fantastik
adam›n fantastik kariyeri sona erdi.” denilmekteydi.29
Stalin’in ölümünden hemen sonra tart›ﬂmalar yaﬂand› ve bu
tart›ﬂmalar günümüze kadar geldi. Hruﬂçev’in meﬂhur 20. Kurultay’daki konuﬂmas›na kadar Stalin’in mumyalaﬂt›r›lan cesedi Lenin ile birlikte ayn› mozolede bir arada bulunuyor, portreleri eskiden oldu¤u gibi yine ﬂehrin her yerinde görülüyor, pek
çok cadde ve sokak ad›n› taﬂ›maya devam ediyordu. Bütün yaﬂananlar›n yanl›ﬂl›¤› henüz resmen ilan edilmemiﬂti. Ancak zamanla Stalin kültü azalmaya baﬂlad›. Cadde ve sokak isimleri
art›k onun ad›n› taﬂ›m›yor, eserlerine de müracaat edilmiyordu. Stalin fenomeni bir süre daha devam etti. Hruﬂçev’in konuﬂmas›yla belli bir dönüm noktas›na gelindi. Ancak bu konuﬂman›n da bir tahlili yap›lacak olursa burada aklananlar
hakk›ndaki bilgilerin sessizce ilan edildi¤ini söylemek mümkündür. Bu durum onlar›n edebî, nazari ve ilmî miraslar›n›n
halka ulaﬂt›r›lmas› ve hayata geçirilmesini aksatt›. Böylece Stalin terörünün kurbanlar›, uzun y›llar insanlar›n sadece haf›zalar›nda yaﬂamak zorunda kald›lar.30

26 Genay Fezli, age., s. 65; Cemil Hesenov, age., s. 143.
27 Genay Fezli, age., s. 73.
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28 Leyla Tahirbeyova, “Gara Günlüler”, Gençlik, 1989, s. 37-43.
29 ﬁirmemmed Huseynov, Müstegilliyin Çetin Yolu, Bak› 1996, s. 289.
30 V. Bondarenko, “Stalin Dün ve Bugün” Dergi, Nu. 4 (1956), s. 129-140.
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Kolektifleﬂtirme
Stalin Döneminde Azerbaycan’da
Kolektifleﬂtirme
Belk›s ULUSOY*

Stalin, 2 Aral›k 1927 tarihinde aç›lan Rusya Komünist (Bolﬂevik) Partisinin (RKPb) 15. Kongresi’nde partinin önüne ﬂu görevi koymuﬂtur: Halk ekonomisinin bütün kollar›nda, hem kentte hem köyde sosyalist kumanda tepelerini geniﬂletmek, sa¤lamlaﬂt›rmak ve ulusal ekonomideki kapitalist unsurlar› tasfiye etmek.1 Kongrede tar›m›n, özellikle de tah›l tar›m›n›n gerili¤ine
dikkat çeken Stalin, ç›k›ﬂ yolunun küçük, da¤›n›k köylü çiftliklerinin, topra¤›n ortaklaﬂa iﬂlenmesi esas›na dayal›, geniﬂ birleﬂik
çiftliklere dönüﬂtürülmesinde, modern ve daha ileri teknik usullerle topra¤›n kolektif olarak iﬂlenmesinde oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Nitekim, sözü geçen kongrede, tar›mda kolektifleﬂtirmeyi çok
yönlü geliﬂtirme üzerine bir karar al›nm›ﬂt›r.2
Kolektifleﬂme ile ilgili karar 1927 y›l› sonunda al›nm›ﬂ olsa
da gerçekte Azerbaycan bu sistemle çok daha önce tan›ﬂm›ﬂt›r.
* Dr. Belk›s Ulusoy, ‹stanbul Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi Gazetecilik

Bölümü.
1 J. V. Stalin-Eserler, hzl. SBKP(b) MK Marx-Engels-Lenin Enstitüsü, çev.

‹smail Yark›n, C. XV, ‹stanbul 1989, s. 328.
2 age., s. 329.
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Kolektifleﬂtirmenin Azerbaycan’da, Komünist yönetimin bu ülkede hakimiyete geldi¤i tarih olan 27 Nisan 1920’nin hemen ertesinde, Bolﬂeviklerin, 5 May›s 1920 tarihinde yay›mlad›klar›
bir kararnameyle, Azerbaycan’daki tüm topraklar›, hayvanlar›,
binalar› ve evleri sosyalize etti¤ine (devletleﬂtirme) ve özel mülkiyeti yasaklad›¤›na dair karar›n› aç›klamas›yla baﬂlad›¤›n› söyleyebiliriz. ‘Askeri Komünizm’ devri olarak adland›r›lan bu dönemde hükûmet, tüm Azerbaycan topraklar›n› devletleﬂtirmiﬂ
oldu¤undan, bütün tar›m arazisini devletin mülkü saymakta ve
buna dayanarak da Azeri köylüsünü devletin topra¤› üzerinde
çal›ﬂmaya zorlay›p, köylüye devletin memuru muamelesi yapmaktad›r. Böylece has›lat›n tamam› devlete ait olmakta, köylüye ise eme¤ine karﬂ›l›k az bir miktar mahsul b›rak›lmaktad›r.
Hatta, hükûmet yetkilileri, Azeri köylüsünü diledi¤i bölgeye
sürüp, yaﬂamakta oldu¤u topra¤a ve eve Rusya’dan getirdi¤i
Rus muhacirleri dahi yerleﬂtirebilmektedir.3
Bu türden askerî komünizm ﬂartlar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalan
Azeri köylüsü, Ruslar›n hakimiyeti ele almas›n›n üzerinden henüz bir ay gibi k›sa bir süre geçmiﬂken derhal silahl› direniﬂe
baﬂlam›ﬂt›r. Baﬂta Gence ve Karaba¤ olmak üzere ﬁeki, Zakatala, ﬁirvan, Kuba ve Lenkeran’da da¤lara ve ormanlara çekilen
halk, K›z›l Ordu askerlerine karﬂ› silahl› mücadeleye giriﬂmiﬂtir.
Azerbaycan tarihinde ‘Kaçaklar’ olarak an›lan ve da¤lara çekilerek burada yaﬂamaya baﬂlayan, Sovyet ordusunun bulundu¤u
yerlere her bulduklar› f›rsatta bask›nlar yapan bu silahl› çeteler,
Sovyet hükûmetini oldukça u¤raﬂt›rm›ﬂt›r.4 Silahl› direniﬂin yan› s›ra kendisi için çal›ﬂmak isteyen köylü, hem çal›ﬂ›p hem aç
kalmaktansa tar›m› boykot etmiﬂtir. Tar›m arazilerinde ya hiç

çal›ﬂmayan ya da çok yavaﬂ çal›ﬂan köylüler yüzünden üretim
düﬂmüﬂ, buna ba¤l› olarak da ﬂehirlerde un ve ekmek s›k›nt›s›
çekilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.5 Bir yandan isyanlarla di¤er yandan birbiri ard›na patlak veren boykotlarla u¤raﬂmaktan hem siyasi
hem de ekonomik bak›mdan yorgun düﬂen Sovyet hükûmeti,
halk›n tepkisine daha fazla maruz kalmamak ve devletleﬂtirmenin vermiﬂ oldu¤u tahribattan kurtulmak için uygulamakta oldu¤u askerî komünizm sisteminden vazgeçerek, ‘Yeni Ekonomik Politika’y›, yani NEP’i ilan etmek zorunda kalm›ﬂt›r.

3 Mirza Bala Mehmedzade, “Sovyet Azerbaycan›’n›n ‹ktisadiyat›”, Azeri

NEP Sisteminin Yürürlü¤e Konmas›
NEP sistemi Mart 1921’de RKPb’nin 10. Kurultay›’nda al›nan bir kararla yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu sistem gere¤i köylüden
erzak olarak zorla al›nan vergi kald›r›lm›ﬂ, yerine gönüllü verilen ‘çanak vergisi’ getirilmiﬂtir. Yine bu sisteme göre, köylü
kendi küçük topra¤›na sahip olabilecek ve vergiden artan mahsulünden diledi¤i gibi tasarruf edebilecektir. Di¤er bir deyiﬂle,
artan mahsulünü pazara ç›kar›p diledi¤i fiyata satabilecek, topra¤›n›n ne kadar›n› ekece¤ine, hangi mahsulü ne miktarda yetiﬂtirece¤ine kendisi karar verebilecek ve e¤er isterse topra¤›n›
kiraya verebilecektir.6 Sovyet hükûmeti yürürlü¤e koydu¤u bu
yeni sistem arac›l›¤›yla tar›m› canland›rmay› ummuﬂtur. Bu yeni sistemle ﬂehirlere yiyecek ikmali düzenli hâle gelebilecek,
böylece ﬂehirlerde baﬂ gösteren un ve ekmek s›k›nt›s›n›n önüne geçilecek, sanayiin geliﬂimi için gerekli olan sanayi bitkilerinin üretimi artacak ve meta dolaﬂ›m› canlanacakt›r. NEP’in
kabul edilmesinde etkin güç olan V. ‹. Lenin’e göre, belli bir ticaret özgürlü¤ü köylüler için iktisadi anlamda bir teﬂvik olacak, onlar›n emek üretkenli¤ini yükseltecek ve bu da tar›mda
5 Mirza Bala Mehmedzade, “Nep’ten Kolhoz’a”, Azeri Türk, S. 11, Temmuz

Türk, S. 2, ﬁubat 1928, s. 13.
4 Mirza Bala Mehmedzade, Millî Azerbaycan Hareketi, Bakü 1938, s.

1928, s. 1.
6 ‹smay›lov-Hasanov-Qaffarov, Azerbaycan Tarihi, Bakü 1995, s. 135-136.
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h›zl› bir kalk›nma getirecektir. Bu temel üzerinde devlet sanayii restore edilip, özel sermayenin yerinden edilebilecektir.
Güç toplay›p, kaynak biriktirdikten sonra güçlü bir sanayi yarat›lacak ve bundan sonra nihai taarruza geçilecek, ülkede kapitalizmin kal›nt›lar› ortadan kald›r›labilecektir.7 Ancak bütün
Parti üyeleri ayn› ﬂekilde düﬂünmemektedir.
Baz› muhalif gruplar, halk aras›nda haks›z rekabete zemin
haz›rlad›¤› gerekçesiyle bu sistemin komünizmle ba¤daﬂmad›¤›n› ileri sürmektedir. Troçki ve Zinovyev’in baﬂ›nda bulundu¤u
bu muhalif gruplar, NEP’in getirdi¤i özel mülkiyet hakk›yla birlikte iç pazarda serbest ticaret imkân›n› elde eden ve zenginleﬂmeye baﬂlayan Azerbaycan köylüsünü hakl› olduklar›n›n delili
olarak göstermektedir. Gerçekten de NEP’le beraber, Azerbaycan
nüfusunun % 75’ini oluﬂturan köylü s›n›f› ekonomik yönden
canlanmakla beraber toplumda siyasi ve sosyal bir kuvvet olarak
da belirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Nitekim, 1927 seçimlerinde Azerbaycan köy, nahiye, kaza ve ﬂehir sovyetlerindeki komünist olmayan
köylülerin oran› % 80.7’dir8 ve özellikle bu durum RKPb’ye muhalif Zinovyev-Troçki grubunun yo¤un eleﬂtirisine sebep olmaktad›r. Bu gruba göre, Lenin ve Stalin NEP’i tatbik etmekle hakiki
komünizmden sapm›ﬂ ve burjuva s›n›f›n›n do¤mas›na, bu milliyetçi burjuva s›n›f›n cemiyete hakim olmas›na sebep olmuﬂtur.
Azerbaycan Komünist Partisi Bakü Teﬂkilat› genel sekreteri Levon Mirzoyan’a göre de, bilhassa Ruslara ve Türk olmayan di¤er
unsurlara dayanan Azerbaycan KP Bakü Teﬂkilat› ile Azerbaycan’›n kazalar›n› temsil eden Azeri komünistleri aras›ndaki zihniyet ve psikoloji fark› en üst seviyeye ulaﬂm›ﬂt›r.9

Lenin’in 1922 y›l›n›n sonlar› itibar›yla hastalan›p, parti iﬂlerinden el çekmesiyle birlikte, özellikle de 1923 y›l›ndan itibaren
RKPb’de tam yetkili duruma gelen Stalin ise NEP ﬂartlar›nda küçük burjuva, küçük tüccar, sanayi erbab›, esnaf, orta halli ve zengin köylü s›n›f› gibi ‘sosyalist olmayan zümrelerin’ kuvvetlendi¤ini kabul etmekle beraber bu devri ‘muvakkati teneffüs devri’
olarak tan›mlayarak, Sovyet hükûmetinin askerî komünizm devrinde karﬂ›laﬂt›¤› buhran ve iflas karﬂ›s›nda sosyalist olmayan bu
sisteme sapmak zorunda kald›klar›n›, bu duruma k›sa bir süre
daha tahammül etmeleri gerekti¤ini, en k›sa zamanda tekrar sosyalizmi tatbike geçeceklerini ifade etmektedir.10
Bir gerçek vard›r ki, o da NEP’le ilgili olarak Stalin’in planlar›n›n tam anlam›yla yürümedi¤idir. Azerbaycan’da 1921 senesinden itibaren uygulanmaya baﬂlanan NEP sisteminin yaratt›¤›
yeni hayat ﬂartlar›, Azerbaycan’› ufak arazi sahibi, ufak tüccar ve
orta burjuvazi memleketi hâline getirmiﬂtir. Ayr›ca, Azerbaycan’da yeni zihniyete sahip bir ayd›n s›n›f oluﬂmuﬂtur. Sovyet
sistemini ve prensiplerini kesinlikle benimsemeyen bu sosyal
kuvvetler, ayd›n s›n›f› baﬂta olmak üzere özel mülkiyet üzerine
kurulu tar›m arazisi sistemini, ticareti desteklemektedir ve bu
zihniyeti benimseyen yeni nesli yetiﬂtirmek amac›ndad›r. Azeri
Türk köylüsü erzak toplanmas› iﬂinde zorluk ç›karmakta ve birço¤u erzak vermeyi reddetmektedir. Köylü, kendi mahsulünden
diledi¤i miktar› diledi¤i fiyata satmak ve bundan elde etti¤i gelirle gereksinimi olan mal veya hizmeti almak istemektedir. Bu
toplumsal s›n›f, rehberlerinin denetimi alt›nda demokratik bir
cumhuriyete do¤ru geliﬂmektedir.
Yurt geneline yay›lm›ﬂ gizli Müsavat teﬂkilat›n›n gerek büyük
toprak sahibi, gerek orta halli ve gerekse topraks›z köylüler aras›nda yürütmekte oldu¤u yönetim aleyhtar› propaganda faaliyetleri ile Resulzade önderli¤inde ‹stanbul’da yay›mlanan ve gizli

7 J. V. Stalin-Eserler, s. 292.
8 Mirza Bala Mehmedzade, “Azerbaycan Köylüsü”, Azeri Türk, S. 2, ﬁubat

1928, s. 4.
9 “Nep’in Tazyiki Alt›nda”, Azeri Türk, S. 3, Mart 1928, s. 13.
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surette Azerbaycan’a sokulan muhaceret yay›nlar›n›n11 kamuoyunu Sovyet yönetiminin ülkede uygulamakta olduklar› ekonomik sömürüye iliﬂkin bilgilendirici ve halk› bu sömürüye karﬂ›
direniﬂe sevk eden türde yay›nlar› da oldukça etkili olmakta, nüfusun büyük ço¤unlu¤unu teﬂkil eden köylü s›n›f›, yönetim
aleyhtar› etkin bir güç durumuna gelmektedir.
Sovyet hükûmeti bu gidiﬂattan endiﬂe duymaktad›r. Erzak
toplayamayan Sovyet hükûmetinin durumu mali aç›dan da kötüleﬂmiﬂ, ﬂehirlerde, askerî komünizm devrinde oldu¤u gibi yine açl›k tehlikesi baﬂ göstermiﬂ, un ve ekmek s›k›nt›s› çekilme-

Sovyet hükûmeti, erzak toplama iﬂinde düﬂtü¤ü baﬂar›s›zl›k
ve ﬂehirlerde baﬂ gösteren açl›¤›n korkunç boyutlara ulaﬂmas›,
Azeri Türklerinin engel olamad›¤› ekonomik, siyasi ve kültürel
yükseliﬂi ve muhalif partilerin yo¤un bask›lar› karﬂ›s›nda NEP
sisteminden vazgeçmek zorunda kalm›ﬂt›r.

ye baﬂlanm›ﬂt›r.12
11 Millî Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 1920’de Bolﬂevikler taraf›ndan y›k›l-

mas›ndan sonra yeni yönetim taraf›ndan, ülkede oluﬂabilecek bir Azerbaycan millî ba¤›ms›zl›k hareketinin önlenmesi için, ülkede kurulan yeni rejime zarar verebilece¤i düﬂünülen veya tehdit unsuru olabilecek
muhtemel kiﬂi ve gruplar aras›nda toplu bir temizlik hareketi baﬂlat›lm›ﬂt›r. Ayd›n kesim aras›nda özellikle de Millî Cumhuriyetin kurulmas›nda
büyük rol oynam›ﬂ olan Müsavat Partisi üyeleri, hükûmet ve parlamento üyeleri, mülki ve idari memurlar aras›nda uygulanan bu takip ve temizlik politikas› neticesinde yurtd›ﬂ›na ç›kmak zorunda kalan ayd›n
zümresi, Millî Cumhuriyetin kurulmas›nda büyük rolü olan ve söz konusu devletin parlamento baﬂkanl›¤› görevini yürütmüﬂ Mehmet Emin
Resulzade önderli¤inde Azerbaycan’›n ba¤›ms›zl›¤› fikrini Azeri kamuoyuna benimsetmek, Bolﬂevik yönetim aleyhine dünya kamuoyunda bir
fikir birli¤i oluﬂturabilmek amac›yla yo¤un çal›ﬂmalarda bulunmuﬂtur.
Bu çal›ﬂmalar›n asl›n› bas›n yay›n etkinlikleri oluﬂturmuﬂtur. ‹stanbul’un
merkez olarak seçildi¤i bu bas›n etkinlikleri kapsam›nda Yeni Kafkasya,
Azeri Türk, Odlu Yurt dergileri ile Bildiriﬂ gazetesi, sözünü etti¤imiz amaç
do¤rultusunda haz›rlanan yay›n politikas›yla faaliyette bulunmuﬂtur.
‘Azerbaycan Muhaceret Yay›nlar›’ veya ‘Millî Yay›nlar’ olarak an›lan bu
yay›nlar ve konuyla ilgili daha geniﬂ bilgi için bk. Belk›s Ulusoy, “Azerbaycan Siyasi Muhaceretinin ‹stanbul’daki Bas›n Etkinliklerinin Kamuoyu Oluﬂturmadaki Rolü (1923-1931)”, Yay›mlanmam›ﬂ Doktora Tezi, ‹.
Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹stanbul 2003.
12 Mirza Bala Mehmedzade, “Nep’ten Kolhoza”, s. 2.
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Kolektif Ziraat Sistemine Geçilmesi
Sovyet hükûmetinin NEP sisteminden vazgeçmesinin bir di¤er sebebi köy ekonomisi ile ﬂehir ekonomisi aras›nda bir uçurumun meydana gelmiﬂ olmas›d›r. Köylünün ekonomik gücü artt›kça traktör ve di¤er ziraat aletlerine olan gereksinimi de artm›ﬂ
ancak, devlet, köylünün bu gereksinimine cevap veremeyecek
duruma gelmiﬂtir. Çünkü, sermayeden yoksundur ve bundan dolay› sanayide gerekli yat›r›mlar› yapamamaktad›r. Bu da köy ile
ﬂehir ekonomisi aras›ndaki dengenin her geçen gün köy ekonomisi lehine bozulmas›na yol açmaktad›r. Ayr›ca Sovyetler Birli¤i
di¤er Avrupa ülkelerine oranla sanayide çok geri kalm›ﬂ ve ithalat› ihracat›ndan fazla duruma gelmiﬂtir ki, bu durum bütçe aç›¤›na, dolay›s›yla da d›ﬂ borçlanmaya sebep olmaktad›r.13 Bu durum itibar›yla Moskova’n›n acilen sanayileﬂmeye a¤›rl›k vermesi
ve düﬂtü¤ü ekonomik krizden kurtulmas› gerekmektedir.
Aral›k 1925’te 14. Parti Kongresi’nde yapt›¤› konuﬂmas›nda
Stalin, Sovyetler Birli¤i’ni kapitalist ülkelerden iktisaden ba¤›ms›z
bir sanayi ülkesine dönüﬂtürme sorunu üzerinde durmuﬂtur. Sovyetler Birli¤i’nin (SSCB) o dönem itibar›yla toplam üretiminin üçte ikisini tar›m ürünleriyle karﬂ›larken, kalan üçte birlik k›sm›n
sanayiden temin edildi¤ini belirten Stalin, bu durumun de¤iﬂtirilmesi gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r. Stalin, ayn› kongrede, RKPb’nin
genel çizgisinin temelinin SSCB’nin bir tar›m ülkesinden, ihtiyaç
duydu¤u makineleri kendi çabalar›yla üretebilecek durumda olan
bir sanayi ülkesine dönüﬂtürmek olmas› gerekti¤ini ilan etmiﬂtir.
13 ‹smay›lov, Hasanov, Qaffarov, age., s. 146-147.
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Böylece ülkenin sanayileﬂmesiyle ülkenin iktisadi ba¤›ms›zl›¤› güvence alt›na al›nabilecek, savunma gücü art›r›labilecek ve SSCB’de
sosyalizmin zaferi için gerekli koﬂullar haz›rlanabilecektir.14
Bu maksatla Azerbaycan SSC’de sanayileﬂme için özel bir
komisyon oluﬂturulmuﬂtur. Bu komisyon 1926-1930 y›llar› için
beﬂ y›ll›k bir kalk›nma plan› haz›rlam›ﬂt›r. Buna göre ülke genelinde birçok sanayi kuruluﬂu, sulama kanallar›, elektrik santralleri, yeni petrol kuyular› arama ve faaliyete geçirme çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. ﬁüphesiz bütün bu yat›r›mlar için büyük
sermayelere gereksinim duyulmaktad›r. Komünist yönetim bu
soruna çare olarak zengin Azerbaycan köylüsünün birikimlerini sanayie aktarma yolunu seçmiﬂ ve bunun için de NEP’ten
vazgeçip ekonomide askerî komünizm devrindeki bask›l› yönetimi yeniden tatbik etmeye baﬂlam›ﬂ, k›sacas› kolektifleﬂtirme
iﬂine geri dönmüﬂtür.15 Bununla iliﬂkili olarak öncelikle, Azerbaycan’daki kolçamaklar›n imhas›na karar verilmiﬂtir.16 Bu karar RKPb’nin 15. Kongresi’nde al›nm›ﬂt›r. Sözü geçen karar
do¤rultusunda hareket eden Sovyet hükûmeti, NEP devrinde
zenginleﬂen Azeri Türk köylüsünün erzak›n›, köylüden silah
gücüyle toplamaya, toprak sahibi köylülerin toprak, hayvan ve
emlak›n› zapt edip devletleﬂtirerek kolhozlara aktarmaya baﬂlam›ﬂt›r.17 Erzak vermeyi reddeden ya da hayvanlar›n›n ve arazisinin zapt edilerek kolhozlara devredilmesine karﬂ› ç›kan köylüler sürgüne gönderilme, kurﬂuna dizilme veya siyasi haklar›ndan mahrum edilme gibi cezalara çarpt›r›lm›ﬂt›r. Komünist
yönetim bu maksatla Azeri köylülerinin kolhozlara girmelerini
sa¤lamak için bask›larda bulunmuﬂtur. Yine bu amaçla, 1928
senesinden itibaren kolçamaklardan genel vergilerin yan› s›ra

bir de ‘münferit vergi’ denilen özel vergiler al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Kendinden baﬂka tek bir kiﬂi çal›ﬂt›ran ve mahsulat› gereksiniminden biraz fazla olan köylüler de kolçamak say›larak bu
münferit vergiye tabi tutulmuﬂlard›r.18 Çok yüksek mebla¤lar
tutan vergileri ödemekte geciken köylülerin eﬂyalar›na el konularak müzayede usulüyle sat›ﬂa ç›kar›lm›ﬂ ve bu suretle elde
edilen gelir, köylünün vergi borcuna say›lm›ﬂt›r.19
Bu tür bask›lara maruz kalan Azeri Türk köylüsü için kolhozlar tek aç›k kap› olarak gösterilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak tüm
bu bask›l› uygulamalara ra¤men Sovyet yetkilileri kolektifleﬂtirme sistemini Azerbaycan genelinde yayg›nlaﬂt›rma iﬂinde pek de
baﬂar›l› olamam›ﬂlard›r. Köylü, ne kadar bask›ya maruz kalsa da
kolhozlara girmeye raz› olmamakta, erzak toplamak için köylerine gelen Bolﬂevik memurlara karﬂ› yo¤un direniﬂ göstermektedir.
Köylüler, emlak›n› devletleﬂtirip kolhozlara, erzaklar›n› ise
kooperatifler vas›tas›yla Rusya’ya sevk etmek isteyen Sovyet
hükûmetine karﬂ› tepkisini erzak vermekte direnerek, erzaklar›n› ve hayvanlar›n› yok pahas›na vermektense hiç vermemeyi
tercih edip tamam›n› yakmak ya da kesip yok etmek suretiyle
ortaya koymaktad›r.20
Bütün bunlar›n neticesi olarak Sovyet hükûmeti, halktan
toplamay› planlad›¤› erzak›n yar›s›ndan daha az›n› ancak tedarik
edebilmiﬂtir. Bu durum Azerbaycan ve Rusya’da bu¤day ve un
k›tl›¤›ndan dolay› açl›k ve pahal›l›¤a yol açm›ﬂt›r. Bakü’de kad›n
ve çocuklar ﬂehirlerdeki kooperatifler ve f›r›nlar önünde ekmek
alabilmek için uzun kuyruklar oluﬂturmaktad›r.21 Bakü’nün yan›
s›ra Gence, ﬁeki, Salyan ve Lenkeran gibi Azerbaycan’›n di¤er ﬂehirlerinde de un yoklu¤undan dolay› halk ekmek bulmakta zor-

14 J. V. Stalin-Eserler, s. 313.
15 ‹smay›lov, Hasanov, Qaffarov, age., s. 149-151.
16 M. E. Resulzade, “Kafkas Birli¤i ﬁiar› Alt›nda”, Odlu Yurt, C. II, S. 20, Ey-

lül 1930, s. 332-333.
17 “Kooperatif ve Kolhoz”, Azeri Türk, S. 11, Temmuz 1928, s. 13.
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18 “Münferid Vergi”, Azeri Türk, S. 19, Kas›m 1928, s. 13.
19 “Lenkeran,’da Vaziyet”, Azeri Türk, S. 10, Haziran 1928, s. 14-15.
20 “Rusya’da Son Vaziyet”, Bildiriﬂ, S. 11, 16 Ekim 1930, s. 1.
21 “Azerbaycan’da Açl›k”, Azeri Türk, S. 2, ﬁubat 1928, s. 14.
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lan›r olmuﬂtur.22 ﬁehirlerde ve iﬂçi bölgelerinde ekmek ve erzak
alabilmek için karne usulü tatbik edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.23
Sovyet yetkililerinin, 1928 senesinin sonlar›nda toplanan ikinci kurultayda dile getirdi¤ine göre, gerek erzak toplanmas› iﬂinde
gerekse de köylülerin arazi ve hayvanlar›n›n kolhozlara aktar›lmas› iﬂinde baﬂar›s›zl›¤a u¤ran›yor olmas›n›n nedeni, kolçamaklar›n
direniﬂi ve di¤er köylüleri de direniﬂe sevk ediyor olmalar›d›r. Kurultaya kat›lan delegelere göre, kolçamaklar kolektif ziraatta çal›ﬂan ve kolhozlara dahil olan köylüleri tehdit ederek tahsis edilmiﬂ
toprak üzerinde iﬂlerine engel olmaktad›r. Ayr›ca kolçamaklar ve
orta halli köylüler ziraat için en verimli topraklar› ellerinde tutmaktad›r. Kolektif ziraat sisteminin baﬂar›s›zl›¤a u¤ramas›n›n baﬂka bir nedeni de, kolektif ziraat› temin etmekle yükümlü bulunan
ziraat bankalar›n›n, tohum veren kurumlar›n, makine ve traktör
ﬂirketlerinin zengin ve milliyetçi zümrelerin elinde bulunuyor olmas›d›r. Bu kurumlar› elinde tutan milliyetçi kesim, kolektif ziraat müesseselerinin gereksinimlerinin teminine mani olmaktad›r.24
Sovyet yetkililere göre köy, nahiye, kaza ve ﬂehir sovyetleri
gibi siyasi kurumlar da milliyetçi Müsavatç› zümrelerin siyasi
görüﬂ ve fikirlerini benimseyen bu burjuva s›n›f›n elindedir. Yine bu zümre, Azerbaycan genelinde gerek köylü gerekse iﬂçi ve
ayd›n kesim aras›nda, hatta komünistler aras›nda Azerbaycan
üzerindeki Rus hakimiyetine ve istismar›na son verilmesi ve
Azerbaycan istiklalinin kazan›lmas› yolunda gizli olarak propaganda faaliyetlerini yürüten ve yapt›klar› propaganda neticesinde halk aras›nda RKPb’ye karﬂ› bir husumetin oluﬂmas›n› baﬂaran Müsavatç›lara, milliyetçi ve ihtilal karﬂ›t› ayd›n zümrelere
maddi ve manevi yard›mda bulunmaktad›r.25

NEP devrinde zenginleﬂen ve zenginleﬂtikçe de daha fazla
siyasi etkinlik kazanan Azeri Türk köylüsünün siyasi kurumlarla, devlet kurum ve kuruluﬂlar›n› zapta baﬂlamas› Sovyet hükûmetini baz› tedbirler almaya zorlam›ﬂt›r. 1928’de yap›lacak
olan seçimlerin bir y›l ileriye ertelenmesi karar›, al›nan bu tedbirlerdendir.26 Yine bu tutumla alakal› olarak Sovyet hükûmeti
kolçamaklar›n imhas›na karar vermiﬂtir. Ayr›ca, kolçamaklar›
örgütleyerek, kolektifleﬂtirme hareketini baltalamak, erzak toplama iﬂinin baﬂar›s›zl›¤a u¤ramas›na neden olmak, beﬂ y›ll›k
kalk›nma plan›n›n aksamas›na yol açmak, halk aras›nda hükûmeti devirmeye yönelik bir ihtilal olaca¤› söylentilerini yayarak
halk› telaﬂa sevk etmekle itham ettikleri Müsavatç› milliyetçi
kimselerin tespit edilerek, köy, kaza ve ﬂehir sovyetleriyle, medeni, ilmî, edebî alanlarla sa¤l›k ve ekonomi alanlar›na ait devlet kurum ve kuruluﬂlar›ndan ihrac›na baﬂlam›ﬂt›r.27
1927 ve 1928 y›llar›nda çok say›daki idam ve sürgün olay›,
bilhassa milliyetçi- Müsavatç› ayd›n kesim aras›nda meydana
gelmiﬂtir. Öyle ki, Sovyet hükûmeti, bir gün içerisinde, ülke genelinde yaklaﬂ›k 2.000 kiﬂiyi tutuklam›ﬂt›r. Çeka taraf›ndan bir
gün içerisinde yürütülen çal›ﬂma neticesinde; ﬁeki, Karaba¤,
Gence, Zengezur, Salyan gibi Azerbaycan’›n farkl› ﬂehir ve bölgelerinde, aralar›nda Müsavat Partisi mensuplar›n›n, milliyetçi
zümreye mensup ayd›nlar›n ve yine bu zümreye mensup gençlerin, eski beyler, büyük toprak sahipleri ve han soyundan gelen asilzadelerin bulundu¤u çok say›da Azeri Türkü toplanarak
Sibirya’n›n Yakutistan bölgesine, Ural’a ve Rusya’n›n merkezî
ﬂehirlerine sürülmüﬂtür.28 Stalin, Müsavatç›lar›n k›ﬂk›rtmalar›

22 “Gence’de”, Azeri Türk, S. 2, ﬁubat 1928, s. 14.
23 “Bakü’de Vaziyet”, Azeri Türk, S. 15, Eylül 1928, s. 15.
24 “Kolektif Ziraat Ne Halde?”, Azeri Türk, S. 19, Kas›m 1928, s. 13-14.
25 Daﬂ Demir, “Azerbaycan Mektuplar›: Sovyet Seçkileri”, Odlu Yurt, C. I, S.

26 Mirza Bala Mehmedzade, “Azerbaycan Köylüsü”, s. 6.
27 Mirza Bala Mehmedzade, “Azerbaycan Tarihi Hareketinde: Müsavatç›lar

1, Mart 1929, s. 25.

ve Komünistler”, Odlu Yurt, C. I, S. 2, Nisan 1929, s. 53-54.
28 Daﬂ Demir, “Ruslar›n ‹mha Siyaseti: Bugünkü Vaziyet”, Azeri Türk, S. 17,

Ekim 1928, s. 6.
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ve burjuva s›n›f›n›n deste¤iyle halk›n, hükûmet aleyhine ciddi
olarak mücadeleye giriﬂeceklerinden çekinmiﬂtir.
Stalin ve di¤er Sovyet yöneticiler yaln›zca Azerbaycan’daki
Müsavatç›lar›n de¤il, muhaceretteki Müsavatç›lar›n da etkisiz
hâle getirilmesi için u¤raﬂ vermiﬂtir. Bu maksatla, Türkiye
Cumhuriyeti hükûmetine s›kça, Sovyetler Birli¤i hükûmeti
aleyhine aç›k faaliyet gösteren Azerbaycan siyasi muhaceretini
daha fazla himaye etmemeleri için baﬂvuruda bulunmuﬂlard›r.
Ayr›ca, Çeka’ya mensup gizli ajanlar› Azerbaycan siyasi muhacereti aras›na göndererek, muhaceret aras›na fitne sokarak anlaﬂmazl›k ç›karmak ve buradaki teﬂkilatlanmay› içerden çökertmek ya da en az›ndan zay›flatmak yoluna da gitmiﬂlerdir. Ancak Yeni Kafkasya’n›n ve ard›ndan da ayn› ruhla Bolﬂevik aleyhtar› yay›nlar›na devam eden Azeri Türk ve Odlu Yurt dergilerinin yay›mlar›na bir türlü engel olamad›klar› gibi, bu yay›nlar›n
gizli surette Azerbaycan’a sokulmas›na ve köylü ve iﬂçiler aras›nda da¤›t›lmas›na da engel olamam›ﬂlard›r.29
Beﬂ y›ll›k plan›n baﬂar›s›zl›¤a u¤ramas›n›n faturas›n› RKPb’ye
muhalif fraksiyonlara ve RKPb’nin çal›ﬂmalar›n› baltalamakla itham etti¤i milliyetçilere kesen Stalin: “Köylerde sosyalizm yarat›lamazsa, ço¤unlu¤u köylü olan ülkede gittikçe kuvvetlenen
burjuva ve kapitalizm unsurlar› hakim olacakt›r. Bu durumda,
kapitalizm karﬂ›s›nda diz çökmekten baﬂka çaremiz kalmayacakt›r”30 diyerek, Müsavatç› olmakla itham etti¤i yüzlerce Azeri
Türkü aras›nda bir temizlik hareketi yürütmüﬂ, ayn› temizlik hareketini RKPb’nin bizzat kendi içinde de gerçekleﬂtirerek partiyi
milliyetçi ve serbest ekonomi taraftarlar›ndan temizlemiﬂtir.31 Bu

ﬂekilde RKPb’nin sars›lan imaj›n› kurtarmay›, dolay›s›yla da
RKPb’nin yönetiminde kalmak için önüne ç›kabilecek tehlikeleri
ortadan kald›rmay› amaçlam›ﬂt›r.

29 Aygün Haﬂimova, XX. Asr›n Birinci Yar›s›nda Azerbaycan Muhacereti, Ba-

kü, Bilik Neﬂriyat›, 1992, s. 136.
30 “‹ktisadi Aksi ‹htilal”, Odlu Yurt, C. II, S. 14, 27 Nisan 1930, s. 57.
31 Daﬂ Demir, “Azerbaycan Mektuplar›: Sovyet Seçkileri”, Odlu Yurt, C. I, S.

Hükûmetin Geri Ad›m›
Stalin uygulamakta oldu¤u kat› rejime ra¤men, köylü üzerinde istedi¤i otoriteyi sa¤layamam›ﬂt›r. Gerçekleﬂtirilen tüm tutuklama, sürgün gibi tedbirlere ra¤men erzak toplama iﬂinde istenilen seviyeye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Üstelik parti içindeki muhalif seslerin de ard› arkas› kesilmemektedir.
Ülkedeki kargaﬂadan ve ekonomi sahas›ndaki baﬂar›s›zl›ktan
Stalin’i sorumlu tutan Rikov, Kalinin ve Petrovski’den ibaret ‘‹vanoviçler grubu’ muhalefeti, 4-12 Temmuz 1928’de toplanan RKPb
Merkez Komite toplant›s›nda NEP sisteminin kald›r›lmas›na itiraz
etmiﬂ, bu suretle Troçki ve Zinovyev muhalefetinin yat›ﬂt›r›lmas›ndan sonra Stalin bu sefer NEP ﬂartlar›n›n muhafazas›n› savunan bir baﬂka muhalefetle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Tüm bu ﬂartlar içerisinde RKPb yetkilileri, erzak buhran›n›n yaﬂand›¤› Sovyetler Birli¤i
dahilindeki halk›n ve muhalefetin daha fazla tepkisine maruz kalmamak ve erzak meselesini halletmek düﬂüncesiyle köylü karﬂ›s›nda kapitülasyona gitme karar› alarak NEP sisteminin muhafazas›na, zirai ürünlerin art›r›lmas› için köylüye gerekli kolayl›¤›n
gösterilmesi, evlerden zorla erzak al›m›na son verilmesi, ürün fiyatlar›n›n köylünün istedi¤i seviyeye ç›kar›lmas›na dair kararlar
alm›ﬂ,32 ferdi ziraat›n ve özel mülkiyetin devam›na karar vermek
suretiyle köylü karﬂ›s›nda geri çekilmek zorunda kalm›ﬂt›r.
Ayr›ca, Rusya’n›n sanayi bak›m›ndan di¤er Bat›l› ülkelere
oranla ça¤›n gerisinde kalm›ﬂ olmas› ve buna ba¤l› olarak ithalat›n›n ihracat›ndan fazla olmas›, bu sebeple verdi¤i bütçe aç›klar›
ve Bat›l› ülkelere olan yüklü borçlar› da bu karar›n al›nmas›nda
etkili olmuﬂtur. Çarl›k Rusyas› devrinden kalan yüklü borçlarla
32 “Yine Ric’at Baﬂlad›”, Azeri Türk, S. 13, A¤ustos 1928, s. 15.

1, Mart 1929, s. 26.

164

165

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

gözünü dünyaya açan Sovyet Rusya, bu borçlar›n artmas›yla her
geçen gün daha kötü bir duruma düﬂmüﬂtür.
Borçlar›ndan ötürü alacakl›lar›, Londra’da kurulan ve ‘Rusya Alacakl›lar› Beynelmilel Komitesi’ ad›yla faaliyet gösteren
kuruluﬂ arac›l›¤›yla, borçlar›n› ödemesi yönünde Sovyet Rusya
hükûmetine sürekli bask› yapmaktad›r. Avrupa ülkelerinden
birço¤unun Rusya’dan alaca¤› vard›r. Bu dönemde Rusya’n›n
yaln›z ‹ngiltere’ye 14 milyar, Fransa’ya 4 milyar alt›n borcu vard›r. Üstelik Rusya’dan alacaklar› olan yaln›z hükûmetler de¤ildir. Avrupa’n›n mühim birçok bankalar› ve di¤er baz› iktisadi
kuruluﬂlar›, hatta özel ﬂah›slar Rusya’n›n alacakl›lar› aras›ndad›r.33 Moskova o denli nakit s›k›nt›s› çekmektedir ki, düﬂtü¤ü
borç bata¤›ndan kurtulmak için millî müzelerdeki mücevherat
ve k›ymetli antika eserlerini dahi Berlin’deki Lepke ticarethanesi arac›l›¤›yla satt›racak hâle gelmiﬂ durumdad›r.34
Borçlar›ndan ötürü Avrupa ülkelerinden daha fazla kredi
alamayan Sovyet Rusya, beﬂ y›ll›k kalk›nma plan›yla (SSCB genelinde uygulanmas› kabul edilen beﬂ y›ll›k plan [1928-1933])
ekonomik durumunu düzeltmeyi amaçlamakta, sanayileﬂme
yoluyla kendi gereksinimi olan tüm ürünleri, kendi kuraca¤›
fabrikalarda üreterek d›ﬂ al›m›n önüne geçmeyi dolay›s›yla da
bütçe aç›¤›na bir son vermeyi planlamaktad›r. Bu yüzden Sovyet Rusya, hakimiyeti alt›nda bulundurdu¤u ve özellikle hammadde deposu niteli¤indeki, tabii kaynak bak›m›ndan zengin
ülkeler üzerinde bask›l› bir politika uygulamaktad›r.
Sovyet hükûmeti bu ekonomik krizden kurtulabilmek için
her yolu denemektedir. Bir gün askerî komünizm sistemini uygularken di¤er gün NEP’e geçiﬂ yapmakta, ertesi gün kolektifleﬂtirme sistemini uygulamaya koymakta, ancak bir di¤er gün ko-

lektifleﬂtirme sisteminden geri ad›m at›p yeniden NEP’e geri dönmekte, di¤er gün ise yeniden kolektifleﬂtirme sistemini uygulamaya koymaktad›r. Uygulanan ekonomi politikalar›n›n her birinin baﬂar›s›zl›¤a u¤ramas› ve ekonomi sahas›nda görülen bu istikrars›z durum ülkede genel bir memnuniyetsizli¤e neden olmuﬂtur. Özellikle halka zorla benimsetilmeye çal›ﬂ›lan kolektifleﬂtirme sistemi büyük tepkiyle karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Köylülerin erzak toplanmas› s›ras›nda ç›kard›klar› zorluklar, erzak ambarlar›n› ateﬂe vermek ve tarlalar› ekmemek ﬂeklindeki tepkileri, iﬂçilerin düﬂük maaﬂ ve kötü çal›ﬂma koﬂullar›n› protesto
maksad›yla iﬂi yavaﬂlatma eylemleri,35 Sovyet ekonomisini iyice
sarsm›ﬂt›r. Sovyetler Birli¤i’nin genelinde ve bu arada Azerbaycan’da açl›k baﬂ göstermiﬂ, ayn› zamanda Sovyet Rusya hükûmeti sanayide kullanmay› düﬂündü¤ü gerekli paray› da tedarik edememiﬂtir.
Bu zor durum karﬂ›s›nda hükûmet umutlar›n› yabanc› sermayeye ba¤lam›ﬂt›r. Böylece 24 Temmuz 1928 y›l›nda ‘Rusya
Komiserler ﬁuras›’, yabanc› sermayeyi Rusya sanayiie çekebilmek için yabanc› sermayedarlara imtiyaz verilmesiyle ilgili bir
karar alm›ﬂt›r. Komiserler ﬁuras›n›n kabul etti¤i bu karara göre petrol, di¤er madenler, odun-kömür sanayi, elektrik inﬂaat›,
pamukçuluk vb. sahalar›nda faaliyet göstermeyi düﬂünen yabanc› sermayedarlara gümrük, vergi, d›ﬂar›dan eleman ve hammadde ya da yar› hammadde getirilmesi ve üretimin bir k›sm›n›n Sovyetler Birli¤i s›n›rlar›ndan d›ﬂar›ya ç›kar›lmas› gibi birçok konuda yard›mlar sa¤lanacakt›r.36
Ancak verilen bu imtiyazlara ra¤men, Avrupal› sermayedarlar Sovyet Rusya’ya yat›r›m yapmaktan çekinmektedir. Çünkü,
Sovyet Rusya’n›n gerek siyasi gerekse ekonomik aç›dan güvenilirli¤inden emin de¤illerdir. Azerbaycan muhaceret bas›n›n›n, yi-

33 Mustafa (Mustafa Vekilli), “‹ktisadi Abluka Alt›nda”, Azeri Türk, S. 20,

35 “Rusya’da Son Vaziyet”, Bildiriﬂ, S. 11, 16 Ekim 1930, s. 1.
36 “Komiserler ﬁuras›n›n Mühim Bir Karar›: Ecnebilere ‹mtiyaz Meselesi”,

15 Kas›m 1928, s. 4.
34 Mustafa (Mustafa Vekilli), age., s. 6.
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ne Azerbaycan millî hareketinin ve siyasi muhaceretinin önemli
isimlerinden olan Mirza Bala Mehmedzade vas›tas›yla Avrupa bas›n›ndan yapt›¤› al›nt›larda, Alman bas›n› taraf›ndan Rusya ‘deliler evi’ ve ‘deliler saltanat›’ olarak tan›mlan›rken, Rusya’n›n güvenilir bir kreditör olmad›¤›, bu ülkeye para yat›r›ld›¤› takdirde paran›n kaybolma riskinin çok yüksek oldu¤u, Rusya’n›n iflas etmiﬂ bir devlet oldu¤u ve Rusya ile ekonomik iliﬂkide bulunman›n ak›ls›zl›ktan baﬂka bir ﬂey olmayaca¤› belirtilmektedir. Frans›z bas›n›nda ise, Bolﬂeviklerin Rusya’da oluﬂturduklar› idare
ﬂeklinin ‘hapis ve sürgün’den ibaret oldu¤u vurgulanmaktad›r.37
Stalin, bu düﬂüncede olan yat›r›mc›lar› SSCB’ye çekememiﬂtir. Ancak ne ﬂekilde olursa olsun sanayileﬂmeyi tamamlaman›n
bir zorunluluk oldu¤unun bilincindedir. Özellikle de a¤›r sanayiin ülke genelinde güçlü surette kurulmas› ﬂartt›r. Bunun için
de acilen sermayeye gereksinim vard›r. Bu sermayenin büyük
oranda karﬂ›lanmas› ise dörtte üçünün tar›mla meﬂgul oldu¤u
bir ülkede ancak bu sektörden temin edilebilecektir. Ayr›ca, verilen nispi rahatl›¤a karﬂ›n erzak toplama iﬂinde istenilen oranlara yine ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Köylerden kentlere olan tah›l sevkiyat› son derece azalm›ﬂt›r. Bu durumun biraz daha devam etmesi
K›z›l Ordu’nun ve kentlerin kronik bir açl›k durumuyla karﬂ›
karﬂ›ya kalmas›na yol açabilecektir.38 Tah›l üretimindeki bu
krizi ister istemez hayvanc›l›ktaki bir kriz izleyecektir. Bu durumdan kurtulman›n tek yolu, traktör ve di¤er tar›m makineleriyle çal›ﬂacak ve pazarlanabilir tar›m fazlas›nda birkaç misli art›ﬂa yol açacak olan bir sistem kurmakt›r. Ülkenin önünde iki
yol vard›r. Birinci yol, büyük ölçekli kapitalist üretime geçilmesi, yani kolçamaklar›n desteklenerek, güçlenmeleri sa¤lamay›
gerektirmekteydi ki, bu durum sosyalizmin k›rda yenilmesi ve

iﬂçi s›n›f› ile köylü aras›ndaki ittifak›n sonu anlam›na geliyordu,
ikinci yol ise küçük köylü çiftlikleri büyük sosyalist çiftliklerde,
yani kolektif çiftliklerde birleﬂtirmekti. Stalin ikinci yolu seçmiﬂtir.39 O, zengin Azeri köylüsünün mal ve emlak›n›n müsadere edilmesi yoluyla elde edilecek gelirle sanayileﬂme yolunda
ciddi ad›mlar atabilece¤ini ve yine bu yolla zenginleﬂen ve güçlenen Azeri Türk köylüsünün önünü alabilece¤ini ve milliyetçilik fikirlerini engelleyebilece¤ini düﬂünmüﬂtür.
Temmuz 1928’de, ‹vanoviçler grubunun yo¤un muhalefetine
ra¤men köylüye karﬂ› vermiﬂ oldu¤u kapitülasyonlar› kald›rarak
tekrar kolektifleﬂtirme siyasetine geri dönme karar› alm›ﬂ, ‘Kolektifleﬂtirme H›z› ve Kolektif Çiftliklerin Geliﬂmesine Yard›mc›
Olmak için Devletin Alaca¤› Tedbirler Üzerine’ 5 Ocak 1930’da
al›nan tarihî kararla kolektifleﬂtirmeye kesin geçiﬂ yap›lm›ﬂt›r.40

37 Mirza Bala Mehmedzade, “Avrupa Nazar›nda Rusya”, Azeri Türk, S. 6,

Yeniden Kolektifleﬂtirmeye Geri Dönülmesi ve
Kolektifleﬂtirme Sistemine Karﬂ› Köylü Direniﬂi
Sovyet hükûmeti bundan sonra kolektifleﬂtirme çal›ﬂmalar›na
h›z vermiﬂ, sistemi zorla benimsetmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Halbuki Sovyet hükûmeti, 1929 y›l›na kadar kolçamaklar› k›s›tlama politikas›
izlemiﬂti. kolçamaklara yüksek vergiler koymuﬂ, tah›llar› sabit fiyatla devlete satmas›n› talep etmiﬂ, toprak kiralama yasas›yla kolçamaklar›n kullanabilece¤i topra¤› belli bir miktarla s›n›rlam›ﬂ,
ücretli emek kullan›m›na iliﬂkin yasayla ise çiftliklerin büyüklü¤ünü s›n›rlam›ﬂt›. Bu k›s›tlamalar›n bask›s›na dayanamayan bir
k›s›m kolçamak y›k›ma u¤ram›ﬂt›. Ancak yine de bu, kolçamaklar› tasfiye de¤il, k›s›tlama politikas›yd›. Sovyetler bu k›s›tlama politikas›n› uygulamak zorundayd›lar, çünkü bu dönemde hâla, kolektif çiftlikler kolçamaklar›n üretim kapasitesine yetiﬂememiﬂti.
39 J. V. Stalin-Eserler, s. 327.
40 J. V. Stalin-Eserler, s. 349.

Nisan 1928, s. 3.
38 J. V. Stalin-Eserler, s. 326.
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Ciddi bir açl›¤›n önüne geçilmesi için belirli bir zamana kadar
beklemek mecburiydi. Ancak 1929 y›l›n›n sonuna do¤ru, Sovyet
iktidar› kolektif çiftliklerin geliﬂmesine ba¤l› olarak ani bir de¤iﬂiklik yapm›ﬂ ve bu politikay› terk etmiﬂtir. S›n›f olarak kolçamaklar› tasfiye etme, yok etme politikas›na geçmiﬂtir. Toprak kiralama ve ücretli emek üzerine yasalar› kald›rarak, kolçamaklar› hem
topraktan hem de ücretli iﬂçiden yoksun b›rakm›ﬂt›r. kolçamaklar› mülksüzleﬂtirme yasa¤›n› kald›rarak köylülerin, kolçamaklar›n
hayvanlar›na, makinelerine ve di¤er çiftlik mallar›na kolektif çiftlikler yarar›na el koymalar›na izin vermiﬂtir.41 Al›nan bu radikal
karar sonras›, olaylar t›pk› 1920 y›l›ndaki gibi seyretmiﬂtir.
Çekistler, kolçamak köylülerin evine ve ambar›na zorla girerek, ‘Erzak ‹stihzar› Komitesi’nin fert baﬂ›na tayin etti¤i asgari
miktar›n d›ﬂ›ndaki erzak› de¤erinden çok az bir fiyatla toplay›p,
el koymaya baﬂlam›ﬂt›r. kolçamaklar›n emlak ve arazisine, ziraat
araç gereçlerine ve hayvanlar›na zorla el konulup, bunlar bedelsiz olarak kolhozlara aktar›lm›ﬂt›r. Erzak vermeyi reddeden veya
kolhozlara kat›lmaya direnenler hiç tereddüt edilmeksizin ya
kurﬂuna dizilmiﬂ ya da sürgün edilmiﬂtir.42
Azeri Türk dergisine göre: “Orta halli köylüler zenginleﬂmekten korkar olmuﬂtur.” Çünkü, Bolﬂevik yöneticilerin tüm tedbirlerine ra¤men kolektif ziraat baﬂar›yla uygulanamamaktad›r.
Özel mülkiyet prensibini benimsemiﬂ Azeri Türk köylüsü,
NEP’in yürürlükten kald›r›lmas›na, askerî komünizm devri uygulamalar›n›n yeniden tatbik edilmeye baﬂlanmas›na yo¤un tepki göstermektedir. Bu tepkinin sonucu, ﬂehirlerde açl›k hat safhaya ulaﬂm›ﬂt›r. Özellikle Azerbaycan’›n büyük ﬂehirlerinde durum oldukça vahimdir. ‘Kolçamaklar› Tazyik’ baﬂl›¤›yla verilen
haberde, ﬂehirlerde kooperatiflerin önündeki saatler süren ekmek kuyruklar› önlenemeyince komünistlerin bu sefer de orta

halli köylülerin ev ve ambarlar›n› polis ve ordu gücüyle ya¤maya
baﬂlad›¤› bildirilmekte olup, köylülerin komünistleri evlerinden
ve ailelerinden uzak tutabilmek için sadece ailesini beslemeye yetecek kadar ekin ekmeye baﬂlad›¤›, rahat içinde yaﬂarken hükûmetin ald›¤› keyfi kararla bir anda avuçlar›ndakini Sovyetlere
kapt›ran köylülerin kendilerine b›rak›lan k›s›tl› erzakla ailelerinin karn›n› ancak doyurur hâle geldikleri belirtilmektedir.43
Henüz Ekim ‹htilali’nden önce, yani iktidara gelmeden önce Eylül 1920’de gerçekleﬂen II. Enternasyonal, I. Do¤u Halklar› Kurultay›’n›n 6. oturumunda Bolﬂevikler, ürünlerinin büyük
k›sm› vergi olarak ellerinden al›nan Azerbaycan köylüsünün içler ac›s› vaziyette, yar› aç yar› tok yaﬂamak zorunda b›rak›ld›¤›na dikkat çekip, bu durumun düzeltilmesi gerekti¤ini ileri sürerken,44 yine ayn› Bolﬂevikler ki, onlar iﬂçi ve köylülerin haklar›n› savunmak amac›yla iktidara gelmiﬂlerdir, kapitalist sistemde sömürülen, ezilen s›n›f› oluﬂturdu¤unu iddia ettikleri
köylüleri, uygulamakta olduklar› komünist sistemde, bu sefer
kendileri sömürme yoluna gitmiﬂler ve kuracaklar› Sovyetler
Birli¤i a¤›r sanayisi için gerekli olan finansman›, rahata kavuﬂturmaya söz verdikleri köylünün s›rt›ndan ç›karmaya kalk›ﬂm›ﬂlard›r. Köylü, kapitalist sistemden çok daha içler ac›s› bir
duruma düﬂmüﬂ, ürününün büyük k›sm›n› vergi olarak ‘iﬂçiköylü devleti’(!)ne vermek suretiyle elinde kalan az miktarla
yar› aç yar› tok yaﬂamaya mecbur edilmiﬂtir.
Ancak, köylünün içine düﬂtü¤ü zor duruma ra¤men ﬂehirlerde halk yine yokluk çekmektedir, ekmek kuyruklar› alabildi¤ine
uzundur. Çünkü, tüm s›k› tedbirlere ra¤men halk kolektifleﬂtirmeye karﬂ› son derece kararl› bir direniﬂ göstermekte, erzak toplanmas› iﬂinde Sovyet memurlara zorluk ç›karmaktad›r.

41 J. V. Stalin-Eserler, s. 348.
42 “Kooperatif ve Kolhoz”, Azeri Türk, S. 11, Temmuz 1928, s. 13.
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43 “Kolçamaklar› Tazyik”, Azeri Türk, S. 4, Mart 1928, s. 16.
44 Birinci Do¤u Halklar› Kurultay› Belgeleri, hzl. Nurer U¤urlu, C. II, Yeni

Gün Haber Ajans› Bas›n ve Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2000, s. 97-104.
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M. B. Mehmedzade, Bildiriﬂ gazetesinde ‘Erzak neden verilmiyor?’, baﬂl›¤›yla kaleme ald›¤› bir makalesinde Azeri köylüsünün ziraat mahsulünü devlet kurumlar›na de¤il, serbest fiyatla
aç›k pazarda gizli surette tüccarlara satmaya devam etti¤ini belirtmektedir. Mirza Bala, Sovyet Rusya ve Sovyet Azerbaycan gazetelerinin, bunun sebebini komünist teﬂkilatlar›n›n haz›r olmamas›na, tüccar ve ufak burjuva s›n›f›na karﬂ› mücadelede s›k›
davran›lmamas›na ba¤lamalar›n› hatal› bulmakta ve bizzat Sovyet resmî kaynaklar›na göre, yaln›z köylülerin de¤il kolektif ziraat kuruluﬂlar›n›n dahi mahsullerini hükûmete vermediklerinin,
onlar›n bile aç›k pazara ç›karak serbest fiyatla sat›ﬂ yapt›klar›n›n
aﬂikâr oldu¤unu söylemektedir.
Mirza Bala’ya göre bunun nedeni, köylünün verdi¤i mahsule
karﬂ›l›k gereksinimi olan ﬂeker, tuz, giyecek, ayakkab› vb. fabrika mamullerini hükûmetten temin edememesidir ki, bunu Sovyet gazeteleri de do¤rulamaktad›r. Mirza Bala’n›n söz konusu
makalesinde bildirdi¤i ve 29 Temmuz 1930 tarihli Zarya Vostoka
gazetesini kaynak olarak gösterdi¤i rakamlara göre, kooperatif
teﬂkilat› kazalara yaln›z köylünün gereksiniminin % 40’›n› karﬂ›layabilecek fabrika ve sanayi ürününü sevk edebilmiﬂtir. Halbuki köylü, hükûmetten ald›¤› parayla geriye kalan % 60 gereksiniminin ancak % 2-3’ünü karﬂ›layabilmektedir ki, bu da yeterli olmamaktad›r. Bu durumda köylü, gereksinim duydu¤u mallar›
kaçak olarak, aç›k pazarda bulma yoluna gitmektedir. Bunun için
de paraya gereksinimi vard›r. Dolay›s›yla ürününün büyük bir
k›sm›n› saklay›p, aç›k pazarda satmak suretiyle gereksinimi olan
paray›, dolay›s›yla da fabrika mamullerini temin edebilmektedir.
Sovyet hükûmetinin yetersizli¤i, uygulanan ekonomik sistemin
baﬂar›s›zl›¤› bu duruma sebep olmaktad›r.45
Köylü özel mülkiyet sisteminin geri gelmesini istemektedir.
Sosyalizm siyasetinin kald›r›lmas›n›, serbest ticaret imkân› sa¤lan-

mas›n› istemektedir. Ancak, Sovyet hükûmeti bu taleplere kulak
asmay›p, erzak toplama iﬂine daha s›k› sar›lmalar› için ilgili bölgelerdeki yöneticilerine bask›da bulunmaktad›r. Ancak, planlar› buna ra¤men bekledikleri gibi yürümemektedir. Kolhoz (kolektif ziraat teﬂkilat›) ve sovhozlara (devlet çiftli¤i) kat›lmay› reddeden
Azeri Türkleri kad›n, erkek, çoluk çocuk kolektifleﬂtirme hareketine karﬂ› direnmektedir. Erzak toplama iﬂini kolaylaﬂt›raca¤› düﬂüncesiyle kurulan kolhozlarda dahi köylülerin mahsullerini k›smen
aç›k pazara ç›kar›p satt›¤›, k›smen de imha etti¤i görülmektedir.46
‘Kaçakl›k hareketi’ yeniden canlanm›ﬂ, kaçaklarla Sovyet görevliler
aras›nda çat›ﬂmalar tüm Azerbaycan geneline yay›lm›ﬂt›r. Partizan
gruplar›, K›z›l Ordu ve Çeka kuvvetlerine sald›r›lar düzenlemekte,
hatta hapishanelere bask›nlar düzenleyerek buralardaki mahkûmlar›n serbest kalmalar›n› sa¤lamakta,47 hayvanlar›n nakline mani
olmak için baz› yerlerde demiryollar›n› tahrip etmekte,48 köylere
erzak toplamaya gelen Sovyet memurlara sald›r›p öldürmektedir.49
Ülkede tam anlam›yla bir karmaﬂa hüküm sürmektedir.
Bu direniﬂ üzerine, ekonomik yönden iyice sars›lan Rusya’da
enflasyon hat safhaya ulaﬂm›ﬂt›r. Sovyet yetkilileri, 1929 y›l›n›n
sonu ile 1930 y›l›n›n ilk yar›s› zarf›nda bask›s›n› art›rm›ﬂ, görevliler ev ev dolaﬂarak köylünün birikimi olan az miktarlardaki madeni paralar› toplamaya dahi baﬂlam›ﬂt›r. Komünist yönetim bu
ﬂekilde ekonomik buhran ve enflasyondan kurtulabilece¤ini düﬂünmektedir. Ancak enflasyonun yükselmesine bir türlü engel
olamamaktad›r. Hükûmet sürekli banknot basmaktad›r.50 Kal-

45 Mirza Bala Mehmedzade, “Erzak Neden Verilmiyor?”, Bildiriﬂ, S. 5, 4 Ey-

49 “Muhtelif Haberler”, Bildiriﬂ, say› 39, 30 Nisan 1931, s. 4.
50 “GPU ve Enflasyon”, Bildiriﬂ, S. 5, 4 Eylül 1930, s. 1.

lül 1930, s. 3.
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46 “Köylü Galip”, Bildiriﬂ, S. 6, 11 Eylül 1930, s. 1.
47 “Azerbaycan’da Vaziyet: Partizan Gruplar› Faaliyete Devam Ediyor

mu?”, Bildiriﬂ, S. 5, 4 Eylül 1930, s. 1.
48 “Azerbaycan’da Vaziyet: Tevkifler Ve ‹damlar Devam Ediyor”, Bildiriﬂ, S.

40, 7 May›s 1931, s. 1.
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k›nma ve beﬂ y›ll›k plan u¤runa köylü üzerinde uygulanan bask›n›n yan› s›ra ﬂehirlerde iﬂçi kesimi üzerinde de bask› art›r›lm›ﬂt›r. Aç ve muhtaç iﬂçi günde 10-12 saat çal›ﬂmaya zorlanmaktad›r. Tüm bunlar zaten halk aras›nda prestiji sars›lan RKPb’nin
daha da y›pranmas›na, kamuoyunda itibar›n› kaybetmesine sebep olmakta, yaln›zca köylerde de¤il, iﬂçiler ve hatta parti mensuplar› aras›nda da güvenilirli¤ini yitirmesine yol açmaktad›r.

leﬂtirilen ve RKPb’nin resmî yay›n organ› olan ve yönetiminden de
kendisinin sorumlu oldu¤u Pravda gazetesinin 11 Haziran 1928
tarihli nüshas›nda yay›mlanan bir söyleﬂide, bu diktatörce tutumundan ötürü Stalin’i ‘Cengiz Han’a benzetirken, uygulad›¤› bu
bask›l› yönetimi eleﬂtirmekte, endüstrileﬂme ve tar›mda kolektifleﬂtirme yolundaki kararlar›n uygulama aﬂamas›nda polis rejiminin uygulanmas›n›n hiç de adil olmad›¤›n› belirtmektedir. Buharin, Stalin’in ülkeyi k›tl›¤a, açl›¤a ve y›k›ma sürükledi¤ini ifade
ederek, s›rf bu ‘ahmakça ve cahilce’ tutumundan ötürü halk›n sosyalizme direniﬂ gösterdi¤ini ifade etmektedir.51 Zinovyev, Kamanev, Troçki de bu görüﬂü desteklemektedir.
Stalin, köylü direniﬂinin ciddi boyutlara ulaﬂmas›yla erzak toplama iﬂinde yaﬂanan baﬂar›s›zl›k ve buna ba¤l› olarak yaﬂanan di¤er
olumsuzluklar, kalk›nma plan›n›n gerisinde kal›nmas› dolay›s›yla
kolektifleﬂtirme sistemine son verildi¤ini aç›klam›ﬂt›r. RKPb’nin 2
Nisan 1930 tarihli bir karar› ile, Azerbaycan KP MK’n›n 14 Nisan
1930 tarihli onay›yla Azerbaycan’da kolektifleﬂtirme iﬂine geçici bir
süreyle son verilmiﬂtir. Kararda, Azerbaycan KP’nin Azerbaycan’da
kolektifleﬂtirme iﬂlerinde kabaca hatalar iﬂledi¤i, Azerbaycan köylerinin özelliklerinin göz önünde bulundurulmadan, kolektifleﬂtirmeye geçirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›n ve bu yap›l›rken de, çok aceleci ve aç
gözlüce davran›ld›¤›n›n alt› çizilerek, Moskova’n›n kolektifleﬂtirme
ile ilgili alm›ﬂ oldu¤u karar›, Azerbaycan KP MK’n›n haddinden fazla s›k› bir ﬂekilde uygulad›¤› ve bu kadar aceleyle ve a¤›r bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirilen kolektifleﬂtirmenin ters tepti¤i belirtilmiﬂtir.52
Azerbaycan Komünist Partisi Merkezî Komitesi genel sekreteri olan Ali Haydar Karayev de 1930 y›l› Haziran ay›n›n ortalar›nda yap›lan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Komünist

Baﬂar›s›z Yönetimden Stalin Sorumlu Tutuluyor
Sovyet Rusya hükûmeti çok s›k›nt›l› günler geçirmektedir.
Ülke ve bu arada Azerbaycan ekonomik, siyasi ve sosyal çalkant›larla sars›lmaktad›r. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin
devrik hükûmet mensuplar›n›n yurtd›ﬂ›na ç›kmay› baﬂaranlar›
(Azerbaycan siyasi muhacereti), gizli yollarla Azerbaycan’a sokmay› baﬂard›klar› yay›nlarla Azerbaycan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› yeniden kazanmas›yla ilgili kamuoyunda bir fikir birli¤i oluﬂmas›na
çal›ﬂt›klar› gibi ayn› zamanda, ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal durumu, Sovyet Rusya hükûmetinin Azerbaycan’da ve Moskova hakimiyetindeki di¤er ülkeler ve bunlar›n halklar› üzerinde
uygulamakta oldu¤u ekonomik sömürüyü, haks›z uygulamalar›
da Azerbaycan ve dünya kamuoyuna duyurarak Bolﬂevik yönetim aleyhinde bir kamuoyu oluﬂturmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Azerbaycan’da kalan Müsavatç›lar›n köylü ve iﬂçiler aras›nda yürüttükleri yönetim aleyhtar› faaliyetleri de ayn› amaç do¤rultusunda
durmaks›z›n devam etmektedir.
Stalin yönetimine muhaceret bas›n›ndan geldi¤i kadar belki
ayn› yo¤unluktaki tepki Sovyet bas›n›ndan ve RKPb’nin kendi
içinden de gelmektedir. Buharin-Rykov grubu, sanayileﬂmenin
bu kadar h›zl› gerçekleﬂmesinin gerekmedi¤ini ve kolçamaklara
bu denli yüklenmesinin do¤ru olmad›¤› fikrini savunmaktad›r.
Sa¤ görüﬂü temsilen Nikolai Buharin, Stalin’in bu kat› yönetimine karﬂ› eleﬂtiriyle yaklaﬂmaktad›r. Buharin, kendisiyle gerçek174
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Partilerinin ortak kongresinde yapt›¤› konuﬂmas›nda, Azerbaycan köylerinde meydana gelen geniﬂ kat›l›ml› isyanlar›n, köy
Sovyetleri ve hatta Azerbaycan KP üyelerinin % 70’e varan oran›n›n cahil ve hatta okuma yazmas› dahi olmayan, dolay›s›yla da
kitlelere komünizmi anlatmaktan yoksun kimselerden ibaret olmas›ndan kaynakland›¤›n› ileri sürmüﬂtür. Karayev’e göre, bu
komünistler Azerbaycan köylerindeki mevcut sosyal yap›y› bilmediklerinden veya bilseler de bunu de¤erlendirme yetene¤inden yoksun olduklar›ndan pek çok hatalar yapm›ﬂt›r. Azerbaycan Türk köylüsünün zengini, orta hallisi ve yoksulu da dahil olmak üzere tümü isyan etmiﬂtir. Çünkü 100-150 evden ibaret
olan Azerbaycan’›n ‘oymak’, ‘oba’ ve ‘Kent’leri (köyleri) geniﬂ bir
ailenin fertleri olup hep akrabad›rlar. Dolay›s›yla burada bir s›n›f
taksimat›n›n yap›l›p bir s›n›f›n kendi akrabalar›ndan di¤er bir s›n›fa imha ettirilmesi imkâns›zd›r. Bilakis böyle bir hareket karﬂ›s›nda hepsinin birleﬂmiﬂ olmas› çok do¤ald›r. Köy Sovyetleri bu
gibi ayr›nt›lar› göz ard› ederek büyük bir hata yapm›ﬂt›r.53
Ancak, beﬂ y›ll›k kalk›nma plan›n› zaman›nda tamamlamay›
tek hedef edinen Stalin, bu k›sa süreli geri çekilmenin hemen ard›ndan kolektifleﬂtirme iﬂine kald›¤› yerden devam etmiﬂ, k›sa
bir süre sonra Sovyetler Birli¤i genelinde ve Azerbaycan’da çok
daha s›k› bir rejim tatbik etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Köylünün kolektif çiftliklere dahil edilmesi iﬂine h›z verilmiﬂ, halk aras›nda Çeka’n›n bask›s› art›r›lm›ﬂ, milliyetçi ve ihtilal
karﬂ›t› olmakla itham edilen binlerce insan tutuklanm›ﬂ, türlü iﬂkencelere maruz kalm›ﬂ, birço¤u da idam edilmiﬂtir. Stalin, ülke
genelinde, gerek köylü gerekse iﬂçi aras›nda kendine muhalif kesimin ve hatta RKPb içindeki muhalefetin Müsavatç›lar taraf›ndan k›ﬂk›rt›ld›¤›na inanmaktad›r. Stalin’in, Azerbaycan’daki kurmaylar› da onunla ayn› görüﬂü paylaﬂmaktad›r. RKPb içinde de

temizlik iﬂine giriﬂilmiﬂ, sa¤ ve sol cereyana mensup üyelerle milliyetçi unsurlar›n tespit edilerek partiden ihraç edilmesi iﬂine ivme kazand›r›lm›ﬂt›r.54 Stalin, kendine muhalif olan veya olmaya
meyilli tüm sesleri susturmak için gerekli tedbirleri alm›ﬂt›r. Zinovyev, Troçki, Kamenev gibi isimler partililere ‘anti-Sovyet bloku’ olarak teﬂhir edildikten sonra RKPb’den ihraç edilmiﬂ ve ard›ndan da, MK’nin Kas›m 1929 Plenumu’nun ‘sabotajc›’ olarak
niteledi¤i Buharin MK Siyasi Bürosundan ihraç edilmiﬂtir.55
RKPb’nin emriyle, Azerbaycan KP baﬂkan› Gikalo taraf›ndan,
Azerbaycan’da köylü isyanlar›n› bast›rmakla görevli Çeka lideri
Bagirov ile Azerbaycan KP merkezinde ve Bakü komitelerinde
‘rehber’ rolünü oynayan Alihanov, Goldbaum, Amas vb. komünist memurlar; Azerbaycan’da devam eden köylü isyanlar›, iktisadi cephedeki baﬂar›s›zl›k, RKPb içinde vücuda gelmiﬂ gruplaﬂmalar ve bu gruplar›n son kurultayda bariz bir hal alan ç›k›ﬂlar›
ile ilgili olarak yönetimde göstermiﬂ olduklar› baﬂar›s›zl›klar›, tak›nd›klar› Bolﬂevizm karﬂ›t› tutuma ba¤lanarak görevlerinden azledilmiﬂtir.56 Ayr›ca Azerbaycan’a 2.000 yeni Çeka memuru gönderilmiﬂ, burada görevli Rus askerleri geri al›narak yeni Rus askerleri sevk olunmuﬂ, Azerbaycan’›n mülki, ekonomik, tar›msal
ve siyasi idaresi tamamen Moskova’ya ba¤lanm›ﬂt›r.57
Halk, komünist yönetimin uygulad›¤› s›k› takipten nefes alamaz hâle gelmiﬂtir. Her an Çekan›n kendi kap›lar›n› çalmas›ndan, aileden birini ya da tüm aileyi kim bilir hangi sebepten tutuklay›p, Sibirya’n›n ya da Çekan›n zindanlar›na göndereceklerinden korkmaktad›r. Nitekim Azerbaycan kazalar›nda yay›lan
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yeni bir söylenti dolaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu söylentiye göre, Sovyet hükûmeti ‘kendi zahmetiyle yaﬂamayan’ din adamlar›n›, eski
toprak sahiplerini, tüccar ve burjuvalar› yeniden toplayarak aileleriyle beraber Sibirya’ya sürecektir.58 Azerbaycan bu gibi söylentilerle ve bu söylentilerin birço¤unun gerçe¤e dönüﬂmesi sonucu
ortaya ç›kan sosyal krizlerle kavrulmaktad›r.
Görüldü¤ü gibi Stalin, Azerbaycan’da kolektifleﬂtirme sistemini yayg›n k›lmak için radikal yollara baﬂvurmaktad›r. Azeri
Türk köylüsünün içine sürüklendi¤i koﬂullar son derece vahimdir. Ancak, yaﬂanmakta olan olumsuzluklara ra¤men Stalin yönetimi beﬂ y›ll›k plan›n ve bu plan dahilinde de tar›mda kolektifleﬂtirmenin gerçekleﬂtirilmesini ﬂart olarak düﬂünmektedir. 5 Ocak
1930’da kolektifleﬂtirmeye kesin geçiﬂle ilgili al›nan kararda
Azerbaycan’›n da dahilinde bulundu¤u Transkafkasya bölgesinin
kolektifleﬂtirme iﬂinin 1933 y›l› sonunda tamamlanmas› esas
al›nm›ﬂt›r ki,59 Stalin, bunun ne pahas›na olursa olsun, gerekirse
zor kullanarak gerçekleﬂtirilmesinden yana olmuﬂtur. Nitekim
Stalin’in, beﬂ y›ll›k plan› tam olarak uygulamadaki kararl› tutumu, uygulama safhas›nda köylü ve iﬂçilerin büyük fedakarl›¤›na
mal olmuﬂ, özellikle bu kesim aras›nda büyük bir sömürünün,
ac› ve yoksullu¤un yaﬂanmas›na sebebiyet vermiﬂtir.60
Özellikle 1930-1931 y›llar›nda Azerbaycan’daki zorla kolektifleﬂtirme uygulamas› Azeri Türk köylüsünü son derece
kanl› bir mücadelenin içine sürüklemiﬂtir. Olay, Azerbaycan siyasi muhaceretinin Paris’te yerleﬂmiﬂ bulunan Azerbaycan Murahhas Heyeti arac›l›¤›yla Milletler Cemiyetine intikal ettirilmiﬂ, yine ‹stanbul merkezli gerçekleﬂtirilen bas›n etkinlikleri
vas›tas›yla da dünya kamuoyunun dikkatleri bu konu üzerine
toplanabilmiﬂtir. Yap›lan yay›nlar›n yan› s›ra, Milletler Cemiye-

tine gönderilen bir nota ile, Azerbaycan’da halk›n maruz kald›¤› takibat ve terör dile getirilmiﬂ, kolektifleﬂtirme sisteminin ülkede zorla benimsetilmeye çal›ﬂ›lmas› ve buna karﬂ› gerçekleﬂen köylü direniﬂi ve bununla ba¤lant›l› olarak komünist rejimin köylü üzerinde uygulad›¤› kanl› rejim tasvir edilmiﬂtir.61
Stalin’in bu kat› ve ›srarl› tutumu farkl› kesimlerden eleﬂtiri alm›ﬂt›r. Yukar›da bahsetti¤imiz gibi, RKPb’nin kendi içinden bir ses olan Buharin, Stalin’i ‘ahmak ve cahil’ olarak nitelerken, muhaceret yay›nlar›nda Stalin’in cinnet alametleri gösterdi¤i iddia edilmiﬂ, konu dünya bas›n›na da yans›m›ﬂ, bir k›s›m Bat›l› yay›nda Stalin’in ak›l hastal›¤›na tutulmuﬂ olabilece¤i ihtimalleri üzerinde durulmuﬂtur.
RKPb’nin bir numaral› adam›n›n içinde bulundu¤u s›k›nt›l› durum muhaceret bas›n›nda çarp›c› baﬂl›klarla yer bulmuﬂtur. Bildiriﬂ gazetesinde ‘Cinnet Alametleri’ baﬂl›¤›yla manﬂetten yay›mlanan bir haberde,62 Sovyet hükûmetinin ‘Beﬂ y›lda
Amerika’y› geride b›rakmak’ emeliyle daha fazla gelir elde etmenin yollar›n› ararken, iﬂçiyi geceli gündüzlü aç ve ç›plak olarak çal›ﬂmaya zorlad›¤›, köylüyü direniﬂ göstermeden mahsulünü hükûmet görevlilerine teslim etmeye ikna etmek için halk›
korkutmak maksad›yla örnek olmas› için, her köyde, her madende, her fabrikada ikiﬂer kiﬂi öldürmeye karar vermiﬂ oldu¤u
ve bu karar›, Stalin’in yak›n çal›ﬂma arkadaﬂ› Kaganoviç vas›tas›yla tatbike baﬂlad›¤› belirtilmektedir. Gazete ayr›ca, Sovyet
bas›n›n› kaynak göstererek verdi¤i malumatta, 5-10 lira gibi
ufak miktarda para saklad›¤› gerekçesiyle bir bakkal›n ve yol
üstünde gizlice meyve satan bir köylünün halka ibret olmas›
düﬂüncesiyle yol ortas›nda kurﬂuna dizilmiﬂ olduklar›n› bildirmektedir. Bildiriﬂ haberini ﬂu cümlelerle bitirmektedir:
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“Halbuki bu bakkal, saklad›¤› 5-10 liray› Sovyet hükûmetinin
hazinesinden çalmam›ﬂt›r, bu para kendi eme¤inin birikimi olan
çok küçük bir miktard›r. Köylü ise yine kendi eme¤inin karﬂ›l›¤›
olan az miktardaki ürününü satmaktad›r. Onlar›n tek kabahati,
özel mülkiyetin günah say›ld›¤› bir ülkede yaﬂam›ﬂ olmalar›d›r. Bu
durum, ka¤›t paran›n her dakika, her saniye de¤er kaybetmesinden, Sovyet ekonomisinin iflas›ndan meydana gelmiﬂtir. Sovyet rejiminin uygulad›¤› baﬂar›s›z ekonomik sistemin do¤al bir neticesi
olan bugünkü iktisadi iflas›n sebebini, ziraat sahas›ndaki buhran,
sanayideki çöküﬂ, iﬂçi ve köylüdeki itaatsizlikte aramak gerekir ki,
buna sebep de yine yönetimin kendisidir. 10 lira saklad›¤› için bir
bakkal› öldürmek, 3-5 meyve satt›¤› için bir köylüyü yol kenar›nda kurﬂuna dizmek, bunun gibi gerekçelerle yüzlerce kiﬂiyi katletmek, mahkemesiz kanlar ak›tmak, kafile kafile insanlar› buzlu cehennemlere sürmek herhâlde cinnet alametinden baﬂka bir ﬂey olmasa gerekir. Sovyetlerin ve Azerbaycan’›n mukadderat› Stalin’in
elindedir. E¤er Stalin’in ak›l hastal›¤›na tutulmuﬂ oldu¤unu bildiren son haberler do¤ruysa, bu tüyleri ürperten son cinayetlerin hakikaten cinnet alameti oldu¤una ﬂüphe edilmemelidir.”
‘Stalin Akl›n› Kaybetti’ baﬂl›¤›yla verilen ve Bildiriﬂ’in, Morning
Post isimli bir ‹ngiliz gazetesini kaynak olarak kullanarak verdi¤i
haberinde ise, Stalin’in son zamanlarda ak›l hastal›¤› ile ilgili belirtiler göstermeye baﬂlam›ﬂ oldu¤u ve Stalin’e doktorlar taraf›ndan
tam istirahat verilmiﬂ oldu¤u bildirilmekte ve ülkenin idaresinin
Kganoviç ile Molotof’un eline kald›¤› belirtilmektedir.63
Stalin, beﬂ y›ll›k plan›n üstesinden gelindi¤i taktirde ekonominin düze ç›kaca¤›n› düﬂünmüﬂtür. Ülkede a¤›r sanayi baﬂar›yla
kuruldu¤u taktirde, SSCB’nin sanayi ürünlerindeki d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› ortadan kalkacak, ülke genelinde kurulacak geniﬂ ulaﬂ›m ve
nakliye a¤› sayesinde ekseriyeti merkezî Rusya’n›n d›ﬂ›nda kalan
ve Rus olmayan halklar›n yaﬂamakta oldu¤u bölgelerden bedelsiz

olarak sa¤lanacak zengin hammadde birikimleri merkezî Rusya’ya
ve buradan da ihracat yoluyla yabanc› ülkelere daha rahat aktar›labilecek, geliﬂen ekonomi sayesinde borçlar h›zla kapat›labilecek
ve bununla ba¤lant›l› olarak bütçe aç›¤› kapanacak, a¤›r sanayideki üretim sayesinde K›z›l Ordu’nun ihtiyac› olan askerî araç gereçler ve silahlar rahatl›kla ve istenilen miktarda üretilebilecek, ülke
ekonomisi düze ç›k›nca halk›n morali yerine gelece¤i gibi
RKPb’ye olan güveni de artacak, yine bu sayede SSCB dahilindeki
Rus olmayan halklar aras›nda milliyetçilik fikirleri ve ba¤›ms›zl›k
taleplerinin önüne geçilebilecek, böylece siyasi, ekonomik ve askerî alanda güçlenen SSCB ve dolay›s›yla RKPb yerinden kuﬂku
duymayacak, hatta SSCB dünyada say›l› güçlerden biri hâline gelecektir. Beﬂ y›ll›k kalk›nma plan›n›n temelini, kolektifleﬂtirme siyaseti oluﬂturmuﬂtur. Çünkü plan›n amac› ülkede a¤›r sanayiyi
kurmakt›r ve bunun kurulmas›nda gerekli sermaye de büyük
oranda kolektifleﬂtirmeden temin edilecektir.
Stalin, amac›n› gerçekleﬂtirmek yolunda hiçbir engel tan›mam›ﬂt›r. Karﬂ›s›na ç›kan tüm zorluklar› ne yolla olursa olsun
aﬂmaktan geri durmam›ﬂt›r. Kolektifleﬂtirme siyasetine karﬂ›
ç›kan ve halk› bu sisteme direniﬂe davet eden Müsavatç›-milliyetçi zümreye savaﬂ ilan etti¤i gibi, RKPb s›ralar›nda dahi kendine muhalif gruplar› olabildi¤ince çabuk ama en az tepki çekecek ﬂekilde ve olabildi¤ince demokratik görünmeye çal›ﬂarak
susturma yoluna gitmiﬂtir. Yine bu sistemin baﬂar›ya ulaﬂmas›nda engel olarak gördü¤ü kolçamaklar› da ortadan kald›rmak
için gerekli tedbirleri alm›ﬂt›r.
Tüm bu tedbirlerin sonucunda 1933 y›l›nda Birinci Beﬂ Y›ll›k plan tamamlanm›ﬂ ve bunun sonucunda sanayi üretimi
Sovyetler Birli¤i genelinde ülkenin tüm üretiminin yüzde
70’lik oran›na ulaﬂm›ﬂ, sanayi alan›nda ülkedeki tüm kapitalist
unsurlar tasfiye edilmiﬂ, kolçamaklar›n s›n›f olarak tasfiye edilmesiyle de tar›m alan›ndaki tüm kapitalist unsurlar ortadan
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kald›r›lm›ﬂ ve sosyalist iktisat sistemi tar›m alan›nda hakim
güç hâline gelmiﬂtir. Ancak bunun bedeli a¤›r olmuﬂ, 19261939 tarihleri aras› yaklaﬂ›k 20 milyon Sovyet vatandaﬂ›, Stalin’in ›srarla uygulad›¤› tar›mda kolektifleﬂtirme siyasetinin sebep oldu¤u açl›ktan ölmüﬂtür. Bu say›ya, kolektifleﬂtirme siyasetine karﬂ› direndiklerinden dolay› gönderildikleri çal›ﬂma
kamplar›ndaki kötü yaﬂam koﬂullar›ndan ölenlerle kurﬂuna dizilenler de dahildir.64

64 Harriet Fast Scott-William F. Scott, The Soviet Control Structure: Capabi-
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Stalin Döneminde Kazakistan’da
Kolektifleﬂtirme ve Açl›k
Abdulvahap KARA*

Stalin döneminde sadece Kazak halk› de¤il, tüm Türk halklar› ve hatta tüm Sovyet halklar› çok büyük zulüm görmüﬂtür. Tarih boyunca, Türk halklar›n›n kaderiyle Stalin kadar oynam›ﬂ bir
baﬂka devlet adam› yoktur. Çünkü Stalin’in sürgün, tehdit, katliam, idam, çal›ﬂma kamplar›na gönderme gibi zulümlerinden, Sovyetler Birli¤i içinde yer alan bütün Türk halklar› etkilenmiﬂtir.
Stalin, kendi devrinde, Sovyetler Birli¤i d›ﬂ›ndaki tek ba¤›ms›z
Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne de tehditte bulunmuﬂ,
Bo¤azlar›n uluslar aras› statüsünün gözden geçirilmesini istemiﬂtir. Ayr›ca Kars ve Ardahan’› isteyerek Türkiye’den toprak talebinde bulunmuﬂtur. Türk dünyas›nda Stalin’in zulmünden en çok
zarar gören Türk halk› ise Kazaklard›r. Sadece Stalin’in kolektifleﬂtirme siyaseti sebebiyle, 2 milyondan fazla Kazak ve 35 milyondan fazla hayvan› k›r›lm›ﬂt›r. Bunlar çok büyük rakamlard›r.
Türk milleti olarak tarihi yapt›¤›m›z, fakat tarihi yazamad›¤›m›z ne kadar do¤ruysa, büyük haks›zl›klara maruz kald›¤›m›z,
* Doç. Dr. Abdulvahap Kara, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
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ancak bunlar› dile getirip haklar›m›z› savunamad›¤›m›z da o kadar do¤rudur. Bu durumu Türk halklar›n›n Stalin döneminde
u¤rad›¤› haks›zl›k ve zulümleri kendi halklar›na ve dünya kamuoyuna duyurmada ve anlatmadaki baﬂar›s›zl›¤›nda aç›kça görülmektedir. Yahudilerin ve özellikle Ermenilerin sözde soyk›r›m›
konusundaki çal›ﬂmalar›n› göz önüne ald›¤›m›zda, bu baﬂar›s›zl›k net bir biçimde ortaya ç›kmaktad›r.
Acaba Türk halklar›n› Stalin döneminde u¤rad›¤› soyk›r›m ve
sürgünleri biz ne kadar dünya kamuoyuna anlatabildik? Stalin dönemindeki Türk halklar›n›n u¤rad›¤› haks›zl›klar› bilim adamlar›
olarak tart›ﬂmaya açt›k m›? Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü Müdürü Say›n Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali’nin düzenledi¤i ‘Stalinizm ve Türk Dünyas›’ adl› bir sempozyum
gerçekleﬂinceye kadar hay›r. Bu sempozyumda Türk dünyas›n›n
Stalin döneminde u¤rad›¤› zulüm yirmiye yak›n bilim adam› taraf›ndan ilk defa toplu hâlde tart›ﬂma konusu yap›lmaktad›r. Bunun
daha da ileri götürülüp tüm eski Sovyet halklar› bilim adamlar›n›n
konuyu enine boyuna tart›ﬂmas›, Stalin döneminin bask› ve terörünün tüm boyutlar›yla ortaya ç›kar›lmas› için elzemdir.
Evet, Stalin’in ölümünün üzerinden bir yar›m as›r geçmiﬂ ve
Türk dünyas›na en büyük zarar› veren onun uygulamalar› hakk›nda ilk derli toplu bilimsel toplant›y› daha yeni gerçekleﬂtiriyoruz. Bu, yani tarihteki önemli olaylara duyarl›l›k, herhâlde ya al›ﬂkanl›k meselesi veya genlerle alakal› bir durum. Bu konudaki duyarl›l›¤›n nas›l olmas› gerekti¤ine dair çok çarp›c› bir örnek, bu
tebli¤imize konu olan Kazakistan’daki açl›k felaketi ile ilgilidir.
19 yaﬂ›ndaki Rus k›z› Tatyana Nevadoskaya, doktor olan babas› ile birlikte o y›llarda Almat›’dad›r. Almat› sokaklar›nda açl›ktan k›vranarak ölen insanlara ﬂahit olur. Bu insanlar›n yard›m›na koﬂmaya çal›ﬂ›r. Hatta bu trajik olaylarla ilgili duygular›n›
dile getiren uzunca ve ac›kl› bir ﬂiir de kaleme al›r. Babas›n›n görevi sona erince Rusya’ya döner. Nevadoskaya, aradan tam 57 y›l

geçtikten sonra, 1990’da Almat›’ya gelir ve 1933’de Almat›’da tuttu¤u günlü¤ü, yazd›¤› ﬂiiri ve çekti¤i resimleri Kazakistan Devlet
Arﬂivine teslim eder. Teslim ederken ﬂu notu vermeyi de ihmal
etmez: “O k›ﬂ bizim için, özellikle yerli halk için kelimelerle ifade edilemeyecek ﬂiddette bir k›ﬂ oldu. Ben çok genç ve çok hassast›m. Bu yüzden çok ac›kl› ve tüyleri diken diken edici korkunç olay›, yani açl›k ile yoklu¤u, o zamanlar zavall› ve cahil
olan halk›n durumunu düﬂünürek çok ›st›rap çektim. Kazaklar›n
bugünkü nesilleri açl›ktan ölen insanlar, çocuklar ve ihtiyarlar›,
yeryüzünden tamamen silinen ve boﬂ kalan köyleri, bozk›rda donanlar› ve hastalananlar› unutmas›nlar, diyorum.”1 ‹ﬂte duyarl›l›k budur. Nevadoskaya, bir Kazak olmamas›na ra¤men, 57 y›l
sonra, Rusya’dan hiç üﬂenmeden kalk›p Almat›’ya gelmekte ve tarihin gelecek nesillere aktar›larak ders al›nmas›n› sa¤lamak için
kendi çap›nda bir katk›y› hem de en yetkili kuruma sa¤lamaktad›r. Bu sorumluluk ve bilinç keﬂke bizim insanlar›m›zda da olsa!
Nevadoskaya’n›n ﬂahit oldu¤u olaylar, gerçekten de insanl›k tarihin en korkunç olaylar›ndan birisidir. 1920-1933 y›llar›
aras›nda suni bir ﬂekilde yarat›lan açl›k felaketi sebebiyle, Kazaklar›n % 49’›, yani 2.230.000 kiﬂi ve besi hayvanlar›n›n % 90’›
yani 36.000.000 hayvan k›r›ld›.
Bu felaket Komünist Partisinin Kazaklar› göçebe ve yar› göçebe hayattan yerleﬂik hayata geçirme karar›n›n uygulanmas›n›n
sonucudur. Tarihçi Manaﬂ Koz›bayev, bu felaketi Kazak Türklerinin tarih boyunca maruz kald›¤› felaketlerin en korkuncu ve en
›st›rap vericisi olarak nitelendirmektedir.2
Kremlin için Kazaklar›n yerleﬂik düzene geçmesi çok önemliydi. Çünkü, Kazaklar›n hemen hepsi göçebe olarak yaﬂamaktayd›. 1920’lerin sonunda 4.836.000 olan toplam Kazak nüfusu-
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1 Valeriy Mihaylov, Ul› Cutt›n Cazbalar›, Almat› 1992, s. 113-114.
2 Manaﬂ Koz›bayev-Kaydar Aldacumanov, “Kazak Dalas›na K›rg›n Kalay

Keldi?”, K›z›ldar K›rg›n›, Almat› 1993, s. 5.

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

nun sadece 600.000 bini ﬂehirlerde ve kolhozlarda yerleﬂik hayat
sürdürmekteydi. Bu durum ise Kazaklar›n Sovyet sistemine
adaptasyonunu ve kontrol alt›nda tutulmas›n› güçleﬂtiriyordu.
Kazaklar geniﬂ bozk›rlarda yüzy›llardan beri gelen bir ﬂekilde,
yayla ve k›ﬂlalar aras›nda dolaﬂarak özgür bir hayat sürmekteydi.
Sovyet rejimi onlar›n hayat›na etki edememekteydi. 1925 y›l›nda
Kazakistan Komünist Partisi Birinci Sekreterli¤ine seçilen Filip
Goloﬂçekin’in ﬂu sözleri bu durumu aç›k seçik ortaya koymaktad›r: “... (Kazak) köylerinde (avullar›nda) gerçekte Sovyet hükûmeti yok, zenginlerin yönetimi ve kabilelerin hakimiyeti var.”3
Bu sebeple Kazaklar›n Sovyetleﬂtirilmesi önem arz etmekteydi. Kazaklar üzerine araﬂt›rmalar›yla tan›nan Amerikal› araﬂt›rmac› Martha Brill Olcott, Kazak topraklar›n›n muazzam tar›m potansiyeli ve Rusya ile uzun s›n›ra sahip olmas› Kazaklar›n mutlak Sovyet kontrolüne geçmesini gerekli k›ld›¤›na iﬂaret
etmektedir.4 Böylece, Kazakistan Komünist Partisi Aral›k
1925’teki 5. Kurultay’›nda, merkezin iste¤ine paralel olarak,
Kazak köylerinin Sovyetleﬂtirilmesini kararlaﬂt›r›ld›. Zaten Stalin bu politikan›n uygulanmaya konmas› için Filip ‹sayeviç Goloﬂçekin’i Eylül 1925’te Kazakistan’da Komünist Parti Birinci
Sekreteri olarak seçtirmiﬂ bulunuyordu.
Goloﬂçekin, Kazakistan’da yeni bir Ekim ‹htilali gerçekleﬂtirece¤i iddias›yla göreve baﬂlad›. O bir konuﬂmas›nda “Köylerde
Ekim ‹htilali’nin belirtileri yok. S›n›f mücadelesi fark edilmiyor.
Yoksullar Komitesi, zenginlerin mal mülklerini devletleﬂtirme
yok ve hatta köylerde komünist olmuﬂ kimseler bile yok.”5 diyordu. Bu sebeple, Goloﬂçekin’e göre Kazak köylerinde ‘Küçük Ekim’
devrimini gerçekleﬂtirmek gerekliydi. Goloﬂçekin Kazakistan’da

uygulayaca¤› ola¤anüstü politikalar› için Stalin’den destek istemek üzere gönderdi¤i raporunda “Kazaklar›n vahﬂi kültürsüz bir
halk oldu¤unu, bozk›rda rastgele oraya buraya göç ederek yaﬂayan bu halk› bir araya toplayaca¤›n›, onlara çatal, kaﬂ›k ve b›çak
kullanmas›n›, temiz elbiseler giymesini ve evlerine pencere, baca

3 “Sovetskaya Step’”, 4.12.1925’den naklen Mihaylov, age., s. 60.
4 Martha Brill Olcott, The Kazakhs, Stanford University, Hoover Instituti-

on Press, 1987, s. 166.
5 Manaﬂ Koz›bayev, “Goloﬂçekin, Sayasiy Portret”, Navbet, Almat› 1990, s.74.
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takmas›n› ö¤retece¤ini” yazd›. Stalin ona tam destek verdi.6
Böylece Kazakistan’da uygulayaca¤› ola¤anüstü politikalara
destek alan Goloﬂçekin, Kazakistan’daki Ekim ‹htilali’ni zenginlerin
mal mülklerini devletleﬂtirmeyle baﬂlataca¤›n› ilan etti.7 Kazak Komünist Partisinin 15-23 Kas›m 1927 tarihindeki 6. Kurultay’›nda
Kazak zenginlerinin mallar›n›n devletleﬂtirilmesi kabul edildi. Ancak, bu karar› Stalin bilinmeyen bir sebeple dokuz ayl›k gecikmeyle onaylad› ve devletleﬂtirilmenin 20 Eylül’de baﬂlay›p 1 Kas›m’da
bitirilmesini istedi.8 Komünist Partinin karar›na göre, 400’den fazla iri baﬂ hayvan› olanlar zengin say›lacakt›. Böyle varl›¤a sahip
olanlar göçebe bölgelerde 700, yar› göçebe bölgelerde 300 ve yerleﬂik bölgelerde 150 olarak tespit edildi. Uygulamada bu tespitlerde
baz› hatalar oldu¤u görüldü ve 696 zengin mal› devletleﬂtirildi. 619
aile yerinden ve yurdundan edildi. Bu esnada 146.000 hayvan devletleﬂtirildi.9 Rakamlardan anlaﬂ›ld›¤› üzere, Kazakistan’da o dönemde 40 milyon civar›nda besi hayvan› oldu¤u da göz önüne al›n›rsa, devletleﬂtirmenin kapsam› pek büyük de¤ildir. Ancak bu uygulaman›n ülkedeki olumsuz etkileri çok büyük oldu.
Devletleﬂtirmeden yoksullar ne maddi ve ne de manevi olarak
hiçbir ﬂey kazanmad›lar. Aksine yoksul köyler daha da fakirleﬂmesine ve hayvan say›s›n›n daha da azalmas›na sebep oldu. Halk›n Sovyet rejimine olan inanc› zay›flad›. Ancak, bu uygulama kolektifleﬂ6 Manaﬂ Koz›bayev, age., s. 74.
7 Manaﬂ Koz›bayev, age., s. 76.
8 Talas Omarbekov, 20- 30- C›ldardag› Kazakstan Kasireti, Almat› 1997, s.94.
9 Kazak Tarihi Oçerkter, Almat› 1994, s. 321.

187

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

tirmenin baﬂlang›c›n› teﬂkil etti. Devletleﬂtirme s›ras›nda elde edilen
tecrübelerden, kolektifleﬂtirme uygulamas›nda yararlan›ld›.10
Kazakistan’da avullar›n yo¤un bir biçimde kolektifleﬂtirilmesi, Stalin’in Kas›m 1929’da yay›mlanan ‘Büyük De¤iﬂim Y›l›’ isimli makalesiyle baﬂlad›. Stalin makalesinde, çok say›daki köylünün
kitleler hâlinde kolhozlarda güç biriktirmesinin ard›ndan köylerde büyük iﬂlerin baﬂar›laca¤›na iﬂaret ediyordu.11
Kazakistan Komünist Partisi 6 Kas›m 1929’da Kazaklar›n yerleﬂik düzene geçirilmesi konusunu görüﬂmek üzere topland›. Bu
toplant›n›n sonunda, 1929-1930 y›llar›nda göçebe Kazak ailelerinin % 12’sinin yerleﬂik düzene geçirilip kolektifleﬂtirilmesi kararlaﬂt›r›ld›. 1929’da Kazakistan’da 708.000 bin aile göçebe hayat yaﬂamaktayd›. Bunun % 12’si 84 bin aileye tekabül ediyordu. Ayr›ca, kararda yerleﬂik düzene geçirmenin önemli hedeflerinden birinin Kazaklar›n millî gelenek ve görenekleriyle yaﬂam tarz›n› de¤iﬂtirmek oldu¤u da ifade edildi. Kararda, Kazaklar›n bu hayat
tarz›yla sosyalist düzene uyum sa¤lamayaca¤› da belirtildi.12
Böylece, Kazaklar›n göçebe hayat›, sosyalizm ile karﬂ› karﬂ›ya getirildi. Bununla toplumda, geleneksel hayata karﬂ› düﬂmanca bir tutum oluﬂturulmaya çal›ﬂ›ld›. Göçebe hayat vahﬂilik, cehalet ve kültürel gerilik olarak nitelendirildi.13
SSCB Komünist Partisi, Birlik içinde yap›lacak kolektifleﬂtirme çal›ﬂmalar›n› üç bölgeye ay›rd›. 1. bölge 1931 bahar›na kadar,
2. bölge 1932 bahar›na ve 3. bölge 1933 y›l›n›n sonuna kadar tamamen kolektifleﬂtirilecekti. Kazakistan’›n tar›mla u¤raﬂan kesimleri ikinci grupta, kalan kesimleri ise Sovyetlerin geri kalm›ﬂ
do¤u, kuzey ve Sibirya bölgeleriyle birlikte üçüncü gruba dahil
edilmiﬂti.14 Kazakistan Komünist Partisi kolektifleﬂtirme konu-

sundaki karar› mahalli idarelere 1930 Mart›nda gönderdi. Ancak,
kolektifleﬂtirme çal›ﬂmalar› baz› mahalli idareciler Ocak-ﬁubat

10 Omarbekov, age., s. 103-104.
11 Olcott, age., s. 180.
12 Omarbekov, age., s. 223-224.
13 Omarbekov, age., s. 223-224.

188

aylar›nda baﬂlatm›ﬂ bulunmaktayd›.15
Moskova, Kazakistan’daki kolektifleﬂtirme çal›ﬂmalar› için bütçeden 1.400.000 ruble ödenek ay›rd›. Kazakistan Halk Komiserleri
Meclisi 8 Mart 1930’da yerleﬂik hayata geçen Kazaklar›n oluﬂturdu¤u kolhozlara ev ve hayvanlara bar›nak yapmak üzere 8 y›l vadeli
faizsiz kredi verilmesini kararlaﬂt›rd›.16 Sovyetler Birli¤i’nin di¤er
bölgelerine göre çok h›zl› bir biçimde uygulamaya konan kolektifleﬂtirme ilk aylar›ndan itibaren büyük kay›plara sebep oldu. Daha
1930 y›l›n›n bahar›nda Kazakistan’daki besi hayvanlar›n›n % 50’sinin telef oldu¤u görüldü. Bunda kolektifleﬂtirmenin yan› s›ra,
1928-1929 y›l›nda merkeze et ve tah›l ürünlerini haddinden fazla
sevk edilmesi ve devletleﬂtirmenin uygulamas›n›n da rolü vard›.17
Ancak bu kay›plar› Goloﬂçekin hiç umursamad›. Çünkü, ona
göre, bu gayet normaldi. Göçebe bir halk›n sosyalizm yoluyla
kalk›nmas› kurbans›z olamazd›.18 Ancak, Kazaklar›n sosyalist
modelde kalk›nma için verdi¤i kurban haddinden fazlayd›. 1930
14 Omarbekov, age., s. 223-224.
15 Omarbekov, age., s. 226.
16 Omarbekov, age., s. 226.
17 Omerbekov, age., s. 250-251.
18 Sovetskaya Step’, 01.09.1931’den naklen Manaﬂ Koz›bayev, “Goloﬂçekin,

Sayasiy Portret”, Navbet, Almat› 1990, s. 79. Kazakistan komünistleri içinde Goloﬂçekin’e karﬂ› ç›kanlar oldu. Örne¤in, Kazakistan KP’nin önde gelen simalar›ndan S. Segizbayev, ﬂunlar› söyledi: “Biz her ﬂeyden önce, proleterya diktatörlü¤ünde, bir sosyo-ekonomik modelden bir di¤erine, örne¤in, göçebe hayattan yerleﬂik hayata geçiﬂ sürecinde kurbans›z olmaz
ﬂeklindeki siyaseten yanl›ﬂ olan fikre engel olmal›y›z.” VI Plenum Kazahskogo Kraykoma VKP (b), Stenotçet, s. 333’den naklen Koz›bayev, age., s.
79. Goloﬂçekin’e muhalefet edenler ﬂiddetle cezaland›r›ld›lar. Onlara çeﬂitli suçlamalar yap›ld›. Ayr›ca 1929-1931 y›llar›nda Goloﬂçekin’in uygulamalar›na karﬂ› 372 isyan yap›ld›. Bunlara yaklaﬂ›k 80.000 kiﬂi kat›ld›. ‹syan neticesinde bir çok kiﬂi öldü. Bir çok kiﬂi Kazakistan d›ﬂ›na göç etti.
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y›l›ndan baﬂlay›p 1933 y›l›na kadar süren kolektifleﬂtirme sebebiyle, Kazaklar›n geleneksel göçebe hayat› alt üst oldu. Sovyet
yönetimi kendi ekonomik düzenini kurmak için, yerel özellikleri dikkate almadan uygulamaya koymaya çal›ﬂt›¤› de¤iﬂiklikler,
geleneksel hayvanc›l›k sistemini çökertti.19
Böylece, ülkedeki yaklaﬂ›k 40 milyon hayvan›n neredeyse tamam›na yak›n›, 36 milyonu telef oldu. Bununla birlikte hayvanlar› müsadere edilerek kolektif kamplar›na toplanan Kazaklara yeterli bar›nak ve g›da temin edilemedi. Gerekli tar›m aletleri ve gereçleri, daha da önemlisi ekilebilir tar›m alanlar› sa¤lanamad›. Kolektif kamplara direnen Kazaklar ise yerini yurdunu terk etmek
zorunda kald›. Bunlar›n bir k›sm› Kazakistan içinde kal›rken, kalan k›sm› Özbekistan, Rusya, Sibirya, Türkmenistan, K›rg›zistan
ve Çin gibi komﬂu ülkelere geçmek zorunda kald›. Yoksullaﬂan,
hayvanc›l›k ve tar›m yapma olanaklar›n› kaybeden Kazaklar aras›nda açl›k ve hastal›k baﬂ gösterdi. Özellikle çocuk ölümleri yayg›nlaﬂt›. Demiryollar› ve büyük yerleﬂim birimlerinin çevreleri
yard›m bekleyen Kazaklarla doldu taﬂt›. Ancak bunlar›n büyük
bir ço¤unlu¤u hiçbir yerden yard›m göremedi ve açl›ktan k›r›ld›.
Bu felakette ne kadar Kazak’›n k›r›ld›¤› konusunda son y›llara kadar, 2 milyon ile 4 milyon aras›nda çeﬂitli rakamlar telaffuz
edildi. Bu konuda net bir rakam söylemek mümkün de¤ildi.
Çünkü, Sovyet döneminde açl›k felaketinin araﬂt›r›lmas› ve yay›mlanmas› yasak oldu¤undan, araﬂt›rmac›lar bu konudaki Sovyet belge ve bilgilerine ulaﬂamad›lar.
Kazakistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›ndan sonra, arﬂivler
aç›ld› ve bu konudaki belge ve bilgilere ulaﬂ›ld›. Bu konuda
araﬂt›rmalar yapan Prof. Dr. Talas Omarbekov, 1997’de arﬂiv

belgelerine dayal› olarak yay›mlad›¤› çal›ﬂmas›nda, insan kayb›
konusundaki tart›ﬂmalara son noktay› koydu. Çal›ﬂmas›nda Kazakistan Tar›m ve Hayvanc›l›k ‹statistik Dairesinin her y›l›n
Haziran ay›nda haz›rlad›¤› raporlar› kullanan Omarbekov, bu
kayb› 2.230.300 olarak tespit etti.20
2.230.300 rakam› Kazaklar için muazzam bir kay›pt›r. O zamanki nüfusun % 49’una yani yar›s›na tekabül etmektedir. Kazak
yazar Smagul Eluvbayev, bu kay›plar olmam›ﬂ olsayd›, 1897’de
Çarl›k devrinde yap›lan nüfus say›m›nda 4.084.000 olan Kazaklar›n 1990’larda 32 milyon civar›nda olaca¤›n›, oysa nüfusun 10
milyonda kald›¤›n› söylemektedir.21
Prof. Dr. Mehmet Saray, Kazaklar›n Stalin dönemindeki suni
açl›k felaketindeki kay›plar› için ﬂunu söylemektedir: “Bir taraftan
sosyalist bir ekonomi düzeni oluﬂturmak, di¤er taraftan da geleneksel Kazak toplumunu yok etmek için planlanan bu operasyonda yap›lan hatalar ve ihtimaller o kadar çok ve aç›k idi ki, bunlar›
insan›n havsalas›n›n kabul etmesi mümkün de¤ildir. Halk›na eﬂitlik ve iyi gelecek vaat eden bir rejimin yöneticileri vatandaﬂ› olan
insanlara bu kadar ac›mas›z ve kaba nas›l davranabilir?”22
Gerçekten de Kazakistan’daki soyk›r›m›n uygulan›ﬂ› ve boyutlar› insan akl›n›n almayaca¤› bir korkunçluktad›r. Moskova’da Stalin gibi zalim bir diktatör bulunsa bile, böyle bir politikan›n Kazakistan’da uygulanabilmesi için Kazakistan’da da en az
Stalin kadar ac›mas›z birinin olmas› gerekirdi. ‹ﬂte böyle bir görev için Stalin’in buldu¤u parti yetkilisi Goloﬂçekin’dir. Gerçekten de o bu iﬂi en iyi yapabilecek kapasitededir. Sovyet devriminin baﬂ›ndan beri Lenin ve Stalin gibi Bolﬂevik liderlerin sad›k takipçisi olan Goloﬂçekin çevresinde merhametsizli¤iyle tan›nan

1930’un baﬂlar›ndan 1931’in sonuna kadar Kazakistan’dan 281.320 aile
göç etti. Manaﬂ Koz›bayev, Tarih Zerdesi, Almat› 1998, s. 225-226.
19 Abdul Kayyum Kesici, Dün Bugün ve Hedefteki Kazakistan, ‹stanbul
2003, s.208.
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20 Omarbekov, age., s. 303-314.
21 Smagul Elüvbayev, “Navbet”, Navbet, Almat› 1990, s. 10-11.
22 Mehmet Saray, Kazak Türkleri Tarihi “Kazaklar›n Uyan›ﬂ›”, ‹stanbul

1993, s. 99.

191

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

biriydi. Rus yazar› ‹gor Nepein, ac›mas›zl›¤›n Goloﬂçekin’in kan›na iﬂlemiﬂ oldu¤unu söylemektedir.23
Onun ac›mas›zl›¤›n›n boyutlar›n›, Çarl›¤›n son hanedan› Romanovlar›n öldürülmesi olay›ndan aç›kça görmek mümkündür.
Goloﬂçekin, 17 Temmuz 1918’de hanedan mensuplar›n›n Ural’da
hunharca öldürülmesinin baﬂ sorumlusuydu. K›z›l Ordu’nun Ural
Bölgesi Askeri Komiseri olan Goloﬂçekin katliam emrini verdi. Ancak, hanedan›n öldürülerek mezara gömülmesi onu tatmin etmedi.
Cesetleri mezardan ç›kartt›rarak parçalatt› ve benzin dökerek yakt›rd›. Ayr›ca, olaylar›n kan›t› olmak üzere, Moskava’ya giderken hanedan mensuplar›n›n kesik baﬂlar›n› yan›nda götürüyordu.24
Y. Atlantov, Goloﬂçekin’in entellektüel düﬂünceye sahip biri
olmad›¤›n›, en büyük özelli¤inin tepeden verilen emirleri harfiyen yerine getirmek oldu¤unu söylemektedir.25 ‹ﬂte böyle hem
ac›mas›z ve hem de mükemmel bir ast olma özelliklerine sahip
olan Goloﬂçekin, Stalin için Kazakistan’daki en korkunç politikalar› uygulatmak biçilmiﬂ kaftand›. Ancak Goloﬂçekin’in kendisi
de, u¤runa ellerini milyonlar›n kan›na bulad›¤› Stalin’in kurbanlar› aras›nda yer almaktan kurtulamad›. Uluslar aras› emperyalizmin hesab›na casusluk yapmakla suçlanarak 28 Ekim 1941’de
Kuyb›ﬂev’de kurﬂuna dizildi.26
Sonuç olarak, Stalin’in kolektifleﬂtirme uygulamas›nda, Kazaklar millî tarihlerinin en a¤›r felaketlerinden birine u¤ram›ﬂt›r. Uçsuz bucaks›z bozk›rlarda at üstünde Moskova’n›n sosyalist ideolojilerini umursamaz bir biçimde göçebe yaﬂam süren
Kazaklar›, kolektifleﬂtirme yoluyla yerleﬂik hayata geçirmek ve
böylece Moskova’n›n üstünlü¤üne boyun e¤dirmek u¤runa, yar›ya yak›n›n› Stalin katletmiﬂtir.
23 Mihaylov, age., s. 51.
24 Mihaylov, age., s. 56-57; Robert H. Williams, “The End of the Roma-

noffs: Nicholas, Alexandra and Their Children”, The Journal of Historical
Review, January 1957, vol. 10, Nu. 2, s. 149-158.
25 Koz›bayev, Navbet, s. 66.
26 Koz›bayev, age., s. 82.

Sürgünler
Stalin Döneminde Sürgünler
Kemal ÖZCAN*

20. yüzy›l›n süper güçlerinden birisi olarak tarihe geçen
Sovyetler Birli¤i, bu yüzy›l›n sonuna do¤ru varl›¤›n› devam ettiremeyerek da¤›ld›. Bünyesinde çok uluslu bir yap› bar›nd›ran
bu devlet, yaklaﬂ›k 70 y›l süren devr-i hakimiyetini bask›ya dayal›, insanlar› gözetim alt›nda tutan ve onlara güvenmeyen, ülkeyi tüm dünyaya kapatan bir yönetim anlay›ﬂ›yla geçirdi. Bu
yönetim tarz› bilhassa devletin kurucusu Lenin’in ölümünden
sonra hakimiyete geçen Stalin zaman›nda doruk noktas›na
ulaﬂt›. Onun döneminde devlet organlar› taraf›ndan kelimenin
tam anlam›yla bir kitle terörü uyguland›. 1937-38 y›llar›nda ülkedeki ayd›nlara yönelik imha operasyonu yap›ld›, hemen her
millete mensup ayd›nlar ya katledildi veya Sibirya’ya sürüldü.
Bunun yan›nda Stalin kendine rakip olarak gördü¤ü siyasileri
de birer birer ortadan kald›rd›. Onun bu ihtiras› ülkede daha
büyük k›y›mlara sanki bir haz›rl›kt›. Nitekim II. Dünya Savaﬂ›’n›n baﬂlamas›ndan yaklaﬂ›k iki y›l sonra Stalin’in emri ile ül* Dr. Kemal Özcan, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.

192

193

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

kede yaﬂayan baz› topluluklar uzun y›llard›r yaﬂad›klar› topraklardan topluca sürgün edildiler.
Ne var ki Sovyetler Birli¤i, kuruluﬂundan da¤›lma sürecine
girdi¤i 1980’li y›llar›n sonuna kadar ülkede uygulam›ﬂ oldu¤u kat› kapal›l›k siyaseti neticesinde içerisinde meydana gelen bir çok
olaydan dünya kamuoyunun bihaber kalmas›n› sa¤lam›ﬂt›. Yani
yukar›da bahsedilen hadiselerin bir ço¤u dünya kamuoyu taraf›ndan çok daha sonra duyulmuﬂtu. Ancak 1980’li y›llar›n sonlar›na
do¤ru bu devletin uygulamaya baﬂlad›¤› glastnost (aç›kl›k) ve perestroyka (yeniden yap›lanma) politikalar› ile birlikte Sovyetler
Birli¤i kap›lar›n› dünyaya açmak zorunda kalm›ﬂt›. Bunun bir sonucu olarak da y›llard›r gizli kalan bir tak›m gerçekler dünyan›n
gözleri önüne serilmiﬂti. Özellikle Sovyet gizli arﬂivlerinin araﬂt›rmac›lar›n hizmetine sunulmas›, bu bilinmeyenlerin üzerindeki
perdelerin kald›r›lmas›nda son derece etkili olmuﬂtur.
Arﬂiv belgeleri üzerinde yap›lan çeﬂitli araﬂt›rmalar neticesinde 70 y›ll›k Sovyet tarihinin oldukça çarp›c› geliﬂmelere sahne oldu¤u görülmüﬂtür. Bilhassa 1940-50 döneminde ülke içerisinde
meydana gelen toplu göç ve sürgün hadiseleri, araﬂt›r›lmas› elzem konular aras›nda yer alm›ﬂt›r. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›l›ﬂ›na
kadar sürgün edilen topluluklar hakk›nda yeterli bilgiye sahip
olunamamas›, Stalin döneminde cereyan eden bu olaylar›n objektif bir ﬂekilde kamuoyuna aksettirilmesini, bu hadiselerin tarihî sonuçlar›n›n ortaya ç›kar›lmas›n› mümkün k›lmam›ﬂt›.
Gerçekten de yak›n zamana kadar, Sovyet tarihçili¤inde bu
mesele üzerinde temel bilimsel çal›ﬂmalar mevcut de¤ildi. Olmas› da beklenemezdi, çünkü o dönemde sürgün edilen topluluklardan bahsedilmesi dahi büyük suç say›l›yordu. Konuyla
ilgili resmî belgeler büyük bir gizlilik alt›nda sakl› tutuluyordu. Bir tak›m üst düzey devlet yetkilileri dahi bu belgeleri görme ﬂans›na sahip de¤ildi. Bu konudaki bilimsel yay›nlar esas
olarak 1989 y›l›ndan itibaren ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bun-

lar aras›nda ilk s›rada N. F. Bugay1 ile V. N. Zemskov’un2
SSCB’de sürgün edilen topluluklar›n meseleleri ve “özel sürgünlerin” trajik kaderlerini tafsilatl› bir ﬂekilde araﬂt›ran çal›ﬂmalar›n› belirtmemiz gerekir. Ayr›ca N. F. Pavlova’n›n Sovyet
arﬂivlerinde yer alan sürgün ile ilgili belgeleri tan›tan makale-
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si3 de bu konunun araﬂt›r›lmas›nda kullan›lan önemli yol göstericilerden olmuﬂtur. 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda kaleme al›nan ve
Stalin zaman›nda sürgüne maruz kalan K›r›m Türklerinin dram›n›, hayatta kalma ve vatanlar›na dönme mücadelesine anlatan 4 ciltlik çal›ﬂma4 da bu mevzunun en önemli kaynak eserlerinden biridir. Bat›’da ise Aleksandr Nekriç taraf›ndan yaz›lan Nakazann›ye Narod› (Punished People)5 adl› kitap bu konudaki neredeyse tek çal›ﬂma olmuﬂtur.
1 N. F. Bugay, “Za Çto Pereselyali Narod›”, Agitator, Moskova, 11 Haziran

1989, s. 22-25; “Deportatsiya: Beriya Doklad›vayet Stalinu”, hzl. N. F.
Bugay, Kommunist, Nu. 3, Moskva, 1991, s. 101-112; “Pogrujen› v Eﬂelon› i Otpravlen› k Mectam Poselenii...”, hzl. N. F. Bugay, ‹storiya SSSR,
Nu. 1, 1991, s. 143-160; “40-50-e God›: Posledstviya Deportatsii Narodov”, hzl. N. F. Bugay, ‹storiya SSSR, Nu. 1, Moskva 1992, s. 122143; “Deportatsiya”, Politiçeski Sobesednik, Nu. 6, Minsk 1990, s. 39-41;
“K Voprosu o Deportatsii Narodov SSSR v 30-40-h godah”, ‹storiya SSSR,
Nu. 6, 1989, s. 135-144.
2 V. N. Zemskov, “Massovoye Osvobojdeniye Spetsposelentsev i Ss›ln›h

(1954-1960 gg.)”, Sotsis, Nu. 1, Moskva, 1991, s. 5-26; “Spetsposelents›”, Sotsis, Nu. 11, Moskva 1990, s. 3-17.
3 T. F. Pavlova, “Dokument› TsGAOR SSSR po ‹storii Deportatsii Naradov

v 40-50-›ye God›”, Deportatsii Naradov SSSR (1930-e-1950-e god›): Material› k Serii “Narod› i Kul’tur›”, XV/1, RAN ‹nstitut Etnologii i Antropologii, Moskva 1992, s. 7-28.
4 M. N. Gubo¤lu-S. M. Çervonnaya, Kr›mskotatarskoye Natsional’noye Dvi-

jeniye, C. I-IV, Rossiyskaya Akademiya Nauk, Tsentr po ‹zuçeniyu Mejnatsional’nih Otnoﬂenii, ‹nstitut Etnologii i Antropologii im. N. N. Mikluho-Maklaya, Moskva 1992.
5 A. Nekriç, Nakazann›ye Narod›, Hronika, New-York 1978.
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Konunun bibliyografik temellerini teﬂkil eden baz› çal›ﬂmalardan bahsettikten sonra Stalin döneminde yaﬂanan bu trajik
olaylara göz atabiliriz. Her ﬂeyden önce belirtmek gerekir ki, bu
çal›ﬂman›n amac› ﬂimdiye kadar yay›mlanan Sovyet arﬂiv belgelerine ve bu belgelere istinaden yap›lan çal›ﬂmalara dayanarak Sovyetler Birli¤i’nde 1940-1950 y›llar›nda yaﬂanan “sürgün” gerçe¤ine dikkat çekmektir. Stalin’in Sovyet s›n›rlar› içerisinde bulunup
stratejik öneme sahip olan, ancak üzerlerinde genellikle gayr-i
Slav unsurlar›n yaﬂad›¤› bölgeleri boﬂaltarak Slav ahaliyi buralara yerleﬂtirmek suretiyle Ruslaﬂt›rma ve güvenlik alt›na alma düﬂüncesinde olmas›, bir çok toplulu¤un kaderine tesir etmiﬂtir. Bu
bölgelerde yaﬂayan milyonlarca insan, hayvan ve yük taﬂ›nan
tren katarlar›na doldurularak vatanlar›ndan çok uzaklara, Sovyetler Birli¤i’nin hayat ﬂartlar›n›n son derece a¤›r bölgelerine, çal›ﬂma kamplar›na ve maden ocaklar›na sürgün edilmiﬂlerdir.
Belirtilen dönem içerisinde sürgüne maruz kalan ilk toplulu¤un Volga Nehri k›y›lar›nda yaﬂayan Almanlar oldu¤u görülmektedir. Bunlar Çarl›k Rusyas› zaman›nda Rusya’y› medeni bir ülke
hâline dönüﬂtürmeleri için getirilen Almanlar›n torunlar›yd›. 28
A¤ustos 1941’de Yüksek Sovyet Prezidyumunun kabul etti¤i bir
kararnameye istinaden sürülen bu toplulu¤un, II. Dünya Savaﬂ›
s›ras›nda Alman ordular›na yard›m ve yatakl›k yapt›¤› iddia edilmiﬂti. Kararnamede ayr›ca sürgünlerin yeni yerleﬂim bölgeleri
Novosibirsk ve Omsk civar›, Altay diyar›, Kazakistan ve di¤er
komﬂu yöreler olarak belirtilmiﬂ, sahip olduklar› idari yap› ise, 7
Eylül 1941’de yay›mlanan özel bir kanun ile de¤iﬂtirilerek, ﬂehirleri Rusya Federasyonu’na ba¤l› Saratovsk ile Stalingrad bölgeleri aras›nda taksim edilmiﬂti.6
II. Dünya Savaﬂ›’n›n Sovyet topraklar›nda ﬂiddetli bir ﬂekilde devam etmesi, muhtemelen bu sürgün operasyonlar›n›n da-

ha süratli cereyan etmesini önlemiﬂti. Nitekim Almanlar›n sürgününün ard›ndan ikinci operasyon ancak iki y›l sonra gerçekleﬂmiﬂti. Ancak bu sefer Kafkasya’da yaﬂayan Müslüman ve
Türk topluluklar›n k›sa aral›klarla peﬂ peﬂe topraklar›ndan ç›kar›ld›klar›na ﬂahit olmaktay›z. 28 Ekim 1943 tarihinde yine
Yüksek Sovyet Prezidyumu taraf›ndan kabul edilen bir kararname ile Kalm›klar topluca sürgüne gönderildi. Dönemin ‹ç ‹ﬂleri
Bakan› L. Beriya taraf›ndan 2 Ocak 1944’te operasyonun tamamland›¤›n› bildirmek üzere Stalin’e gönderilen bir raporda,
sürgüne gönderilen Kalm›klar›n toplam mevcudunun 93.139
kiﬂiden ibaret oldu¤u ve bunlar›n Altay, Krosnayar, Omsk ve
Novosibirsk bölgelerine gönderildi¤i belirtilmektedir.7 Bu operasyonun üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden 2 Kas›m
1943’te, toplam 69.267 Karaçay Türkü yaﬂad›klar› topraklardan
ç›kart›larak Karaçay Özerk bölgesi ortadan kald›r›lm›ﬂt›.8 Savaﬂ
s›ras›nda Almanlarla iﬂ birli¤i yapt›klar› ileri sürülen bu toplulu¤a mensup erkek nüfusun büyük ço¤unlu¤unun sürgün s›ras›nda K›z›l Ordu saflar›nda bulunuyor olmas›, sürgün için ortaya at›lan iddian›n as›ls›z oldu¤unun bir göstergesidir.9
Alman iﬂgaline u¤ramam›ﬂ olan Çeçen-‹nguﬂ halk›n›n yaﬂad›¤› topraklarda, halk›n büyük k›sm› Sovyetler Birli¤i’nde K›z›l
Ordu Günü olarak kutlanan 28 ﬁubat 1944 günü e¤lenmek üzere köy meclisi binas›na gitmiﬂlerdi. Ancak Yüksek Sovyet Prezidyumu taraf›ndan bu halk›n da sürgüne gönderilmesi talimat› alan
K›z›l Ordu askerleri, kendileri için bayram olan bu günde ellerinde silahlarla yaklaﬂ›k 500 bin Çeçen-‹nguﬂu tren katarlar›na bindirerek Kazakistan ve K›rg›zistan’a göndermiﬂlerdi.10 Beriya 24

6 “Pogrujen› v Eﬂelon› i Otpravlen› k Mectam Poselenii...”, hzl. N. F. Bu-

gay, ‹storiya SSSR, Nu. 1, 1991, s. 144.
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7 “Deportatsiya: Beriya Doklad›vayet Stalinu”, hzl. N. F. Bugay, Kommu-

nist, Nu. 3, Moskva, 1991, s. 102.
8 “Pogrujen›...”, s. 145.
9 Nekriç, age., s. 45.
10 Nekriç, age., s. 57-58.
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ﬁubat 1944’te Stalin’e gönderdi¤i bir telgraf ile Almanlarla iﬂ birli¤i yapt›¤›n› iddia etti¤i Balkarlar›n da sürgün edilmeleri için
izin istemiﬂti. Stalin gerekli müsaadeyi vererek Balkarlar›n da
sürgün edilmesini onaylam›ﬂt›. Beriya’n›n Stalin’e gönderdi¤i 11
Mart 1944 tarihli telgraftan anlaﬂ›ld›¤› üzere, 9 Mart 1944 itibar›yla sona eren sürgün operasyonu neticesinde 37.103 Balkar
Türkü de Kazakistan ve K›rg›zistan’a sürgün edilmiﬂti.11
Sovyet K›z›l Ordu birliklerinin Almanlar karﬂ›s›nda sürekli
zaferler elde etmesi ve iﬂgal alt›ndaki bölgelerin yeniden Sovyet
hakimiyeti al›nmas›ndan sonra, kurtar›lan bölgede hemen bir
“temizlik” harekât›n›n baﬂlad›¤› görülmektedir. Nitekim K›r›m’›n
da Alman iﬂgalinden kurtar›lmas›n›n hemen akabinde, Beriya’n›n
göndermiﬂ oldu¤u bir rapor üzerine Stalin’in “K›r›m’›n anti-Sovyet unsurlardan temizlenmesi” yönündeki direktifi ile, önce Almanlar ile iﬂ birli¤i yapt›¤› tespit edilen kiﬂiler tutuklanm›ﬂt›. Ard›ndan bölgede yaﬂayan toplam 238.500 K›r›m Türkü 18 May›s
1944’te sürgün edilerek Özbekistan ile di¤er bölgelere gönderildi. K›r›m Türklerinin sürgününün ard›ndan, yine K›r›m’da yaﬂayan 12.422 Bulgar, 15.040 Rum, 9621 Ermeni, 1119 Alman ve
di¤er milletlere mensup 3652 kiﬂi sürgün edilmiﬂtir.12
Bu s›ralarda Türkiye’de de enteresan geliﬂmeler meydana gelmiﬂti. K›r›m Türklerinin sürgününden iki hafta önce, 3 May›s
1944’te, Türkiye’de baz› milliyetçi ayd›n ve siyaset adam› “Turanc›l›k” suçlamalar›yla tutuklanm›ﬂlard›. Bu kiﬂiler “D›ﬂ Türkler” olarak ifade ettikleri Türkiye d›ﬂ›nda, özellikle Sovyetler Birli¤i ve Çin’de yaﬂayan Türklerin içinde bulunduklar› zor ﬂartlardan kurtulmalar› için fikir platformunda mücadele ediyorlard›.

Ancak onlar›n bu çabalar› dönemin hükûmeti taraf›ndan suç telakki edilmiﬂ ve bu fikre mensup birçok ilim, siyaset ve fikir adam› tutuklanarak cezaevlerine gönderilmiﬂtir. D›ﬂ dünyadaki geliﬂmeleri yak›ndan takip etti¤i bilinen Stalin’in de Türkiye’de
meydana gelen bu geliﬂmelerden sonra, ülkesindeki Türk ve
Müslüman topluluklara uygulanan bask› hareketlerine karﬂ› herhangi bir tepki gelmeyece¤ini kestirmesi zor de¤ildir.
Sovyet hükûmetinin bu dönemde uygulad›¤› sürgün politikas›n›n sadece Almanlarla iﬂ birli¤i yapt›¤›n› iddia etti¤i topluluklara karﬂ› de¤il, dinî bir tak›m gruplara yönelik oldu¤u da görülmektedir. A¤ustos 1944’te Orlov, Voronej ve Ryazan bölgelerinden 1448 kiﬂi “Gerçek Ortodoks Hristiyanlar›” teﬂkilat›na
mensup olduklar› gerekçesiyle Altay, Krosnoyar, Tomsk ve Tümen bölgelerine sürgün edildikleri görülmektedir.13
Sürgün operasyonunun son hedefi, Türkiye s›n›r›nda yaﬂayan Ah›ska Türkleri olmuﬂtu. Stalin, II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda
Türkiye ile muhtemel bir savaﬂ durumunda, buradaki Türklerin
Türkiye taraf›n› tutaca¤›n› düﬂünerek stratejik bir yerde bulunan
bu halk›n da topluca sürülmelerine karar vermiﬂti. 14 Kas›m
1944 gecesi bütün Ah›ska Türkleri zorla topraklar›ndan ç›kar›larak Özbekistan, Kazakistan ve K›rg›zistan’a gönderildiler. Daha
önce Alman iﬂgaline u¤ramayan ve Almanlarla hiçbir münasebeti bulunmayan Ah›ska Türkleri hakk›nda yap›lan propagandalarda, onlar›n “halk düﬂman›” oldu¤u vurgulanm›ﬂt›. Sürgüne gönderilen Ah›ska Türklerinin say›s›, 28 Kas›m 1944’te Beriya taraf›ndan aç›klanan rapora göre 91.095, Ah›ska Türklerinin verdi¤i
rakamlara göre ise 150-200 bin kiﬂi civar›ndad›r.14
Sovyetler Birli¤i NKVD Özel Göç ﬁubesinin Ekim 1946’da
haz›rlam›ﬂ oldu¤u bir raporda, sürgüne gönderilenlerin toplam

11 “Pogrujen›…”, s. 150; “Deportatsiya…”, s. 105.
12 K›r›m Türklerinin sürgünü hakk›nda daha geniﬂ bilgi için bk. Kemal Öz-

can, “K›r›m Türklerinin Sürgünü”, Türkler, C. XX, Ankara 2002, s. 205221; Kemal Özcan, Vatana Dönüﬂ, K›r›m Türklerinin Sürgünü ve Millî Mücadele Hareketi (1944-1991), Tarih ve Tabiat Vakf›, ‹stanbul 2002.
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13 “Pogrujen›…”, s. 105.
14 B. Z. Avﬂar-Z. S. Tunçalp, Ah›ska Türkleri, TBMM Kültür Sanat ve Yay›n

Kurulu Yay›nlar›, Ankara 1995, s. 22-24; K. Aslan, Ah›ska Türkleri, Ah›ska Türkleri Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i, Ankara 1995, s. 8.
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mevcudunun 2.463.940 kiﬂi oldu¤u, bunlar›n 829.084’ünü kad›n, 979.182’sini ise çocuklar›n oluﬂturdu¤u belirtilmektedir. Erkeklerin nüfusu ise 655.674 kiﬂidir.15 Bir baﬂka tespite göre ise
toplam sürgün say›s› 3.332.580 kiﬂidir.16 Görüldü¤ü gibi büyük
ço¤unlu¤u Almanlarla iﬂ birli¤i yapt›klar› gerekçesiyle sürgün
edilenlerin - birinci rapora istinaden - 1.808.266 kiﬂisi kad›n ve
çocuklardan ibarettir. Bu durumda göstermektedir ki, sürgün politikas›n›n as›l sebeplerinin ileri sürülenlerden çok daha farkl› oldu¤udur. Sürgünün en önemli sebeplerinden biri olarak büyük
ço¤unlu¤u Türk ve Müslüman olan bu topluluklar›n yerine genellikle Slav halklar›n yerleﬂtirilmeleri göze çarpmaktad›r. Sovyet
Milliyetler Siyasetinin ka¤›t üzerinde de¤il de, pratikteki yans›mas›n›n bir ürünü olan bu sürgün hadiseleri ile Slav unsurun
az›nl›kta bulundu¤u Sovyet topraklar›n›n tamamen Sovyetleﬂtirilmesi (di¤er bir ifadeyle Ruslaﬂt›r›lmas›) arzu edilmiﬂti.17
Sürgüne maruz kalan bu topluluklardan bir ço¤u, Sovyet Devleti kurulduktan sonra millî prensiplerin ön planda tutuldu¤u
özerk cumhuriyet statüsü elde etmiﬂlerdi. Ancak sürgünü müteakiben, bu topluluklar›n sahip oldu¤u özerk cumhuriyetler birer
birer ortadan kald›r›ld›. Bu topraklarda yaﬂayan milletlerin yadigar› olan ﬂehir, kasaba, nehir, göl, da¤ vb. isimleri de¤iﬂtirilerek yerlerine Rusça isimler verildi. Mevcut s›n›rlar de¤iﬂtirildi veya tamamen kald›r›larak topraklar di¤er cumhuriyetler aras›nda paylaﬂt›r›ld›. Bunlara bir örnek olarak K›r›m Özerk SSC’nin 30 Temmuz
1945’te Sovyetler Birli¤i Yüksek Sovyet Prezidyumunun bir karar-

namesiyle ortadan kald›r›larak, Rusya Federasyonu’na ba¤l› bir
bölgeye dönüﬂtürülmesi gösterilebilir.18 Sovyet Devleti’nin bu tasarrufu, günümüzde o bölgelerde cereyan eden bir çok hadisenin
de temellerinin at›lmas›nda etkili olmuﬂtur. Çeçen-‹nguﬂ Özerk
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (ÖSSC) topraklar›n›n Rusya Federasyonu’na ait Stavropol bölgesi, Da¤›stan ÖSSC ve Kuzey Osetya
ÖSSC aras›nda taksim edilmesi19 bugün bütün ﬂiddetiyle devam
eden Çeçen-Rus savaﬂ›n›n gerekçeleri aras›nda yer almaktad›r.
Topluluklar›n sürgünü s›ras›nda, NKVD organlar› bir çok
yerde sürgün edilen herkesi operasyonun yap›ld›¤› bölgenin yerli
halk› olarak kabul etmiﬂ, ﬂah›slar›n farkl› milliyetlere mensup
olup olmad›klar›na dikkat etmemiﬂlerdi. Bunun neticesinde de,
sürgüne maruz kalanlar›n içinde baﬂka milletlere mensup olan ﬂah›slar da yer alm›ﬂlard›. K›r›m’da meydana gelen baz› olaylarda oldu¤u gibi, NKVD organlar› taraf›ndan asl›nda bu ﬂah›slar›n de¤iﬂik milliyetlere ait olduklar› bilinmekteydi. Nitekim NKVD subaylar› sürgün yap›lan bölgede yaﬂayan Alman, Macar, Rumen ve
‹talyanlar› da tehcir etmek için devletten izin istemiﬂlerdi. 1949
y›l›nda sürgünlerin say›m› yap›l›nca, Devlet Güvenlik Komitesinin sürgün kararnamelerinde adlar› belirtilmeyen milletlere mensup 26.044 kiﬂinin bulundu¤u tespit edildi. Bunlardan 24.304’ü
Azeri, 411’i Acar, 676 Türk ve ayr›ca Ruslar, Ukraynal›lar da vard›. Maalesef bu ﬂah›slardan bir ço¤u, durumlar›n› resmî bir belgeyle ispat edemedi. Onlar Çeçenler, ‹nguﬂlar, K›r›m Türkleri,
Ah›ska Türkleri, Almanlar ve di¤er sürgün topluluklarla beraber
devletin ald›¤› “Yukar›da ad› geçen milletlere mensup kiﬂilerin ço¤u Almanlara yard›m ve yatakl›k suçundan sürgün edildiler; onlar›n Acar, Avar, Türk ve di¤er sürgünler ile ›rki münasebet için-

15 “Pogrujen›…”, s. 157.
16 “Deportatsiya…”, s. 111.
17 Sovyetler Birli¤i’nde topluluklar›n sürgünü hakk›nda geniﬂ bilgi için bk.

Kemal Özcan, “II. Dünya Savaﬂ› S›ras›nda Sovyetler Birli¤i’nde Yaﬂanan
Sürgün Hadiseleri”, Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› Dergisi, S. 141, 2002, s.
135-138; Mehmet Alpargu, “‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda Sovyetler’in Kafkasya’daki Tehcir (Sürgün) Uygulamalar›”, Alt›nc› Askerî Tarih Semineri Bildirileri I, Genel Kurmay Bas›mevi, Ankara 1998, s. 269-278.
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18 K›r›m ÖSSC’nin la¤vedilip RFSSC bünyesinde K›r›m Bölgesi’ne dönüﬂtü-

rülmesi hakk›nda SSCB YSP’nun karar› için bk. Guboglo-Çervonnaya,
age., C. II, s. 48.
19 Nekriç, age., s. 59.
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de olduklar› göz önüne al›narak uzun süre sürgün yerlerinde bulunmalar› gerekli görülmüﬂtür.” karar›na maruz kald›lar.20
Sürgün operasyonlar›n›n sona ermesi ve sürgünlerin yerleﬂimlerinin tamamlanmas›ndan sonra geçen birkaç y›l içinde ortaya ç›kan manzara içler ac›s›yd›. ﬁiddetli açl›k, susuzluk, sa¤l›kl›
hayat ﬂartlar›n›n yoklu¤u, iklim farkl›l›¤›ndan da kaynaklanan
s›tma, dizanteri, tifo gibi çeﬂitli hastal›klar nedeniyle yüz binlerce insan öldü. Sadece K›r›m Türklerinden bu süre zarf›nda hayat›n› kaybedenler, sürgüne maruz kalan halk›n % 46,2’sini teﬂkil
etti.21 Bu tür ölüm olaylar›n›n artarak devam etmesi üzerine Halk
Komiserleri Sovyeti (SNK) Nisan 1945’te, sürgünlere vergi muafiyeti tan›yan ve Kuzey Kafkasyal›, K›r›ml›, Gürcistan ve eski
Kalm›k ÖSSC’nden sürgün edilenlere yaﬂad›klar› evlerin önündeki avlularda meyve ve sebze ekmeleri için tohum tedarik edilmesine dair bir kararnameyi kabul ederek yürürlü¤e koydu.22 Böylelikle sürgünler kendi evlerinin önündeki bahçelerde ekip diktikleri sebze ve meyveleri yiyerek açl›ktan kurtulacakt›.
26 Kas›m 1948’de Yüksek Sovyet Prezidyumu taraf›ndan kabul edilen bir baﬂka kararname ile Büyük Vatan Savaﬂ› (II. Dünya Savaﬂ›) s›ras›nda topraklar›ndan sürülerek SSCB’nin belirli
bölgelerine gönderilenlerin burada “ebedî” olarak kalacaklar› ve
bir daha yurtlar›na dönemeyecekleri belirtildi. Ayr›ca sürgünlerin yerleﬂim yerlerinden kaçmalar› hâlinde 20 y›l hapis cezas›na
çarpt›r›lacaklar› aç›kland›.23
1 Ocak 1953 tarihine gelindi¤inde sürgünlerin toplam say›s›
çeﬂitli sebeplerle yaklaﬂ›k 500 bin kiﬂi azalarak 2.753.356 kiﬂiye
inmiﬂti. Resmî makamlar taraf›ndan bildirilen bu say›n›n da¤›l›m› aﬂa¤›daki tabloda tafsilatl› olarak gösterilmiﬂtir:
20 Pavlova, age., s. 19-20.
21 Ayﬂe Seyitmuratova, Natsional’noye Dvijeniye Kr›mskih Tatar: Sob›tiya,

Fakt›, Dokument›, Simferopol (Akmescid) 1997, s. 3.
22 Pavlova, age., s. 18.
23 V. Broﬂçevan- P. T›gliyants, ‹zgnaniye i Vozvraﬂçeniye, Tavrida-Simfero-

pol 1994, s. 109.
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Sürgünler
Almanlar
Kuzey Kafkasya’dan
Çeçenler
‹nguﬂlar
Karaçaylar
Balkarlar
Di¤erleri

Kay›tl›
Mevcut Firarda
1.224.931 1.209.430
834
498.452 489.118
107
316.717 310.630
78
83.518
81.100
21
63.327
62.842
7
33.214
32.887
1
1676
1659
-

Tutuklu
14.667
9227
6009
2397
478
326
17

K›r›m’dan
Tatarlar
Rumlar
Bulgarlar
Ermeniler
Di¤erleri

204.698
165.259
14.760
12.465
8570
3644

199.215
160.734
14.486
12.193
8310
3492

333
207
33
18
44
31

5150
4318
241
254
216
121

Ukrayna Milliyetçileri Teﬂkilat› (OUN) Mensuplar›

175.063

171.566

358

3139

Balt›k’tan (1945-1949)
Litvanyal›lar
Letonyal›
Estonyal›

139.957
81.158
39.279
19.520

138.337
80.189
38.911
19.237

162
157
3
2

1458
812
365
281

Gürcistan’dan (1944)
Türkler
Kürtler
Hemﬂiller
Di¤erleri

86.663
46.790
8843
1397
29.633

86.100
46.516
8694
1385
29.505

55
39
11
--5

508
235
138
12
123

Kalm›klar
Karadeniz K›y›lar›ndan
(1949)
Rumlar
Daﬂnaklar
Türkler
Di¤erleri
Ukrayna Milliyetçileri Teﬂkilat› (OUN) Mensuplar›
Balt›k’tan (1945-1949)
Litvanyal›lar
Letonyal›
Estonyal›

81.475
57.142

79.376
56.858

59
5

2040
279

37.352
15.486
1794
2510

37.188
15.395
1778
2497

1
3
1
---

163
88
15
13

175.063

171.566

358

3139

139.957
81.158
39.279
19.520

138.337
80.189
38.911
19.237

162
157
3
2

1458
812
365
281

Gürcistan’dan (1944)
Türkler
Kürtler
Hemﬂiller
Di¤erleri

86.663
46.790
8843
1397
29.633

86.100
46.516
8694
1385
29.505

55
39
11
--5

508
235
138
12
123

203

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

Sürgünler

Kay›tl› Mevcut Firarda Tutuklu

Sürgünler

Kalm›klar

81.475

79.376

59

2040

“Gerçek Ortodoks Hristiyanlar›”

995

901

2

92

Karadeniz K›y›lar›ndan (1949)
Rumlar
Daﬂnaklar
Türkler
Di¤erleri

57.142
37.352
15.486
1794
2510

56.858
37.188
15.395
1778
2497

5
1
3
1
---

279
163
88
15
13

‹ran ve Afgan Vatandaﬂlar› (1937)

916

916

---

---

Temmuz 1951 Kanununa ‹stinaden

591

585

3

3

Polonya Topraklar›ndan Girenler

74

74

---

---

Vlasov Askerleri

56.746

39.872

618

16.256

4520

4515

1

4

Polonyal›lar

36.045

35.820

6

219

2808

56.351

Moldovya’dan (1949)

35.838

35.414

14

410

2 Haziran 1948 Kanununa
‹stinaden

27.275

25.061

51

2163

Eski Kulaklar

24.686

24.391

85

210

Stalin’in ölümü (4 Mart 1953), Beriya’n›n tutuklanmas› (21 Ha-

Litvanyal› Kulaklar (1951)

18.104

18.097

2

5

ziran 1953)25 ve Yüksek Sovyet Prezidyumunun 27 Mart 1953’te

Batl›k K›y›lar›ndan (1940-41)

14.301

14.061

63

177

kabul etti¤i “Af” kararnamesi26 ile de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Asl›na

Gürcistan’dan (1951-52)

11.685

11.679

---

6

bak›l›rsa bu kararname sürgünlerin durumunda bir de¤iﬂiklik

Moldovya’dan (1940-41)

9793

9727

5

61

yapmam›ﬂt›, ancak bütün mahkûmlar›n kaderini de¤iﬂtirebilecek

Yehova ﬁahitleri

9363

9324

1

38

kanunlar›n habercisi olarak kabul edilmiﬂti. Daha sonra 5 Tem-

Krasnodar ve Rostov Bölgelerinden (1942)

6057

6046

---

11

Ukrayna ve Beyaz Rusya’n›n
Bat› Bölgelerinden (1940-41)

5592

5588

---

4

Almanlar” ve “Alman Yardakç›lar›”

4834

4674

33

127

Sovyet vatandaﬂlar›n›n (Vlasov askerleri, Almanlara yard›m

‹ranl›lar

4707

4665

4

38

edenler ve Alman as›ll›lar›n) aff›” ile ilgili Yüksek Sovyet Prezid-

Bat› Beyaz Rusyal› Kulaklar (1952)

4431

4431

---

---

yumu kararnamesi gibi bir çok af kararlar›n›n hiç biri sürgüne

Basmac›lar (Eﬂk›yalar)

2747

2735

---

12

u¤ram›ﬂ topluluklar› kapsamam›ﬂt›. Bu kanun ve kararnameler,

Kabartaylar

1717

1672

7

38

24 V. N. Zemskov, “Massovoye Osvobojdeniye Spetsposelentsev i Ss›ln›h

Bat› Ukraynal› Kulaklar (1951)

1445

1445

---

---

Pskov Bölgesinden (1950)

1356

1351

---

5

‹zmailski Bölgesinden Kulaklar
(1948)

Di¤erleri
TOPLAM

Kay›tl›

Mevcut Firarda Tutuklu

2.753.356 2.694.197

Tablo 1: 1 Ocak 1953 tarihi itibar›yla Sovyetler Birli¤i’nde sürgünde bulunan topluluklar ve say›lar›na iliﬂkin resmî veriler24

Sürgün edilen ve bask›ya u¤rayan bu topluluklar›n kaderleri,

muz 1954 tarihli Sovyetler Birli¤i Bakanlar Kurulunun “Sürgün-

1157

1153

---

4

lerin hukuki durumlar›ndaki baz› k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›”
kararnamesi de dahil olmak üzere, 17 Eylül 1955 tarihli “194145 Büyük Vatan Savaﬂ› döneminde iﬂgalcilerle iﬂ birli¤i yapan

(1954-1960)”, Sotsiologiçeskiye ‹ssledovaniya, 1991, Nu. 1, s. 6-9.
25 Anton Kolendiç, Kremlin’de iktidar Mücadelesi, çev. E. B. Özbilen, TDAV

Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s. 135.
26 Courtois, S.- Nicolas Werth, Komünizmin Kara Kitab›, çev. B. Tanatar-I.

Özcan, Do¤an Kitap, ‹stanbul 2000, s. 328.
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sadece sürgün topluluklar içerisinde bulunan belirli s›n›flara
mensup kiﬂileri ihtiva etmiﬂlerdi. (bk. Tablo 2)27
Sürgünlerin Kurtuluﬂ Süreçleri (1 Haziran 1954-1 Temmuz 1957)
‹lgili Kararname

Kurtulan Say›s›

‹lgili Kararname

Kurtulan Say›s›

SSCB Bakanlar Kurulu Prezidyumunun 10 Mart
1956 tarihli kanunuyla, çal›ﬂma kamplar›nda cezalar›n› doldurduktan sonra sürgüne gönderilen “tehlikeli devlet suçlulular›”

60.798

SSCB Bakanlar Kurulunun 12 Mart 1956 tarihli kararnamesiyle II. Dünya Savaﬂ›’na kat›lan ö¤retim görevlilerinin aileleri, SSCB madalyas› ve niﬂan›yla mükafatland›r›lanlar ve daha önce sürgün kay›tlar› silinen ﬂah›slar›n aile fertleri

32.737

SSCB Bakanlar Kurulunun 5 Temmuz 1954
tarihli kararnamesiyle

875.795

SSCB Bakanlar Kurulunun 13 A¤ustos 1954 tarihli
kararnamesiyle
a) 1929-1933’de sürülen eski Kulaklar
b) Almanlar

117.733

Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi (SBKP) Merkez
Komitesi Prezidyumunun 9 May›s 1955 tarihli kararnamesiyle
a) SBKP üyeleri ve SBKP üye adaylar›
b) Onlar›n aile fertleri

13.573

SSCB Bakanlar Kurulu Prezidyumunun 17 Mart
1956 tarihli kanunuyla, Kalm›klar

48.738

5699
7874

SSCB Bakanlar Kurulu Prezidyumunun 27 Mart
1956 tarihli kanunuyla, 1944’te K›r›m’dan sürülen
Rumlar, Bulgarlar ve Ermeniler

22.059

SSCB Bakanlar Kurulu Prezidyumunun 28 Nisan
1956 tarihli kanunuyla, K›r›m Tatarlar›, Balkarlar,
SSCB vatandaﬂ› Türkler, Kürtler ve Hemﬂiller

178.454

SSCB Bakanlar Kurulunun 15 May›s 1956 tarihli kararnamesiyle, sürgünden azat edilen Ukrayna ve Beyaz Rus milliyetçilerinin aile fertleri

13.841

SSCB Bakanlar Kurulu Prezidyumunun 16 Temmuz
1956 tarihli kanunuyla, Çeçenler, ‹nguﬂlar ve Karaçayl›lar

245.390

Yabanc› uyruklular, vatans›zlar, Sovyet vatandaﬂl›¤›na geçen eski yabanc› uyruklular

27.426

SSCB Bakanlar Kurulu Prezidyumunun 17 Eylül
1955 tarihli kanun ile Alman iﬂgalcilerle iﬂ birli¤i yapan ﬂah›slar
SSCB Bakanlar Kurulunun 24 Kas›m 1955 tarihli kararnamesiyle
a) Büyük Vatan Savaﬂ›na kat›lanlar ve SSCB madalyas› ve niﬂan›yla ödüllendirilenler
b) Yöre halk›yla evlenen kad›nlar, evlilikleri yüzünden K›r›m Tatarlar›, Çeçenler ve di¤erleriyle birlikte
sürülen ve daha sonra ayr›lan Rus, Ukraynal› ve di¤er milletlerden kad›nlar
c) Yaln›z sakatlar ve hayatlar›n› kendi baﬂlar›na idame ettiremeyecek derecede olan yaﬂl›lar
d) Savaﬂta ölenlerin aileleri
e) E¤itim kurumlar›n›n ö¤retim görevlileri

11.864
105.869

15.724
45.119
18.752
10.143

8727
5015
2482

SSCB Bakanlar Kurulu Prezidyumunun 13 Aral›k
1955 tarihli kanunuyla Almanlar

695.216

SSCB Bakanlar Kurulunun 17 Ocak 1956 tarihli kararnamesiyle, 1936’da sürülen Polonyal›lar

22.717

27 Zemskov, age., s. 13-14.
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Ayr›ca, 1 Temmuz 1954’ten 1 Ocak 1957’ye kadar
sürgünlükten azat olanlar
a) Birlik Cumhuriyetleri Bakanlar Kurullar›n›n, icra
kurullar›n›n, bölge ve rayon Emekçi Temsilcileri
Meclislerinin kararnamelerine istinaden
b) Mahkemelerin tespitiyle
c) ‹ç ‹ﬂleri ve Savc›l›k organlar›n›n hükmüyle, ayr›ca
sürgün süresinin dolmas›yla

207

109.032
40.366

22..024
46.642
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‹lgili Kararname
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Kurtulan Say›s›

Sürgünlükten azat olunmas› için ﬂahsi kararlarla veya baﬂka sebeplerle 1957 y›l›n›n ilk alt› ay›nda yine
SSCB madalyas› ve niﬂanlar›yla taltif edilenler ile aile
fertleri, sakatlar serbest b›rak›ld›.
TOPLAM

30.242

2.554.639

Tablo 2: Sürgün topluluklar›n sürgünden kaynaklanan k›s›tlamalardan kurtulma süreçleri

Do¤rudan sürgün topluluklar›n aff›na yönelik ilk resmî karar, “Sürgünde bulunan Almanlar›n ve ailelerinin üzerindeki
hukuki s›n›rlamalar›n kald›r›lmas›” hakk›nda 13 Aral›k 1955’te
Yüksek Sovyet Prezidyumu taraf›ndan kabul edilen kararname
olmuﬂtu. Bu kararnamenin hükümleri gere¤ince, II. Dünya Savaﬂ› döneminde sürgüne gönderilen Almanlar ile savaﬂ sonras›nda Almanya’dan geri getirtilerek sürgün edilen Sovyet vatandaﬂ› Almanlar sürgün statüsünden ç›kart›larak ‹ç ‹ﬂleri Bakanl›¤› organlar›n›n idari gözetiminden kurtar›lm›ﬂlard›. Ancak
sürgünlükten azat edilen bu toplulu¤a, sürgün esnas›nda müsadere edilen mallar› iade edilmemiﬂ ve sürgün edilmeden önce
yaﬂad›klar› yerlere dönme hakk› verilmemiﬂti.28
Almanlar›n affedilmesini sa¤layan bu kanun di¤er sürgün
topluluklarda infiale sebep oldu. K›r›m Türkleri, Kalm›klar, Çeçenler, ‹nguﬂlar, Karaçay Türkleri ve di¤erleri yerel yönetim organlar›na, ‹ç ‹ﬂleri Bakanl›¤› yetkililerine, savc›l›klara ak›n ederek kendilerinin de serbest b›rak›lmalar›n› talep ettiler. Hatta K›r›m Türkleri vatanlar›na dönebilmek için oldukça kararl› ve organize bir mücadele hareketine baﬂlad›lar.29 Nitekim bu kanunun yay›mlanmas›ndan iki ay sonra, 14 ﬁubat 1956’da baﬂlayan
28 Zemskov, age., s. 15.
29 K›r›m Türklerinin vatanlar›na dönüﬂ için verdikleri millî mücadele hak-

k›nda bk. Özcan, age., s. 117-220.
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SBKP’nin 20. Kongresi’nde Hruﬂçev’in irat etti¤i “Gizli Nutuk”ta
Stalin döneminde ülkede yaﬂayan topluluklara karﬂ› uygulanan
bask› ve sürgün hadiselerinin eleﬂtirilmesi30 sürgün topluluklar
için yeni bir ümit kayna¤› olmuﬂtu. Stalin’in ölümünden sonra
Sovyetler Birli¤i’nde esmeye baﬂlayan ›l›k rüzgârlar›n semeresi
olarak sürgüne maruz kalan topluluklar›n özgürlüklerine kavuﬂtu¤unu belirten kanun ve kararnameler yay›mlanmaya baﬂlad›.
Sürgün topluluklar üzerindeki hukuki k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›yla alakal› bu dönemde gerçekleﬂen kanun ve kararname
furyas›n›n ilki, 17 Mart 1956’da Kalm›klar›n hukuki durumlar›ndaki s›n›rlamalar›n giderilmesi hakk›nda oldu. Bunu on gün sonra, 27 Mart’ta kabul edilen “Sürgünde bulunan Rum, Ermeni ve
Bulgarlar ile aile fertlerinin hukuki durumlar›ndaki k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›” hakk›ndaki Yüksek Sovyet Prezidyumu kararnamesi takip etti.31
Ard›ndan 28 Nisan 1956’da, II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda vatanlar›ndan sürülen K›r›m Tatarlar›, Balkarlar, SSCB vatandaﬂ› di¤er
Türkler, Kürtler ve Hemﬂillerin art›k sürgün statüsünde olmad›klar›n› belirten Yüksek Sovyet Prezidyumu kanunu yay›mland›. Ancak, art›k resmen sürgünlükten kurtulan K›r›m Türkleri ile
kanun metninde ad› geçen di¤er topluluklar›n sürgün edilmeden
önce yaﬂad›klar› yerlere dönmelerine ve müsadere edilen mallar›n›n iadesine izin verilmedi.32
Yine bu dönemde, SSCB ‹ç ‹ﬂleri Bakan› A. Mikoyan ve o zaman Kazakistan KP Merkez Komitesi Birinci Sekreteri olan L.
30 Khruschev Remembers, Boston-Toronto, 1970, s. 346-349.
31 Pavlova, age., s. 14.
32 SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumunun “Büyük Vatan Savaﬂ› döneminde

sürgün edilen K›r›m Tatarlar›, Balkarlar, SSCB vatandaﬂ› Türkler, Kürtler, Hemﬂiller ve aile fertlerinin idari denetimden serbest b›rak›lmalar›”
hakk›ndaki yasas› (28 Nisan 1956) için bk., TsDAGO Ukraini (Ukrayna
Merkezî Devlet Arﬂivi), f. 1, L. 24, d. 6321, y. 46.
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Brejnev gibi deneyimli devlet adamlar›n›n Çeçen, ‹nguﬂ ve Balkar temsilcilerini kabul edip, bir tak›m görüﬂmeler yapmalar›
bu topluluklar ile Sovyet Devleti aras›ndaki buzlar›n erimesini
sa¤lad›. Bununla birlikte merkezî hükûmetin baz› yetkilileri,
Moskova’dan sürgünlerin yaﬂad›klar› yerlere gönderilerek onlarla bir dizi temaslarda bulundular. Bu görüﬂmelerde sürgünlerin vatanlar›na dönüﬂ meseleleri ele al›nd›. Muhtemelen bu
görüﬂmelerin bir sonucu olarak 16 Temmuz 1956 tarihinde, II.
Dünya Savaﬂ› s›ras›nda sürülen Çeçen, ‹nguﬂ ve Karaçaylar sürgün statüsünden azat edildiler. Ancak onlara da K›r›m Türkleri gibi vatanlar›na dönme hakk› verilmedi ve müsadere edilen
mallar›n iadesi söz konusu olmad›.33
Bunun yan›nda “sürgün topluluklar›n millî tekâmülü için gerekli ﬂartlar›n oluﬂturulmas› ve daha önceki yerleﬂim yerlerine
dönmelerindeki k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›”n› teklif eden kanunlar da mevcuttur. Yüksek Sovyet Prezidyumu 9 Ocak 1957’de ald›¤› bir dizi kararla “Kalm›k Özerk Bölgesi’nin RFSSC bünyesinde teﬂekkülü”ne, “Çerkes Özerk Bölgesi’nin Karaçay-Çerkes
Özerk Bölgesi’ne dönüﬂtürülmesi”ne, “Rusya Federasyonu SSC
nezdinde Çeçen-‹nguﬂ Özerk SSC’nin teﬂkili”ne ve “Kabartay
Özerk SSC’nin Kabartay-Balkar Özerk SSC’ye dönüﬂtürülmesi”ne
karar verdi. Yüksek Sovyet Prezidyumu, 29 Temmuz 1958’de ise
“Kalm›k Özerk Bölgesi’nin Kalm›k Özerk SSC’ye dönüﬂtürülmesi” karar›n› kabul etti. Böylece daha önce Kalm›klar, Balkarlar,
Karaçaylar, Çeçenler ve ‹nguﬂlar’›n sürgün k›s›tlamalar›n› kald›ran, ancak vatanlar›na dönüﬂ hakk› vermeyen kararnamelerin bir
hükmü kalmad›.34 Bu kararnameler 11 ﬁubat 1957’de SSCB Yüksek Sovyeti, taraf›ndan da kabul edilerek onayland›.35

Yüksek Sovyet Prezidyumunun 5 Eylül 1967’de ç›kard›¤›
“Daha önce K›r›m’da yaﬂam›ﬂ Tatar vatandaﬂlar” hakk›ndaki kanunun önemini özellikle ifade etmek gereklidir. Daha önce K›r›m’da ikamet etmiﬂ olan Türk toplumuna yöneltilen as›ls›z suçlamalar› k›nayan bu kanunun sadece cumhuriyet ve mahalli idarelerin izniyle yay›mlanmas›na izin verildi. Ayn› zamanda K›r›m
Türk toplumunun sürgün edildikleri topraklarda herhangi bir
soruﬂturmaya tabi tutulmadan devaml› unsur olarak yaﬂamas›n›
da tasdik eden kanun metninde ﬂu hükümler yer ald›:
“Daha önce K›r›m’da yaﬂam›ﬂ olan Tatar halk›na mensup vatandaﬂlar›n toptan suçlanmas›na iliﬂkin devlet makamlar› taraf›ndan verilen karar›n geçersizli¤i ilan edilmiﬂtir.
Özbekistan ve Sovyetler Birli¤i’nin di¤er cumhuriyetlerinde
yerleﬂip kök salan, daha önce K›r›m’da yaﬂam›ﬂ olan Tatarlar Sovyet vatandaﬂlar›n›n istifade ettikleri her türlü sosyal ve siyasi
haklardan faydalanabilirler. Yüksek Sovyete ve yerel meclislere
milletvekili olarak seçilebilirler, parti ve devlet kademelerinde
görev alabilirler. Radyolarda yay›n yapabilir, ana dillerinde gazete ç›karabilir, her türlü kültürel faaliyette bulunabilirler.”36
Görünüﬂte sürgüne maruz kalan K›r›m Türklerinin vatanlar›na dönüﬂlerine izin veren bu kanunda belirtilen hükümlerin
pratikte uygulamas› çok farkl› olmuﬂtu. K›r›m Türklerinin o dönemde Sovyetler Birli¤i’nin bir parças› olan vatanlar› K›r›m’da yaﬂama istekleri kabul edilmemiﬂ, buna ra¤men gidenler de zorla
ç›kar›lm›ﬂlard›. Hatta bu kanunun ard›ndan Sovyet hükûmeti,
K›r›m Türklerinin kendi vatanlar›na girmelerini önlemek için çeﬂitli yasal tedbirler dahi almay› ihmal etmedi.37
Sovyetler Birli¤i’nde 1980’li y›llarda baﬂlayan de¤iﬂiklik rüzgarlar›, 1941-1944 y›llar›nda vatanlar›ndan sürgün edilen ve hâ-

33 “Pogrujen›…”, s. 159.
34 Nekriç, age., s. 116-137.

36 “Daha Önce K›r›m’da Yaﬂam›ﬂ Olan Tatar Vatandaﬂlar Hakk›nda SSCB

35 Pavlova, age., s. 15.

37 Bu konuda daha geniﬂ bilgi için bk. Özcan, age., s. 136 vd.

YSP’nin Karar› (5 Eylül 1967)”, Guboglo-Çervonaya, age., C. II, s. 51.
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lâ geri dönemeyen birkaç halk›n ümitlerini iyiden iyiye yeﬂertmiﬂti. Ancak Glastnost ve Perestroyka politikalar›yla demokratikleﬂme sürecine giren Sovyet Devleti, bu sürecin önündeki en
önemli engellerden biri olan insan hak ve hürriyetlerinin yerine
getirilmesi konusunda gereken ad›mlar› yeterli ölçüde atmam›ﬂt›. Ta ki 1987 y›l› Temmuz ay›nda binlerce K›r›m Türkü’nün liderleri Mustafa Cemilo¤lu önderli¤inde Moskova’n›n K›z›l Meydan›’nda organize etti¤i gösteriler ile tüm dünya bas›n› ve kamuoyunun dikkatlerini çekinceye kadar. Gorbaçev yönetimi bu
olaylardan sonra insan haklar› konusunda bir tak›m düzenlemeler yapmaya baﬂlad› ve 14 Kas›m 1989 y›l›nda Yüksek Sovyet taraf›ndan yay›mlanan ﬂu deklarasyon ile o zamana kadar haks›zl›klara maruz kalan bütün halklar›n haklar› iade edildi:
“...Kendine has ac›s›yla bir hat›ra bizi Stalin dönemi bask›lar›n›n ›st›rap dolu y›llar›na gönderiyor. Ülkede gayri kanunilik ile
keyfili¤in u¤ramad›¤› cumhuriyet ve ma¤dur etmedi¤i millet kalmam›ﬂt›r. Geçmiﬂte yap›lan toplu tutuklama eylemleri, kamp iﬂkenceleri, yoksul kad›nlar, yaﬂl›lar ve çocuklar sürgün bölgelerinden vicdanlar›m›za ça¤r›da bulunmaya devam ediyorlar, içimizdeki ahlak duygusunu rencide ediyorlar. Bunu unutmak imkâns›zd›r.
Stalin rejiminin barbarca eylemleri ile II. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda Balkarlar, Kalm›klar, Çeçen-‹nguﬂlar, K›r›m Tatarlar›, Karaçaylar, Mesket Türkleri, Almanlar yaﬂad›klar› yerlerden sürgün
edildiler. Mecburi göç politikas› SSCB’nde yaﬂayan Koreli, Yunan, Kürt ve di¤er halklar›n kaderleri üzerinde de etkili oldu.
SSCB Yüksek Sovyeti ﬂarts›z bir ﬂekilde milletlerin zorla sürgün
edilmesini, uluslararas› hukuk temeline ve sosyalist düzenin hümanist tabiat›na ters düﬂen en a¤›r suç olarak telakki etmektedir.
SSCB Yüksek Sovyeti, insan haklar›n›n ve devlet düzeyindeki hümanist kurallar›n çi¤nenmesinin ülkesinde bir daha asla
tekrarlanmayaca¤›n› garanti etmektedir.

SSCB Yüksek Sovyeti, bask›lara maruz kalan bütün Sovyet
topluluklar›n haklar›n›n kay›ts›z ﬂarts›z iadesi için gerekli yasal
tedbirlerin al›nmas›n› gerekli görmektedir.”38
Bu deklarasyonun yay›mlanmas›ndan k›sa bir süre sonra
Sovyetler Birli¤i da¤›ld›. Eskiden bu ülkenin s›n›rlar› içinde sürgünde bulunan topluluklar›n büyük ço¤unlu¤u art›k kendi topraklar›na dönmüﬂlerdi. Ancak vatanlar›na dönme imkân› bulamayan halklar›n büyük bir k›sm› ise ya Rusya Federasyonu bünyesinde veya ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden devletlerin topraklar›nda
hayatlar›n› sürdürmeye çal›ﬂmakta, bir yandan da vatanlar›na
dönmek için imkân ve f›rsat beklemektedir. Bu durumdaki topluluklardan biri olan K›r›m Türklerinin bir bölümü vatanlar› K›r›m’a giderek yerleﬂmiﬂler, ancak Özbekistan baﬂta olmak üzere
eski Sovyet topraklar›nda kalan ve çeﬂitli imkâns›zl›klar yüzünden yurtlar›na dönemeyen hâlâ çok say›da insan bulunmaktad›r.
Vatanlar›na dönememenin ›st›rab›n› duyan bir di¤er halk ise
Ah›ska Türkleridir. Onlar hâlâ ﬂu an Gürcistan topraklar›nda
bulunan vatanlar› Ah›ska (Mesket) Bölgesi’ne dönebilmenin
mücadelesini vermektedirler.
Sovyetler Birli¤i’ne bir dönem damgas›n› vuran Stalin’in uygulad›¤› Milliyetler Politikas›’n›n bir tezahürü olarak, özellikle de
Türkiye s›n›r›na yak›n bölgelerde yaﬂayan ço¤unlu¤u Türk ve
Müslüman olan halklara yönelik cereyan eden sürgün hadiseleri,
bu ülkede milyonlarca insan›n kaderini etkilemiﬂ ve hâli haz›rda
etkilemeye devam etmektedir.
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38 “Deklaratsiya Verhovnogo Soveta Soyuza Sovetskih Sotsialistiçeskih Res-

publik”, Pravda, 15 Noyabr 1989.

Stalin Dönemi ‹nsan Kay›plar›
Arzu KILINÇ*

1913 y›l›nda Stalin (Çelik Adam) takma ad›n› kullanmaya baﬂlayan Yosif Visaryonoviç Çugaﬂvili (1879-1953), 1922’de Sovyetler
Birli¤i Komünist Partisi genel sekreterli¤ine yükseldi. Stalin, Lenin’in 1924 y›l›ndaki ölümünden sonraki dönemde siyasi rakiplerini tek tek tasfiye ederek, Sovyetler Birli¤i’nde 29 y›l süren bir siyasal diktatörlük kurdu. Onun iktidar y›llar›, dünya tarihine büyük
insan kitlelerin bask› ve teröre u¤rad›¤›, topluca sürgüne ve çal›ﬂma
kamplar›na gönderildikleri, ayd›nlar›n yok edildi¤i, milyonlarca insan›n zulme u¤rad›¤› bir dönem olarak geçmiﬂtir. Ancak, Stalin rejiminin ac›mas›zl›¤›n› anlamak için Çarl›k Rusya’s›n›n son y›llar›yla Sovyetler Birli¤i’nin kuruluﬂ aﬂamas›na dönmekte yarar vard›r.
I. Dünya Savaﬂ› öncesinde yer ald›¤› itilaf devletleri bloku içinde sanayileﬂme yönünden en geri kalm›ﬂ ülke, ﬂüphesiz Çarl›k
Rusya’s› idi. I. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda meydana gelen 1917 Ekim
Devrimi, ard›ndan geliﬂen toplumsal ve siyasal çat›ﬂmalar, Rus
ekonomisinin daha da zay›flamas›na yol açm›ﬂt›. ‹ç savaﬂ y›llar› sonunda ekilemeyen topraklardan ürün al›namam›ﬂ, piyasa mekanizmas› iﬂlemez duruma gelmiﬂ, bu noktada ulaﬂ›m sistemi çök* Dr. Arzu K›l›nç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi.
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müﬂ ve üretim durma noktas›na gelmiﬂti. Açl›k ve yoksullukla gelen salg›n hastal›klar kitlesel ölümlere yol açmaya baﬂlam›ﬂt›.
1920’lerin ortalar›nda çiftçiler, savaﬂtan önce ﬂehirlere satt›klar›
g›da maddelerinin ancak 3/1’ini temin eder hâle gelmiﬂlerdi. SSCB
ekonomisinin kurtuluﬂu için tek çözüm h›zl› sanayileﬂmeydi. Üstelik Sovyet Rusya ile dünyan›n sanayileﬂmiﬂ ülkeleri aras›ndaki
iliﬂkilerin kesilmiﬂ olmas›, devleti yabanc› kaynaklar yerine ülke
içindeki kaynaklara yöneltmiﬂti. Bu ﬂartlar içinde 1925-1927 y›llar›nda Sovyetler Birli¤i’nin iktisadi yönden yeniden düzenlenme
evresi tamamland›. 1927’lerde ülkenin savunmas›n›n güçlendirilmesi ve ciddi biçimde ihmal edilmiﬂ olan orduyla donanman›n iyileﬂtirilmesi için tedbirler al›nd›. 1928-1929 y›llar›nda ekonomi politikalar›nda NEP1 terkedildi, kolektifleﬂtirme ve h›zland›r›lm›ﬂ sanayi hamlesi Stalin’e rakipleri aras›ndan s›yr›lmas›n› sa¤lad›.

Tar›msal Alanlar›n Devletleﬂtirilmesi
S›ras›nda Yaﬂanan Sürgünler
1928 y›l›n›n Ocak ay›nda hükumetin köylülerden sat›n ald›¤›
hububat, ﬂehirlerdeki nüfusu beslemek için gerekli olan asgari
miktardan iki milyon ton aﬂa¤› düﬂmüﬂtü. Stalin iktidar›, ekonominin dengesini bulamamas›ndan ve halk›n açl›k çekmesinden,
yüksek fiyat talep eden ve ürünlerini ﬂehirlere göndermeyen kulak
denilen zengin çiftçi zümresini sorumlu tutuyordu. Hükumet,
kendi destekçisi olan ﬂehirli nüfusa yönelen açl›k tehdidi karﬂ›s›nda acil ve sert önlemlere baﬂvurdu. Üstelik bunlar› uygulamakta
nazlanan memur tabakalar› tasviye edilerek emirlere itaat eden
kadrolar iﬂ baﬂ›na getirildi. ﬁehirlerde k›tl›k çeken iﬂçi kesimiyle,
daha fazla maddi imkânlar talep eden köylünün aras›nda kalan
Stalin, bu bask›yla kulak tabakas›n›n ortadan kald›r›lmas›na karar
verdi. 1929 y›l›nda Sovyet Rusya topraklar›nda kolektifleﬂtirme
baﬂlad›¤›nda, bu uygulamaya direnen tüm köylüler de ayn› kapsama al›nd› ve 1930’lardan itibaren kulaklarla birlikte tasfiye edildi.
1 Yeni Ekonomi Politikas›.
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Bu süreç milyonlarcas›n› Gulag2 ad› verilen çal›ﬂma kamplar›na
sürecek olan GPU’nun3 sert tutumuyla 1937’ye kadar tamamland›.
Sürgünlerin ilk iki y›l›nda 1.800.000 kulak yerinden edilerek Sibirya’ya, ard›ndan da 400.000’i verimsiz topraklara sürüldü.
Halbuki sol Bolﬂeviklerin en aﬂ›r›lar› dahi tar›mdaki kollektifleﬂtirme sürecini tedrici ve ›l›ml› bir reform olarak düﬂünmüﬂ,
köylerde ‘ikinci bir ihtilal’in daha yaﬂanaca¤›n› öngörememiﬂlerdi.
Kamenev, Zinoviev gibi ideologlar›n ve arkadaﬂlar›n›n köylülerin
durumuna iliﬂkin önerileri, 1929-30 y›llar›ndaki kollektifleﬂtirme
döneminde al›nan tedbirlerinden çok daha ›l›ml› say›l›rd›.

Açl›k Kurbanlar›
Sovyet Rusya nüfusunun önemli bir bölümü yaﬂanan üç büyük açl›k s›ras›nda yok olmuﬂtur: Bunlardan ilki ‹htilalin ard›ndan yaﬂanan iç savaﬂ›n sona erdi¤i 1921-1922 y›llar›nda meydana gelmiﬂti. Bu afetten geniﬂ insan kitleleri etkilenmiﬂ, 5 milyon
kiﬂi hayat›n› kaybetmiﬂtir.
Stalin dönemindeki insan kay›plar›n›n bir k›sm›n› da 19321933 y›llar› aras›nda yaﬂanan açl›k felaketinin kurbanlar› oluﬂturur. Özellikle Ukrayna, Kuzey Kafkasya ile Kazakistan’da y›k›c›
tesiri görülen k›tl›k sonucunda 6 milyon kiﬂi yok olmuﬂtur.
1946-1947 y›llar›nda 500 bin kiﬂi gene açl›k yüzünden yaﬂam›n› yitirdi¤i bilinmektedir.4 Bu trajik olaylar›n meydana gelmesinde yeni rejimle tar›m sektörü aras›ndaki çat›ﬂman›n rolü oldu¤u gibi iktidar›n da ﬂüphesiz büyük sorumlulu¤u bulunuyordu.
Ayr›ca sosyalizme geçerken mevcut geniﬂ araziler bölünmek suretiyle ço¤alt›lm›ﬂ yani büyük toprakl› mülkler sistemi y›k›lm›ﬂ,
2 Glavnoye Upravleniye Lagerey.
3 1918-1953 y›llar›nda faaliyette bulunan Sovyet siyasi polis örgütü.
4 Nikolas Werth, “Déportations, Goulag, famines... L’URSS ou la règne de

la terreur”, Histoire, Nu. 247, Ekim 2000, s. 58. 8 Kas›m 1947 tarihli Ruskaya Mis›l gazetesiyse 1921-22 y›llar›nda ölenlerin say›s›n› 6 milyon,
1930-33 y›llar›ndaki kay›plar› da 7 milyon olarak vermektedir.
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‹htilal öncesinde Rusya’da bulunan 16 milyon çiftli¤in say›s› 2425 milyona yükselmiﬂti. Bu uygulama tar›mdaki üretkenli¤i ve
tar›m›n ﬂehirlerdeki nüfusu besleyebilme gücünü azalm›ﬂt›.5

ve kömür ç›kar›m› gibi a¤›r iﬂlerde çal›ﬂmak zorundayd›lar. Örne¤in Stalin’in Beyaz Deniz-Balt›k kanal› projesi on binlerce kiﬂinin hayat›na mal olmuﬂtur. Üstelik kanal, yap›m›ndan sonra da
kullan›lmam›ﬂt›r. Don ve Volga nehirlerini birleﬂtiren 56 km’lik
Lenin Kanal› da Stalin döneminde aç›lm›ﬂt›r.
Bugünkü bilgilere göre 1931-1953 y›llar› aras›nda Sovyet toplama kamplar›nda yaﬂam›n› yitirenlerin say›s› yaklaﬂ›k 1,5 milyon
kiﬂidir. Özellikle ‘Büyük Terör Y›llar›’ olarak an›lan 1937-1938 aras›nda tutuklanan 1 372 392 kiﬂiden 681 692’si, 1939-1940 y›llar›nda ise 121 033 tutuklanan kiﬂinin de 4 464’ü öldürülmüﬂtür. Sovyetlerde bu dönemde yaﬂanan k›y›mlardan Türk as›ll› ayd›nlar da
nasibini alm›ﬂ, çeﬂitli bahanelerle suçlanarak yok edilmiﬂlerdir.
II. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda insan zayiat› fark edilmiﬂ, ordunun asker gereksinimi karﬂ›lamak amac›yla bir milyondan fazla
tutuklu ceza sürelerini tamamlamadan sal›verilerek K›z›l Ordu’ya nakledilmiﬂlerdir. 1948 y›l›ndan itibaren Sovyet rejimi,
suçlular›n iﬂ gücünden yararlanman›n gere¤ini anlad›¤› için çal›ﬂma kamplar›ndaki ölüm oran› 1950’lerde % 1’lere düﬂmüﬂtür.7
Gulag 1956 y›l›nda da¤›t›lm›ﬂt›r, bundan sonra fikir suçlular›
Perm bölgesine gönderilmiﬂtir.

Stalin Döneminde Çal›ﬂma Kamplar›na Sürülenler
Bask›c› Sovyet rejiminin ma¤durlar›ndan önemli bir bölümünü çal›ﬂma ve toplama kamplar›na sürülenler oluﬂturur. Sovyetler
Birli¤i’nde 1919 y›l›nda Bolﬂevik Devrimi’nin getirdi¤i toplumsal
düzeni korumak amac›yla zorunlu çal›ﬂma kamplar› a¤› örgütlenmiﬂti. 1926 Ceza Yasas›’n›n 58. maddesi, devrime karﬂ› iﬂlenen
suçlara büyük cezalar uygulanmas›na yol açt›. Sonuçta çok say›da
insan, Sovyet iktidar›n› zaafa u¤ratmak, casusluk yapmak veya
bunlar› ihbar etmemek gibi suçlardan bu kamplara gönderilmiﬂtir.
Ayr›ca, 1927 y›l›ndaki 15. Parti Kongresi’nin ard›ndan siyasi rakiplerinin tasfiyesine baﬂlayan Stalin, 8 bin Troçki taraftar›n› da Sibirya’ya sürmüﬂtü.6 Böylece 1929 y›l›ndan itibaren Stalin diktatörlü¤ünün baﬂlamas›yla toplum bask› hatta terör alt›nda ezilmiﬂ, en
küçük suçlara dahi ölüm cezas› uygulanm›ﬂt›r. Sovyetler Birli¤i’nde
bu ﬂiddetten nasibini almayan hiçbir topluluk kalmad›¤› gibi toplumun tüm katmanlar› bu durumdan etkilenmiﬂ, ölüm cezas›na çarpt›r›lanlar›n ve Gulag adl› toplama kamplar›na sürgün edilenlerin say›s› milyonlarla ifade edilmiﬂtir. Bask› rejiminin ma¤durlar›n›n büyük bir bölümü çal›ﬂma kamplar›nda ve buradaki a¤›r çal›ﬂma, elveriﬂsiz yaﬂam koﬂullar›, salg›n hastal›klar yüzünden ölmüﬂtür.
1930-1953 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ olan kuﬂaktan 15 milyon
kiﬂinin Gulag tecrübesinin oldu¤u bilinmektedir. 1950 y›l› baﬂlar›nda Gulag’da bulunan 2,5 milyon tutuklunun 4/1’ini, ‘karﬂ›
devrim’ faaliyeti içinde bulunduklar› gerekçesiyle suçlanan kiﬂiler oluﬂturuyordu. Çal›ﬂma yoluyla ›slah kamplar›nda bulunan
hükümlüler ilkel aletlerle kanal kazma, demiryolu yap›m›, alt›n
5 Isaac Deutscher, Stalin, çev. Selahattin Hilav, ‹stanbul 1969, s. 20.
6 Jean-Jacques Marie, “La prise du pouvoir par Stalin”, Histoire, Nu. 223,

Di¤er Sürgünler
Sovyet Rusya’da Stalin’in iktidar y›llar›nda sürgünlere maruz
kalan çeﬂitli sosyal s›n›flar oldu¤u gibi, 1935-36’dan itibaren rejim için tehlikeli görülen çeﬂitli etnik topluluklar da sürgüne maruz kalm›ﬂt›r. Sürgünler, Sovyet rejimine direniﬂ, ayr›l›kç›l›k ve
Alman iﬂgalcilerle iﬂ birli¤i yapmak gibi resmî gerekçelere dayand›r›larak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
‹lk olarak s›n›r bölgelerinde yaﬂayan az›nl›klar: Leningrad
bölgesindeki Fin ve Polonyal›lar, bat› Ukrayna’da yaﬂayan Almanlar, Vladivostok’ta yaﬂayan Koreliler yerlerinden edilmiﬂler7 Nikolas Werth, age., s. 57.

Temmuz-A¤ustos 1998, s. 33.
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dir. Mo¤ol as›ll› Kalm›klar, Kafkasya ahalisinden Çeçen ve ‹nguﬂlarla ayn› bölgede yaﬂayan Türk as›ll› Karaçay, Balkarlar, Gürcistan’›n güneybat›s›nda yaﬂayan Meshet (Ah›ska Türkleri) ve II.
Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Almanlarla iﬂ birli¤inde bulunduklar› gerekçesiyle K›r›m Tatarlar› da kitlesel sürgüne u¤rayarak anavatanlar›ndan kopar›lm›ﬂlard›r. K›r›m Tatarlar›n›n yaklaﬂ›k yar›s›
yolculuk esnas›nda ve sürgünü takip eden y›l içinde açl›k ve sefalet yüzünden hayatlar›n› kaybetmiﬂlerdir.
1930 ile 1953 y›llar›nda topyekün sürgüne u¤rayayarak Sibirya, Orta Asya, Uzak Do¤u ve Urallar›n boﬂ arazilerine gönderilen bu insanlar›n say›s› yaklaﬂ›k 6 milyondur ve 1,5 milyonu da
insanl›k d›ﬂ› yolculuklar s›ras›nda telef olmuﬂtur.8
Dünya tarihindeki en büyük de¤iﬂimlerden biri ﬂüphesiz
1917 y›l›nda Çarl›k Rusya’s›nda gerçekleﬂen Bolﬂevik Devrimi’ydi. Bu devrimin altyap›s› Lenin ve Troçki gibi ideologlar taraf›ndan y›llar öncesinden haz›rlanm›ﬂt›. Sovyetler Birli¤i Lenin’in ölümünden beﬂ y›l sonra yani 1929’da bir büyük de¤iﬂimi
daha yaﬂayacakt›. Ç›lg›nca denilebilecek bir süratle sanayileﬂmeye giren Rusya, bu süreçten tar›m alanlar›n› ve çiftliklerini devletleﬂtirirek, tar›mda modernleﬂmeyi sa¤layarak ve milyonlarca
insan okur yazar yaparak ç›kt›. Ancak bu dönemde milyonlar
devletin bask› ve terörüne maruz kald›, yaﬂam›n› yitirdi. ‹kinci
devrim niteli¤i taﬂ›yan bu dönem de Stalin’in eseri oldu. 1929 y›l›n›n derin iktisadi bunal›m›yla ﬂekillenen Stalincilik, 1953 yani
onun ölümüne kadar bir sistem olarak devam etti.
Troçki bu sistemi ‘sosyalizmin bürokratik yozlaﬂmas›’ ﬂeklinde, Hruﬂçev ise basit bir ‘kiﬂiye tapma’ olarak nitelendirmiﬂtir.
SSCB’nin da¤›lmas›ndan önce Komünist Partisi genel sekreteri
olan Gorbaçov, devrimin 70. y›l› dolas›yla verdi¤i söylevde Stalin’in sosyalizme katk›lar›n›n inkâr edilemeyece¤ini, ancak onun
suçlar›n›n da ba¤›ﬂlanamayacak oldu¤unu, yaratt›¤› kiﬂi kültünün sosyalizmin temel ilkeleriyle ba¤daﬂmad›¤›n› söylemiﬂtir.
8 Nikolas Werth, age., s. 57.
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K›r›m Tatarlar› ve Sürgün
Giray Saynur BOZKURT*

1917 Bolﬂevik ‹htilali, K›r›m yar›madas›n›n yerli halk› olan K›r›m Tatarlar› için yeni bir devrin baﬂlang›c› oldu. 13 Aral›k 1917’de,
Numan Çelebi Cihan baﬂkanl›¤›nda K›r›m Millî Hükûmetinin kurulmas›ndan k›sa bir süre sonra, K›r›m yar›madas› Bolﬂeviklerce iﬂgal edildi. Numan Çelebi Cihan’›n Bolﬂeviklerce ﬂehit edilmesinin
akabinde, K›r›m, Nisan 1918’de, Almanlar taraf›ndan iﬂgal edildi.
25 Haziran 1918’de General Süleyman Sülkeviç Baﬂkanl›¤›nda
K›r›m Millî Hükûmeti kuruldu. 1918 y›l›ndan 1920 y›l›na kadar
olan bu dönemde, K›r›m, önce General Denikin kumandas›ndaki
Beyaz Ruslar, daha sonra Bolﬂevikler, ard›ndan General Vrangel
komutas›ndaki Beyaz Ruslar taraf›ndan iﬂgal edildikten sonra Kas›m 1920’de üçüncü ve son kez Bolﬂevikler taraf›ndan iﬂgal edildi
ve iﬂgal s›ras›nda 60-70 bin kadar K›r›m vatandaﬂ› kurﬂuna dizildi.
K›r›m halk›, galeyana gelerek silahl› mukavemete baﬂlad›.1
* Dr. Giray Saynur Bozkurt, Sakarya Üniversitesi Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü.
1 Müstecib Ülküsal, K›r›m Türk-Tatarlar› (Dünü-Bugünü-Yar›n›), ‹stanbul

1980, s. 227; Edige M. K›r›mal, “K›r›m Türkleri”, Emel Dergisi, 1970, S.
59; A. G. Zarubin-V. G Zarubin, Bez Pobediteley. ‹z ‹storii Grajdanskoy
Voyn› v Kr›mu, Simferopol: Tavriya 1997, s. 239; Giray Saynur Bozkurt,
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Bu dönemin mimar› olan Vladimir ‹liç Ulyanov Lenin, bir
yandan K›r›m halk›n›n mukavemetini k›rmak, bir yandan da
Rusya’daki bütün Müslümanlar›n sempatisini kazanmak için bir
senaryo haz›rlad› ve bu senaryo gere¤i, 18 Ekim 1921 günü, K›r›m Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu ve K›r›m Tatarlar›n›n millî muhtariyetini tan›yan bu Cumhuriyet Rusya’ya
ba¤land›.2 Ancak bu icraat, göstermelik bir düzenlemeydi; Lenin’in gerçek niyeti bilahare ortaya kondu.
Devletleﬂtirmeyi amaçlayan Bolﬂevizm rejimi gere¤i, özel mülkiyet kald›r›ld› ve nüfusun büyük bir k›sm›n› teﬂkil eden köylülerin yetiﬂtirdi¤i ürüne devlet taraf›ndan el konulmas› öngörüldü. Bu
maksatla çiftçilerin devlete verecekleri ürün miktar› için kotalar
tespit edildi. Kotalara uygun ürünü teslim edemeyenler ise a¤›r cezalara çarpt›r›ld›. Bu da yetmezmiﬂ gibi borcunu ödeyemeyenlerin
tohumluk mahsullerine de el kondu. Pek tabii olarak al›nan bu
tedbirler, üretimin rekoltesini oldukça düﬂürdü. K›r›m MSSC’nin
kuruldu¤u y›l, Rusya’da 49 milyon kiﬂi yoklukla mücadele etti ve
5 milyon kiﬂi açl›k nedeniyle hayat›n› kaybetti. Bunlar›n aras›nda
K›r›m Tatar halk› da vard›. Lenin’e göre, k›tl›k son derece faydal›yd›. K›tl›k sayesinde, insanlar›n Allah’a ve dine olan inançlar›n›n k›r›laca¤›na ve komünizme boyun e¤eceklerine inan›yordu. Bir süre
sonra kilise mallar›na da el atarak icraat›n› devam ettirdi. Ancak
gayesine eriﬂemeden 21 Ocak 1924’te öldü.3
Lenin’den sonra iktidara gelen Gürcü as›ll› Stalin, Lenin’in
vahﬂetini gölgede b›rakacak ﬂekilde bir kan ve korku rejimi, baﬂ“K›r›m Türkleri ve Son Geliﬂmeler”, MÜ Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü Seminerleri 1993-1994, ‹stanbul 1995, s. 73-74.

ka bir deyiﬂle, istibdat dönemi baﬂlatt›. Bu uygulamaya y›ld›rma
ve Sovyetleﬂtirme politikas› da diyebiliriz. Bu politika, K›r›m’da,
tar›m›n kolektifleﬂtirilmesini, K›r›m Tatarlar›n›n, kültür, dil, yaz› ve hayat tarz›n›n her yönüyle Ruslaﬂt›r›lmas›n› ifade ediyordu.
Yani Lenin’in baﬂlatt›¤› Tatarlaﬂt›rma siyaseti, Sovyetleﬂtirme siyasetine dönüﬂmüﬂtü. Lenin’in topraklar› devletleﬂtirme denemesi de yar›m kalm›ﬂt›. Bir k›s›m köylü, hâlâ kendi tarlas›n› sürüyor, kendisine b›rak›lan ürünleri pazarlarda sat›yordu. Kendisi
için sars›lmaz bir diktatörlük yaratan Stalin, Lenin’in yar›m b›rakt›¤› icraat› tamamlad›.4 Rusya’daki bütün topraklara devlet
ad›na el koydu. Yetiﬂtirilen ürünlerin yan› s›ra tar›m araçlar› da
köylünün elinden al›nd›. Sonuçta, Stalin’in komünizm için çok
faydal› gördü¤ü bir felaket ortaya ç›kt›: k›tl›k… Ukrayna’da birkaç y›l içinde 6 milyon insan açl›ktan öldü. Bu rakama 35.000 civar›nda K›r›m Tatar halk› da dahildi. K›tl›k o derece ileri gitti ki,
zaman zaman aç köylülerin, cesetleri yedi¤i, hatta bu maksatla
komﬂu çocuklar›n kaç›r›ld›¤› dahi duyuldu.5
Bugün elde olan yads›namaz kaynaklara göre, 6 milyondan
fazla insan›n kurban oldu¤u, 1932-1933 y›llar›ndaki büyük açl›k,
uzun süre Sovyet tarihinin beyaz lekeleri aras›nda yer ald›. Bununla beraber, bu felaket, Çarl›k Rusya’s›n›n düzenli aral›klarla
yaﬂad›¤› türdeki açl›klardan çok farkl› oldu. Stalin karﬂ›t› Bolﬂevik
yöneticilerinden Nikolay Buharin’in deyimiyle, bu açl›k, zorunlu
kolektifleﬂtirme s›ras›nda yürürlü¤e sokulan köylülerin yeni bir
“askerî-feodal sömürülmesi” sisteminin do¤rudan bir sonucu ve
ayn› zamanda, 1920’li y›llar›n sonunda Sovyet iktidar›n›n köylere

2 Edige K›r›mal, “K›r›m’da Topyekün Tehcir ve Katliam”, Dergi, Sovyetler

4 David E. Weingast, Komünizmin ‹ç Yüzü, çev. Necmeddin Sefercio¤lu,

Birli¤ini Ö¤renme Enstitüsü, S. 5, Temmuz, Münih 1956, s. 5; Edige K›r›mal, Der nationale Kampf der Krimtürken (K›r›m Türklerinin Millî Mücadelesi), Emsdetten/Westf 1952, s. 5.

5 Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Pacz-

3 Michael Sayers-Albert E. Kahn, Sovyetlere Karﬂ› Büyük Komplo 1917-

1947 (The Great Conspiracy), çev. ‹smail Ayd›n, ‹stanbul 1990, s. 192.
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Ankara 1977, s. 94.
kowski, Karel Bartosek, Jean- Louis Margolin, Komünizmin Kara Kitab›,
çev. Bülent Tanatar, Iﬂ›l Özcan, Yavuz Topoyan, Cenk Odakan, Engin
Sunar, ‹stanbul 2000, s. 193.
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yapt›¤› bask›nlara eﬂlik eden o müthiﬂ toplumsal gerilemenin trajik bir d›ﬂavurumuydu. Büyük ölçüde uluslararas› yard›m ça¤r›s›nda bulunan Sovyet yetkililerinin de kabul etti¤i, 1921-1922 y›llar›ndaki açl›ktan farkl› olarak, 1932-1933 y›llar›ndaki açl›k, rejim taraf›ndan inkâr edildi ve yurt d›ﬂ›nda, bu trajediye dikkat
çekmek isteyen birkaç ses de, propagandayla bast›r›ld›.6
Stalin’in kolektivizm politikas›na direnen herkes, karﬂ›l›¤›n›
can›yla ödedi. En büyük hedef, 1 ﬁubat 1931 tarihinde SSCB
Merkez ‹dare Komitesi ve Yüksek Sovyet Prezidyumu kararnamesi uyar›nca “kulak” olarak adland›r›lan toprak sahibi zengin
köylülerdi.7 Her yer, kulaklar› kötüleyen propaganda resimleriyle dolduruldu. On binlerce kulak topland› ve kurﬂuna dizildi. Sa¤
kalanlar da sürgüne gönderildi. Sürgün edilenler aras›nda Sibirya’daki çeﬂitli bölgeler ve çal›ﬂma kamplar›na gönderilen 35-40
bin K›r›m Tatar› da bulunuyordu.8 Gerçekte rejim, ideolojisine
ayk›r› gördü¤ü herkesi “kulak” diye adland›r›p yok ediyordu.
Kulaklar›n sürgün edilmelerinin sona erdi¤i 1933 y›l›nda, toplam
1.317.000 kiﬂi topraklar›ndan zorla ç›kar›larak ülkenin baﬂka
bölgelerine gönderilmiﬂti.9 Bu arada pek çok din adam›n›n yan›
s›ra kiliseye s›k s›k giden dindarlar da tutukland›. Baz›lar› idam
edildi, baz›lar› da toplama kamplar›na gönderildi. Milyonlarca
insan, bu kamplarda korkunç ﬂartlarda çal›ﬂt›r›ld› ve ço¤u k›sa
sürede öldü. Ayn› ﬂekilde K›r›m’da da Sovyet makamlar›n›n bu

korkunç tutumlar›, K›r›m Tatarlar› ile Stalin rejimi aras›nda derin bir uçurumun meydana gelmesine sebep oldu.10
Sovyet yöneticilerinin stratejik yönden önemi haiz K›r›m’›,
“Tatarlardan ar›nd›rma politikas›” asl›nda yeni bir politika de¤ildi. Kökeni ta Çarl›k Rusya’s›na dayanmaktayd›. K›r›m Hanl›¤›’n›n y›k›l›p, 1783 y›l›nda Çarl›k Rusya’s›na ba¤lanmas›ndan itibaren sistematik bir ﬂekilde göçe zorlanan ve bunun tabii bir sonucu olarak 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda kendi topraklar›nda
az›nl›k durumuna düﬂen K›r›m Tatarlar› için Sovyet döneminde
de ayn› politikan›n sürdürüldü¤ünü söyleyebiliriz.11
1921-23 y›llar›nda vuku bulan açl›k felaketi, 1930’lu y›llarda
baﬂlat›lan köylüyü zorla sovhoz ve kolhozlarda (devlet çiftlikleri) çal›ﬂt›rma, kolektivizm ve tasfiye politikalar› (idam ve sürgünzorunlu göç politikas›), 1932-33 y›llar›nda tekrar yaﬂanan k›tl›k
ve açl›k dönemi sonucu, say›lar› iyice azalan K›r›m Tatarlar›n›
yok etmek için II. Dünya Savaﬂ›’n›n baﬂlang›c›yla birlikte art›k
son perde oynanacakt›.12
II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda, 22 Haziran 1941 gününden itibaren Alman ordular› Sovyetler Birli¤i’ni iﬂgal etmeye baﬂlad›. Üç y›l
süren bu iﬂgal s›ras›nda, Alman ordusunun 1941 y›l› Ekim-Kas›m
aylar›nda K›r›m’› da ele geçirmesinden hemen sonra, Alman askerî belgelerine göre 203 yerleﬂim birimi ve 5 esir kamp›ndan toplam 9255 gönüllünün kat›l›m›yla nefsi müdafaa taburlar› teﬂkil

6 Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski,

10 Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski,

Karel Bartosek, Jean- Louis Margolin, Komünizmin Kara Kitab›”, s.209.

Karel Bartosek, Jean- Louis Margolin, Komünizmin Kara Kitab›”, s. 205.

7 “Deportatsiya: Beriya Doklad›vayet Stalinu”, N. F. Bugay (hzl.), Kommu-

11 Giray Saynur Bozkurt, “K›r›m Türkleri ve Son Geliﬂmeler”, MÜ Türkiyat

nist, S. 3, Moskova 1991, s. 101.

Araﬂt›rmalar› Enstitüsü Seminerleri 1993-1994, ‹stanbul 1995, s. 73.

8 Nadir Devlet, “Topyekûn Sürgünün 40. Y›l› K›r›m Türklerinin Sürgün

Sonras› Faaliyetleri”, Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar›, S. 24 (1983), s. 104.
9 Sürgün edilenler aras›nda Ukrayna’dan 63.720 aile, Kuzey Kafkasya’dan

38.404 aile, Moskova’dan 10.813 aile, Bat› Sibirya’dan 52.091 aile ve K›r›m’dan 4325 aile yer almaktad›r. bk. V. N. Zemskov, “Spetsposelents›”,
Sotsis (Sotsiologiçeskiye ‹ssledovaniya), Nu. 11, Moskova 1990, s.3-4.
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12 K›r›m’da hüküm süren ilk komünist hakimiyeti devrinde, 1921-22 ve

1931-34 y›llar› aras›ndaki açl›k devirleri, ideolojik mahiyetteki çeﬂitli
idamlar, sürgünler ve rejimin eziyetlerine dayanamayarak her ﬂeyi göze
al›p kaçmalar neticesinde K›r›m’da takriben 100 bin kiﬂilik Tatar nüfusu
eksilmiﬂ oldu ve bu rakam da 1917 y›l›ndaki Tatar nüfusunun yar›s›na
tekabül etmekteydi. bk. Nadir Devlet, age., s. 105.
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edildi. Taburlar›n say›s› hakk›nda kesin bir bilgi saptanamad›.
Ruslara göre, Almanlarla askerî iﬂ birli¤i yapan gönüllü say›s› ise
20 bin civar›ndayd›. Bu rakam› yüksek tutmalar›n›n nedeni, Ruslar›n K›r›m Tatarlar›na yapm›ﬂ olduklar› bask›y› hakl› gösterme
çabas›yd›.13 Ayn› tarihlerde Alman ordusunda üniforma giyen K›r›m Tatarlar›ndan çok daha fazla say›daki K›r›m Tatar› da, K›z›l
Ordu’da Almanlara karﬂ› savaﬂ›yordu. Savaﬂ s›ras›nda Sovyetler
Birli¤i kahramanl›¤›n› sembolize eden en de¤erli Sovyet madalyas› “Alt›n Y›ld›z”› alanlar aras›nda 9 K›r›m Tatar› da vard›.
Çeﬂitli tarih kaynaklar›na göre, II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda 18
May›s 1944’e kadar olan dönemde, Sovyet ordusunda görevlendirilen 57.000 K›r›m Tatar›, Almanlara karﬂ› savaﬂ›rken hayat›n›
kaybetti. 18 May›s 1944 tarihinde ise Sovyetler Birli¤i ordular›nda 80.000 K›r›m Tatar› asker olarak görev yapmaktayd›.14
1944 y›l›nda Alman ordular›n›n geri çekilmesiyle birlikte K›r›m Tatarlar›n›n da kaderi de¤iﬂti. 10-25 Nisan 1944 günlerinde,
Sovyet ordusunun K›r›m’a girmesinden sonra, Stalin yönetimi,
aralar›nda K›z›l Ordu’da savaﬂan Sovyet kahramanlar›n›n da bulundu¤u K›r›m Tatarlar›n› Almanlarla iﬂ birli¤i yapt›klar› bahanesiyle “vatan haini” ilan etti ve K›r›m’da bir terör havas› estirerek tarihin en büyük katliamlar›ndan birini baﬂlatt›. Bu dönemde, feci olaylar›n tan›¤› olan kimselerin ifadelerine göre, K›r›m
Tatarlar› kitleler hâlinde idam ediliyordu. Bir kiﬂiyi Almanlarla iﬂ
birli¤i yapt›¤› konusunda suçlamak için iki kiﬂinin tan›kl›¤› yeterliydi. Akmescit (Simferopol)15 ﬂehrinin sokaklar›ndaki a¤aç-

lardan dar a¤ac› olarak faydalan›l›yordu. Bu terör hareketi, K›r›m
Tatarlar›n›n, 18 May›s 1944 gecesi K›r›m’dan topyekûn sürgün
edilmesiyle sonuçland›. Sürgünün amac›, K›r›m Tatar halk›n›n
bir yerden bir yere nakledilmesi de¤il, tamamen yok edilmesiydi.
Dünya tarihinin utançla yazd›¤› kara günlerin oluﬂtu¤u 1944 y›l›na dönerek yaﬂanan ac› gerçekleri görelim.
O gece, K›r›m’daki tüm köyler, K›z›lordu askerleri taraf›ndan
sar›ld›. ﬁehirdeki bütün K›r›m Tatar evleri bas›ld›. Çoluk çocuk,
yaﬂl› genç herkes, 20 dakika içinde evlerinden apar topar ç›kar›larak mezarl›klara getirildi. Evden ç›kmak istemeyenler, derhal orada ﬂehit edildi. Toplananlar ise daha sabah ›ﬂ›lt›lar› do¤madan yük
vagonlar›na üst üste istif edilircesine yüklenerek bilinmeyene
do¤ru yola ç›kar›ld›lar.16 H›nca h›nç insan dolu yük vagonlar›,
Orta Asya stepleri ve Sibirya’ya do¤ru yol al›rken, kilitli vagonlar,
K›z›lordu askerlerinin keyfine göre, iki veya üç günde bir aç›ld›.
Ölenler ç›kar›ld›. Aç, susuz günlerce süren yolculuklar› bitip vagonlar aç›ld›¤›nda sa¤ kalmay› baﬂarabilenler aras›ndan, kimi
kendini Özbekistan’da, kimi Sibirya’da, kimi de Urallarda buldu.
Tarihte, bu katliam›n bilançosu ﬂöyleydi:17

13 Kemal Özcan, Vatana Dönüﬂ K›r›m Türklerinin Sürgünü ve Millî Mücade-

le Hareketi (1944-1991), ‹stanbul 2002, s. 24.
14 Naci Ekem, “18 May›s K›r›m Türklerinin Kara Günü”, K›r›m Dergisi, S.

3, Nisan-May›s-Haziran 1993, s. 4.
15 Simferopol, di¤er ad›yla Akmescit 348.000 nüfuslu bir ﬂehirdir (1784’te

kurulmuﬂtur). K›r›m’›n sadece idari merkezi de¤il, konum olarak da yollar›n birleﬂti¤i bir mevkide olmas› nedeniyle buraya eski Yunanca “toplay›c› ﬂehir” denmiﬂtir: simfero kelimesi “toplamak”, polis ise “ﬂehir” an-
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lam›na gelir. Simferopol üzerinden K›r›m ve Ukrayna’n›n di¤er bölgeleri ile d›ﬂ ülkelerle kolayl›kla ba¤lant› kurulabilmektedir. Kiev’e 972 km,
Moskova’ya 1395 km mesafededir. Simferopol havaalan› Ukrayna’daki
en büyük havaalan›ndan biridir. ﬁehir güney sahiline da¤ troleybüsü
hatt› ile ba¤l›d›r. Bu troleybüs hatt› 86 km’lik uzunlu¤u ile Avrupa’daki
en uzun troleybüs hatt›d›r. ﬁehirdeki Çukurca Ma¤aras›, 50-40 bin y›ll›k geçmiﬂiyle tarihî bir ma¤arad›r. Simferopol’deki Krayviçeski ve hudojestvenn›y müzesi de görülmeye de¤erdir.
16 V. Broﬂevan-P. T›gliyants, ‹zgnaniye i Vozvraﬂçeniye, Simferopol: Tavriya
1994, s. 43; Bu eser ayn› zamanda K›r›m Tatarlar›n›n sürgünü ve sürgün
sonras› durumlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler içermektedir.
17 Ancak sürgün edilen K›r›m Tatarlar›n›n say›s›, çeﬂitli kaynaklarda farkl› rakamlarla ifade edilmiﬂtir. Bunlardan biri, Sovyet hükûmeti ad›na sürgün operasyonunu yürüten Beriya taraf›ndan Stalin’e sunulan raporda yer alan ve
resmî makamlar›n görüﬂünü aksettiren rakamd›r. Buna göre, sürgün edilen
K›r›m Tatarlar›n›n say›s› 183.155’tir. Di¤er bir resmî kaynak ise K›r›m KP

227

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

Yük vagonlar›na yüklenerek sürülen insan say›s›: 423.10018
Yük vagonlar›na yüklenerek sürülen çocuk say›s›: 200.000
Yük vagonlar›na yüklenerek sürülen aile say›s›: 112.078
Anne ve babalar›ndan ayr›larak sürülen çocuk say›s›: 57.000
Toplama, vagonlar› yükleme ve yolculuk s›ras›nda ölenlerin
say›s›: 195.471.
Sürgüne gönderilenlerin K›r›m’da b›rakt›klar› ve Sovyet hükûmeti taraf›ndan el konulan para yekûnu 2 milyar 440.2 milyon
rubledir (1961 kur de¤eri üzerinden).

Sürgüne gönderilenlerin K›r›m’da kolhozlarda kalan ve Sovyet hükûmetince el konulan mal varl›klar›n›n yekûnu: 1 milyar
400.5 milyon rubledir.19 (Bu varl›klar toplam olarak yine 1961
kuruna göre takriben 6 milyar dolara tekabül etmektedir.)
Bir gecede 8730 köy, 2500 cami ve 680 okul yok edildi. Yük
vagonlar›na 423.100 kiﬂi bindirildi. Bunlar›n % 89.5’u kad›nlar
ve çocuklardan oluﬂuyordu. Sürgün sonunda K›r›m Tatarlar›n›n
% 46.2’si hayat›n› kaybetti.20
Böylelikle yar›madan›n as›l sahiplerinin yar›madada yaﬂamas›na imkân verilmedi ve bu da yetmiyormuﬂ gibi K›r›m halk›n›n
bütün kültürel de¤erleri yok edildi; bütün köylerin, ﬂehirlerin
isimleri Rusça olarak de¤iﬂtirildi. Katledilen ve sürgün edilen Tatarlar›n yerine Rus ve Ukraynal›lar yerleﬂtirildi.
Sovyet hükûmeti, 25 Haziran 1945 y›l›nda yay›mlad›¤› bir
kararname ile K›r›m Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni ortadan kald›rd›. K›r›m, oblast statüsüne yani Sovyet idaresinde bir
nevi eyalet statüsüne getirilerek yine Rusya’ya ba¤land›.21
1500 y›ll›k bir tarihe sahip K›r›m yar›madas›ndaki K›r›m Tatar halk›, II. Dünya Savaﬂ› esnas›nda, 18 May›s 1944 tarihinde,
Stalin’in baﬂ›nda bulundu¤u Sovyetler Birli¤i hükûmeti taraf›ndan - K›r›m’›n jeopolitik önemi nedeniyle K›r›m Tatarlar›ndan
kurtulmak için çeﬂitli bahaneler öne sürülerek, bir gece içerisinde K›r›m’da tek bir Tatar kalmayacak ﬂekilde - sürgüne gönderildi. 1957 y›l›nda SSCB Komünist Partisi üyeleri de insanl›¤›n daima lanetle yad edece¤i bu haks›zl›¤› kabul etti¤ini, tüm dünyaya

Merkez Komitesi görevlisi olan Nemikin’in raporlar›nda yer alan
187.859’dur ve yine son bir resmî kaynak olan Halk Komiserleri Sovyeti
Devlet Komisyonu verilerine göre ise sürgüne maruz kalan K›r›m Tatarlar›n›n say›s› 188.626 kiﬂidir. Resmî verilere karﬂ›l›k, bir de resmî olmayan bir
tak›m veriler de ortaya ç›km›ﬂt›r. Buna göre, K›r›m Tatarlar›n›n % 46.2’sinin
sürgün sonras›nda hayat›n› kaybetmiﬂ olmas› ve hayatta kalan % 54’lük oran›n ise 228.474 kiﬂiye tekabül etti¤i belirtilerek, K›r›m’da yaﬂayan Tatarlar›n
423.100 kiﬂi oldu¤u ifade edilmektedir. Bu konuda yap›lan en ciddi araﬂt›rmalardan biri de, sürgüne maruz kalan K›r›m Tatarlar› taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. K›r›m Tatar Millî Hareketi mensuplar›nca 1966’da yap›lan gayr-i resmî
nüfus say›m› neticesinde elde edilen sonuçlardan, sürgün edilen halk›n toplam say›s›n›n 238.500 kiﬂi oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Buna göre, sürgüne u¤rayanlar›n 205.900’ü (% 86.4) kad›n ve çocuklardan oluﬂuyordu. Söz konusu
nüfus say›m› neticesinde elde edilen bu rakama, savaﬂtan önce K›r›m’dan göç
ederek ayr›lan devlet ve parti kademelerinde görev alm›ﬂ kiﬂiler ile aileleri,
askere gidenler ve 1944 y›l›nda “emek ordusu” ad› alt›nda seferberli¤e ça¤r›lanlar dahil edilmemiﬂtir. bk. Kemal Özcan, Vatana Dönüﬂ K›r›m Türklerinin
Sürgünü ve Millî Mücadele Hareketi (1944-1991), ‹stanbul 2002, s. 64-65; ayr›ca bk. “Deportatsiya: Beriya Doklad›vayet Stalinu”, N. F. Bugay (hzl.), Kommunist, S. 3, Moskova 1991, s. 109; A. Avtarhanov, “‹mperiya Kremlya. Sovyetskiy Tip Kolonializma”, Drujba Narodov, S. 1-5, Moskova 1991, s. 206; M.
N. Gubaglo, S. M. Çervonnaya, Kr›mskotatarskoye Natsional’noye Dvijeniye,
C. I, Rossiyskaya Akademiya Nauk, Tsentr po ‹zuçeniyu Mejnatsional’nih
Otnoﬂenii, ‹nstitut Etnologii i Antropologii im. N. N. Mikluho-Maklaya,
Moskova 1992, s. 80-81; Ayﬂe A. Seyitmuratova, Natsinal’noye Dvijeniye
Kr›mskih Tatar: Sobitiya, Fakt›, Dokument›, Simferopol 1997, s. 3.
18 E. Allworth, “The Crimean Tatar Case”, Tatars of the Crimea: Their

Struggle for Survival, ed. E. Allworth, Durham 1988, s. 6.

228

19 Naci Ekem, “18 May›s K›r›m Türklerinin Kara Günü”, K›r›m Dergisi, S.

3, Nisan-May›s-Haziran 1993, s. 4; “Eskiﬂehir Milletvekili Hüseyin Aksoy’un 26 May›s 1994 Tarihinde K›r›m Tatarlar›n›n Vatanlar›ndan Sürgününün 50. Y›l› Münasebetiyle TBMM’nde Yapt›¤› Gündem D›ﬂ› Konuﬂma”, Emel Dergisi, S. 202, May›s-Haziran 1994, s. 9-10.
20 N. Devlet, Ça¤daﬂ Türk Dünyas›, ‹stanbul 1989, s. 219.
21 Alexandre Bennigsen, SSCB’ndeki Müslümanlar, çev. Selim Taygan, Mavi

Yay›nlar›, Ankara 1984, s. 52-53.
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ilan etmek zorunda kald›. Ancak bu deklere, K›r›m Tatarlar›n›n
öz vatanlar› K›r›m’a dönmeleri için yeterli olmad›.
Sürgüne gönderilen K›r›m Tatarlar›, Orta Asya steplerinde ve
Sibirya’da yerleﬂim merkezlerinden uzak bölgelerde, mecburi çal›ﬂmaya tabi tutularak her hafta polis gözetimi ve denetimi alt›nda bir yaﬂam mücadelesinin içine girdiler.
Stalin’in 1953 y›l›nda ölümünden sonra yerine geçen Sovyet
lider Nikita Hruﬂçev döneminde22 yap›lan reformlar›n, K›r›m Tatarlar›n›n vatanlar›na dönüﬂünü sa¤layamamas›na ra¤men, onlar›n ilk millî mücadele hareketinin baﬂlamas›na olanak verdi¤ini
söyleyebiliriz. Bu mücadele, bat› âleminde ismi duyulan Yahudi
millî mücadelesinden çok daha güçlüydü.
Sovyet hükûmeti, 5 Eylül 1967 günü yay›mlad›¤› bir kararname ile K›r›m Tatarlar›na haks›zl›k yap›ld›¤›n› tekrar kabul etmek
zorunda kald›. Fakat bu karar, sadece dünya kamuoyunu aldatmak
için al›nm›ﬂ bir karard› ve bu karardan sonra K›r›m’a göç eden binlerce K›r›m Tatar ailesi tekrar sürgün edildi.23 Zira stratejik askerî
öneme sahip, Karadeniz ve Bo¤azlar›n ç›k›ﬂ kap›s› konumundaki
bu son derece önemli kilit bölgeye, K›r›m Tatarlar›n›n yerleﬂmesine izin verilmesi, Rusya’n›n askerî politikas›na uygun de¤ildi.24
Ancak 70’li y›llarda, K›r›m Tatarlar›, Mustafa Abdülcemil
K›r›mo¤lu25nun liderli¤inde, her türlü bask›ya ra¤men millî

mücadelelerine devam ettiler. Özellikle K›r›mo¤lu’nun 303
gün süren açl›k grevi, dünya bas›n›n›n ilgisini K›r›m Tatarlar›n›n üzerine yöneltti. Sovyet bilim adamlar›n›n da destek vermesi bu mücadeleyi güçlendirdi.
Sovyet idaresi, özellikle K›r›m’daki Sovyet idarecileri, K›r›m
Tatarlar›n›n vatanlar›na dönmemesi için her türlü engeli ç›karmay› sürdürdülerse de 80’li y›llarda Rusya’da de¤iﬂim rüzgârlar›
esmeye baﬂlad›. SSCB’nin da¤›lmas›ndan önce Gorbaçov’un perestroyka yani yeniden yap›lanma politikas›na geçildi. Eski idarecilerin yapt›klar› kanunsuz iﬂler ve suçlar bas›nda yer almaya
baﬂlad›. Bununla beraber K›r›m Tatarlar›na politik avantajlar sa¤layacak hiçbir giriﬂimde de bulunulmad›.
Ancak K›r›m Tatarlar› Merkez Teﬂebbüs Grubunun 1987 yaz›nda, Moskova’da, K›z›l Meydan’da, iki bine yak›n K›r›m Tatar›yla baﬂlatt›¤› protesto gösterileri olumlu sonuçland› ve onlar›n
ﬂartl› olarak anavatanlar›na dönüﬂüne izin verildi.26
2 May›s 1989’da özel bir tüzü¤ü ve faaliyet program› olan K›r›m Tatar Millî Hareketi Teﬂkilat› kuruldu. Teﬂkilat Baﬂkanl›¤›na
Mustafa Abdülcemil K›r›mo¤lu getirildi. K›r›m Tatar Millî Hareketi Teﬂkilat›, 1989 y›l› güzünden itibaren çad›r ﬂehirler kurarak
K›r›m’a göçü h›zland›rd› ve K›r›m oblast idaresi üzerinde bask›lar› artt›rd›. 1989’da K›r›m’da ikamet eden K›r›m Tatar nüfusu
20.000 civar›nda iken bu say› 1990 y›l› Mart’›nda 76.400’e 1991
y›l› Mart’›nda ise 150.000 civar›na ulaﬂt›.27

22 Nikita Hruﬂçev, Stalin’in politikalar›n› de¤iﬂtirmeye baﬂlad› ve bu dö-

nemde (Ukrayna ile Rusya’y› birleﬂtiren Pereyaslav (1654) Antlaﬂmas›’n›n 300. y›l dönümü olan 1954 y›l›nda) K›r›m oblast›, Ukrayna Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti’ne hediye edildi. bk. Nadir Devlet, Ça¤daﬂ Türkîler-Do¤uﬂtan Günümüze Büyük ‹slam Tarihi’ne Ek, ‹stanbul 1993, s. 262.
23 Mustafa Abdülcemil K›r›mo¤lu, “K›r›m’daki Siyasi Güçler ve K›r›m’›n

Gelece¤i”, Emel, S. 213, Mart-Nisan 1996, s. 3-4.
24 Nadir Devlet, age., s. 107-108.
25 Mustafa Cemilo¤lu hakk›nda fazla bilgi için bk. Nadir Devlet, “Mustafa

Abdülcemil K›r›mo¤lu Alt›nc› Defa Mahkûm Edildi”, Emel, S. 35 (141145), Mart-Aral›k 1984, s. 41-44; Nadir Devlet, “Mustafa Cemilo¤lu dört
y›l sürgüne mahkûm edildi”, Töre, S. 8 (96), May›s 1979, s. 42; Mustafa
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Cemilo¤lu Özel Say›s›, Emel, S. 16 (93), Mart-Nisan 1976, s.1-64; Ayﬂe
Seyitmuratova, “Mustafa Abdülcemil K›r›mo¤lu: SSCB’nde ‹nsan Haklar› Hareketleri ve K›r›m Tatarlar›’n›n Millî Hareketinin Aktif ‹ﬂtirakçisi”,
Emel, S. 37 (154), May›s-Haziran 1986, s. 4-6.
26 Giray Saynur Bozkurt, “Ukrayna ﬁartlar›nda K›r›m Tatarlar›n›n Kendile-

rini Siyasi Platformda Tan›tma Mücadeleleri”, Türk Cumhuriyetleri ve
Petrol Boru Hatlar›, hzl. Alaeddin Yalç›nkaya, ‹stanbul 1998, s. 151.
27 Zafer Karatay, “K›r›m’daki Son Siyasi Durum”, Emel, S. 199, Kas›m-Ara-

l›k 1993, s. 4.
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SSCB’nin da¤›lmas›ndan birkaç ay önce baﬂta Ukrayna Komünist Partisi K›r›m ﬁubesi olmak üzere, K›r›m’daki ﬂoven güçler, Moskova’n›n emriyle, K›r›m’› SSCB’nin Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Birlik Antlaﬂmas›’n›n iﬂtirakçisi statüsüne getirmek amac›yla 20 Ocak 1991’de bir referandum düzenlediler.
“Evet” ile sonuçlanan bu referandum sonunda K›r›m Tatarlar›,
Ukrayna yönetimine, bu gayri hukuki referandumu tan›mama
ça¤r›s› yapt›larsa da Ukrayna Yüksek Sovyeti, referandumu onaylad› ve 12 ﬁubat 1991’de, K›r›m Özerk Cumhuriyeti’ni kurdu.28
Sürgünün 50. y›ldönümü olan 1994 y›l›nda, ilk kez, Ukrayna ve K›r›m’daki resmî otoritelerin “18 May›s”› resmen matem
günü ilan etmesi ve Tatarlara haks›zl›k yap›ld›¤›n› kabul etmesi,
K›r›m Tatarlar›n›n kendi ata yurtlar›nda meﬂru haklar›n›n en yetkili a¤›zlardan tan›nm›ﬂ bulunmas›, onlar›n s›k›nt›lar›n› bir nebze azaltm›ﬂt›r. Yerleﬂme ve özerk bir mahallî idareye sahip olmalar› yönünde de at›lan önemli bir ad›m olmuﬂtur.29
2.5 milyonluk K›r›m Özerk Cumhuriyeti’nde yaﬂayan K›r›m
Tatarlar›n›n say›s›, bugün 300.000’i bulmuﬂtur. Sürgünden sonra
hayatta kalmay› baﬂarabilen K›r›m Tatarlar›n›n çad›r kentler kurarak baﬂlatt›klar› vatana dönüﬂ süreci, istenilen say›ya hâlen ulaﬂamamas›na ra¤men devam etmektedir. Kendi millî ve kültürel kimliklerini yaﬂatma ve siyasi olarak tan›nma sorunlar›na ilaveten konut, iﬂsizlik gibi çeﬂitli sosyo-ekonomik ve kültürel problemlere gö¤üs germeye çal›ﬂarak, K›r›m’da hayatlar›n› sürdürmektedirler.30
Gerek sürgün esnas›nda ve gerekse sürgün sonras› vatana
dönme sürecinde gösterdikleri bu özverili mücadele sonucu, bugün, sürgünün ac›lar›n› unutmasalar da, vatanlar› “yeﬂil ada K›r›m”a dönmenin mutlulu¤unu yaﬂamaktad›rlar.
28 Mustafa Abdülcemil K›r›mo¤lu, “K›r›m Tatar Millî Meclisi ve Avrupa

Halklar› Federal Birli¤i”, Emel, S. 220, May›s-Haziran 1997, s. 7.
29 Halil ‹nalc›k, “Sürgünün Ellinci Y›l Dönümü 18 May›s 1994-Dünya, K›-

r›m’da Türk-Tatarlar›n›n Varl›¤›n› Tan›yor”, K›r›m Dergisi, S. 7, NisanMay›s-Haziran 1994, s. 14-15.
30 Giray Saynur Bozkurt, age., s. 166.
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Kültür ve E¤itim
Stalin Dönemi Siyasetinin Kazan
Tatar Türkleri Kültürüne Etkileri
Erdal ﬁAH‹N*

20. yüzy›l baﬂ›nda Çarl›k Rusya’s›ndaki halklar›n geniﬂ ve aktif kat›l›m›yla gerçekleﬂen devrimci hareketleri kendi lehlerine ustal›kla kullanmay› bilen Bolﬂevikler, hakimiyete özgürlük ve adalet sloganlar›, ayr›ca Rusya’daki bütün milletlere kendi kaderlerini
serbestçe tayin etme hakk›n› verme vaadi ile gelmiﬂlerdi. Ancak
‘k›z›l devrim’in akabinde kurulan Sovyetler Birli¤i’nde daha sonra
bu slogan ve vaatlerden vazgeçilmiﬂ, birli¤in oluﬂumunu tamamlama ve pekiﬂtirme u¤runa beklenmedik ve vicdanen kabul edilemez
maddi ve manevi bask›lara giriﬂilmiﬂtir. Lenin döneminde ilk belirtilerini gösteren bu bask› ve terör politikas›, Stalin döneminde
doru¤a ulaﬂm›ﬂt›r. Bir halk hareketi olarak geliﬂen ve halklar›n
umutlar›yla beslenen devrimci de¤iﬂim sürecinde Stalin, gönüllü
kat›l›mla ortak hedeflere ulaﬂma yerine hapse atma, öldürme, sürgün etme, korkutma vb. ﬂekillerde halk› sindirerek emellerine
ulaﬂmay› tercih ederek tam bir siyasi terör faili ve diktatör görüntüsüyle döneme imzas›n› atm›ﬂt›r. Stalin dönemi, ayd›nlar›n tasfi* Dr. Erdal ﬁahin, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili

ve Edebiyat› Bölümü.
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yesi, baz› halklar›n yurtlar›ndan sürülmesi, kolektifleﬂtirme, II.
Dünya Savaﬂ› vb. olaylar›yla haf›zalara yerleﬂmiﬂtir.
Sovyetler Birli¤i nüfusunun yaklaﬂ›k dörte biri Stalin dönemindeki tasfiye ve cezaland›rmalardan etkilenmiﬂtir. Tasfiye ve cezaland›rmalarda bölge ve halk ay›r›m› yap›lmam›ﬂ, bu olumsuzluklara bütün ülke halklar› maruz kalm›ﬂt›r. Sovyetler Birli¤i genelinde oldu¤u gibi, Tataristan’da da tutuklama, hapsetme ve sürgün
gibi cezaland›rmalar, ilk s›rada milletin üretici kesimine, sosyal ve
kültürel hayatta etkili rol oynayan kiﬂilere yöneltilmiﬂtir. Stalin,
diktatörlü¤ünü sürdürmek için her ﬂeyden önce ak›l ve zekâ sahibi ayd›nlar› ortadan kald›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Ö¤retmenler, idareciler ve mülk sahipleri vb. ‘halk düﬂman›’, ‘komünizm karﬂ›t›’, ‘Turanc›’, ‘Sultangaliyevci’, ‘Troçkici’, ‘Tuhaçevskici’ damgalar›yla, ku-

ri içeren zengin bir görünüﬂ arz eder. ‹htilalden sonra, di¤er baz›
alanlarda oldu¤u gibi Tatar yaz›l› kültürü de kan kaybetmeye baﬂlar. Millî ba¤›ms›zl›k duygusuyla yazd›klar› eserlerle halk› ayd›nlatmay› amaçlayan ve ihtilali tasvip etmeyen Gayaz ‹shaki (Ayaz ‹shaki), Sadri Maksudi (Arsal), Gabdulla Battal (Abdullah Battal Taymas), F. Tuktar gibi ayd›nlar ülkerinden göçmeye mecbur kal›rlar.
Yirmili y›llar›n baﬂ›nda ülkede diktatörlü¤ün güçlenmesi ve
bütün hayat›n zorla ideolojik zincirler alt›na al›nmas› neticesinde, yazarlar›n da sanat hürriyeti günden güne daral›r, yaz›lan
eserlerin de¤eri sadece s›n›f mücadelesi ilkesi gözlü¤ünden de¤erlendirilmeye baﬂlan›r. Bu dönemde edebiyat biliminde ‘vulgar
sosyalizm’ diye an›lan uydurma teori, edebî mirasa ait bak›ﬂ› da
de¤iﬂtirir. Gabdulla Tukay’a ‘küçük burjuva dünya görüﬂünü
destekleyen milliyetçi ﬂair’, Derdmend ile Fatih Emirhan’a ‘büyük burjuva edipleri’, Galiesgar Kemal’a ‘liberal burjuva yazar›’,
Sait Remiyev’e ‘ferdiyetçi sembolist ﬂair’ diye damgalar vurulur.
G. Gaziz, Cemaleddin Velidi, Gali Rehim’ler ise proleter edebiyata Tatar burjuvazisinin milliyetçilik görüﬂlerini sokmaya çal›ﬂan
ajanlar olarak de¤erlendirilir.4
Sovyetler Birli¤i’nde yazarlar› bu tür damga ve etiketlerle tarif,
gerek yazarlarda ve gerekse bu yazarlar› okuyan halkta korku ve
geri durma hissi uyand›rm›ﬂt›r. Rizaeddin Fahreddin, tarihçi ve
edebiyatç› olarak kalemi k›r›ld›ktan sonra ilahiyatç› vasf›yla vazifeler alm›ﬂ, kad›l›k ve müftülük yapm›ﬂt›r. Fatih Kerimi, ihtilalden sonra Orenburg’dan Moskova’ya taﬂ›narak küçük bir memuriyet alm›ﬂ ve yazarl›¤› b›rakm›ﬂt›r. Çocuk felci yüzünden kötürüm olan Fatih Emirhan, Sovyet idaresini hiç be¤enmedi¤i hâlde,
herhâlde hastal›¤› yüzünden kendisine dokunulmam›ﬂ, ancak yazarl›¤a da devam edememiﬂtir. Ceditçilik devri ﬂairlerinden Derd-

lak1 ve nepman2lar da bulunduklar› konum sebebiyle tutuklanm›ﬂ
ve çeﬂitli ﬂekillerde cezaland›r›lm›ﬂlard›r.3 Öncelikle ayd›nlar› ve
toplumun genel olarak faal ve nitelikli k›sm›n› hedef alan k›y›m,
dolay›s›yla halk›n sosyal ve kültürel yaﬂam›n› da etkilemiﬂ, kültürel gerilemeye ve s›¤laﬂmaya sebep olmuﬂtur.
Tarihî geçmiﬂi ve birikimi olan Tatar edebiyat›, özellikle 20.
yüzy›l baﬂ›nda büyük geliﬂme gösterir ve Ekim ‹htilali (1917) öncesinde millî ve demokratik geleneklere dayal›, çeﬂitli tür örnekle1 Zengin köylü; köy burjuvazisi.
2 Sovyetler Birli¤i’nde 1921-1928 y›llar› aras›nda uygulanan NEP (Novaya

Ekonomiçeskaya Politika) - Yeni Ekonomi Politikas› gere¤i serbest üretim yapma ve özel iﬂ yerleri açma imkân› elde etmiﬂ ticaret erbab›.
3 Elde bulunan belgelere göre, 1918-1953 y›llar› aras›nda Tataristan Cum-

huriyeti topraklar›nda 40.496 kiﬂi tutuklanm›ﬂ, bunlar›n 4.399’unu çeﬂitli
ﬂekillerde cezaland›r›lm›ﬂt›r. Asl›nda gerçek say› bunun çok üzerindedir.
GULAG (Glavnoye Upravleniye ‹spravitelno-Trudov›h Lagerey) - Çal›ﬂma
Yoluyla Islah Kamplar› Genel ‹daresi mahkûmlar› aras›nda 1939’da Tatarlar, Rus, Ukrain ve Belaruslardan sonra dördüncü s›rada yer al›r. (Telgat
Galiullin, “Stalin Devri Tatar Kültür Hayat›”, akt. Hatice ﬁirin, Türk Dünyas› Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 6, Güz 1998, s. 647.)
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4 Rafail Mostafin-Reis Davutov, “Repressiya Kurban› Tatar Yazarlar›”,

akt. Mustafa Öner, Türk Dünyas› Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 3, Bahar
1997, s. 136-137.

235

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

mend ve Said Remi de Sovyet devrinde susmuﬂlard›r.5 Bununla
birlikte, Komünist Partinin e¤itimi ve yönlendirmesiyle, Mecit
Gafuri, Musa Celil, Hadi Taktaﬂ gibi genç ﬂairler, komünizmin suç
sayd›¤› bütün vas›flardan ar›narak, sanatta Maksist-Leninist esteti¤in temelini atm›ﬂlar, bu temel üzerinde eserler vermiﬂlerdir.6
Sovyet dönemi baﬂlar›nda, Tatar yazarlar› üzerinde kurulan
ideolojik bask› daha sonralar›, 1928 sonlar›nda, özellikle Stalin’in
marifetiyle OGPU (Obyedinennoye Gosudarstvennoye Politiçeskoye Upravleniye pri Sovete Narodn›h Komissarov SSSR)7 organlar› taraf›ndan ortaya konan ve ‘Sultangaliyevçilik ile mücadele’
diye adland›r›lan siyasi süreçle, Tatar ayd›n zümresinin millî kadrolar›n› sistemli ﬂekilde yok etmeye yöneltilmiﬂ büyük terör hareketine dönüﬂür. Burjuva milliyetçili¤iyle ve bütün Türk-Tatar
halklar›n› toplay›p tek devlet kurmak için gizli haz›rl›k yapmakla
suçlanarak, ilk etapta 77 kiﬂi göz alt›na al›n›r. 28 Temmuz
1930’da OGPU Kolegyumu k›saca ‘Sultangaliyevcilik’le suçlanan
bu yetmiﬂ yedi kiﬂiden yirmi birini idam cezas›na, on bir kiﬂiyi on
y›l, yirmi dört kiﬂiyi beﬂ y›l hapis cezas›na, on bir kiﬂiyi üç y›l toplama kamp›nda hizmet etmeye ve dokuz kiﬂiyi de üç y›l sürgün
cezas›na çarpt›r›r. Daha sonra 1937-1938 döneminde Sultangaliyevcilikle suçlanan bu kiﬂilerin hemen hemen hepsi, ayn› suçlardan dolay› tekrar sorguya çekilirler ve bunlar›n ço¤u NKVD (Narodn›y Komissariat Vnutrennih Del)8 üçlüsü ile ölüm cezas›na
mahkûm edilirler.9 Bunlar›n içinde baz› büyük devlet adamlar›,

parti üyeleriyle birlikte F. Agiyev, S. Sünçeley, H. Atlasi, B. Urmançi, G. Mansurov, ‹. Teregulov, Safa Borhan gibi meﬂhur yazarlar, bilim adamlar›, gazeteciler ve sanatç›lar da bulunuyordu.
Bu idamlardan önce, Komünist Partisi Tataristan Ülke Komitesinin 9 Kas›m 1929 tarihli karar› “bütün parti üyelerini
Sultangaliyevcili¤i kökünden kaz›maya, geride kalan halk kitleleri aras›nda millî hurafelere karﬂ› mücadeleyi kuvvetlendirmeye, hâlen parti organlar›nda saklanm›ﬂ Sultangaliyevci ideolojiyi öne süren kiﬂileri aç›¤a ç›karmaya” davet eder. Bu karar› yerine getirmek amac›yla yazarlar çevresinde mitolojik bir ‘yediler’ örgütü uydurulur ve bas›nda ‘karﬂ› ihtilalci gizli örgüt üyeleri’ Nek›y ‹senbet, Gadil Kutuy, G. Minskiy, Çinekey aleyhinde yaz›lar yay›mlan›r.10 Dönemin meﬂhur Tatar yazarlar› olan
bu kiﬂiler edebiyat ortam›ndan ç›kar›l›p Kazan d›ﬂ›na gitmeye
mecbur edilirler. G. Minskiy Bakü’ye kaçar, Nek›y ‹senbet bir
köyde ö¤retmenli¤e baﬂlar, Gadil Kutuy yazarl›ktan uzaklaﬂarak sanat okullar›nda ö¤retmenlikle geçimini sa¤lar.
Bu dönemde, hemen hemen her Tatar edibine potansiyel
ihtilal karﬂ›t›, Sultangaliyevci, komünizm karﬂ›t› olarak bak›l›r;
ediplerin yazd›klar›nda komünist ideolojiye ayk›r› fikir ve unsurlar aran›r. Örne¤in, Fethi Burnaﬂ ‘Sultangaliyevcileri destekleyen, saraylar, hanlar, prensler, camiler ﬂairi’, Çinekey ‘diniye nezareti, birahane, loto, nafaka ve çer çöp ﬂairi’, Kerim
Tinçurin ‘milli demokrasi taraftar›’, ﬁ. Usmanov ‘Tatar komiserlerine itibar eden ve sadece onlar› öne ç›karan’, Mansur
Kriymov ‘küçük burjuva görüﬂlerinden ar›nmam›ﬂ ﬂair’ olarak
dergi ve gazetelerde etiketlenirler.11
Stalin dönemi tasfiye siyaseti köylülerden, yerli idarecilerinden, parti üyelerinden, ö¤retmenlerden, din adamlar›ndan vb.
pek çok kurban alm›ﬂ, bundan birçok kurum ve meslek kurulu-

5 Ahmet Temir, “Kuzey Türk Edebiyat›” (Tatar-Baﬂkurt)”, Türk Dünyas› El

Kitab›, 3. C. (Edebiyat), 2. bs., Ankara 1992, s. 721-722.
6 Fatma Özkan, “Yirminci Yüzy›lda Tatar ﬁiiri”, Türk Dili Dil ve Edebiyat

Dergisi Türk ﬁiiri Özel Say›s› V (Türkiye D›ﬂ› Ça¤daﬂ Türk ﬁiiri), S. 531,
Mart 1996, s. 1049.
7 SSCB Halk Komiserleri Nezdinde Birleﬂtirilmiﬂ Devlet Siyasi ‹daresi.
8 ‹ç ‹ﬂleri Halk Komiserli¤i.
9 Rafail Mostafin-Reis Davutov, age., s. 137.
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10 Rafail Mostafin-Reis Davutov, age., s. 138.
11 Rafail Mostafin-Reis Davutov, age., s. 138.
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ﬂu zarar görmüﬂtür. Tataristan Yazarlar Birli¤i de en büyük kay›plar›n› bu dönemde vermiﬂtir. 1934 y›l›nda SSCB Yazarlar Birli¤i kurulunca, Tataristan Cumhuriyeti’nden üye veya üyeli¤e
aday olarak resmîleﬂtirilen otuz Tatar yazar›n on alt›s› tasfiye siyaseti kurban› olmuﬂtur. Daha birçok yazar ve ﬂair yazd›klar›ndan dolay› tutuklanarak çeﬂitli cezalara maruz b›rak›lm›ﬂlard›r.12 Bilinç ve düﬂünce sahibi Tatar ayd›nlar›, Tatar halk›n›n
yüzy›llar boyu süregelen kültürünü, tarihî hassasiyetini, dil zenginli¤ini ﬂahsiyetlerinde toplayan yazarlar, ﬂairler, bilim adamlar› ve sanatç›lar toplu hâlde yok edilmiﬂlerdir.
Sovyetlerin ilk y›llar› ve Stalin dönemdeki ‘etiketlemeler’, ‘aç›¤a ç›karmalar’, ‘ihbarlar’, ‘suçlamalar’, ‘cezaland›rmalar’ ve ‘sürgünler’ Tatar edebiyat›n›n tabii geliﬂimini aksatm›ﬂ, hatta durdurmuﬂtur. Bütün bu olumsuzluklar sebebiyle, ölmeden, tutuklanmadan, sürülmeden kalan yazar ve ﬂairler, demokratik ruhu, ko-

nulara özgür ve nesnel bak›ﬂ› kaybetmiﬂler, sanat imkânlar›ndan
tamamen yararlanamaz olmuﬂlard›r. Yine, ihtilal öncesinde yazd›klar›yla meﬂhur olmuﬂ N. Dumavi, M. Ukmasi, Z. Yarmeki, E.
Seg›ydi, B. Rehmet, Z. Burnaﬂeva gibi edipler de 30’lu y›llarda kalemlerini b›rakarak edebiyattan uzaklaﬂm›ﬂlard›r. ﬁüphesiz, bunda bu dönemde yaﬂanan ideolojik bask› ve s›n›rlamalar ile yaﬂananlar karﬂ›s›ndaki korku ve y›lg›nl›k hissi etkili olmuﬂtur.
Stalin’in sosyalizmin kuruluﬂ aﬂamas›nda s›n›f mücadelesinin
daha da sertleﬂti¤ine dair uydurma teorisine inan›ﬂ, yazarlar› sinsi
düﬂmanlarla mücadeleyi abart›l› bir ﬂekilde tasvir etmeye, gerçek
hayattaki çat›ﬂmalar yerine yapay çat›ﬂmalar› göstermeye, gerçek
hayat› süsleyip güzelleﬂtirerek vermeye iter. Yeni toplumun inﬂa
sürecini yazarlar, bu dönemde yukar›dan sunulan idari yönergeler
ruhunda gösterirler. Ne yap›lsa, “böyle gerek” diye düﬂünülür. Ülkenin sanayileﬂmesindeki zorluklar ve kolektifleﬂtirmelerdeki aksakl›k ve yanl›ﬂlar üzerinde durulmaz. Bas›nda ve edebiyatta daha
çok s›n›fsal mücadele iﬂlenmiﬂ, yaz›larda molla ve köy zenginlerine iliﬂmeler büyük yer alm›ﬂt›r. Bu konular, baz› evrensel düﬂünce
ve duygular›n önüne geçmiﬂtir.13 Böylece, edebî eselerde tasvir
edilen hayat manzaralar›n›n seçiminin belli kal›plarda olmas›, bütün edebî eserlerin konu ve iﬂleyiﬂ bak›m›ndan birbirine benzer olmas›n› sa¤lar.14 1930’lu y›llarda Kazan’da, Moskova’da ve ülkenin
di¤er yerlerinde ç›kmakta olan baz› Tatar gazete ve dergileri ile tiyatrolar› da kapat›l›r.15 Bu, kültür ve sanat faaliyetlerinin daralmas›na ve s›¤laﬂmas›na götüren sürecin bir parças›n› oluﬂturur.
Stalin döneminde, Tatar edebiyat›, bilimi ve bas›n›n›n sadece
içeri¤i ile temsilcileri de¤il, görünüﬂü de de¤iﬂtirilmiﬂtir. 5 May›s
1939 tarihi itibar›yla Tataristan’da Sovyet Türklerinin ortak Latin
alfabesinden Tatar Kiril alfabesine geçilmiﬂtir. Maddi ve manevi

12 Stalin’in tasfiye siyaseti döneminde, Tataristan’da G›ylemdar Bay›mbitov

(1886-1933), Safa Borhan (1899-1937), Gaziz Gobeydullin (1887-1937),
Lebib G›ylmi (1906-1937), Fatih Kerimi (1870-1937), Fatih Seyfi Kazanl› (1888-1937), Seg›yd Sünçeleyev (1889-1937), ﬁamil Usmanov (18981937), Mehmüt Galev (1886-1938), Mansur Kr›ymov (1898-1938), Galim Möhemmetﬂin (1911-1938), Kerim Tinçurin (1887-1938), Gomer
Tol›mbay (1900-1938), Fethi Burnaﬂ (1898-1944) gibi meﬂhur yazar ve
ﬂairler ölüm cezas›yla cezaland›r›lm›ﬂlard›r. Ayr›ca, Gali (Nurgali) Galiyev (1902-1940), Gomer Galiyev (1900-1954), Mehmüt Bödeyli (18951975), Cemal Velidi (1887-1932), Ayaz G›ylacev (1928-), Galimcan ‹brahimov (1887-1938), Gaziz ‹dilli (1905-1985), Gata ‹shakiy (1887-?), Fatih Kerim (1909-1945), Galimcan Nigmeti (1897-1941), Kavi Necmi
(1901-1957), Mecit Ref›ykov (1925-1986), Söbbuh Ref›ykov (19131971), Gali Rehim (1892-1934), ‹brahim Salahov (1911- ), Sirin Bat›rﬂin
(1896-1969), Guriy Tavlin (1925- ), Adler Timirgalin (1931-), Hesen Tufan (1900-1980), Min ﬁabayev (1913-1963), Server Edhemova (19011978), Mirseyef Emirov (1907-1980), Sadri Celel (1891-1943) gibi yazar
ve ﬂairler ise hapis veya sürgün cezas› alm›ﬂlard›r. Bunlardan bir k›sm›,
hapis veya sürgün esnas›nda ya da mahkûmiyetleri bittikten k›sa süre
sonra hayatlar›n› kaybetmiﬂtir.
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13 N. G. Yuziyev, F. S. Safiullina vd., Tatar Sovet Edebiyat› hem Tugan Tél

11, Kazan 1991, s. 6-7.
14 Foat Galimullin, Elé Béz Tuganç›, Kazan 2001, s. 290.
15 N. G. Yuziyev, F. S. Safiullina vd., age., s. 6.
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özveri ile büyük emek sonucu haz›rlanan ve yaklaﬂ›k on y›ld›r
kullan›lan16 ‘Sovyet Türkleri ortak Latin alfabesi’, Stalin’in Sovyetlerde Rus dilini ve alfabesini hakim k›lma düﬂüncesiyle, yerini birbirinden ayr› Kiril esasl› Türk alfabelerine b›rak›r. Tataristan
Cumhuriyeti’nde de Tatar Türkçesinin yaz›m›nda kullan›lan Latin
alfabesi (Yañalif) yerine, Tataristan Yüksek Kurulu Baﬂkanl›k Heyetinin 5 May›s 1939 tarihli karar›yla 1940 y›l›n›n Ocak ay›ndan
itibaren Kiril alfabesi kullan›lmaya baﬂlan›r. Bilim adamlar›na dan›ﬂ›lmadan ve bilimsel temele oturtulmadan, üstten gelen buyrukla kabul edilen bu alfabe birçok sorunuyla birlikte kullan›lmaya
baﬂlan›r.17 Stalin siyasetinin yayd›¤› korkudan ve daha önceki Latin alfabesine karﬂ› ç›kanlar›n akibeti18 bilindi¤inden bu yeni uygulamaya yüksek sesle hiçbir itiraz olmam›ﬂt›r. Yeni alfabeyi Tatar

dili özelliklerine uygun düﬂmedi¤ini söyleyen herkese ‘milliyetçi’
damgas› vurulur. Stalin sonras›nda siyasi hava yumuﬂamaya baﬂlad›¤›nda alfabe konusunda düﬂünceler de bas›nda yer almaya baﬂlar. Di¤er Türk halklar›, Kazaklar, K›rg›zlar, Baﬂkurtlar, Azeriler,
Türkmenler vb. bu yumuﬂama döneminde yeni Kiril alfabelerine
baz› düzeltmeler eklerler. Ancak, böyle düzeltme ve de¤iﬂiklikleri
Tatarlar yapamazlar. Bunu meﬂhur Tatar âlimi Ebrar Kerimullin
ﬂöyle yorumlar: “Bizim sadece Moskova’n›n iﬂaret etti¤ini yapmaya al›ﬂm›ﬂ uslu ‘liderlerimiz’, Tatar mankurtlar›n›n deste¤ine de
dayanarak bu iﬂin bir ﬂekilde üstünü örtüp gömdüler.”19
Komünist ideolojinin ve yönetimin hoﬂ bakmad›¤› dinî hayat
da Stalin döneminde büyük zarara u¤ram›ﬂt›r. Sovyetlerde ‘parti
çizgisi’ ve Tatarlar›n ço¤unlu¤un mensup oldu¤u ‹slamiyet hakk›nda resmî görüﬂ, 1925’te yay›mlanan Bolﬂaya Sovetskaya Entsiklopediya (Büyük Sovyet Ansiklopedisi)’da ortaya konur. ‹slamiyet,
“feodal sistemin ideolojisi” olarak tasvir edilmiﬂ, “sosyal iliﬂkilerin fanatikçe bir yans›mas›” ve “Sovyet rejimine karﬂ› mücadelenin bir arac›” olmakla kötülenmiﬂtir. “Karﬂ› devrimci unsurlar,
Kur’an’dan yararlanarak insanlar›n dinî duygular›yla oynamaya,
sosyalizmin inﬂas›n› engellemeye ve Sovyetler Birli¤i’ndeki iﬂçilerin birleﬂik cephesini k›rmak için, millî ve dinî düﬂmanl›¤› tahrik
etmeye teﬂebbüs etmektedirler.” Bu politikan›n kristalleﬂmesi,
Müslümanlar› ilgilendirdi¤i ölçüde Stalin dönemindeki büyük temizli¤e (1936-1938) zemin haz›rlar. Bunu müteakip, Müslüman
ayd›n kesiminin çok büyük k›sm› imha edilir. Sadece ‹dil Ural
bölgesinden 7.000 civar›nda ulemâ tevkif edilerek, Sibirya’daki
toplama kamplar›na sürülür. Ufa Dinî Nezaretinin baﬂ› Müftü
Keﬂﬂafeddin Tercümanov, 1938’de Japonlara ve Almanlara casusluk yapmakla suçlanarak idam edilir. Din adamlar› Müslüman dinî teﬂkilatlar›n› ve camileri kolektifleﬂtirme aleyhtar› hareketlerin
merkezi olarak kullanmakla suçlan›rlar. Din adamlar›ndan pek

16 1927-1939 y›llar› aras›nda Latin alfabesi ile yaklaﬂ›k 7.000 Tatarca kitap

yay›mlanm›ﬂt›r. 1939-1990 y›llar› aras›nda Kiril alfabesi ile ise yaklaﬂ›k
10.000 kitap yay›mlanm›ﬂt›r. (Ebrar Kerimullin, Tél-Milletnéñ Sakç›s›,
Kazan 1997, s. 56.)
17 Tatar Kiril alfabesindeki sorunlar için bk. Erdal ﬁahin, “Kazan Tatar

Türklerinin Latin Alfabesi Mücadelesi”, Türk Dünyas› Tatih Kültür Dergisi, S. 199, Temmuz 2003, s. 42-45.
18 1925-1926 y›llar›nda Arap harflerinden Latin harflerine geçme meselesi

için bas›nda ve ilmî konferanslarda ateﬂli tart›ﬂmalar esnas›nda Arap alfabesini savunanlar›n, (G. ‹brahim, G. Alparov, G. ﬁeref vb.) konuﬂmalar›, sonradan Sultangaliyevcilik ﬂok dalgas› baﬂlay›nca, kültür tarihi bak›m›ndan de¤erlendirilmeksizin “Tatar burjuvazi s›n›f›n›n ilgisi”ne ba¤lanm›ﬂ siyasi bir hadise olarak kabul edilir. Arap alfabesini savunarak bas›nda yer alan Tatar ayd›nlar›na “Bunlar do¤rudan do¤ruya proletarya diktatörlü¤üne, Marksizm ideolojisine karﬂ›lar. Bunlar aç›kça büyük burjuva s›n›f›n›n savunucular› oldu¤u için Yañelif (Latin alfabesi) hareketine
tertip demeye kalk›ﬂt›lar, bunlar bu hareketten kendi karﬂ› devrimci örgütleri için faydalanmaya çal›ﬂt›lar.” diye damga vurulur. (Rafail Mostafin-Reis Davutov, age., s. 137.) Bunlardan birço¤u GULAG (Glavnoye
Upravleniye ‹spravitelno-Trudov›h Lagerey) - Çal›ﬂma Yoluyla Islah
Kamplar› Genel ‹daresi mahkûmu olurlar. (Ebrar Kerimullin, Tél-Milletnéñ Sakç›s›, Kazan 1997, s. 50.)
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19 Ebrar Kerimullin, age., Kazan 1997, s. 50.
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ço¤u, sünnet uygulamalar› sebebiyle insan sakatlad›klar› gerekçesiyle hapse at›l›rlar veya Sibirya’ya kamplara gönderilirler.20 1936
y›l›nda Ufa Dinî Nezaretinin baﬂ› Müftü Keﬂﬂafeddin Tercümanov
ile yard›mc›s› Ziya Kamaletdinov, Rusya Müslümanlar›n›n ilk kad›n kad›s› Möhlise Bubi, Moskova Camii imam› Abdulla ﬁemsitdinov, Omsk Camii imam› Gali G›ymuﬂ tutuklanm›ﬂlar ve çeﬂitli
sebeplerle türlü cezalara çarpt›r›lm›ﬂlard›r.21
Bununla birlikte, Sovyet otoriteleri camilerin tahribine yönelik de bir kitle kampanyas›na giriﬂirler. 1928’de baﬂlayan bu kampanya II. Dünya Savaﬂ›’na kadar sürer. Camilerin tahribini, kapat›lmas›n› ve okullara, sinemalara, kulüplere, k›z›l köﬂelere ve
okuma yerlerine dönüﬂtürülmesini ihtiva eden kampanya öylesine müthiﬂ bir h›zla yürütülür ki, 1929-39 y›llar› aras›nda
25.000’e yak›n cami ortadan kald›r›l›r. Bu on y›ll›k dönemde, Orta Asya’da 14.000, ‹dil Ural bölgesinde 6.000 (1917’de bu bölgede 8.000 cami vard›), Kuzey Kafkasya’da 4.000 ve K›r›m’da 1.000
cami kapat›l›r. Bu dönemde, 50.000 kiﬂilik Müslüman nüfusu
olan Kazan’da sadece iki cami b›rak›lm›ﬂt›r.22
Sovyetler dönemi, özellikle Stalin dönemi siyasetinden yaz›l›
kültür, dinî hayatla birlikte sözlü kültür de olumsuz etkilenmiﬂtir.
Nek›y ‹senbet taraf›ndan haz›rlanan Edigey destan›, 1941’de Sovyet-Alman savaﬂ›n›n baﬂlamas›ndan dolay›, yay›mlanmadan arﬂive
teslim edilir. Önceleri, Mo¤ol-Tatar istilac›lara ve sömürücü s›n›flara karﬂ› mücadele eden ‘Edigeyciler isyan›’ndan söz eden bir destan olarak tan›t›lan bu eserin sonralar› Alt›n Ordu ve Kazan Hanl›¤› tarihlerini araﬂt›rmaya yol açaca¤› düﬂünülür. Bunu biraz geç
fark eden Komünist Partisi, savaﬂ döneminde niyetlerini erteleme20 Fazlur Rahman, “Rusya’daki Türklere Karﬂ› Sovyet Politikas›n›n Geliﬂi-

yi uygun görür. Savaﬂ›n kaderi art›k kesinleﬂince, Rus olmayan
toplumlar›n vatanseverlik duygular›n› körüklemeye ihtiyaç kalmam›ﬂt›r. Komünist Parti Merkez Komitesi taraf›ndan 9 A¤ustos 1944
tarihinde ç›kar›lan “Tataristan parti teﬂkilat›nda kitle politik ve
ideolojik iﬂlerin durumu ve iyileﬂtirilmesi çareleri hakk›nda” karar›yla destan metninin bir bütün hâlinde yay›mlanmas› yasaklan›r.23 Destan› yeniden araﬂt›rma ve yay›mlama ancak 80’li y›llar›n
sonunda mümkün olur. Mart 1988’de Galimcan ‹brahimov Kazan
Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsünün Filoloji Bilimleri Cumhuriyet
Koordinasyon Kurulu toplant›s›nda destan›n toplanm›ﬂ olan metinlerinin durumu ve yay›mlanabilirli¤i görüﬂülür. Bundan sonra,
destan, ‹lbaris Nadirov taraf›ndan ‹dégey ad›yla 1988 y›l›nda Kazan’da Tatarstan Kitap Neﬂriyat›nda bas›l›r.
Sonuç olarak, Stalin döneminde uygulanan tasfiye faaliyetleriyle tek ideolojili, tek dilli, tek yaz›l›, tek edebiyatl›, tek bilimli
bir birlik ve bunlar› temsil eden vatandaﬂlar oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu u¤urda, ülkenin maneviyat›n› temsil eden düﬂünce
ve kalem sahiplerinin bir bir ve bazen topluca yok edilmesine giriﬂilmiﬂtir. Bu politikadan Tataristan da ziyadesiyle etkilenmiﬂ,
Tatar halk› kültürünün taﬂ›y›c›s› ve geliﬂtiricisi olan binlerce ayd›n›n›; kültür, bilim, sanat, din vb. adam›n› kaybetmiﬂtir. Herhangi bir cezaya maruz kalmayanlar ise dönemin tasfiye politikas› karﬂ›s›nda sinmiﬂ ve susmuﬂlard›r. Temsilcileri öldürülen,
hapsedilen, sürülen veya sindirilen Tatar edebiyat›n›n geliﬂimi
hâliyle duraklam›ﬂ, zay›flam›ﬂ ve alfabenin de de¤iﬂtirilmesiyle
âdeta felç olmuﬂtur. Yeni bir alfabeyle baﬂlayan bu dönemde Stalin, II. Dünya Savaﬂ› ve komünist ideoloji edebiyat›n, bas›n›n, sanat›n ve sosyal bilimlerin yegâne konusu hâline gelmiﬂtir.24 Bu

mi (1917-1965)”, çev. Hakan K›r›ml›, Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› Dergisi, S. 23, Nisan 1983, s. 155-156.

23 Rüstem Sulti, Edigey, Ankara 1998, s. 28-29.
24 Emine Gürsoy-Naskali, “Sovyet Türk Edebiyat›”, Türk Dünyas› Dil ve

21 Bulat Soltanbek, “Kanl› Ézler”, Kazan Utlar›, S.860, S.6, Kazan 1994, s.150.
22 Fazlur Rahman, age., s. 153-154.

Edebiyat› Dergisi, S. 1, Nisan 1996, Ankara 1996; Emine Gürsoy-Naskali, “Soviet Turkic Literature”, The Balance of Truth-Essays in Honour of

242

243

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

alanlarda o dönemde göklere ç›kar›lan Stalin, özellikle kiﬂisel özgürlüklerin artt›¤› seksenli y›llar›n sonlar›nda, Sovyetler Birli¤i
halklar› edebiyat› ve tarihinde kiﬂisel zaaflar›, gaddarl›klar›, yapt›¤› kirli ve muz›r iﬂleri öne ç›kar›larak yarg›lanacakt›r.

Professor Geoffrey Lewis, ed. Çi¤dem Bal›m-Harding, Colin Imber, The
Isis Press, ‹stanbul 1999, s. 113-124.
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Stalin Döneminde Kazak Alfabesi
O¤uz DO⁄AN*

Stalin dönemi, Bat› Türkistan’da tam anlam›yla kanl› y›llar›n
baﬂlang›c› olur. Stalin katliamlar›n›n özellikle ayd›nlar› ve do¤rudan do¤ruya ulusal kültürleri hedef al›yor olmas›, bu devrin,
kendisinden sonraki y›llarda yine Sovyetlerde repressiya dönemi
olarak adland›r›lmas›na sebep olacakt›r.
Stalin’in ayd›n k›y›m›yla at baﬂ› yürüttü¤ü kültürel yozlaﬂt›rma ve mankurtlaﬂt›rma politikas›, Rus iﬂgalinde bulunan bütün
Türk topluluklar›nda oldu¤u gibi Kazaklar üzerinde de özellikle
‘alfabe oyunlar›’ ile hayata geçirilmiﬂtir. Zira alfabe, okur yazar
milletler için birlik hâlinde kalabilmenin en önemli unsuruyken,
bir milleti parçalayabilmenin en ak›lc› yolu da, onun alfabesiyle,
yani konuﬂmadan da anlaﬂabilece¤i, anlad›¤›n› gelecek kuﬂaklara
aktarabilece¤i kültürel malzemesiyle, yaz› diliyle oynamakt›r.
Ruslar›n iﬂgalindeki Türklerin dillerine yap›lan müdahaleler elbette Bolﬂevik ‹htilali’yle veya Stalin’le baﬂlam›ﬂ de¤ildi.
Ele geçirdikleri uçsuz bucaks›z Türk elini ellerinde tutman›n
yolunun, savaﬂç› ve özgürlü¤üne düﬂkün Türkleri etkisiz k›l* Dr. O¤uz Do¤an, araﬂt›rmac› yazar.
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mak oldu¤unu çok iyi bilen iﬂgalci Çarl›k Ruslar›, bunun için
en iyi yöntemin, sürekli savaﬂ ve katliam de¤il, kültürel bölme
politikas› oldu¤unu keﬂfetmiﬂlerdi. K›sa süre içerisinde Türkistan ve Kafkaslardaki Türk halklar›n›n ﬂive ve a¤›z seviyesinde
olan dilleri yaz› dili hâline getirildi; onlar için birer yapay yaz›
dili, imlas› icat edildi. Kazak Türkleri de bu operasyonlardan
had safhada nasiplerini ald›lar.
Rus Çarl›¤›’n›n az›nl›klardan sorumlu baﬂkomiseri D. ‹goroviç Feodorov’un resmî bir yay›n olan Çto Doljna B›t Tsel’ Akademiçeskiy Rabot› (Bilimsel Çal›ﬂmalar›n Amac› Ne Olmal›d›r?) adl›
kitab›nda bu konuda ﬂu talimatlar veriliyor: “W. W. Radloff ve
Hristiyan dininin büyük hizmetkâr› N. ‹. ‹lminskiy, bu iki kahraman, elbette ‘bilgilerini Mesih’in ve ulu Rus ulusu’nun menfaatleri do¤rultusunda kullanacaklard›r. Öncelikle yap›lmas› gereken;
yüksek ideallerimize büyük engel teﬂkil eden barbar Türki halklar› kültürel noktada birbirinden ay›rmakt›r. Bunlar, her birinin
ayr› dilli ve ayr› kültürü oldu¤u bilimsel olarak inand›r›lmal›d›r.
Bu hepimiz için gerekli ve mecburidir. Onlara güveniyoruz...”1
Bu y›llardan sonra, W. W. Radloff ve N. ‹. ‹lminskiy gibi isimlerin büyük, özverili çal›ﬂmalar› sayesinde Anadolu’nun do¤usundaki Türk dünyas›nda ortaya yirmiden fazla yapay Türk yaz› dili
ç›km›ﬂt›. ‹ﬂte Kazak Türkçesi de, ilk defa bu dönemde yaz› dili hâline gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Kazakça bir ﬂeyler yazmak isteyenler, kadim Türkistan Türk yaz› dilini de¤il, o zamana kadar Türkistan’da
bir a¤›z olarak konuﬂulmakta olan Kazak Türkçesini yaz› dili olarak kullan›r olmuﬂlard›. Elbette, bu yeni Kazak yaz› dilinin kulland›¤› alfabe de, önceki yaz› dilinde oldu¤u gibi, Arap alfabesiydi.
Türkler üzerinde yürütülen bu bölücü faaliyet, Çarl›k Rusyas›’n›n y›k›lmas›n›n ard›ndan Ekim 1917’deki K›z›l Devrim’le
kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i’nin de (SSCB)

resmî politikas› oldu. Rejim de¤iﬂmiﬂ, yerine uluslara özgürlük
vaat eden yeni bir sistem gelmiﬂ, ama ›rkç› Rus politikas› asla
de¤iﬂmemiﬂti. Bilakis, Sovyet döneminde Türk halklar›n› bölme
politikas› daha sistemli, daha koordineli yürütülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Öyle ki, özellikle 1924 y›l›nda Lenin’in ölümüyle iktidara gelen Stalin’in bu yöndeki faaliyetleri, Çarl›k Rusyas›’n›n
tahrifat›n› gölgede b›rak›r.

1 D. ‹. Feodorov, Çto Doljna B›t Tsel’ Akademiçeskiy Rabot›, St. Petersburg

1872, s. 134.
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Kazak Alfabesinin Stalin Öncesindeki Durumu
Kazak Türkçesi, bir yaz› dili olarak ortaya ç›kmas›ndan sonra,
s›ras›yla Arap, Latin ve Kiril alfabelerini kullanm›ﬂt›r. Stalin öncesi dönemde, Kazak yaz› dilinin oluﬂma devresinde, sözgelimi
Abay gibi Kazak ﬂairlerinin, kendi ﬂivelerinin yan› s›ra, Türkistan’daki ortak Türk yaz› dili olan Ça¤atay yaz› diliyle de Arap alfabesiyle eser vermeye devam ettiklerini görüyoruz. Yine de 19.
yüzy›lda art›k özgün bir Kazak yaz› dili söz konusudur ve Kazak
Türkleri yaz› dillerine kavuﬂtuktan sonra da Arap alfabesini kullanmaya devam etmiﬂlerdir. Yaz› dilinin oluﬂumundan k›sa süre
sonra, Arap alfabesinin o hâliyle Kazak Türkçesinin seslerini, ses
düzenini, gramer yap›s›n› tam olarak karﬂ›lamad›¤› tezleri üretilmeye, bu konuda tart›ﬂmalar yap›lmaya baﬂland›. Arap alfabesi temelindeki Kazak yaz› dili, gerçekten de Kazak Türkçesinin seslik
de¤erlerini tam olarak yaz›ya yans›tm›yor olmas›na karﬂ›n, özellikle Türkistan’daki Türk topluluklar› aras›nda yaz› birli¤ini sa¤l›yordu. Bir sözcü¤ü ço¤u zaman sözgelimi Kazak ve Özbek ayn›
ﬂekilde yaz›yor, ancak kendi ﬂivelerinin telaffuzlar›yla okuyordu.
19. yüzy›l›n sonlar›nda, hemen hemen herkes Kazak yaz› dilinin ve Arap temelli alfabesinin ›slah edilmesi konusunda görüﬂ
birli¤ine varm›ﬂ gibiydi. Bu meseleyle en çok ilgilenen ise Ahmet
Bayturs›nul› oldu. Bayturs›nul›, bu yönüyle ilk Kazak dilbilimcisi de say›l›r. Bayturs›nul›’n›n önceleri ayr› makaleler hâlinde neﬂretti¤i Kazak yaz› dili ve alfabesiyle ilgili iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›,
247

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

1912 y›l›nda kitaplaﬂt›. Bu yeni alfabe (Bayturs›nul›’n›n ifadeleriyle ‘Yeni ‹mla’) Kazak halk›, ö¤retim kurumlar› ve özellikle de
ö¤retmenler taraf›ndan tam anlam›yla benimsendi. 1912 y›l›ndan
sonra dinî e¤itim verilen medreseler ile Kazak-Rus mekteplerinde dahi bu imlan›n kullan›lmas›, sadece 1915 y›l›nda bu imlayla
tam 15 Kazakça kitab›n bas›lm›ﬂ olmas›, Bayturs›nul›’n›n çal›ﬂmas›n›n ne boyutlarda yank› uyand›rd›¤›n› ispatlar.

r›nda Or›nbor (Orenburg) ﬂehrinde baﬂlayan I. Kazak-K›rg›z Bilim Adamlar› Kurultay›’nda masaya yat›r›l›r. Kurultay›n 15 Haziran’daki oturumunda Älipbiy Tak›r›pt› ‘Alfabe Hakk›nda’ adl› bir
bildiri sunan Ahmet Bayturs›nul›, bildirisinde “Türk halklar›n›n
zaten kullanmakta olduklar› bir alfabelerinin bulundu¤u, onu b›rak›p baﬂka bir alfabeye geçmenin kolay olmad›¤›” yönündeki
fikrini ispat eder.2 Bayturs›nul›’n›n bu bildirisi ve Näzir Törekulul›’n›n Latin alfabesinin al›nmas› taraftar› oldu¤u fikrini anlatt›¤› bildirisinin dinlenilmesinin ard›ndan kurultay; “Kazaklar›n
kullanmakta olduklar› Türk (Arap esasl›) alfabesindeki harflerin
bask›daki ﬂekillerinin ayr› ayr› olmamas›n›n matbuat ve e¤itim
ö¤retim iﬂlerinde zorluklar ç›karmas›ndan dolay›, bu elveriﬂsizliklerden kurtulmak için, ayr›ca Türk alfabesinin kendisini düzeltmenin baﬂka alfabe almaktan daha kolay olmas› sebebiyle,
Türk alfabesinin el yaz›s›nda kullan›lan ﬂeklinin bu formda b›rak›lmas› ve bask› iﬂlerinde ise harflerin ayr›lm›ﬂ ﬂekillerinin kullan›lmas›” yönünde bir sonuç karar› al›r.
Burada Näzir Törekulul›, Stalin’in Kazaklar›n alfabesini de¤iﬂtirmek üzere içeriden görevlendirdi¤i ilk en önemli isim olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bayturs›nul› 1924’te Or›nbor Kurultay›’nda söylediklerini 1927 y›l›nda alfabe meselesinin tart›ﬂ›lmas› amac›yla K›z›lorda ﬂehrinde düzenlenen konferansta da tekrarlam›ﬂt›, ama itirazlar yine bitmiyordu. Çünkü, bütün Türk dünyas›nda ortak bir alfabenin, Arap alfabesinin kullan›l›yor olmas›,
Türkler aras›nda anlaﬂma birli¤ini, eskisi kadar olmasa da, devam ettirmekteydi. Stalin’in emrindeki Ruslar, özellikle Arap alfabesinin Kazakça için yeterli olmad›¤› tezini kullanarak, bunu
mazeret göstererek, Latin alfabesinin al›nmas› hakk›ndaki bu ilk
tart›ﬂmalar› Kazaklar aras›nda yayg›nlaﬂt›r›yorlard›. Bu tart›ﬂmalar› gündeme bazen Rus bilim adamlar›, bazen de Stalin’den tali-

Stalin Dönemi ve Latin Alfabesine Geçiﬂin Baﬂlang›c›
Bolﬂevik Devrimi’nin önderi Vladimir ‹lyiç Lenin 21 Ocak
1924 tarihinde öldü. Lenin’in rahats›zl›¤› sebebiyle, iki y›ld›r
SSCB Komünist Partisi Genel Sekreterli¤i görevini sürdüren Yosif V. Stalin iktidara geldi. ‹ﬂte Kazak alfabesi üzerindeki oyunlar
özellikle bu tarihten sonra baﬂlat›ld›.
Yeni yaz› dili hâline gelmiﬂ bulunan Kazak Türkçesinin yaz›ld›¤› Kazak Arap alfabesi, her ne kadar Ahmet Bayturs›nul› taraf›ndan elden geldi¤ince fonetik bir alfabe hâline getirilmiﬂ de olsa, hâlâ Türk dünyas›nda kültürel ayr›ﬂmaya uygun bir k›vama
gelmemiﬂti. Bu sebepten Stalin, iktidar›n›n hemen ilk aylar›nda
Kazak Türklerini, dünya Türklü¤ünden ay›rmak için Latin alfabesine geçirme çal›ﬂmalar›na giriﬂti. Bu giriﬂim ele al›n›rken, o
y›llarda dünyadaki Müslüman Türklerin neredeyse tamam›n›n
Arap alfabesini kullanmakta oldu¤u zihinden ç›kart›lmamal›d›r.
“Hiçbir ﬂekilde söz dinlemedi¤i ve yola gelmedi¤i” gerekçesiyle 1926 y›l›nda Stalin taraf›ndan Komünist Parti üyeli¤inden
ihraç edilecek olan Ahmet Bayturs›nul›, yapt›¤› ilk reformdan
sonra da boﬂ durmuyor, çal›ﬂmalar›n› geliﬂtiriyor, haz›rlad›¤› yeni alfabenin eksik gördü¤ü yerlerini tekrar düzeltiyor ve ona en
mükemmel ﬂeklini vermeye çal›ﬂ›yordu. ‹lk reformdan sonra geçen zaman›n ard›ndan Bayturs›nul›’n›n üzerinde düzenlemeler
yapt›¤› ve son ﬂeklini verdi¤i Arap alfabesi temelli yeni Kazak imlas›, 12 Haziran 1924 tarihinde, yani Stalin döneminin ilk ayla248

2 R. S›zd›kova, “Ahmet Bayturs›nov”, Til Ta¤l›m›, Almat› 1992, s. 17.
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mat alan baz› Kazak as›ll› bilim adamlar› getiriyordu. Bunlar›n en
önemli dayanak noktalar›n› da, Ahmet Bayturs›nul›’n›n Kazak
Arap alfabesi ile imlas›nda yapt›¤› iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n yetersiz oldu¤u, ihtiyac› karﬂ›lamad›¤› ve sonu olmayan çabalardan
ibaret bulundu¤u mazeretleri teﬂkil ediyordu.
Kaj›m Bas›mul›, 1932 y›l›nda, yani Latin alfabesinin Kazaklara dayat›lmas›ndan 3 y›l sonra neﬂretti¤i Jaña Ärip pen
Jaña Emle jäne D›b›star›m›zd›ñ Jikteri (Yeni Harf ile Yeni ‹mla
ve Seslerimizin Sistemati¤i) adl› eserinde, Arap alfabesinin kötülüklerinden söz ettikten sonra, Arap Ärpi Jamav¤a Köndi me?
(Arap Harfi Yamanmaya Uyum Sa¤lad› m›?) baﬂl›¤› alt›nda Ahmet Bayturs›nul›’n› ﬂöyle eleﬂtirir: “Yukar›da gösterilen büyük
yetersizlikleri ortadan kald›ral›m diyerek, Arap harfini Kazaklar›n diline musallat etme yolunda en büyük eme¤i vermiﬂ kiﬂi olarak Ahmet Bayturs›nul› kabul edilir. Ancak, kendisi ne
kadar emek sarf etmiﬂ olsa da, Arap harfi yamanmay› kald›ramam›ﬂt›r. Ahmet, Arap’›n yaln›zca vav harfinin eski hâlinin üstüne zorla yerleﬂtirdi¤i ötürler, noktalarla doldurdu. Bunlar›n
hepsi de yama görevindeydi. Yeryüzünde bir harfin bu kadar
yamay› kald›rd›¤›n› bilim dünyas› görmüﬂ de¤ildir. Yukar›dakilerin hepsini yamalar›yla birlikte sayd›¤›m›zda, tür say›s› on
beﬂ (15) oluyor. E¤er, bunun baﬂta, ortada ve sondaki ﬂekillerini de ekleyecek olsan›z yaln›z bu harf, k›rk beﬂ türlü forma
kavuﬂuyor. Bu kadar fazla yama olur mu?”3
Asl›na bak›l›rsa Bas›mul›’n›n gerekçesi o kadar bilim d›ﬂ› sebeplere dayan›yor ki, ifade tarz›ndan bile amac›n gerçekleri söylemek de¤il, Ahmet Bayturs›nul›’n›n çal›ﬂmalar›n› karalamak oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Zira, Bas›mul›’n›n vav harfinin Arapça’daki harekeleriyle birlikte 10 ayr› ﬂeklini, bunlar›n Kazak Türkçesinin
Ahmet’ten önceki imlas›nda bile kullan›lm›yor oldu¤unu bildi¤i

hâlde, niçin saym›ﬂ olabilece¤ini anlamak oldukça güçtür. Zira,
bu on türlü harf ﬂekli, Kazakçay› zaten ilgilendirmiyordu. Bunun
yan›nda, Arap alfabesindeki baz› harflerin baﬂta, ortada ve sonda
yaz›mlar›n›n farkl› oldu¤u, bunun da harf say›s›n› ço¤altt›¤› do¤ru bir tespittir. Ancak, Bas›mul›’n›n bu konuyla ilgili hat›rlatmay› vav harfi konusunda yapmas›n›n oldukça bilim d›ﬂ› oldu¤unu
düﬂünüyoruz, çünkü Arap alfabesini tan›yanlar bilirler ki bu harf
baﬂta, ortada ve sonda ﬂekil de¤iﬂtirmeyen bir harftir.
Görülece¤i üzere, Bas›mul› ile onun gibi düﬂünen Stalinistlerin Ahmet Bayturs›nul›’n› eleﬂtirmekteki tek maksatlar›, ald›klar› talimatlar› yerine getirmek ve Arap alfabesinin yerine tesis edilen Latin alfabesini aklamakt›. Kazakistan’da Arap alfabesinin ›slah› noktas›nda bu geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂ olmas›na ra¤men, A. Bayturs›nul›’n›n haz›rlad›¤› ›slah edilmiﬂ son Arap alfabesi ancak bir iki y›l kullan›labilmiﬂtir.

3 K. Bas›mul›, Jaña Ärip pen Jaña Emle jäne D›b›star›m›zd›ñ Jikteri, Almat›

1932, s. 7.
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Stalinli Dönemde ‹lk Kazak Latin Alfabesi
Kazakistan’da Latin alfabesine geçme yönünde 1923-1928
y›llar› aras›nda büyük tart›ﬂmalar yaﬂanm›ﬂt›. Baz› bilim adamlar›n›n Ahmet Bayturs›nul›’n›n Arap alfabesinin de¤iﬂtirilmesi, yani ›slah edilmesi, Kazak Türkçesinin ses düzenine uydurulmas›
ile ilgili çal›ﬂmalar› yönünde bir toplant› yapmaya karar verdiklerini, kurultay›n 12-18 Haziran 1924 tarihlerinde Or›nbor
(Orenburg) ﬂehrinde yap›ld›¤›n›, kurultayda Ahmet Bayturs›nul›’n›n Arap alfabesini, Näzir Törekulul›’n›n ise Latin alfabesini
savunan bildiriler sundu¤unu da yukar›da belirtmiﬂtik. Kurultayda Latin alfabesi yönünde Näzir Törekulul›, Murzin, H. Dosmuhametov’a ait olan üç teklif irdelendi ve Törekulul›’n›n teklifinin prensip olarak en makul teklif oldu¤u de¤erlendirildi.
Näzir Törekulul›, toplant›da tan›tt›¤›, di¤er kat›l›mc›lar taraf›ndan oy çoklu¤uyla kabul görmeyen fikirlerini, ayn› y›l yay›mlad›¤› ve Jaña Al›pbiy (Yeni Elifba) ad›ndaki 12 sayfal›k kitapç›kla
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neﬂretmiﬂtir. Kazak Türkçesi için haz›rlanm›ﬂ ilk Latin alfabesi
tasar›s›n› içeren bu kitapç›k 2000 adet bas›lm›ﬂt›r.
Törekulul›’n›n bu faaliyetlerini, Stalin’in iktidara gelir gelmez
uygulamaya koydu¤u ‘Kazaklar› Latin alfabesine geçirme’ politikas›n›n ilk ciddi ad›m› olarak kabul edebiliriz. Sözü edilen kitapç›k,
eserin kapa¤›nda, harfler tablosunda ve di¤er pek çok yerinde belirti¤i üzere, yaln›z Kazak Türkleri için haz›rlanm›ﬂ bir alfabe de¤ildi. Bunu hemen kitab›n kapa¤›ndaki Kazak-K›rg›z üçün Jaña
Al›pbiy (Kazak-K›rg›z için Yeni Elifba) tabirinden de rahatl›kla anlamak mümkündür. O y›llar, Kazak ve K›rg›z Türklerinin henüz
yapay yollarla birbirlerinden ayr›lmam›ﬂ olduklar› y›llard› ve bu iki
Türk toplulu¤u tabii olarak ayn› yaz› dilini kullan›yordu. Ayr› yaz› dilleri bulunmayan, aralar›ndaki fark birbirlerine a¤›z olma mesafesinde duran Kazak ve K›rg›z Türkçelerinin ayr›ld›klar› en
önemli nokta olan ç-ﬂ meselesi4 ise, bu yeni alfabede yazar›n tabiriyle ﬂöyle halledilmiﬂtir: “Ç ç harfi, yaln›zca K›rg›zca’da gerek. Kazakça’da onun görevini C c (ﬁ) harfi yerine getirmektedir.”5
Näzir Törekulul›, haz›rlad›¤› bu alfabe hakk›nda 1924 Or›nbor
toplant›s›nda sundu¤u tezleri ve Latin alfabesine geçilmesinin gereklili¤ini, kitapç›kta Bul Al›pbiydi Nege Aluv Kerek? (Bu Elifbay› Niye
Almak Gerek?) baﬂl›¤› alt›nda s›ral›yor. Bu sat›rlardan, Stalin’in alfabe konusundaki ilk ayak oyunlar›n› da tespit etmek mümkündür:
1. Kazak-K›rg›z emekçilerinin geliﬂip ilerleyebilmesi, kültürlü olabilmesi, Do¤u’nun beyaz baﬂ örtüsüne, hoca ve mollas›na
de¤il, Bat›’n›n sanat, bilim ve teknolojisinden faydalanabilmesine
ba¤l›d›r. Buna akl› baﬂ›nda olan hiçbir Kazak karﬂ› olmaz.
2. Kazak-K›rg›z emekçileri ile çürümüﬂ Do¤u medeniyeti aras›nda hiçbir ba¤lant› yoktur. Kazak-K›rg›z art›k denk bir halk olmak istiyorsa, Bat›’ya yak›nlaﬂacakt›r.

3. Kazak-K›rg›z’da henüz geliﬂmiﬂ bir yaz›l› edebiyat yoktur.
Bu elifba, mant›kl› bir ﬂekilde kullan›lmas› hâlinde, kültürle ilgili iﬂlere hiçbir ﬂekilde engel olmayacakt›r. Yaz›l› edebiyat› genç,
henüz yayg›nlaﬂmam›ﬂ böylesine bir halk›n içerisinde, az zamanda ileri ad›m atmak mümkündür. Bu elifban›n halk›n gelece¤ine,
kültürünün h›zl› olarak geliﬂmesine faydas› büyüktür.
4. Bu elifba, telgraf, daktilo, yaz› makinesi gibi aletleri kullanmaya elveriﬂlidir. Ayr›ca bu elifba, Kazak-K›rg›z dilinin hükûmet dairelerinde kullan›lmas›nda da büyük kolayl›klar sa¤layacakt›r. Gelece¤i olmayan elifbas›n› düzeltip, ona uygun yeni makineler bulay›m diye 20 y›l boﬂa vakit harcamaktansa, yeni alfabeye 20 dakika vakit ay›rmak “sevap”t›r. Arap elifbas›n› bask›
makinelerinde kullanma, yaz›m›n› düzeltme çal›ﬂmalar› baﬂlayal› 20 y›l kadar oldu. Hâlâ sonuna gelinebilmiﬂ de¤ildir. Harfleri
ayr› ayr› yazma projesinden baﬂka hiçbir yöntem bulabilmiﬂ de¤iller. Olmayacak iﬂle u¤raﬂmamak, zordan vazgeçip kolay› almak, en do¤ru, en kadim yoldur.
5. Azercaycan Türkleri ve Yakut Türkleri de bu yeni elifbay›
kullanmaya baﬂlad›. ‹stanbul Türkleri aras›nda da bunu kullanal›m diye sözler dolaﬂ›yor.
Näzir Törekulul›’n›n baﬂ›n› çekti¤i Latin alfabesi taraftarlar›yla Ahmet Bayturs›nul›’n›n önderli¤ini yapt›¤› Arap alfabesinin ›slah edilerek kalmas› düﬂüncesini savunanlar aras›nda büyük, ﬂiddetli bir çekiﬂme vard›. Hatta bu çekiﬂme, ço¤u zaman
yerini kavgalara b›rak›r, Stalin’in emrinde bir komünist olan
Törekulul› ve yandaﬂlar›, Bayturs›nul›’n› hemen daima “Türkçü, Turanc›, ›rkç›, dinci, zengin yanl›s›, halk düﬂman›” olmak
gibi suçlarla (!) suçlarlard›. Ancak, Törekulul›’n›n kitapç›¤›n›n
son sayfas›n›n en dibine iliﬂtirdi¤i bir sat›r, o y›llarda Kazakistan’da bütün ibrelerin Ahmet Bayturs›nul›’ndan yana oldu¤unu
gösteriyor: Al endi jaña jazuvd› üyren! Ahmet dep kold› 6 kötergennen, Ahmet dep 1 jazuv art›k!6 (Yeter art›k, yeni yaz›y› ö¤-

4 K›rg›z Türkçesinde içinde ç sesini bulunduran bütün sözcükler, Kazak

Türkçesinde ﬂ olmuﬂtur. Yazar bu farkl›l›¤›, alfabeye yekdi¤erine çok
benzeyen yaln›zca bir harf ekleyerek halletmiﬂ oluyor.
5 N. Törekulul›, Jaña Al›pbiy, Moskova 1924, s. 3.
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6 N. Törekulul›, age., s. 12.
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ren! (Oylamada) elini Ahmet diye 6 kere kald›rmaktansa, Ahmet diyerek 1 kere yazmak ye¤dir!).
Bu sözden de anlaﬂ›laca¤› üzere, alfabe tart›ﬂmalar›n›n yaﬂand›¤› toplant›lar›n ço¤unda kat›l›mc› ayd›nlar›n ekseriyeti, Bayturs›nul›’ndan yana tav›r sergiliyorlard›. Bu ise, Stalin’in Kazaklar›
bir an evvel Latin alfabesine geçirerek, onlar› tarihlerinden ve
Arap alfabesini kullanmakta olan Türkiye Türklerinden ay›rma
plan›n› baltal›yordu. Böyle bir durumda da Stalinist Törekulul›’na ayd›nlar›n güvenini, halk›n sevgisini kazanm›ﬂ olan Ahmet
Bayturs›nul› ile - yine onun ad›n› kullanarak - ancak ayd›nlar› ikna yoluyla mücadele etmeye çal›ﬂmak kal›yordu.
Stalin ise, daha 1919’larda Ahmet Bayturs›nul›’n›n bir
‘Türkçü’ oldu¤unun fark›ndayd›. Zeki Velidi Togan’›n belirtti¤ine göre, bu y›l kendisi ve Bayturs›nul›, ‘‹nk›lapç› Sosyalist
F›rka’ ismiyle bir millî sosyalist f›rka teﬂkil ederek ‘Üçüncü Enternasyonal’e girmeye çal›ﬂt›klar›nda Stalin bu ikisiyle “Komünist olmadan f›rka azas› olamazs›n›z.” diyerek alay etmiﬂti.7 ‹ﬂte ﬂimdi güç merkezinde Stalin vard› ve gözüne kestirdiklerini
yok etmek ve koca bir ulusun kültürünü ya¤malamak için
önünde hiçbir engel bulunmuyordu.
Bu devirde Sovyetler Birli¤i’ndeki baﬂka Türk Sovyet Cumhuriyetleri de h›zla Latin alfabesine geçmekteydi. Biraz bu sebeple, biraz da bunlara önderlik yapmak maksad›yla Merkezî Yeni
Türki Alfabe Komitesi kuruldu ve baﬂ›na Azerbaycan Türklerinden olup, 1922 y›l›nda Azerbaycan’da Arap alfabesine karﬂ› bir
mücadele kampanyas› baﬂlatan8 Samada¤a A¤amalio¤l› getirildi.
Sovyetlerdeki Türk halklar›n›n Latin alfabesine geçmesi için u¤raﬂan önemli isimlerden biri de Özbekistanl› Halid Said Hocayev

idi.9 Hocayev, o günlerde yaﬂad›klar›n› kaleme ald›¤› eserinde
her f›rsatta Kazaklar›n ve Tatarlar›n bu fikre her zaman karﬂ› olduklar›n› belirmektedir.10
Merkezî Yeni Türki Alfabe Komitesinin organize etti¤i ve
1926 Mart’›nda Bakü’de gerçekleﬂtirilen I. Türk Dili (Türkoloji)
Kurultay›’na Kazakistan’› temsilen A. Bayturs›nul›, E. Omarov ve
T. ﬁonanov kat›lm›ﬂt›. Bu bilimsel toplant›da Türk ﬂivelerinin incelenmesi ve baﬂka dillerle alakalar›, yeni Türk alfabesi, Türk ﬂivelerinin imlas›, Türk ﬂivelerindeki ilmî terminoloji sisteminin
meseleleri, ana dilinde e¤itimin metotlar› gibi konular üzerinde
konuﬂulup, baz› mevzularda ise ortak kararlara var›ld›. Bu kararlardan birinde Azerbaycan, Yakutistan, K›rg›zistan, ‹nguﬂetya,
Karaçay-Çerkez, Balkar, Kabardey, Osetya, Çeçenistan, Baﬂkurdistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerin Latin alfabesine
geçiﬂ yönündeki çal›ﬂmalar›n›n çok yerinde bulundu¤u da bildiriliyor ve di¤er Türk Sovyet Cumhuriyetlerinin de bunlar›n tecrübelerinden faydalanmas› “Latin alfabesi, ilericiliktir, al›nmas›
büyük bir kazan›md›r. Bu alfabenin al›nma iﬂinin halli için yerli
halklarla ba¤lant› kurulmas› ve baﬂkalar›n›n tecrübelerinden faydalan›lmas›”11 sözleriyle öngörülüyordu.
Stalin’in güdümünde gerçekleﬂtirilen Türkoloji Kurultay›, karardan da anlaﬂ›laca¤› gibi, Latin alfabesi taraftarlar›n›n bask›nl›¤›nda geçmiﬂti. Kurultayda kendisinden baﬂka Alparo¤lu ve Alimcan ﬁerefo¤lu’nun da Arap alfabesi lehinde bildiriler sunduklar›n›,
fakat bunlardan yaln›z ﬁerefo¤lu’nun bildirisinin tatmin edici bi-

7 Z. V. Togan, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yak›n Tarihi, 2. bs., ‹stanbul

9 M. Toker, “Türkistan’›n Latin Alfabesine Geçmesinde Büyük Rol Oyna-

yan Halid Seid Hocayev ve ‘Yeni Elifba Yollar›nda Eski Hat›ra ve Duygular›m’ Adl› Eseri” 1926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70. Y›l Dönümü Toplant›s›, Ankara 1999, s. 83.
10 H. Säid, Yeni Elifba Yollar›nda Eski Hatire ve Duygular›m, Bak› 1929, s.

1981, s. 398.
8 S. Amanjolov, Or›s Alfavitine Negizdelgen Kazakt›ñ Jaña Alfaviti men Or-

61, 86, 88.
11 S. Amanjolov, age., s. 6.

fografiyas›, Alma-Ata 1940, s. 5.
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limsellikte oldu¤unu belirten Ahmet Bayturs›nul›, kurultay sonras›nda yazd›¤› Türikﬂiler Kurultay› (Türkçüler Kurultay›) adl› makalesinde kurultaydaki alfabe meselesiyle ilgili ortam› ﬂöyle anlat›yor:
“Bizim gibi Alimcan ﬁerefo¤lu da, iki alfabenin eksik ve üstün yönlerini, sadece kuru lafla de¤il, çeﬂitli bilimsel yollarla ispatlay›p, tart›ﬂmaya hacet b›rakmaz deliller sunarak anlatt›. Hakikaten de, Latin alfabesinin birçok de¤erimizi u¤runa kurban
etmeye de¤ecek bir alfabe olmas› ﬂöyle dursun, bilakis onun eksiklerinin Arap alfabesinden daha çok oldu¤u anlaﬂ›ld›. Ne var
ki, kurultay, onu tertip edenlerin güdümünde oldu¤u için, önceden her ﬂeyi planlam›ﬂ olduklar› için, bal tutan parma¤›n› yalar
misali, onlar›n söyledikleri oldu.”12
Burada al›nan kararlar›, Stalin’in emrindeki baz› Kazak bilim
adamlar› hemen uygulama faaliyetine giriﬂtiler. 1927 y›l›nda K›z›lorda ﬂehrinde Yeni Elifbac›lar Derne¤i kuruldu. Bundan sonra
Kazakistan Halk Komiserli¤i ﬁuras›n›n 19 Ocak 1927 tarihli karar›yla Yeni Kazak Alfabesi Merkezî Komitesi teﬂkil edildi. Ülkenin dört taraf›nda Yeni Elifbac›lar Derne¤inin ﬂubeleri, Eñbekﬂi
Kazak (Emekçi Kazak) gazetesinde ise ‘Latinciler Köﬂesi’ adl› bir
köﬂe aç›ld› ve Latin alfabesine geçiﬂin planlar› neﬂredilmeye baﬂland›. 1927 y›l›n›n A¤ustos ay›nda Merkezî Yeni Türki Alfabe
Komitesinin baﬂkan› Samada¤a A¤amalio¤l› Kazakistan’a gelip,
‘Yeni Türk Alfabesinin Meseleleri’ konulu bir istiﬂare toplant›s›
gerçekleﬂtirdi. Bu faaliyetler, Arap alfabesi savunucular› ile Latin
alfabesi savunucular› aras›nda 1924-1928 y›llar›nda h›ncah›nç
devam eden mücadeleyi daha da ﬂiddetlendirmiﬂ oldu. Bu tart›ﬂmalara ülkenin hemen bütün ﬂairleri, yazarlar›, gazetecileri, bilim adamlar› ve ayd›nlar› bizzat kat›l›yordu.
Latin ve Arap alfabelerini savunanlar›n ﬂiddetli tart›ﬂmalar›n›n
yan›nda M. Moldabayev ise, do¤rudan do¤ruya Rus alfabesine geçme fikrini ortaya at›yor, onu savunuyordu. Moldabayev’in bu fik-

ri, o y›llarda neredeyse hiç taraftar bulamad›. Zira, Stalin’in gelece¤e yönelik planlar› için henüz uygun zemin haz›rlanamam›ﬂt›.
Stalin’in emrindeki ayd›nlar ile milliyetçi ayd›nlar aras›ndaki
tart›ﬂmalar sürmekteyken, talimatlar›n› Stalin’den alan Merkezî
Yeni Türki Alfabe Komitesi Baﬂkan› A¤amalio¤lu, bir sohbet s›ras›nda V. ‹. Lenin’in kendisine “Latin’e geçmek, Do¤u’nun devrimidir.” dedi¤ini daha sonra gururla anlatacakt›r.13
Bu tart›ﬂmalar s›ras›nda A. Bayturs›nul› ve onu destekleyen M.
Jumabayul› ile J. Aymav›tul› gibi kiﬂiler bu fikri savunduklar›ndan
dolay› zengin taraftarl›¤›, dincilik ve faﬂistlikle de suçlan›rlar.
Sonunda Kazakistan Komünist Partisi, Stalin’in emriyle duruma el koyar. Parti üyelerinden A. Baydildin, K. Toktabayev, G.
Togjanov, Jünisbekov gibi kiﬂilerden oluﬂan bir kurul teﬂkil edilir. 1928 y›l›n›n son aylar›nda bu mesele birkaç defa tetkik edilir.
Kurulun 12 ﬁubat 1929 tarihli karar›yla Arap alfabesini destekleyenlerin karﬂ›s›nda bulunma karar› al›n›yordu. Bu karardaki “Yeni elifbay› (Latin alfabesini) kullanmayanlar›n hükûmetin getirdi¤i elifbay› ayaklar alt›na alm›ﬂ olma suçuyla hesaba çekilmesi
ve haklar›nda kanuni iﬂlem baﬂlat›lmas›” ﬂeklindeki hüküm, meselenin boyutunu tamamen de¤iﬂtirdi.
Sovyetlerin baﬂ›ndaki Stalin yönetimi, Kazak halk›na ve ayd›nlar›na diretti¤i Latin alfabesini demokratik yollarla hayata geçiremeyince, iﬂini yine bask› yoluyla, tek hamlede halletmiﬂti.
Art›k ortada, Näzir Törekulul›’n›n kitapç›¤›n›n son sat›r›na iliﬂtirdi¤i cümlede oldu¤u gibi birilerinin ikna edilmesi, halk›n r›zas›n›n al›nmas› gibi bir kayg› kalmam›ﬂt›.
Stalin yönetiminin emrivaki yöntemiyle ald›¤› bu karar›n ard›ndan, bütün gazetelerde Latin alfabesi dersleri yay›mlanmaya baﬂland›, resmî dairelerde ve okullarda kurslar aç›ld›. Bas›mevleri yeterli
derecede Latin harfi kliﬂeleriyle teçhiz edildi. Neticede olarak da,
Kazak Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ‹craat Komitesinin 4.

12 A. Bayturs›nov, “Türikﬂiler Kur›ltay›”, Jaña Mektep, S. 7-8, Almat› 1926, s. 49.

13 S. Amanjolov, age., s. 5.
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Toplant›s›’nda Latin alfabesine geçilmesi ile ilgili resmî karar imzaland›. Böylece 1929 y›l›nda, 1940’a de¤in yaklaﬂ›k 11 y›l kadar yaﬂayacak olan Kazak Latin alfabesi resmen hayata geçmiﬂ oldu.
Kaj›m Bas›mul›, 1929 y›l›nda Kazakistan’›n resmî olarak Latin alfabesine geçmesinden 3 y›l sonra yay›mlad›¤› Jaña Ärip pen
Jaña Emle jäne D›b›star›m›zd›ñ Jikteri (Yeni Harf ile Yeni ‹mla ve
Seslerimizin Sistemati¤i) adl› eserinin Öktäbir Töñkerisinen Keyin Arap Ärpi (Ekim Devrimi’nden Sonra Arap Harfi) bölümünde Rus yanl›s› tutumunu iyiden iyiye belli ediyor ve Ahmet Bayturs›nul›’n›n baﬂ›n› çekti¤i baz› ulusçu ayd›nlar› do¤rudan do¤ruya ›rkç› Sovyet Hükûmetine ve Stalin’e ﬂöyle hedef gösteriyor: “Ulu Ekim Devrimi’nden sonra, medeniyete karﬂ› olan eski âdetler birer birer ortadan kald›r›lmaya baﬂland›. Emekçi Kazak elinin okumakla aras›ndaki engeller kalkmaya baﬂlad›. Kazaklar, sa¤›n› solunu ay›rmaya baﬂlad›. Din, Kur’an, molla denen ﬂeylerin as›l yüzleri görünüp, ortaya saç›lmaya baﬂlad›. Yaz›mda zorluklar ç›karan, medeniyet kavram›na zarar veregelen
Arap harfinin de ay›plar› ortaya ç›kmaya baﬂlad›. O günden
sonra emekçi kalabal›klar›n, gençlerin buna karﬂ›l›¤› güçlendi.
‹nsan›m›z, Arap harfinin bütünüyle b›rak›l›p, yeni harflere (Latin) geçilmesinin yan›nda oldu. En sonunda ise, harf meselesi
tart›ﬂmaya aç›ld›. 1924 y›l›nda Or›nbor’da (Orenburg) yap›lan
Kazak Bilim Adamlar› Toplant›s›’nda Latin alfabesini alma meselesi masaya yat›r›ld›. Ancak, burada eski Arapç›lar›n, milliyetçilerin fikirleri a¤›r bast› ve Latin alfabesi al›namad›.
Bundan sonra tart›ﬂmalar ﬂiddetlenerek devam etti. Tart›ﬂmac›lar, iki gruba bölündüler. Birinci grup, Arap alfabesi tamamen terk edilsin ve yerine Latin harflerini alal›m diyenlerden
oluﬂuyordu. Bu fikri savunanlar, memleketin emekçileri, gençler, Latin’in gelece¤ini aç›kça anlay›p idrak edenlerdi. ‹kinci
grup, “Latin’in gere¤i yok. Arap harflerini yamay›p, ›slah ederek kullan›r›z, vazgeçmeyiz.” diyenlerdi. Bunlar›n ço¤unlu¤u,

gelece¤e inanmayanlar, eskinin yan›nda olup, ileri at›lmaktan
geri duran milliyetçiler, Türkçüler idi. Latinciler taraf›nda
Näzir Äptirapman, Telﬂan gibi isimler; Arapç›l›k taraf›nda ise
Ahmet, Eldes, Mirjak›p, Koﬂke gibi simalar oldu. 1922 y›l›ndan
baﬂlayarak ortaya konan harf meselesi, 1929 y›l›nda çözüme
ulaﬂt› ve emekçilerin ald›¤› karar uyar›nca Latin alfabesini almaya karar verdik. Hükûmet, karar› onaylad›.”14
Gerçekten de, yukar›da Bas›mul›’n›n ilerleme ve medeniyet
karﬂ›t›, geçmiﬂ sevdal›s›, dinci, milliyetçi, Türkçü olarak hedef
gösterdi¤i isimlerin tamam›, bu kitab›n bas›lmas›ndan beﬂ alt› y›l
sonra, 1937 ve 1938’de Stalin’in emriyle katledilmiﬂlerdir.
Kazakistan 1929 y›l›ndan itibaren resmen Latin harflerini
kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r ama, Latin alfabesi taraftarlar› ile Arap
alfabesi taraftarlar› aras›nda yaﬂananlar, böyle kültürel bir konuda bilimselli¤i tamamen gölgede b›rakm›ﬂ; alfabe meselesi de
Stalinist Sovyet güdümlü ideolojik dumanlar›n sisi alt›nda kalm›ﬂt›r. Kazakistan Cumhuriyeti’nin 1991 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›na
kavuﬂmas›ndan sonra, kendisi de eski bir komünist olan ünlü
bilim adam› Räbiy¤a S›zd›kova’n›n konuyla ilgili olarak yapt›¤›
itiraf gerçekten çok ibret vericidir. ﬁöyle diyor S›zd›kova: “Gerçi iﬂ iﬂten geçmiﬂtir, ama söylemeliyim ki, Sovyet hükûmeti zaman›nda yap›lan çal›ﬂmalar›n hepsi do¤ru, hepsi ilerici çal›ﬂmalard›, diyerek kendimizi bugüne kadar kand›rageldik. Bu kafayla bakt›¤›m›zda, o devirde Latin’e karﬂ› ç›kanlar›n da fikirlerinin do¤ru olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Ne var ki, topu topu 14-15
y›l içinde Kazak, Özbek, Tatar gibi yüksek medeniyete sahip
halklar›n üç alfabenin ortas›nda birinden birine geçip durmas›,
özellikle de yaln›zca 13-14 y›l kullan›ld›ktan sonra terk edilen
Latin alfabesinin acaba ne kadar üstün oldu¤u, ne faydas›n›n
bulundu¤u konusunda düﬂünmek gerekecektir.”15
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14 K. Bas›mul›, age., s. 8.
15 R. S›zd›kova, age., s. 19.
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Stalin’in talimat›yla Kazakistan’da 1929 y›l›nda Latin alfabesine geçilmesinin üzerinden daha on y›l gibi k›sa bir süre geçmiﬂti ki, nereden ç›kt›¤› belli olmayan “Kiril alfabesine geçilmesi”
dedikodular› dilden dile yay›lmaya baﬂlad›.
Asl›nda böyle bir durum tahmin de edilebilirdi, çünkü Stalin’in alfabe operasyonu, her ne kadar Sovyet iﬂgalindeki Türkler-

le Sovyetler d›ﬂ›ndakileri birbirinden ay›rm›ﬂsa da, Türkistan,
‹dil-Ural ve Kafkasya Türklerinin Latin alfabeleri aras›nda hâlâ
baz› önemli ortakl›klar bulunmaktayd›.
Aradan geçen on küsur y›ll›k k›sa sürenin ard›ndan Rus alfabesine geçiﬂ süreci o kadar h›zl› oldu ki, yaklaﬂ›k bir ay içerisinde, 20 Aral›k 1939 ile 15 Ocak 1940 tarihleri aras›nda kesin karara ba¤land›. Ülkenin bütün komünist parti ve komsomol birimlerine, Stalin taraf›ndan verilen emirlerle sistemi yerleﬂtirmek
üzere görevlendirilmiﬂ memurlar gönderildi. 1940 y›l›n›n 4 Kas›m’›nda Kazak Komünist Partisi Yüksek Sovyetinde, “Latin alfabesine geçmiﬂ olan Kazak yaz›s›n› Rus harflerini temel alan yeni
elifbaya geçirme” yönünde Kazak Komünist Partisi Halk Komiserleri ﬁuras› Baﬂkan yard›mc›s› ‹. ﬁäripov’a ait olan bir bildiri
okundu. Neticesinde ise, bu kanun, 7 kiﬂinin görüﬂ bildirmesinin
ard›ndan 5-6 saat içinde kabul edildi.
Ad› geçen bildiri ve konuﬂmac›lar›n Kiril alfabesine geçiﬂ konusunda söyledikleri gerçekten anlaﬂ›lmazd›. Mesela, Kiril alfabesine geçiﬂ sebebi olarak öne sürülen gerekçelerden birinde “dil
bilginlerinin araﬂt›rmalar›na göre Sotsialist Kazahstan gazetesinin
de¤iﬂik y›llardaki baﬂyaz›lar›n›n her 1000 kelimesinde 1924 y›l›nda 14, 1930 y›l›nda 18, 1940 y›l›nda ise 236 Rusça sözcük bulundu¤u” ifade ediliyordu. Bu durumun Kazak dilinin ne kadar
geliﬂmekte oldu¤unu gösterdi¤i (!) ve bu sebepten de Rus alfabesine geçmenin art›k bir zaruret hâline geldi¤i söylenmekteydi.
Hiçbir bilimsel tart›ﬂmaya imkân verilmeksizin, bir oldu bittiye getirilerek geçilen Kiril alfabesine karﬂ› yine de tepkiler gelebilece¤ini ihtsimaller aras›nda tutan Stalin hükûmeti, bu iﬂe karﬂ›
ç›kmas› muhtemel olanlara her f›rsatta göz da¤› veriyordu. O dönemde, Sovyet hükûmetinin Kazakistan’da âdeta sözcülü¤ünü yapan S. Amanjolov, Bolﬂeviklerin tehditlerini Kazaklara bak›n›z nas›l iletiyor: “Bu iﬂin siyasi önemi büyük. Bu iﬂin yerine getirilmesi sürecinde bizim eski düﬂmanlar›m›z›n bu sefer baﬂkald›rmaya-
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Stalin Döneminde ‹kinci Kazak Latin Alfabesi
1929’da Latin alfabesinin Kazaklara zorla diretilmesinden sonra dahi Stalin’in alfabe üzerinde oynad›¤› oyunlar sona ermedi. K.
Jubanov adl› dilbilim uzman›, 1935 y›l›nda kaleme ald›¤› Kosar
ma, Dara ma? (Çift mi, Tek mi?) adl› makalesinde ve 1936 y›l›nda
bast›rd›¤› Kazak Tili Grammatikas›’nda (Kazak Dili Grameri) uv,
üv, ›y, iy ses birliklerini birer çift ünlü, bir baﬂka deyiﬂle diftong
olarak nitelendiren Jubanov, 1929’daki Kazak Latin alfabesinde u
ve v sesleriyle ifadesini bulan bu iki sesin yaln›zca tek bir u ile ifade edilmesi gerekti¤ini belirtir. Ona göre mesela, u+v birli¤inin d›ﬂ›ndaki di¤er u’lar, gerekirse üstü çizgili u ifade edilmelidir. Ayr›ca
birinci Latin alfabesinde ›j, ij olarak ifadesini bulan ve ikiﬂer sesin
birleﬂiminden oluﬂan birlikler de, tek bir harfle, i ile yaz›lacakt›r.
K. Jubanov’un bu çal›ﬂmalar›n›n üzerinden çok geçmeden, yeni alfabeye bu harfler de eklendi ve henüz çok genç olan Kazak Latin
alfabesi yeni bir de¤iﬂime maruz kalm›ﬂ oldu.
1938 y›l› baﬂlar›nda Kazakistan Merkezî Yürütme Komitesi
ile Halk Komiserler Sovyeti, “Kazak Dilinin Alfabesi ve ‹mlas›nda Baz› De¤iﬂikliklerin Yap›lmas›na ‹liﬂkin” bir karar alm›ﬂt›r.
Sovyet hükûmeti güdümlü bu karar›n ard›ndan, ikinci Kazak Latin Alfabesi resmen ilan edilmiﬂ oldu.
Kazak Latin’i üzerinde gerçekleﬂtirilen bu operasyon, Kiril alfabesi döneminde de devam eden bir hastal›¤›n, yani ›y, iy ses
birliklerinin yerine tek harf; uv, üv ses birliklerinin yerine ise tek
harf kullan›lmas› gelene¤inin temellerini atm›ﬂt›r.

Stalin’in Emriyle Dayat›lan Kiril Alfabesi
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ca¤›n› söylemek do¤ru olmaz. Onlar, Arap alfabesinden Latin’e
geçerken de ellerinden gelen düﬂmanl›¤› kudurmuﬂças›na sergilemiﬂlerdi. Ancak, emekçilerin halkç›l›k bilinci, komünist partinin
yolbaﬂç›l›¤› sayesinde, onlara tam zaman›nda darbesini indirdi,
âdeta da¤lar›n› yakt›, yerin dibine soktu. Bugünkü günde düﬂmanlar›n mücadelesi, karﬂ› duruﬂu, eskisine göre daha ince bir
yolla yürütülüyor. Onlar, harf say›s›n›n çoklu¤unu bile mazeret
olarak gösteriyorlar. Bunlar›n, Ruslar›n baz› seslerini Kazak diline
sokman›n gere¤i yok, zorluktan baﬂka faydas› yok, demeleri de
mümkün. Bu adamlar›n, bunlar›n d›ﬂ›nda da bir sürü saçma sapan
iddialar› var. Böylelerinin hepsine Bolﬂeviklere yak›ﬂ›r uyan›kl›kla yaklaﬂmak ve darbeyi zaman›nda indirmek gerektir.”16
Aç›kça Stalin’in sözcülü¤ünü yapan Amanjolov’un bu sat›rlar› kaydetti¤i günlerden bir küsur y›l önce, onun ‘düﬂmanlar›m›z’
diye ifade etti¤i ulusçu Kazak direniﬂçilerinin neredeyse tamam›n›n Stalin’in emriyle ﬂehit edildiklerini hat›rlatmak isteriz. Ne var
ki, görüldü¤ü gibi, Stalin ve yandaﬂlar› bugünlerde dahi korkudan
kurtulamam›ﬂ olup, katlettikleri ayd›nlara karﬂ› sevgi besleyen insanlar›n bu zulme tekrar baﬂkald›rmas›ndan endiﬂe etmektedirler.
Latin alfabesinin kabulünden sadece 11 y›l sonra, Kazaklar Kiril
alfabesine geçivermiﬂlerdi. 11 y›l gibi k›sa bir süre önce Latin alfabesine methiyeler düzen Stalin yanl›s› birtak›m ayd›nlar, bu y›llarda
tam tersini söylüyor, Latin’i kötülüyor, onu ilerlemeye engel olarak
gösteriyor ve ﬂöyle diyorlard›: “‹leriye do¤ru kulaç atarken, iﬂimize
engel olacak ﬂeyleri atmamak olmaz. Bugünkü günde ileri ad›m atmam›za engel olan ﬂeylerden biri Latin alfabesidir diyebiliriz.”17
Hatta yeni Kirilciler, Latin’e karﬂ› olduklar› için bir zamanlar ateﬂ püskürdükleri milliyetçi Kazak büyüklerini ‘Latin gibi
kötü ve Avrupa’y›, yani emperyalizmi ça¤r›ﬂt›ran bir alfabeye
geçilmesinin sebebi’ olarak gösteriyorlard›. Bu, Stalin dönemin-

de yaln›zca vicdan›n de¤il; akl›n, mant›¤›n, zihinsel dengenin
de iflas etti¤ini gösterir.
Oysa yukar›da aktard›¤›m›z gibi, bir zamanlar, “Kazak-K›rg›z
emekçilerinin geliﬂip ilerleyebilmesi, kültürlü olabilmesi, Do¤u’nun ak baﬂörtüsüne, hoca ve mollas›na de¤il; Bat›’n›n sanat, bilim ve teknolojisinden faydalanabilmesine ba¤l›d›r. Kazak-K›rg›z
emekçileri ile çürümüﬂ Do¤u medeniyeti aras›nda hiçbir ba¤lant›
yoktur. Kazak-K›rg›z, art›k denk bir halk olmak istiyorsa, Bat›’ya
yak›nlaﬂacakt›r. Latin harflerini Alman, ‹ngiliz, Frans›z gibi kabiliyetli, yüksek medeniyete sahip milletler kullanmaktad›r.” diyenler
Kazak milliyetçileri de¤il, Stalin’in emrindeki komünistlerdi.
1941 y›l›n›n ﬁubat ve Mart aylar›nda Sotsialist Kazahstan
(bugünkü Egemen Kazahstan) gazetesinde S. Amanjolov, Jaña Alfavittiñ Printsipteri (Yeni Alfabenin Prensipleri) ve Jaña Alfavitti
Üyrenüvﬂilerge Kömek (Yeni Alfabeyi Ö¤renenlere Yard›m) adlar›yla bir iki makale yay›mlay›p, Kazak Türkçesindeki ünlülerin
say›s›n› 14’e ulaﬂt›r›r. Bunlar› kal›n-ince, geniﬂ-dar olarak bölümlere ay›r›r. Bu giriﬂimlerden de anlaﬂ›laca¤› üzere, en önemli
amaçlardan birisi, Kazak Türklerini medeniyetle tan›ﬂt›rmak de¤il, onlara aç›ktan aç›¤a ‘Ruslu¤u’ dayatmakt›.
Stalin yönetimindeki Sovyet Rusya iﬂgali alt›nda bulunan
Türkler aras›nda Latin alfabesinin gündeme getirilmesinin öncesinde, Arap alfabesinin neredeyse bütün dünya Türklü¤ü için ortak
bir yaz›l› anlaﬂma ortam› sundu¤u bilinen bir gerçektir. Stalin’in
tutsak etti¤i Türklere alelacele Latin alfabesini dayatt›¤› dönem de,
ne ilginçtir ki, Kazakistan’da Ma¤jan Jumabayul›’n›n, Mirjak›p
Duvlatov’un, Ahmet Bayturs›nul›’n›n önderli¤indeki Türkçülük cereyan›n doru¤a ulaﬂt›¤› döneme rast gelmektedir. Ma¤jan adl› bir
Kazak ö¤retmen, kendisinden binlerce kilometre uzakta düﬂmanla
bo¤uﬂan Türkiye Türkleri için Al›sta¤› Bavr›ma (Uzaktaki Kardeﬂime) adl› bir ﬂiir yazabilmekte, böylece milyonlarca vicdan› ayn› anda titretebilmektedir. Stalin’in ‘Latin alfabesini diretmesi’nin en

16 S. Amanjolov, age., s. 16.
17 S. Amanjolov, age., s. 10-11.
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gerçekçi sebebinin, bu vicdan, fikir ve duygu birli¤inin bozulmas›
oldu¤u bize göre oldukça aﬂikârd›r. Ani bir kararla ancak 10 küsur
y›ldan sonra Türkistan’da bu sefer Kiril alfabesine geçilmesi emrinin gelmesinin, yaln›zca tutsak dünya Türklü¤ü için de¤il, bütün
dünyadaki mazlum uluslar için ‘özgürlük timsali’ olan yolbaﬂç›m›z
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1938 y›l› sonunda ölümünden hemen
bir y›l sonraya denk gelmesi de bize hiç tesadüfî görünmüyor.
1938’lerde baﬂlay›p 1940’ta tamama eren bir operasyonla, daha 10 y›l kadar önce zorla Latin alfabesine geçirilmiﬂ di¤er bütün
Türk topluluklar› da, bu harfleri kullanmaya mecbur edilmiﬂtir.
Kiril alfabesi, Türk diline hiç de uygun olmayan ve özelde Kazak
Türkçesi foneti¤i üzerinde de onar›lmaz etkiler b›rakm›ﬂ bir alfabedir. Bu alfabenin özellikle Kazakça’n›n ses sistemine uymamas› ve Rusça as›ll› sözcüklerin orijinalleri gibi yaz›m›n›n zorlanmas›, Kazak Türkçesinde hiçbir ﬂekilde bulunmayan seslerin Kazakça metinlere girmesine, dolay›s›yla da ilkokul ça¤lar›ndan itibaren bu harfleri okuyup telaffuz etmeye çal›ﬂan insanlar›n hançerelerinin bozulmas›na sebep olmuﬂtur.
Kiril alfabesinin diretilmesinin ard›ndan Kazak Türkleri, dillerinde kulland›klar› Rusça as›ll› terimleri, yer ve kiﬂi adlar›n›,
ayr›ca di¤er bütün sözcükleri, bugüne de¤in Rusçan›n orijinal
imlas›yla yazm›ﬂlard›r. Kazak Türkçesinin karakteristik foneti¤ine uymayan sesler bar›nd›ran Rusça sözcükleri orijinallerindeki
gibi telaffuz etmeye çal›ﬂan Kazaklar›n, ne yaz›k ki, zamanla kendi dillerini konuﬂurlarken telaffuzlar› da tahribata u¤ram›ﬂt›r.
Stalin, 1920’lerin sonlar›na do¤ru Sovyetlerin iﬂgalinde yaﬂayan
bütün Müslüman Türklerin alfabelerini Arap’tan Latin’e çevirmekle
onlar› d›ﬂar›daki Türk Dünyas›’ndan kültürel anlamda koparm›ﬂt›.
Ancak, 1 Kas›m 1928’de tek ba¤›ms›z Türk cumhuriyeti olan Türkiye’nin de Latin harflerini kabul etmesi, bunun yan› s›ra diretilen
Latin alfabelerinin Sovyet iﬂgalindeki Türkler aras›ndaki anlaﬂma
oran›n› pek fazla düﬂürmemiﬂ olmas› gibi önemli sebepler, bütün siyasi gücü elinde bulunduran Stalin’i 10 y›l gibi k›sa bir süre sonra

bu sefer ‘Kiril’ alfabesini dayatma yoluna itmiﬂti. Öyle alfabeler haz›rlanmal›yd› ki, bu alfabeler, bu sefer hem yerel Türk yaz› dillerinin öz ses sistemini zedelemeli, hem de buradaki Türklerle Türkiye’nin ve en önemlisi kendi aralar›ndaki ba¤lar› koparmal›yd›.
Bu amaçlar do¤rultusunda 1940 y›l›ndan itibaren Stalin’in
emriyle haz›rlat›lan Kiril temelli Türk Alfabeleri sayesinde Sovyet
Türk topluluklar› aras›ndaki yaz›l› anlaﬂma oran› s›f›ra kadar indirilmiﬂtir. Bu ﬂekilde telaffuzlar› birebir ayn› olan pek çok söz
bile, Kiril temelli olmas›na ra¤men her Türk boyu taraf›ndan
farkl› ﬂekillerde yaz›l›r olmuﬂtur.
Stalin’in baﬂar›yla sonuçlanan alfabe oyunlar› sonunda ortaya
ç›kan manzara, Sovyet iﬂgali alt›ndaki Türkler aras›nda tam bir kültürel kopuklu¤u göstermektedir. Bu tarihlerden sonra art›k yaz›l›
olarak birbirleriyle anlaﬂamayan Türk boylar›, öncelikle ortak yaz›l› anlaﬂma dili olarak Rusçay› seçecektir. Rusçan›n hakimiyeti, yaz›l› olarak anlaﬂamad›¤›ndan dolay› ‘farkl› ve ayr› milletler’ olduklar›na inand›r›lan Türk topluluklar›n› k›sa süre sonra konuﬂma dillerinde de ‘anlaﬂamayacaklar›na inanma’ buhran›na itecek ve tam
bir kültür yozlaﬂmas› baﬂlayacakt›r. Kültürel yozlaﬂma veya bir baﬂka deyimle ‘mankurtlaﬂma’, Türk boylar›n›n birbirleriyle olan münasebetleriyle s›n›rl› kalmayacak, her toplulu¤u art›k kendi içinde
dahi, kendi ailesinde dahi ana dilini tercih etmeme uçurumuna sürükleyecektir. Neticede, tarihini bilmeyen, dilini kullanmayan kalabal›klar, birkaç yüz bin yahut birkaç milyonluk küçük koloniler
hâlinde Rus emperyalizminin rahatça yönetebilece¤i, baﬂkald›rmay› dahi akl›na getiremeyen köleler hâline gelecektir.
Gerçekten de Yosif V. Stalin’in 1953 y›l›nda ölümüne kadar
bu amaçlar›n tamam›na eriﬂilmiﬂtir. Sovyetler Birli¤i yönetimi,
1960’l› y›llarda onun iktidar› s›ras›nda yapt›klar›n› k›nam›ﬂ ve öldürdü¤ü ayd›nlar› aklam›ﬂsa da, oturttu¤u kültürel yozlaﬂt›rma
sisteminden ve bunun içinde bölücü alfabe müdahalelerinden
tek ad›m geri atmam›ﬂt›r.
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Stalin Döneminde Azerbaycan’da
E¤itim Politikalar›
Okan YEﬁ‹LOT*

Güçlü devletler, hakimiyetleri alt›na ald›klar› milletleri kendilerine benzetmek, kendi kültürlerini benimsetmek için, özellilkle de genç neslin kendilerine benzemesi, kendileri gibi düﬂünüp hakim devlete hizmet etmesi için e¤itim sisteminden yararlanm›ﬂlard›r. Ruslar da gerek Çarl›k döneminde gerekse Sovyetler Birli¤i devrinde bu amaçla e¤itim sistemine müracaat etimiﬂ,
yeni yetiﬂen çocuklar›n din, dil, günlük yaﬂam› ve düﬂünce hayat›n› ﬂekillendirmek istemiﬂtir. E¤itim yoluyla özellikle Türkler
üzerinde bir Ruslaﬂt›rma çal›ﬂmas› baﬂlat›lm›ﬂ, bunun en yo¤un
oldu¤u dönem de Stalin dönemi olmuﬂtur. Bu dönemde e¤itime
büyük önem verilmiﬂtir. Ruslaﬂt›rma ve iyi bir Sovyet vatandaﬂ›
oluﬂturma çabalar› k›sa sürede netice vermeye baﬂlam›ﬂt›r, fakat
Ruslaﬂt›rmaya karﬂ› tepkiler de do¤muﬂtur.
Stalin döneminde Azerbaycan’da uygulanan e¤itim politikalar›n› iki farkl› aç›dan ele almak mümkündür. Birincisi rakamlar
ve istatistiksel veriler ›ﬂ›¤›nda yap›lacak inceleme ki, öncesinde
* Dr. Okan Yeﬂilot, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih

Bölümü.
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ne kadar okul, ö¤renci, kitap, okuryazar oldu¤u ve Stalin döneminde ise bunlar›n say›lar›n›n nereye vard›¤›na bak›larak verilecek bir hükümdür. ‹kinci olarak da bu say›lardaki ola¤anüstü art›ﬂ›n nedenlerinin sorgulanmas›yla ve sorular›n say›lar› art›kça
verilecek cevaplara göre var›lacak hükümdür. Biz bu çal›ﬂmam›zda Stalin döneminde Azerbaycan’da e¤itim alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar› istatistiksel olarak verdikten sonra neyin niçin yap›ld›¤›, neye ve kime hizmet etti¤i, nelerin yerine nelerin konuldu¤u,
hangi sonuçlar›n al›nmak istedi¤i ve al›nd›¤›, bunlara verilen tepkilerin neler oldu¤u gibi sorular ile bunlara verilen cevaplar›n
üzerinde durmaya çal›ﬂaca¤›z.

de çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. 1920’de 8 orta ihtisas okulu varken bu
say› 1927’de 39’a, 1940’da 91’e ç›km›ﬂt›r. Bu okullarda 1920’de
beﬂ bin ö¤renci varken, 1941’de 17 bin ö¤renci olmuﬂtur. 1926 y›l›nda Azerbaycan Devlet Üniversitesiyle beraber beﬂ binden çok
ö¤rencisi olan beﬂ üniversite vard›r. 1941’e gelindi¤inde ise 16
üniversite ve yaklaﬂ›k 15 bin ö¤renci olmuﬂtur. 1920-1940 y›llar›
aras›nda Bakü’de Sovyet Partiya okullar› aç›lm›ﬂ, 1930’da Bak›
Sovyet Partiya Okulu Merkezî Partiya Okuluna çevrilerek, Bakü’de Komünist Üniversitesi aç›lm›ﬂt›r. Bu üniversite 1932’de Ali
Komünist Kent Teserrufat› Okuluna çevrilir.1

E¤itimin Amac› ve Bu Amac› Destekleyen Kurumlar
Stalin Döneminde Azerbaycan’da
Yap›lan E¤itim Çal›ﬂmalar›
Sovyetlerin ilk dönemlerinden itibaren okumayazma konusunda yeni tedbirler al›nmaya baﬂlan›r. 1923 y›l›nda hususi bir
komite oluﬂturulur. Bunun neticesinde 1926’da ahalinin % 25’i,
1933’te ise % 51’i okuryazar olur. 1930’lu y›llar›n ortalar›nda okumayazma seferberli¤i ilan edilir. K›sa süreli (3 ve 10 ayl›k) kurslar aç›larak okumayazma oran› yükseltilir. 1920’de Azerbaycan’da
965 okul ve 79.400 ö¤renci vard›r. 1920-1930 aras›nda 3471 yeni okul aç›l›r ve yine bu y›llarda 9 k›sa müddetli pedagoji kursu
düzenlenerek 1000’den fazla ilkokul ö¤retmeni yetiﬂtirilir. ‹lk önceleri 5 y›ll›k bir dereceli iptidai ve 4 y›ll›k 2 dereceli ortaokullar
vard›r. Ayn› zamanda 1924’te iﬂçiler için, 1926’da ise köylü gençler için yedi y›ll›k okullar aç›l›r. 1935 y›l›nda birinci ve ikinci dereceli okullar kald›r›larak yerine iptidai (1-4. s›n›flar), natamam
orta (1-7. s›n›flar) ve orta (1-10. s›n›flar) ﬂeklinde düzenlenir.
1940 y›l›nda 4436 okul ve 695 bin ö¤renci vard›r. Okullarda ise
22 binden çok ö¤retmen görev yapmaktad›r. 1939 nüfus say›m›na göre 10 yaﬂ›ndan büyük her bin kiﬂiden 113’ü ortaokul mezunu olmuﬂtur. Azerbaycan’da ihtisas kadrolar›n›n haz›rlanmas› için
268

Sovyet e¤itim sisteminin amac›; yöneticilere ve rejime sad›k,
Sovyet ortak de¤erlerini benimsemiﬂ bir Sovyet adam› (Homo Sovieticus) oluﬂturmakt›r. Bu e¤itimin esas›n› teﬂkil eden kurum
olan okul; gençleri, ideoloji-siyasi, manevi de¤erler, iﬂ, estetik ve
terbiye vererek iﬂ hayat›na haz›rlar. Okulun gayesi her ﬂeyden evvel Sovyet ideolojisini, siyasi ﬂuuru ve dünya görüﬂünü kabul ettirir. Lenin’in de dedi¤i gibi, “bütün terbiye, tahsil ve talim iﬂi ö¤rencileri komünist terbiye ile yetiﬂtirmekten ibaret olmal›d›r.”2
1 Stalin döneminde Azerbaycan’daki e¤itim çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi için

bk. Azerbaycan SSR Ali ve Orta ‹htisas Mekteplerine Dair K›sa Malumat,
Azerbaycan SSR Ali ve Orta ‹htisas Tahsili Naz›l›y›, Bak› 1968; Azerbaycanda Halk Maarifinin Suretli ‹nkiﬂaf›, Maarif Neﬂriyyat›, Bak› 1980; Azerbaycanda Sosyalist Medeniyyetinin ‹nkiﬂaf› (1920-1955 ci ‹ller), Azerbaycan Dövlet Neﬂriyyat›, Bak› 1975; M. M. Mehdizade, Azerbaycanda Sovet
Mektebinin Tarihine Dair Hulaseler, Azerbaycan Dövlet Neﬂriyyat›, Bak›
1968; Azerbaycan Halk Maarifinin ‹nkiﬂaf Yolu, Azerneﬂr, Bak› 1945; M.
M. Mehdizade, Mekteb Kuruculu¤u Sahas›nda Nailiyetlerimiz, Azerbaycan
SSR Siyasi ve Elmi Bilikleri Yayan Cemiyet, Bak› 1957; Eldar ‹smay›lovCemil Hasanov-Tahir Gaffarov, Azerbaycan Tarihi, Öyretmen Neﬂriyyat›, Bak› 1995, s. 166-168.
2 Azerbaycanda Halk Maarifinin Suretli ‹nkiﬂaf›, Bak› 1980, s. 108.
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Okulun ilk ad›m› olarak kabul edilen ana okullar›n›n; çocu¤un ailenin etkisinden çok okulda komünist terbiyeye göre yetiﬂtirilmesi, çocuklar›n madden ve manen iyi yetiﬂmeleri, annelerin
sosyal hayata katk›lar›n› art›rmak ve terbiye iﬂinde onlara yard›mc› olmak gibi görevleri vard›r. Burada çocuklara ink›lap, Sovyet
kültürü ve ideolojisi, vatan ve Sovyet yöneticiler hakk›nda bilgiler
sunulur, bunlar›n önemi kavrat›larak bu kavramlar›n gelecekte
hayatlar›n›n en önemli vazgeçilmezleri oldu¤u anlat›l›r. Çocuklar
bu kurumda alt› yaﬂ›na kadar kal›rlar. Azerbaycan’da 1945’te 545
ana okulu ve buralarda 50 bin çocuk vard›r. Çocu¤a mensup oldu¤u milletin maddi ve manevi de¤erleri de¤il, oluﬂturulmak istenen ortak Sovyet de¤erleri aﬂ›lanmaktad›r. Oluﬂturulmak istenen
bu yeni de¤erleri ailelerin reddetmesi veya aksini söylemesi rejimine göre mümkün de¤ildir. Karﬂ› ç›kanlar, burjuva, karﬂ› ihtilalci, milliyetçi, gerici, Musavatç›, Panturkist, Panislamist, Alman
ajan› vs. denilerek suçlan›r. Bu kurumlar›n önemini iyi anlayan
rejim yöneticileri çocuklar›n mutlaka bu e¤itimden geçmesini
sa¤lamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Komünist terbiye, halklar dostlu¤u, vatana ve rejime sadakat, Sovyet liderlere itaat ve Sovyet medeniyeti çocuklar›n zihinlerine âdeta kaz›nmaktad›r. ‹spiyon müessesesi
küçük yaﬂtan itibaren çocuklara çok iyi bir ﬂekilde ö¤retilir ve bunu yapanlar›n kahraman oldu¤u fikri iﬂlenmektedir.
Piyoner ve komsomol teﬂkilatlar› da Azerbaycan’da e¤itim kurumlar›n›n yan›nda Sovyet ideolojisinin yerleﬂmesinde önemli
görevler icra etmiﬂlerdir. Azerbaycan Piyoner Teﬂkilat› 1923’te
kurulur. Piyoner ve komsomol teﬂkilatlar› genç neslin komünist
terbiye ve Sovyet vatanperverli¤i ile yetiﬂmesi için faaliyetlerde
bulunur. Piyoner teﬂkilat›na 10-14 yaﬂ›ndaki çocuklar al›n›rlar
ve burada baﬂar›l› olanlar komsomol teﬂkilat›na seçilirler. Bu süreci tamamlayanlar komünist partisine üye olma hakk›n› elde
ederler. 1926’da okullardaki ö¤rencilerden % 40’› komsomol ve
piyoner teﬂkilatlar›na üyedir. Piyoner ve komsomol teﬂkilatlar›

sosyal etkinlikler, tiyatro, oyun parklar›, bas›n yay›n faaliyetleri,
okumayazma kurslar›, din aleyhine konferanslar, partiyi ve yöneticileri tan›t›c› konferanslar vs. düzenlemektedirler.3
Sovyet ideolojisini yayman›n bir di¤er vas›tas› da okullar d›ﬂ›nda aç›lan e¤itim kuruluﬂlar›d›r. 1920’de toplam 107 kulüp ve
61 kütüphane vard›r. 1940’da Azerbaycan’da 1389 kütüphane ve
1633 kulüp vard›r. Kitap say›s› da yaklaﬂ›k 11 kat artm›ﬂ ve 3.3
milyona ulaﬂm›ﬂt›r. 1920-1926 y›llar›nda 858 kitap bas›l›rken sadece 1940 y›l›nda 1141 eser bas›l›r. Azerbaycan Merkezî Devlet
Kütüphanesinde 1926’da 83.361 kitap varken, bu say› 1945’de
687.115’ya ç›km›ﬂt›r.4
Halk›n Sovyetleﬂtirilmesi için gazetelerden (Kommunist, Bakinski Raboçi, Yeni Yol (Latin alfabesiyle 1922-1929), Molla Nasreddin (yeniden 1922-1926), ﬁark Kad›n› (1938’den sonra Azerbaycan Kad›n›), V›ﬂka, Edebiyat vb. gazeteler yay›mlan›r. 1928’de
23 gazete varken 1940’da 185 gazete ve dergi vard›r. Bas›n ve tiyatro ateizm propagandas› yapmaktad›r. Özellikle komünist ideolojiyi öven eserlerin tiraj› çok yüksektir.5
Azerbaycan Neﬂriyat ‹daresi (Azer Neﬂr) Komünist Partisinin
karar› ile Bakinski Raboçi adl› Rus Neﬂriyat ‹daresiyle birleﬂtirilmiﬂ
ve Azer Neﬂr’in tamamen Türk olan yöneticileri görevden al›narak
yerlerine Mirzoyan, Kazlov, Kolkadin gibi Ermeni ve Rus idareciler getirilmiﬂtir. Yönetim de¤iﬂir de¤iﬂmez kurum, 27 ﬁubat
1928’de ald›¤› bir kararla neﬂriyat idaresi tahrirat›n› Türkçe’den
Rusça’ya çevirmiﬂ ve Rusça’y› resmî dil olarak kabul etmiﬂtir.6
Merkezin ciddi nezareti alt›nda Azerbaycan’›n tabii zenginli¤inin ö¤renilmesi ve bunlardan istifade edilmesi üzerine ilmî
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3 ASE, C. VII, Bak› 1983, s. 532.
4 Azerbaycan’da kitap ve kütüphaneler için bk. Hac› Hasanov, Azerbaycan

Kitab›n›n ‹nkiﬂaf Merheleleri, Azerbaycan Dövlet Neﬂriyyat›, Bak› 1989.
5 Eldar ‹smay›lov-Cemil Hasanov-Tahir Gaffarov, Azerbaycan Tarihi, Bak›

1995, s. 174.
6 “Azerbaycan Neﬂriyat ‹daresi”, Azeri Türk, Nu. 10, Haziran 1928, s. 14.
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çal›ﬂmalara önem verilir. Özellikle petrol üzerinde durularak
bu sahada eleman yetiﬂtirilmesine çal›ﬂ›l›r. Bu sahada Rus
alimler M. V. Abramoviç, D. V. Kolubyatnikov, ve ‹. M. Kutbin
çal›ﬂmalar yapm›ﬂlard›r.
Okulun d›ﬂ›nda yaz kamplar›, kulüpler, tiyatro, bale, müze,
kütüphane, askerlik, akﬂam kurslar›, düzenlenen e¤lenceler vs.
ideolojin anlat›lmas› ve benimsetilmesi için kullan›l›r. Azerbaycan’da okur yazarl›k kursuna kat›lanlar›n say›s› 1922’de
5400 kiﬂi iken 1930’da 133.200, 1931’de ise bu rakam 204.100
kiﬂiye yükselmiﬂtir.7

ne y›lbaﬂ›, 8 Mart Kad›nlar Günü, 1 May›s ‹ﬂçi Bayram›, Lenin’in Do¤um Günü, 11. Ordunun Azerbaycan’a Giriﬂi (28 Nisan), yöneticilerin do¤um günleri ve emeklilik törenleri vs.
kutlan›r. Geçmiﬂe ait kitaplar cehaletin ve fanatizmin kayna¤›
olarak alg›lan›r ve yasaklan›r. 1926’dan sonra din adamlar› sat›lm›ﬂl›k, h›rs›zl›k, cinayet ve ahlaks›zl›kla itham edilmeye baﬂlan›rlar. Yine din adamlar› karﬂ› ihtilalci ve parazitler olarak adland›r›l›rlar. 1931’den sonra hac, oruç ve zekât yasaklanarak,
camiler kapat›l›r, kulüp veya sinema hâline getirilir. ‹çki, e¤lence ve domuz eti özendirilir hatta sosyal bask› hâline getirilir.9
Yeni dönemde kad›n›n özgürleﬂtirilmesi sosyal hayat›n her
safhas›nda çal›ﬂt›r›lmas›, en a¤›r iﬂlerde bile erkeklerle beraber
yer almas› uygun görülmüﬂtür. Kad›n›n anal›k vasf› ve fizikî durumu göz önüne al›nmadan üretime katk›da bulunabilmeleri için
her sahada ve ﬂartta çal›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Aile müessesesi temelinden
sars›lm›ﬂt›r. Büyük aile yerine daha küçük sadece anne, baba ve
çocuktan oluﬂan aileler özendirilmiﬂtir. Bakü’de ‹ran Bankas›n›n
önündeki baﬂörtüsünü atan Türk kad›n› heykeli kad›n›n özgürleﬂmesini temsil etmektedir. Toplu olarak baﬂörtüsünü ç›karma
merasimleri tertip edilmiﬂtir.10 Kad›n çal›ﬂt›¤› için çocu¤unun
terbiyesi ile yuvalardaki ö¤retmenler ilgilenmektedir. Bir baﬂka
geliﬂme de yabanc›larla özellikle de Ruslarla evlenmenin teﬂvik
edilmesi, Ruslarla evlenenlerin iﬂ bulmalar› hatta yönetici olmalar›d›r. Do¤acak çocuk ailede Rusça ö¤renerek büyüdü¤ü için
kendi kültürüne yabanc›laﬂmaktad›r.
Millî musiki aletleri olarak kabul edilen tar, kemençe ve saza
karﬂ› ciddi tenkitler baﬂlar. Mekail Müﬂfik, Üzeyir Hac›beyov,
Müslüm Mokamayev’in gayretlerin sonunda yap›lan “tar›n mah-

Sovyetleﬂtirme ve Tepkiler
Azerbaycan’›n Sovyetleﬂtirilmesinin önündeki en önemli
engellerden birisi de dindir. Dinle yap›lan mücadelenin temelinde; dine karﬂ› bas›lan kitaplar, verilen akﬂam kurslar›, konferanslar, kurulan cemiyetler ve yasaklanan dinî günler vard›r.
Azerbaycan komünistleri ve komsomollar› dine karﬂ› büyük bir
mücadele sergilerler. Din aleyhine yap›lan çal›ﬂmalara ö¤renciler, yazar ve sanatç›larda aktif olarak kat›l›rlar. Edebiyat ve tiyatro da dine karﬂ› büyük bir ustal›kla kullan›l›r. Buralarda ateizm propagandas› yap›lmaktad›r.8 1920’lerde Azerbaycan’da
3.000 cami varken 1930’larda bu say› sadece 20’ye düﬂer. Birçok önemli cami kapat›l›r, pirlerin mezarlar›n›n ziyaret edilmesi ve dinî merasimler yasaklan›r. Hemen her ﬂehirde “Allahs›zlar cemiyetleri” kurulur. Militan Allahs›zlar Birli¤ine üye olanlar›n say›s› 1930’da 3.000, 1931’de 67.000, 1933’de 85.638 kiﬂidir. Bu birli¤e üye olanlar e¤itimden geçirilerek dinle nas›l
mücadele edeceklerini ö¤renirler. Resmî bayram olarak kutlan›lan Nevruz bayram› kutlamalar› men edilir. ‹lk yasaklananlardan biri de Aﬂure Günü’dür. Dinî ve millî bayramlar›n yeri7 Azerbaycanda Halk Maarifinin ‹nkiﬂaf Yolu, Bak› 1945, s. 145.
8 Azerbaycan Tarihi, C. III, Bak› 1973, s. 453-454.
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9 A. Bennigsen-C. Lemercier Quelquejay, Stepte Ezan Sesleri, çev. Nezih

Uzel, ‹stanbul 1994, s. 208-210.
10 Vincent Monteil, Sovyet Müslümanlar›, çev. Mete Çamdereli, ‹stanbul

1992, s. 142-143.
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kemesinde” beraat etmiﬂtir.11 Sovyet talim ve terbiye sistemini
hakim k›lmak için 1945’de okullarda ö¤retilmesi için haz›rlanan
notal› ﬂark› mecmuas›nda ﬂu ﬂark›lar vard›r: Stalin hakk›nda ﬂark›, K›z›l Donanma marﬂ›, Bir Gerilla ﬂark›s›, 52. Tümen ﬂark›s›,
‹ntikam ﬂark›s›, Moskova ﬂark›s›, Ordu ﬂark›s›, Kremlin’in Uzaktan Görünen Iﬂ›klar› ﬂark›s› vs. Yönetim destanlara karﬂ› da mücadele baﬂlatm›ﬂ ve 1951’de Dede Korkut destan› dinî ve ‘Panturkist’ bulunarak yasaklanm›ﬂt›r.12
Azerbaycan ayd›nlar› 1918’de Latin alfabesine geçmek için
teﬂebbüs ederler. 1921’de tekrar Latin alfabesine geçiﬂ için tart›ﬂmalar baﬂlar. 27 Haziran 1924 tarihinde Latin alfabesine zorunlu
devlet alfabesi olarak kabul edilir. 1 Ocak 1929’dan itibaren tüm
okullarda Latin alfabesi okutulmas› mecburi k›l›n›r. Resmî bütün
kurumlar, iﬂletmeler, yay›nevleri Latin alfabesine geçmiﬂtir.
Azerbaycan Yüksek Sovyeti Baﬂkanl›¤› ve Bakanlar Kurulu
Baﬂkanl›¤›n›n 11 Temmuz 1939 tarihli karar› ile 1 Ocak 1940’dan
itibaren Latin alfabesinin yerine Kiril alfabesi kabul edilir.13
1929’da tam olarak geçilen Latin alfabesi 1939’da de¤iﬂtirilerek
yerine Kiril alfabesi getirilmiﬂtir. Halka Azeri veya Azerbaycanl›,
dile ise Azerbaycan dili denilmiﬂtir. Rusçan›n bütün yerel dillerin
yerini almas› için çal›ﬂ›l›r. Arapça, Farsça kelimelerin, dinî ve millî terimlerin at›lmas›na u¤raﬂ›l›r. Üniversite okumak isteyenler ve
kariyer yapmak isteyenler mutlaka Rusça bilmelidirler.
1927’de yap›lan Azerbaycan Komünist Partisinin 8. Kurultay›’nda Sovyetleﬂmek ve geri kalmamak için mutlaka Rusça’n›n
ö¤renilmesi gerekti¤i ifade edilir. Rusça Sovyetler’de yaﬂayan bütün halklar›n ortak dili olmal›d›r, nitekim bu büyük oranda gerçekleﬂir. Samed Vurgun 1950’de “çocuklar›m›z ve gençlerimiz
büyük Rus halk›n›n dilini, “Oktab›r dilini”, Lenin dilini ana dil-

leri gibi ö¤renmelidirler.”14 der. Rusça ö¤retirken seçilen parçalar anlaml› olmal› ve Sovyet ideolojisini gençlere benimsetmesine özen gösterilmelidir. 1935’te Azerbaycan Bakanlar Kurulu
Baﬂkan› Rahmanev “Rusça’n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› çünkü kullan›lan di¤er dillerden daha anlaﬂ›l›r ve aç›k oldu¤unu”15 söyler.
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (ASSC) hükûmetinin ald›¤› bir kararla, Azerbaycan’daki üniversite ve devlet kuruluﬂlar›nda Rusça birinci dil durumuna getirilmiﬂtir. Hatta üniversitelerdeki ö¤retim dilinin yaln›zca Rusça olmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Rusça
sadece üniversitelerde mecburi dil olmam›ﬂ, ilk, ortaokul ve liselerde de önemli ölçüde yerini alm›ﬂt›r. Rusça’n›n okullarda mecburi
ders olarak okutulmas› parti kurultaylar›, konferanslarda ve komsomol toplant›lar›nda tart›ﬂ›lm›ﬂ ve 30’lu y›llarda Rusça e¤itimdeki
yerini sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂt›r. Azerbaycan e¤itim kurumlar›nda Rusça’n›n okutulmas› üçüncü s›n›flardan baﬂlam›ﬂ, bu maksatla yeni
programlar haz›rlanm›ﬂ ve ö¤retmenler istihdam edilmiﬂtir.16
Moskova’dan gelen talimatlar do¤rultusunda hareket eden
ASSC hükûmeti ilk ve orta ö¤retimle, üniversitelerde Rusçay›
mecburi dil yapmakla yetinmemiﬂ, Türkçe e¤itim veren okullar
kapat›larak yerlerine Rus okullar› aç›lm›ﬂt›r.17 Rusça yaln›z e¤itim kurumlar›nda de¤il, devlet kuruluﬂlar›nda da resmî dil hâline getirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Sovyetler Birli¤i’ni oluﬂturan cumhuriyetlerin temsilcilerinin de kat›ld›¤› genel toplant›larda, tüm
devlet kurum ve kuruluﬂlar›nda, kooperatiflerde, cemiyetlerde,
meclis ve kongrelerdeki konuﬂmalarda Rusça tercih edilir duruma gelmiﬂtir. Rusça bir diplomasi dili olmuﬂ, ilmî toplant›lar,
kongreler ve konferanslar Rusça yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.18

11 Eldar ‹smay›lov-Cemil Hasanov-Tahir Gaffarov, age., s. 165-166.
12 A. Bennigsen-C. Lemercier Quelquejay, age., s. 297.
13 Elövset Zakiro¤lu Abdullayev, Türk Dillerinin Tarihsel Geliﬂme Sorunla-

r›, Ankara 1996, s. 95-99.

14 Azerbaycanda Halk Maarifinin Suratli ‹nkiﬂaf›, Bak› 1980, s. 60.
15 Vincent Monteil, age., s. 155.
16 Azerbaycanda Halk Maarifinin Suratli ‹nkiﬂaf›, Bak› 1980, s. 56-57.
17 “Türk Mektepleri Kapan›yor”, Azeri Türk, S. 10, Haziran 1928, s. 14.
18 Mirza Bala Mehmetzade, “Millî Hars ve Millî Hakimiyet”, Azeri Türk, S.

8, May›s 1928, s. 4.

274

275

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

STAL‹N VE TÜRK DÜNYASI

Sovyet hükûmetinin Azerbaycan’daki, Ruslaﬂt›rma amac›n›
taﬂ›yan e¤itim politikas›n› rahatça uygulayabilmesi için bunlar›
benimsemiﬂ kiﬂilerin yetkili mercilere getirilmesi gerekmiﬂtir. Bu
alan›n en yetkili kurumu olan Azerbaycan Maarif Komiserli¤i yeniden oluﬂturulmuﬂtur. Yeni yönetimin 13 üyesinin yaln›zca üç
kiﬂisi Türk, di¤erleri ise Ermeni ve Rus’tur.19 Ancak seçilen
Türklerin de Moskova’ya itaatinin tam olmas›na dikkat edilmiﬂtir. Bunlardan birisi de komünist ve Rus hayran› olan Ruhullah
Ahundov’dur ve bu kiﬂi komiserli¤in baﬂ›na getirilmiﬂtir.20
Azerbaycan’da Sovyet ideolojisi yerleﬂtirilmeye ve yeni bir
insan tipi oluﬂturmaya baﬂland›¤›nda içte ve özellikle de d›ﬂar›dakilerden tepkiler gelmeye baﬂlar. Bas›nda da s›k s›k yer alan
bu tepkiler olay›n ulaﬂt›¤› boyutlar› göstermek aç›s›ndan önemlidir.21 Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel
Sekreteri olan Ali Haydar Karayev Müsavatç›lar›, milliyetçileri
ve zengin çocuklar›n›n “muz›r unsur” olarak de¤erlendirir. E¤itim kurumlar›n›n ve ilgili di¤er kurumlar›n bu gibi kiﬂilerden
temizlenmesi gerekti¤ini, ilk ve ortaokullarla üniversitelerde s›k› bir takibat yap›l›p, bu tarz ö¤retmen ve ö¤rencilerin tespit
edilerek bu kurumlardan at›lmas›n› istemektedir. Aksi hâlde
genç komünistlerin bu kiﬂilerin yapt›klar› propagandadan etkilenerek “milliyetçilik hastal›¤›na” yakalanabileceklerini savunarak, bu temizlik fikrini eyleme dökmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Karayev
bizzat baﬂkanl›¤›n› kendisinin yapt›¤› takibat sonucu 1928 senesinde, babas› ve kendi yak›n akrabalar›ndan beﬂ ö¤retmen ve
30 üniversite ö¤rencisiyle bu kiﬂileri okula kabul edenleri att›r-

m›ﬂt›r.22 Emirleri Rusya Komünist Partisinden alan Karayev,
Türk ayd›nlara karﬂ› açt›¤› bu savaﬂta halk›ndan kendisine yard›mc› olmas›n› istemiﬂtir. Komsomollar Kongresi’nde yapt›¤›
konuﬂmada, herbir komünistin bu gibi kiﬂileri “Halk Maarif
Komiserli¤i Terbiye ‹daresi”, “Merkezî Kontrol Komisyonu”, ve
“Komünist Komitelere” bildirmeye mecbur oldu¤u hat›rlatm›ﬂ
ve ﬂunlar› söylemiﬂtir: “Mekteplerimizin proleterleﬂmesi, yaln›z
milliyetçi talebeleri d›ﬂar› atmakla de¤il, milliyetçi muallimleri
de kap› d›ﬂar› etmekle olmal›d›r.”23
Karayev’in Türk ayd›nlar›na olan tavr› bu sözlerinden de
aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r. Bunun sebebi, Karayev’in milliyetçi ayd›nlar›, Azerbaycan Türk’üne ba¤›ms›zl›k yolunda rehberlik
edecek yegâne s›n›f olarak görmesi ve hayran oldu¤u Ruslar›n
zengin Azerbaycan’› kaybetmemesi için bu s›n›f›n gerek e¤itimsiz b›rak›larak, gerek millî kültürden kopar›l›p proleter
kültürüyle, tam bir Sovyet vatandaﬂ› olarak yetiﬂmesi sa¤lanarak ve gerekse fizikî olarak yok edilmek suretiyle eritilmesi düﬂüncesinde olmas›d›r.24
Azerbaycan’dan gönderilen ve ‹stanbul’daki gazetelerde yay›mlanan mektuplarda okullardaki durumun vahameti daha aç›k
ortaya konulmaktad›r. Azerbaycan’da üniversiteye giriﬂte Komünist Parti mensubu ailelerin çocuklar› ile Komsomol Teﬂkilat›na
üye olan gençlere öncelik tan›nmaktad›r. Üniversiteye girmek
için baﬂvuran gençlerin geçmiﬂleri en ince ayr›nt›s›na kadar araﬂt›r›lmakta ve ö¤renciler buna göre al›nmaktad›rlar. Geçmiﬂini bir
ﬂekilde gizleyerek okula girebilmeyi baﬂarm›ﬂ olanlar ise tespit
edildi¤inde ö¤reniminin hangi senesinde oldu¤una bak›lmadan

19 “Türk Mektepleri Kapan›yor”, Azeri Türk, S. 14, A¤ustos 1928, s. 10.
20 Mehmet Emin Resulzade, “Millî Harsa Karﬂ› Bolﬂevik Seferi”, Azeri Türk,

22 “Türk Münevverlerine Karﬂ› Sefer: Milliyetçilikle Mücadele”, Azeri Türk,

S. 19, Kas›m 1928, s. 9-11.

S. 2, ﬁubat 1928, s. 1-4.
21 Muhaceret bas›n›nda ç›kan haberler için bk. Belk›s Ulusoy, Azerbaycan

Siyasi Muhaceretinin ‹stanbul’daki Bas›n Etkinliklerinin Kamuoyu Oluﬂturmadaki Rolü (1923-1931), ‹stanbul 2004.
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23 “Komünist F›rkan›n Bir Müracaatnamesi”, Azeri Türk, S. 19, Kas›m

1928, s. 13.
24 Belk›s Ulusoy, age., s. 128.
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derhal okuldan ihraç edilmekte, yerlerine parti mensubu olanlar›n çocuklar› al›nmaktad›r. Al›nan ö¤rencilerin özellikle komünist ideolojiyi benimsemesine dikkat edilmektedir.25
1920’den sonra okullardaki ders kitaplar›ndaki millî ve dinî
de¤erlerle ilgili konular sansür edilerek ç›kar›lmaya baﬂlan›r.
1934’ten sonra tarih ve co¤rafya derslerine önem verilerek tarih
dersinde Azerbaycan tarihi de¤il, Rusya tarihi anlat›larak, Sovyet
toplumu ideal toplum olarak gösterilir.26 Tarih, co¤rafya, Rusça,
biyoloji vb. derslerde komünizm ve Darvinist görüﬂler anlat›l›r.
Okullarda harbe haz›rl›k dersleri vard›r. Yaz tatillerinde kamplar
yap›larak e¤itim devam eder. Sovyet edebiyat› olarak adland›r›lan
yeni bir edebiyat ve özellikle de s›n›fsal edebiyat oluﬂturma gayretleri (köylü, iﬂçi, burjuva edebiyat› vs.) vard›r.
Süleyman Tekiner’e göre komünist e¤itimin amac›; ihtilal
ve askerî müdahale yoluyla, komünizmin dünyada mutlak ve
nihai zaferi hakk›ndaki Marks-Lenin doktrinleriyle mücehhez,
tam asker ruhlu ve disiplinli, zaferler hakk›nda her ﬂey, ma¤lubiyetler hakk›nda hiçbir ﬂey bilmeyen, K›z›l Ordu ve Sovyet
devletinin dünyada her ﬂeyi yapmaya muktedir oldu¤una inanm›ﬂ, beﬂerî kültürü takdirden aciz, komünist anlay›ﬂ› d›ﬂ›nda
insani hislerden mahrum, liderlerinin her sözünü isabetli bularak itaat eden, mant›k, muhakeme, münakaﬂa ve tenkitten asla
hoﬂlanmayan Tanr›’s›z bir nesil yetiﬂtirmektir.27
Mirza Bala’ya göre ise Sovyet e¤itim sistemin amac›; muhtelif kabilelere parçalad›klar› Türk milletini dil, din, alfabe ve
kültür hazineleriyle tarihî mazilerinden koparmaya, yeni nesle
yaln›z Rusya’ya ilhak sayesinde medeniyete kavuﬂacaklar›n›n

telkin edilmesidir. Yine Sovyet esaretindeki bütün milletleri tek
bir dil ve tek bir kültür etraf›nda “sosyalistik” bir Sovyet milleti hâline getirmek için u¤raﬂ›lmas›d›r.28
Sonuç olarak, Azerbaycan’da Stalin devrinde e¤itim hayat›nda yap›lan çal›ﬂmalar say›sal olarak çok yüksek orandad›r.
Okullaﬂma, okuryazarl›k oran›n›n yükselmesi, bas›n yay›n faaliyetlerinin artmas›, kitap bas›m›, düzenlenen kurslar hiç ﬂüphesiz Azerbaycan halk›n›n e¤itim seviyesini yükseltmiﬂtir. Fakat unutulmamas› ve gözden kaç›r›lmamas› gereken önemli bir
gerçek de yap›lan bütün bu çal›ﬂmalar›n temelinde yeni bir insan tipi oluﬂturma gayretleri yatmaktad›r. Yani bir anlamda e¤itiminin, Sovyet ideolojisinin yerleﬂtirilmesi, benimsetilmesi
amac›yla kullan›m› vard›r.

25 Yey Elif, “Azerbaycan’dan Mektup”, Odlu Yurt, C. I, S. 10, 10 Aral›k

1929, s. 399.
26 Eldar ‹smay›lov- Cemil Hasanov- Tahir Gaffarov, age., s. 166-168.
27 S. Tekiner, “Sovyet Azerbaycan› Maarifine Toplu Bir Bak›ﬂ ve Komünist

Terbiye Sisteminin Hedefleri”, Dergi, S. 1, Ocak-Mart 1955, s. 108.
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28 Mirza Bala, “Komünistlerin Tarih Telakkisi ve Sovyet Esiri Türklerin

Mukadderat›”, Dergi, S. 2, 1956, s. 12.
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Halk Düﬂman› m›, Halk Kahraman› m›?
Sovyet Tarihçili¤inin ‹kilemi
‹brahim KALKAN*

Ba¤›ms›zl›klar›n› kazanan Orta Asya cumhuriyetlerinde tarih
yeniden keﬂfedilmiﬂ, yeni tarihler yaz›lmaya giriﬂilmiﬂtir. Eskiden do¤ru bilinen pek çok ﬂeye art›k yanl›ﬂ denebilmektedir. Örne¤in Kazaklar, 1731’de Rus hakimiyeti alt›na Sovyet döneminde ö¤retildi¤i gibi kendi istekleriyle de¤il, zorla girmiﬂ olduklar›n›, Stalin zaman›nda tasfiye edilen ve bir ço¤u idam edilen ayd›nlar›n halk düﬂman›, burjuva milliyetçisi ve kötü insanlar de¤il,
halk›n› hatta Sovyetler Birli¤i’ni seven, halk yarar›na çal›ﬂm›ﬂ iyi
insanlar oldu¤unu yazmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Stalin döneminde Sovyetler Birli¤i’nde yo¤un bir tarih yaz›m›
iﬂine giriﬂilmiﬂtir. Ciltler dolusu resmî tarihler ortaya ç›km›ﬂt›r.
Kazak SSR, Özbek SSR veya K›rg›z SSR tarihleri gibi büyük çal›ﬂmalar bu dönemde yap›lm›ﬂ, daha önemlisi 65 ciltlik Büyük Sovyet Ansiklopedisi bu dönemde yaz›lm›ﬂt›r.
Ermuhan Bekmahanov (1915-1966), Sovyet döneminde yaﬂam›ﬂ Kazak tarihçilerinden biridir. Bugün Kazak tarih yaz›c›l›¤›nda
sayg›n bir yere sahiptir. Ancak, yaﬂad›¤› dönemde maalesef hak etti¤i de¤er kendisine verilmemiﬂ ve çok zor ﬂartlar alt›nda yaﬂam›ﬂt›r. Bütün baﬂ›na gelenler yazd›¤› bir kitap sebebiyle olmuﬂtur.
* ‹brahim Kalkan, araﬂt›rmac› yazar.
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Bekmahanov, doktora çal›ﬂmas›n› bitirdikten sonra h›zla yükselerek Kazak Devlet Üniversitesinde profesör, Kazak Bilimler Akademisi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Enstitüsünün de müdürü olur.
Bekmahanov’, 1943’te yay›mlanan iki ciltlik Kazak SSR Tarih›
adl› derlemenin yazarlar› aras›nda yer ald›. Editörler bu kitab›n o
kadar iyi oldu¤unu düﬂünüyorlard› ki kitab› Stalin Ödülü’ne aday
gösterdiler. Fakat, ödülün jüri üyelerinden Yakovlev, kitab›n Ruslara karﬂ› fikirler içerdi¤ini öne sürdü ve sonuçta kitap ödülü kazanamad›. Bu olaydan sonra kitap hakk›nda tart›ﬂmalar baﬂlad›.
Kitab›n baﬂ editörü Pankratova tart›ﬂmalara bir son vermek üzere
Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesinde konunun görüﬂülmesini önerdi. Bu öneri kabul edildi ve 1944 y›l› May›s ve Temmuz aylar› boyunca bir komite taraf›ndan eser incelendi. Sonuçta
kitap genel olarak be¤enilse de on sayfa kadarl›k bir k›sm›n de¤iﬂtirilmesi gerekti¤i belirtildi. Bu sözü edilen bölümün yazar› Bekmahanov idi ve Sultan Kenesar› isyan›ndan bahsediyordu. Komite
karar›n›n yan› s›ra Kazak SSR Tarih› Morozov adl› bir baﬂka tarihçi taraf›ndan ve Bolﬂevik dergisinde yay›mlanan bir makale ile k›yas›ya eleﬂtirildi. Makalede söz konusu eserin Marksist-Leninist
ideolojiyle ba¤daﬂmad›¤›, milliyetçi ö¤eler içerdi¤i ve tavsiye edilemeyece¤i söyleniyordu.1 Bolﬂevik dergisinde yay›mlanan bu yaz›
resmî ideolojiyi seslendiriyordu ve sonuçta iki ciltlik Kazak SSR tarihi yerine bir baﬂka Kazak SSR tarihi yaz›lmas› iﬂine giriﬂildi.
Bekmahanov eleﬂtirilerden y›lmad› ve 1947 y›l›nda doktora
çal›ﬂmas›n› kitap hâlinde yay›mlad›. Sonraki y›llar bu kitap sebebiyle çok zor geçti.
Söz konusu kitab›n ad›: 19. Yüzy›l›n 20’li- 40’l› Y›llar›nda Kazakistan’d›r.2 1947 y›l›nda Kazakistan’›n Almat› ﬂehrinde Rusça bas›lm›ﬂt›r. Ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere kitab›n konusu 1820 ve 1840’l›
y›llarda Kazakistan’da meydana gelen tarihî geliﬂmelerdir. ‹nceleme
konusu olarak bu y›llar›n seçilmiﬂ olmas› rastlant› de¤ildir. Söz ko1 Lowell Tillett, The Great Friendship: Soviet Historians on the Non-Russian Na-

nusu y›llar Kazak tarihinde Ruslara karﬂ› en etkin isyanlar›n meydana geldi¤i bir dönemdir. Bu isyanlar aras›nda ise Sultan Kenesar› Kas›mov’un liderli¤ini yapt›¤› isyan en geniﬂ kapsaml› ve Ruslar› en
çok u¤raﬂt›ran› olmuﬂtur. Sultan Kenesar› 1837-1846 y›llar› aras›nda, dokuz y›l boyunca, neredeyse bütün Kazak boylar›n› çevresinde
toplam›ﬂ ve Rus idaresine karﬂ› büyük bir isyan tertip etmiﬂtir. Kazak tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Daha sonraki y›llarda sömürge idaresine karﬂ› geliﬂin simgelerinden biri olmuﬂtur.3
Kitap iki bölümden oluﬂmaktad›r. ‹lk bölüm Kazakistan’›n
19. yüzy›l›n ilk yar›s›ndaki genel ekonomik ve siyasi durumundan söz etmektedir. ‹kinci bölümün baﬂl›¤› ise “Kenesar› Kas›mov’un Önderli¤indeki Özgürlük Hareketi”dir. ‹ﬂte kitab›n tart›ﬂmalara yol açan k›sm› da bu bölümdür. Bekmahanov’a göre
Kenesar› isyan› ilerici bir hareketti. Yazar, bu görüﬂünü iki teze
dayand›rm›ﬂt›: Sultan Kenesar› Kazak boylar› aras›ndaki ayr›l›¤›
gidererek, birleﬂik, güçlü ve merkezî bir devlet kurmak istiyordu.
Bu görüﬂ savaﬂ öncesi Stalinist görüﬂle tamamen uyuﬂmaktad›r.
Stalin ekonomik ilerlemenin ancak merkezî ve güçlü bir devlet
sayesinde olaca¤›n› ileri sürerek otoriter, hatta totaliter bir rejim
ortaya koymuﬂtur. Kitapta da, merkezî devlet iyidir mesaj› verilmektedir. ‹kinci olarak Kenesar›, Kazaklar› Çarl›k ve Türkistan
hanl›klar› gibi feodal ve sömürgeci güçlerin elinden kurtarmaya
çal›ﬂm›ﬂ bir halk kahraman› olarak tasvir edilmiﬂtir. Bu da II.
Dünya Savaﬂ› öncesi Sovyet ideolojisine ters düﬂmeyen bir tutumdur. Sovyetler Birli¤i, Çarl›¤› lanetlemiﬂ ve Çarl›k yönetimini sömürgeci ve halklara zulmeden bir rejim olarak tan›tm›ﬂt›r.
Ancak Bekmahanov, Kenesar›’y› çok da fazla idealize etmemeye dikkat etmiﬂtir. Kenesar› kendisine kat›lmayan köyleri yakan, Kazaklar üzerinde tek baﬂ›na hakim olmaya çal›ﬂan güç düﬂkünü biri olarak da gösterilmiﬂtir.
Kenesar›, Kazaklar›n kardeﬂ olarak gördü¤ü K›rg›zlara da sald›rm›ﬂt›r. Bekmahanov bu sald›r›n›n Çarl›k memurlar›n›n k›ﬂk›rt-

tionalities, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 1969, s. 112.

3 Ayr›nt›l› bilgi için bk. A. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve

2 E. B. Bekmahanov, Kazahstan v 20-40e god› XIX veka, Alma-Ata 1947.
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mas›yla gerçekleﬂti¤ini iddia etmektedir. Sonunda Sultan Kenesar› 1846 y›l›nda K›rg›zlar taraf›ndan öldürülür ve isyan sona erer.
Bekmahanov’un kitab› kulland›¤› kaynaklara bak›ld›¤›nda aralar›nda Türkçe’nin de bulundu¤u bir çok dilde yaz›l› kayna¤a ve
arﬂiv belgelerine dayanan ciddi bir çal›ﬂmad›r. Bu sebeple yay›mlan›r yay›mlanmaz hemen dikkat çekmiﬂtir. Tabii ki Komünist Partisi ve Akademi üyeleri de gerekli dikkati göstermiﬂlerdir. Bir çok
yerde kitab›n eleﬂtirileri yay›mlanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Eleﬂtirilerin
pek ço¤u olumlu yöndedir. Ancak resmî ideoloji, kitaptan pek de
memnun kalmam›ﬂt›r. Kitapta anlat›lan görüﬂler savaﬂ öncesi dönem için mazur görülebilecek niteliktedir. Ancak savaﬂ sonras›nda
zaten zay›f düﬂen bir Sovyetler Birli¤i’nde özgürlük hareketlerinden bahsetmenin hiç de gere¤i yoktur. Ayr›ca bu hareket Ruslara
karﬂ› yap›lm›ﬂsa hiç de kabul edilebilir bir düﬂünce de¤ildir.
Bekmahanov’un kitab› üzerine yap›lan tart›ﬂmalar sürerken
Sovyetler Birli¤i Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü 1948 y›l› 28 ﬁubat›nda Moskova’da kitap hakk›nda bir toplant› düzenledi. Toplant› bir anlamda yazar›n ve kitab›n yarg›land›¤› bir mahkeme gibiydi.
Kat›lanlar aras›nda Aydarova adl› bir tarihçi kitab› sert bir dille eleﬂtirdi. Ona göre kitap ‘bilimsel aç›dan yetersiz, ideolojik temelleri olmayan bu yüzden de zararl›’ bir eserdi. Ayr›ca Aydarova’ya göre
Bekmahanov ‘siyasi özgürlük için yap›lan mücadeleyi s›n›f mücadelesi ile kar›ﬂt›r›yor’du. Di¤er alt› kat›l›mc› Aydarova kadar ac›mas›z
de¤ildi. Sonuçta ﬂöyle bir uzlaﬂmaya vard›lar: Kenesar› d›ﬂ iﬂlerinde
(Çarl›kla yapt›¤› mücadelesinde) ilericiydi. Ama iç iﬂlerinde tipik bir
feodal bey gibi davranm›ﬂ ve gerici bir siyaset izlemiﬂtir. Ayr›ca kardeﬂ bir halka sald›rarak halklar aras›ndaki bar›ﬂ› bozmuﬂtur.
Temmuz ay›nda bu kez Kazakistan Bilimler Akademisi kitap
hakk›nda Almat›’da bir toplant› düzenledi. Toplant› sonucu Bekmahanov için felaketin habercisi gibiydi. Vopros› ‹storii dergisinde yay›mlanan ve toplant›y› konu alan bir makalede kitap hakk›nda ﬂöyle deniyordu: “Kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u Bekmahanov’un
kitab›n› milliyetçi olmakla ve Kenesar› Kas›mov’un yapt›klar›n›
idealize etmekle suçlad›lar. Yazar›n Marksizmin ilkelerinden biri

olan s›n›f mücadelesi kavram›ndan ayr›ld›¤›n› belirttiler.”
Sotsialist Kazahstan gazetesinin editörü ve daha önce kitap hakk›nda olumlu bir eleﬂtirinin yazar› olan Kas›m ﬁaripov’un Vopros›
‹storii dergisinde bu kez tamamen olumsuz bir makalesi yay›mland›. ﬁaripov’a göre Bekmahanov, ‘Çarl›k ve Rus halk› aras›nda kesin
bir çizgi çekmiyor, ikisini birbirine kar›ﬂt›r›yor’du. Rus halk›n›n Kazak kültürünün geliﬂmesindeki derin etkisini yeterince anlatm›yordu. ﬁaripov’un as›l eleﬂtirdi¤i husus Kenesar›’n›n K›rg›z seferiydi.
Ona göre Bekmahanov, K›rg›z seferini ilerici bir hareket saymakla
hata ediyordu. Bekmahanov, 1837-1846 hareketi içindeki s›n›f çat›ﬂmalar›n› dikkate alm›yordu. Asl›na bak›l›rsa Kenesar›’n›n sonu
da bu s›n›f çat›ﬂmas›ndan olmuﬂtu. Kenesar› halk›n de¤il, kendi
feodal-monarﬂik ç›karlar›n› gözeterek K›rg›z göçebelerine sald›rm›ﬂ
ve sonuçta bu gerici hareketi baﬂar›s›zl›kla sonuçlanm›ﬂt›r.
Bekmahanov geliﬂmeler karﬂ›s›nda y›lm›ﬂt›r. Kendisi ve kitab› konusunda yap›lan tüm suçlamalar› kabul eden ‘Yerinde Bir
Eleﬂtiri’ adl› bir makale yay›mlar. Makalesinde üç metodolojik
yanl›ﬂ›n› dile getirir. ‹lk olarak Kenesar› isyan›ndaki s›n›f mücadelesinin Marksist bak›ﬂ aç›s›ndan bir analizini yapmad›¤›n› kabul eder. ‹kinci olarak Kazak millî kurtuluﬂ hareketinin Rus halk›n›n Çarl›k zulmünden kurtulmas›yla çok yak›n iliﬂki içinde
oldu¤unu izah etmedi¤ini belirtir. Sovyet tarih anlay›ﬂ›n›n savundu¤u görüﬂ ﬂudur: Kazak ve Rus halklar› aras›ndaki iyi iliﬂkiler çok eskilere dayanmaktad›r. Ebulhay›r ve Ablay Hanlar›n
Rus hakimiyetini kabul etmeleriyle Rus ve Kazak halklar›n›n kaderleri birleﬂmiﬂtir. Bekmahanov’un itiraf etti¤i üçüncü yanl›ﬂ›
K›rg›z seferiyle ilgilidir. K›rg›z seferi hakk›nda daha önce yazd›klar›n›n tamamen hatal› oldu¤unu söyler. Bekmahanov’a göre:
‘Lenin ve Stalin her halk›n iyi ve ilerici özelliklerine sayg› göstermemizi ö¤retmiﬂtir. Marsizm ve Leninizmin bu ö¤retilerini
unutmak bizleri halklar aras›ndaki iliﬂkilerin analizinde hatalara sevkeder. T›pk› bizim Kenesar› Kas›mov’un K›rg›z halk›yla
savaﬂmas›n› de¤erlendirirken yapt›¤›m›z gibi.’4
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Bekmahanov art›k resmî ideolojiye yenik düﬂmüﬂ ve geri çekilmiﬂtir. Ancak Bekmahanov’un bu itiraflar›n›n ‘politik’ oldu¤u
düﬂünülmüﬂ ve inand›r›c› olmam›ﬂt›r. Komünist Partinin resmî
yay›n organ› say›lan Pravda gazetesinde 26 Aral›k 1950 y›l›nda
ﬁoy›nbaev, Aydarova ve Yakunin imzal› “Kazakistan tarihi meselelerini Marksist-Leninist aç›dan de¤erlendirelim” baﬂl›kl› bir yaz› yay›mlan›r. Makalede Bekmahanov ve kitab› hakk›nda daha
önce yap›lan eleﬂtiriler tekrar edilir.5
Sonuçta Bekmahanov, 1951 y›l›nda ‘siyasi hatalar›ndan’ dolay› profesörlükten, üniversitedeki iﬂinden ve parti üyeli¤inden ç›kar›l›r. Çok geçmeden 1952 y›l›nda tutuklan›r ve Rusya Federasyonu (Kazak SSR de¤il) ceza kanununa göre cezaland›r›larak 25
y›l hapis cezas›na çarpt›r›larak Gulag tak›madalar›na gönderilir.
1953 y›l›nda Stalin öldükten sonra Rus tarihçisi ve Bekmahanov’un dostu Pankratova, Hruﬂçev ile görüﬂerek serbest kalmas›n› ve aklanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Memleketine dönen Bekmahanov’un iﬂi ve unvanlar› aﬂama aﬂama iade edilmiﬂtir.6
Stalin döneminde tarih yaz›c›l›¤›na yap›lan ideolojik müdahalelerden birine örnek olan bu hadisenin süreci incelendi¤inde,
ﬂöyle bir seyir görülmektedir: Önce, resmî ideolojiyle çat›ﬂan bir
kitap ortaya ç›km›ﬂt›r. Sonras›nda yar› resmî say›labilecek yollardan, çeﬂitli dergi ve gazetelerde eleﬂtiriler yay›mlanarak yazar uyar›lm›ﬂt›r. Ancak yazar›n bu uyar›lar› dikkate almamas› sonucunda
toplant›lar düzenlenmiﬂ ve kitap yarg›lanarak ideolojinin konu
hakk›ndaki tutumu aç›kça beyan edilmiﬂtir. Sonras›nda ise kitap
ve yazar cezaland›r›lm›ﬂ ve mesele yönetim aç›s›ndan çözülmüﬂtür. Sonuçta, Kazaklar›n nesillerdir kahraman bildi¤i, hakk›nda
destanlar söylenen Sultan Kenesar›, y›llar boyunca ders kitaplar›nda Kazak ö¤rencilere bir halk düﬂman› olarak ö¤retilmiﬂtir.

An›lar
Mehmet Emin Resulzade’nin
Hat›ralar›nda Stalin
Sebahattin ﬁ‹Mﬁ‹R*

Azerbaycan Türklerinin önemli simalar›ndan, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin (1918-1920) kurucular›ndan ve ilk devlet baﬂkan› olan Mehmet Emin Resulzade, Çarl›k Rusya’s›n›n son dönemlerinde Çarl›¤a karﬂ› mücadeleler esnas›nda Stalin ile oluﬂturdu¤u ortak mesai sonucu oluﬂan dostluk, daha sonra bu iki ﬂahsiyetin farkl› zeminlerde buluﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Stalin ile Resulzade aras›nda 1905’lerden itibaren kurulan bu köprü 1922 sonlar›na kadar devam etmiﬂtir. Bu dönemi kapsayan Mehmet Emin
Resulzade’nin hat›ralar›, Dünya1 gazetesinde de yay›mlanm›ﬂt›r.
Resulzade’nin Stalin ile ilk temas› ﬂöyledir. Bakü Petrol Sanayi Sendikas› kâtibi olan amcao¤lu Mehmet Ali Resulo¤lu’nun Koba’n›n2 kendileri ile görüﬂmek istedi¤ini haber verir. Bunun sonucu Balahan› Petrol Ocaklar› civar›ndaki iﬂçi evlerinden birisin* Dr. Sebahattin ﬁimﬂir, Bal›kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü.
1 22 May›s 1954- 21 Haziran 1954 tarihleri aras›nda, Bir Türk Milliyetçisi-

5 Lowell Tillett, age., s. 128.
6 Ebu Tekenov, “Tarihﬂ› Ermuhan Bekmahanov (Tarihnamal›k ﬁolu)”, E.

nin Stalin’le ‹htilal Hat›ralar› ad›yla yay›mlan›r. Bu hat›ralar ayn› ad ile taraf›m›zdan, 1997 y›l›nda kitap hâline getirilip yay›nlanm›ﬂt›r.

Bekmahanov, Kazakstan XIX Gas›rd›n 20-40 J›ldar›nda, hzl. E. Tekenov,
Almat› 1994, s. 371-381.

2 Koba, Yosif Vissarinoviç Cugaﬂvili’nin kulland›¤› ilk mahlas olup, bir Gürcü
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de görüﬂme gerçekleﬂir. Resulzade bu ilk karﬂ›laﬂmada Stalin ile
izlenimlerini ﬂu ﬂekilde belirtir: “Zay›f, ortadan biraz uzun boylu, basit k›yafetli, ciddi bir tav›rla gülümsüyordu. Gürcü aksan›
kuvvetle hissolunan bir Rusça ile konuﬂuyordu.”3
Bu ilk karﬂ›laﬂmada, Koba proleterya s›n›f›n›n di¤er s›n›flara
nisbetle tarihten mümtaz s›n›f olmas› üzerinde durmuﬂtur. Bundan sonra Resulzade ile Stalin pek s›k olmasa da zaman zaman görüﬂmüﬂlerdir. Ancak, 1904 Rus-Japon savaﬂ›ndan sonra, Rusya’n›n ma¤lubiyeti neticesinde ortaya ç›kan yeni durumdan, yani
Çarl›k rejiminde baﬂ veren sars›nt› ve zaaf üzerine baﬂlayan toplant› ve kongrelerde de, ihtilal fikirleri etkili olmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Çarl›k Rusya’s›na karﬂ› giriﬂilen mücadele de, zaman zaman ayn›
dergilerde yaz› da yazm›ﬂlard›r. Bu hususta Resulzade, 1908 Osmanl› Meﬂrutiyeti ile ilgili yazd›¤› bir yaz›n›n Gudok (Düdük) adl› dergide yay›mlanmas› için verdi¤inde gizli redaksiyon heyeti
içinde Koba yani Stalin ile Timofeyev bulunmaktad›r. Timofeyev
ﬂiddetle tenkit ederek, Resulzade’nin Türkiye’deki burjuva ink›lab›n› övdü¤ünü ifade ile makalenin reddini istemesi üzerine, Stalin: “Arkadaﬂ yan›l›yorsun, meseleyi basitleﬂtiriyorsun. Rusya
ﬂartlar› ile Türkiye ﬂartlar› birbirinden ayr›d›r, bizde bir reaksiyon
diye telakki olunan hadise Türkiye’de bir terakki aksiyonudur.
Resulzade’nin makalesi çok yerindedir. Orada yürütülen muhakeme çok hakl›d›r. Makale bas›lmal›d›r.” der ve makale bas›l›r.4
Bu dönemde Çarl›k karﬂ›t› faaliyetleri ile alakal› mücadelesinden dolay› tutuklanan Stalin, Bakü yak›nlar›nda bulunan ve üç taraf› su ile çevrili Bay›l Hapishanesine kapat›l›r. Arkadaﬂlar›, baﬂta
Resulzade olmak üzere Koba’n›n kaç›r›lmas›n› sa¤lamak amac› ile
ihtiyaç duyduklar› paray› temin için gardenparti düzenlemeye ve
buradan elde edecekleri gelirle de Koba’y› kurtarmay› planlam›ﬂlard›r. Fakat, gardenparti büyük bir fiyasko ile sonuçlanm›ﬂt›r.5

Ancak, 1903-1905 aras› devam eden, daha sonra da Ekim 1917
Devrimi’ne kadar süren dostluk, 27 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin K›z›l Ordu taraf›ndan iﬂgali üzerine sona ermiﬂtir. Resulzade bu dönemde Abbaskulu Kaz›mzade ile birlikte
bir müddet Lahiç da¤lar›nda saklanmas›na ra¤men, yakalanarak
Bakü’ye getirilmiﬂtir. Resulzade’nin yakalanmas› üzerine Stalin
kendisini ziyaretine gelir. Genelde akﬂam üzeri ça¤r›lanlar yok
edilmek maksad› ile ko¤uﬂtan götürüldüklerinden, Resulzade de
böyle bir akﬂam üzeri davet edilir. Resulzade bu götürülme sonucu Stalin ile karﬂ›laﬂmas›n› ﬂu hat›ralar›nda ﬂu ﬂekilde vermektedir:
– Yoldaﬂ Resulzade, tan›d›n›z m› Stalin! dedi.
– Evet tan›d›m (biraz tevakkuftan sonra) Koba! dedim. (Tevakkufumda bir mana vard›, ben Rus Sovyet komiseri Stalin denen zat› tan›m›yordum. Benim tan›d›¤›m Kafkasya ihtilalcisi bir
Koba vard›.)
Stalin hemen Pankratov’a müracaatla, “Bizi yaln›z b›rak›n›z.”
dedi. Pankratov ç›kt›ktan sonra bana:
– Ne çetin günlerde beraber çal›ﬂt›k, ﬂimdi ise tokuﬂtuk, dedi.
– Dünya bu, her ﬂey olur, dedim.
– Dosyan›z› gördüm, durumunuz pek kötü, dedi. Daha sonra ben bunun için gelmedim, dedi. Buraya gelince mahpus oldu¤unuzu ö¤rendim. Sizinle görüﬂece¤imi yaln›z Dr. Neriman’a
söyledim, dedikten sonra sözüne devam etti:
– Buradakiler sizden korkuyorlar, bir k›sm› Musavat reisini
bitirmelidir, diyor. Bir k›sm› da yok ömrü oldukça hapiste kals›n,
mütalaas›nda bulunuyor. Fakat ben bu iki ﬂ›kk›n hiçbirini size
reva göremem. Siz eski mücadele arkadaﬂ›s›n›z. Ziyaretimin yegâne sebebi de budur. Çar istibdad›na karﬂ› mücadelelerinizi, sizin ink›lap hareketindeki rolünüzü ve ehemmiyetinizi biliyorum.
Bu ink›lap için gerekli bir ﬂahsiyet oldu¤unuzu takdir ediyorum.
Siz ne öldürülür, ne de ömür boyu hapislerde çürütülür bir insan
de¤ilsiniz. Bence size hürriyetiniz iade edilmelidir. ‹sterseniz burada kal›n›z, isterseniz birlikte Moskova’ya gidelim, ki bunu ben
size ﬂahsen tavsiye ederim. Çünkü buradakiler sizi rahat b›rak-

3 Mehmet Emin Resulzade, Stalin’le ‹htilal Hat›ralar›, hzl. Sebahattin ﬁim-

ﬂir, ‹stanbul 1997, s. 17.
4 Mehmet Emin Resulzade, age., s. 21.
5 Mehmet Emin Resulzade, age., s. 24-25.
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mazlar ve zuhur edecek herhangi bir hadiseyi bahane ederek sizi
mesuliyete çekerler. ‹sterseniz dünyan›n tercih etti¤iniz herhangi bir taraf›na gidiniz... Bir sözle hürsünüz. Düﬂününüz taﬂ›n›n›z,
belki de bizimle teﬂrik-i mesai edersiniz.
Resulzade bu sözlere ﬂu cevab› verir:
– Bunca hadiseler olup bittikten sonra teﬂrik-i mesai bahis
konusu olamaz, yoldaﬂ Koba.
– Evet hakl›s›n›z, biz 1918’de buraya ﬁaumyan’› göndermeyecektik. diye de Stalin cevap verir.
Resulzade de, “Mesele ﬁaumyan’›n ﬂahs›nda de¤ildir, yaln›z
1918’de de¤il, siz buraya ﬂimdi de gelmeyecektiniz!” der ve “Rus
gücüyle tesis olunan proleterya diktatörlü¤ü Azerbaycan’da Rus
hakimiyetinin tesisinden baﬂka bir ﬂey olamaz.” diye devam edererek ﬂu örne¤i verir: “Tasavvur ediniz ki Almanlar geliyor, Moskova’da bir Sovyet hükûmeti kuruyorlar, bu nas›l olur?” diye sorar.
Stalin bu soruya, “Bizden daha iyi tatbikat yaparlar.” diye
gülümser.
Resulzade, “Fakat Rus halk› da daha iyi idareyi nas›l telakki
eder? Tahmin etmez misiniz?” ile karﬂ›l›k verir. Bu cevaba Stalin
manidar bir bak›ﬂla bakt›. Bu bak›ﬂta “Rus halk›n›n ruhiyat›n›
ben daha iyi bilirim.” diyen bir ifade vard›. Stalin bir lahza düﬂündükten sonra konuyu de¤iﬂtirdi:
– Peki dedi, olan olmuﬂ bitmiﬂtir. ﬁimdi ne düﬂünüyorsunuz,
ona gelelim. Dedikten sonra: “Da¤larda dolaﬂ›yordunuz, orada yakaland›¤›n›z zaman ne düﬂünüyordunuz?” diye sorunca Resulzade:
– Hadiseleri müﬂahede ile meﬂguldüm cevab›n› verir. Bu cevap üzerine Stalin:
– Nas›l olur, siz Musavat hükûmetinin ruhu idiniz; Millî Azerbaycan Hükûmeti sizin manevi tesiriniz sayesinde ayakta idi. Bu
ayarda bir adam›n hadiseler karﬂ›s›nda pasif bir müﬂahade durumunda kald›¤›na inanal›m m›? Biz sizin hapishanenizde iken düﬂünüyor,
kendimizce bir tak›m planlar kuruyorduk, “Hapisten ç›k›nca ﬂunu
bunu yapaca¤›z.” diyorduk. Siz nas›l olur da hiçbir ﬂey düﬂünmüyor,
sadece müﬂahade ile vakit geçiriyor, at›l kal›yordunuz? diye sorar.

– Siz benden daha gençsiniz, aradaki fark herhâlde bundan
ileri gelse gerek, ﬂeklinde Resulzade cevap verir.
Stalin bu kez, “Farzedelim, istedi¤iniz ﬂartlar mevcuttur ve
kendi kuvvetlerinizle hareket etmek imkân›ndas›n›z, o hâlde bize karﬂ› ne yapard›n›z?” diye sorunca Resulzade:
– Hiç düﬂünmeden hemen size karﬂ› ayaklan›rd›k, der.
Stalin, “Peki ama, siz küçük bir memleketsiniz, kendi baﬂ›n›za
müstakil olarak kendinizi idare edemezsiniz, baﬂka büyük bir devletle, ne de olsa anlaﬂman›z laz›m gelir.” deyince, Resulzade de:
– Bu takdirde biz, gene büyük komﬂumuz olan sizinle anlaﬂ›rd›k, fakat Neriman’›n anlaﬂt›¤› tarzda de¤il, der. Bu cevaba gülen Stalin ﬂöyle der:
– Neriman m› bizimle anlaﬂt›, yoksa biz mi Neriman’la anlaﬂt›k?
Bir saatten fazla süren bu görüﬂme sonunda Stalin neticeyi
kesinleﬂtirmek için Resulzade’ye Bakü’de mi kalmay›, yoksa
Moskova’ya m› gitmeyi tercih etti¤ini bildirmesini ister. Bunun
üzerine Resulzade:
– Madem ki bize hürriyet mutasavverdir, o hâlde dört duvar›n aras›nda mahpus olarak düﬂünüp karar almaktansa, bütün
meseleleri hürriyet havas› içinde salim bir kafa ile düﬂünüp halletmeyi tercih ederim, der.6
Birkaç gün sonra Gardiyan Pankratov tekrar Resulzade’yi ça¤›rarak, “Yoldaﬂ Stalin size dar›lm›ﬂ!” der. Daha sonra Stalin de
Resulzade’ye ﬂunlar› söyler:
– Yoldaﬂ Resulzade’nin güvensizli¤ini neden hak ettim. Benim
vaadimden neden ﬂüphe ediyor. Ben birkaç gün daha buraday›m.
Siz benimle beraber Moskova’ya gideceksiniz. Sizi Moskova’ya gidece¤iniz gün serbest b›rakacaklar. ‹sterseniz ailenizi de beraber
alabilirsiniz. Moskova’da bulundukça tamam›yla serbest olacak,
hem benim hem de Sovyet hükûmetinin himayesinde bulunacaks›n›z. Aileniz burada kalacak olursa o da Azerbaycan Sovyet Hükûmetinin himayesinde olacakt›r. Arkadaﬂlar›n›z Mehmet Ali ile
Abbas Kulu dahi sizinle beraber gideceklerdir. der.
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Ancak beklenen gün geldi¤inde Mehmet Ali’ye izin vermelerine ra¤men Abbas Kulu’nun Resulzade ile birlikte gitmesine izin
verilmemiﬂtir. Bu durumu Stalin ﬂöyle aç›klar:
– Yerli komünistler Abbas Kulu’yu beraber göndermek istemediler, nedense aleyhine büyük bir hiddet vard›. 7
Yaklaﬂ›k on beﬂ gün süren tren yolculu¤u sonunda Moskova’ya gelinmiﬂtir. Resulzade’nin ikametgâh› tespit olunduktan
sonra gereken formaliteler yap›larak, eline Raboçaya Knijka (iﬂçi
defteri) denilen bir hüviyet defteri verilmiﬂtir.8
Moskova’da bir gün Stalin taraf›ndan yeme¤e de davet edilen
Resulzade buradaki geliﬂmeleri de ﬂu ﬂekilde vermektedir: “Stalin
yemek esnas›nda, Azerbaycan’da biraz hükûmet ettiniz, fakat çok
derin bir iziniz kalm›ﬂt›r. Bu izle hâlâ mücadeledeyiz. Temsil etti¤iniz düﬂüncenin tesirlerini tamam›yla izole etmek için daha
uzun zaman u¤raﬂmak laz›m geliyor. Bilhassa ayd›nlar milliyetçilik ruhu ile aﬂ›lanm›ﬂlard›r.” der. Daha sonra Resulzade’ye dönerek, “Sizce bu milliyetçilik tesirinin esas amili nedir?” diye sorar.
Resulzade bu soruya ﬂu cevab› verir: “Milliyetçilik denen hadise
insan toplulu¤unun kendi varl›¤›n› müdafaadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Fertlerde müdafaa-i nefs tabii ve meﬂru oldu¤u gibi millî
kolektifin kendi özelliklerini müdafaas› da tabii bir hadisedir.”
Stalin “Yok mesele daha çok basittir. Milliyetçilik denen hadise, yerli ayd›nlar›n kendi menfaatlerini k›skanmaktan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir.” der.9
Sonuç olarak, Moskova’da yaklaﬂ›k iki y›l kalan Resulzade,
kendisinden önce Sadri Maksudi Arsal ve Abdullah Taymas’›n istifade ettikleri ve Finlandiya sahillerine ç›kt›klar› yolu takip ederek esaretten hürriyete kaçmay› baﬂarm›ﬂt›r. Bu ﬂekilde Stalin ile
yaklaﬂ›k yirmi y›l süren dostluklar›(!) da sona ermiﬂtir.

Edebiyat
Türk Dünyas› Roman ve Hikâyelerinde Stalin
Orhan SÖYLEMEZ*

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› ile birlikte say›lar› artan
Türk dünyas› edebiyat› numunelerinin Türkiye Türkçesine aktar›lmas› neticesinde, tarihe mal olmuﬂ ﬂahsiyetler hakk›ndaki
bilgi de artmaya baﬂlad›. 2003 y›l› da Stalin’in ölümünün ellinci y›l› olmas›na ra¤men sessiz sedas›z geçip gitti. Kimilerinde
sevgi, kimilerinde ise korku izleri b›rakan Stalin, her kademedeki amirler, memurlar ve s›radan insanlar üzerindeki tesirleriyle edebî eserlerde yerini ald›. Ölümünün üzerinden geçen
yar›m as›r, ona olan sevgi veya nefretin yeniden sorgulanmas›na yetecek kadar uzun bir zamand›r. Bu çal›ﬂmada Stalin, bir
edebî eser kahraman› olarak ele al›naca¤› için, öncelikle Sovyetler Birli¤i dönemindeki edebiyat› ana hatlar›yla ç›karmak
gerekir, zira onun döneminde edebiyat bir amaç de¤il, amaca
* Doç. Dr. Orhan Söylemez, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

7 Mehmet Emin Resulzade, age., s. 43-44.
8 Mehmet Emin Resulzade, age., s. 65
9 Mehmet Emin Resulzade, age., s. 90
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Türk dünyas› romanlar› ile yak›ndan ilgilenen, MÜ Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü Yeni Türk Edebiyat› bilim dal› doktora ö¤rencisi Ayﬂe Y›lmaz’a bu çal›ﬂmaya yapt›¤› önemli katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür ederim.
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giden yolda önemli bir araç olmuﬂtur. Sovyetler dönemi edebi-

uzak geçmiﬂi eserlerinde iﬂlemenin ve yüceltmenin yan› s›ra ya-

yat› ana hatlar›yla ﬂöyle tasnif edilebilir:

k›n geçmiﬂi de sorgulam›ﬂlard›r.2
Stalin’i ilk tenkit eden Türk as›ll› yazarlardan biri Cengiz
Aytmatov’dur. Yazar›n Gün Olur Asra Bedel adl› eseri, Cengiz
Han ile birlikte tenkit oklar›n›n hedefine Stalin’i yerleﬂtirmiﬂtir.
Bilindi¤i gibi Aytmatov’un bu kitab›nda yer alan ve Cengiz Han’›
do¤rudan, Stalin’i de dolayl› olarak tenkit eden k›s›m ç›kar›lmadan önce kitab›n yay›mlanmas›na müsaade edilmemiﬂtir. Yazar,
daha sonra bu bölümü ayr› bir kitap olarak bast›rm›ﬂ ve bu kitaba Cengiz Han’a Küsen Bulut ad›n› vermiﬂtir.3 Dünyaca tan›nm›ﬂ
bir yazar olan Cengiz Aytmatov, Stalin’in devlet yönetme metodunu bir anekdot ile okuyuculara ﬂu ﬂekilde anlatmaktad›r: “Öyle bir idare ki, bütün ahali, bu güneﬂ alt›nda kim varsa herkes,
sanki tek bir kiﬂi gibi benim gözümün içine bakacak. Ben gözümü k›rpsam onlar da k›rpacak; gözlerimi açsam hepsi birden açacak. Öyle bir idare ki, ben herkes için âdeta yaﬂayan bir Tanr›
olaca¤›m, çünkü eskiden Çar’›n bir Tanr› olmasa da Tanr›’dan
aﬂa¤› olmad›¤› söylenirdi. ﬁimdi de ben size halka nas›l davranmak gerekti¤ini ö¤retece¤im. Stalin kendisine bir tavuk getirilmesini emreder. Tavuk getirilir. Stalin herkesin gözleri önünde
tavu¤u canl› canl› son tüyüne kadar, kafas›nda tek k›rm›z› ibi¤i
kalana kadar yolar. ‘ﬁimdi bak›n›z!’ der ve cascavlak kalm›ﬂ olan
tavu¤u serbest b›rak›r. Tavuk gördü¤ü her yere at›lsa da hiçbir
yere kaçamaz. Zira güneﬂte piﬂer, gölgede üﬂürdü. Zavall›c›k ne

a. Stalin Dönemi (1933-1953): Sovyetler Birli¤i’nin kuruluﬂunda da faal olarak görev alan yazarlar, 1930’a kadar nispeten
ba¤›ms›zd›r ve kendi mahallî kimliklerini muhafaza edebilmeyi
baﬂarm›ﬂlard›r. 1930’dan sonra ise Moskova’dan gönderilen heyetler vas›tas›yla yazarlara ﬂekilde milliyetçi, muhtevada sosyalist
realist olmalar› yolunda reçeteler sunulmuﬂ ve uygulamalar› istenmiﬂtir. Kendilerine sunulan reçetelere uymak istemeyen ayd›nlar, Stalin’in 1937’de ‹ç ‹ﬂleri Bakan› Yejov’a “parti ve devlet
idarelerinin halk düﬂmanlar›ndan temizlenmesi” talimat›n› vermesi ile birlikte ya hapsedilmiﬂler, ya sürgün edilmiﬂler ya da
kurﬂuna dizilerek öldürülmüﬂlerdir.1
b. Stalin Sonras› Dönem (1953-1991): Stalin’in ölümünden
sonra ise, 1937-1938 y›llar›nda halk düﬂman› olarak öldürülen
yazarlar›n 1956’da haklar›n›n iadesine karar verilmiﬂtir. 1960’l›
y›llardan itibaren de yazarlarda bir rahatlama söz konusudur ve
bunun neticesi olarak yazarlar tarihî kaynaklara yönelmeye
baﬂlam›ﬂlard›r. Bu bir kimlik buhran›na çare aray›ﬂ› gibidir. Zira, Sovyet dönemi, özellikle Stalin dönemi, halklar ve fertlerin
kimliklerini silmiﬂ, yerine de oluﬂturmaya çal›ﬂt›rd›¤› ‘Sovyet
kimli¤i’ni yerleﬂtirememiﬂtir.
c. Ba¤›ms›zl›k Sonras› Dönem: 1991 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin tamamen da¤›lmas› neticesinde halklar gibi yazarlar da
tam ba¤›ms›zl›klar›na kavuﬂmuﬂlar, üzerlerindeki korku ve bask›y› atmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Bu serbestlik içinde yazan yazarlar
1 Cemil Hesenov, A¤ Lekelerin Gara Gölgesi, Bak› 1991, s. 127. Ayn› sem-

pozyumda Dr. Nesrin Sar›ahmeto¤lu Karagür “Duygular ve Gerçekler
Iﬂ›¤›nda Azerbaycan’da Stalin Dönemi ve Terörünün De¤erlendirilmesi”
baﬂl›¤› alt›nda bu konuya ayr›nt›lar› ile temas etmiﬂtir. Bu bilgiyi benimle de paylaﬂt›¤› için kendisine ayr›ca teﬂekkür ederim.
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2 Sovyetler Birli¤i dönemi ayd›nlar›n›n, yazar ve çizerlerinin, daha geniﬂ

bir ifade ile edebiyat›n tarihî seyri için bk. Timur Kocao¤lu, Nationality
Identity in Soviet Central Asian Literature: Kazakh and Uzbek Prose Fiction of the Post-Stalin Period, Yay›mlanmam›ﬂ Doktora Tezi, Columbia
University, New York 1982; Edward A. Allworth, Uzbek Lite rary Politics,
The Hague: Mouton and Co., 1964.
3 Cengiz Aytmatov, Cengiz Han’a Küsen Bulut, çev. Refik Özdek, ‹stanbul

1991.
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yaps›n, Stalin’in çizmesinin konçlar›na sokulur. O zaman Büyük
Lider ona bir avuç dar› atar. Art›k tavuk Stalin’in peﬂindedir; o
nereye giderse tavuk da oraya yönelir. Aksi takdirde tavukçuk
açl›ktan ölecektir. Bunun üzerine Stalin ibretle, ‘‹ﬂte halk› böyle
idare etmek gerekir.’ der.4
Böyle bir idarenin insanlar› ne duruma getirece¤ini bilen yazar, insanlar› uyarmay› kendi sorumlulu¤u olarak görür. ‹nsanlar›
köleleﬂtirmeye, geçmiﬂini unutturmaya, kimli¤ini silmeye götürecek olan bu davran›ﬂ›n örne¤ini tarihten alarak ‘mankurt’ kavram›n› literatüre katar. Mankurt kavram›n› ilk kez 1960’l› y›llarda K›rg›z Manasç› Sayakbay Karalayev’den dinleyen Aytmatov, Kazak ﬂair ve düﬂünür Muhtar ﬁahanov ile birlikte haz›rlad›klar› ﬁafak Sanc›s› adl› kitapta bunu ayr›nt›l› olarak anlat›r.5 Eski zamanlarda Kalm›k-K›rg›z savaﬂlar›nda insanlar esir edilmektedir. Bu insanlar›n
ne kadar esir olarak çal›ﬂ›rlarsa çal›ﬂs›nlar bir gün kaçma ihtimalleri vard›r. Bunu ortadan kald›rmak için yegâne yol onu mankurtlaﬂt›rmakt›r. ‹lk önce esirin saçlar› kaz›n›r. Sonra kafas›na yeni kesilmiﬂ devenin veya s›¤›r›n bir parça derisi geçirilir. K›rg›zlar bu
deriye ﬂire derler. Bu ﬂire kafadan ç›kmamas› için kulak hizas›ndan
s›k›ca ba¤lan›r. Güneﬂin kavurucu s›caklar› alt›nda eli aya¤› ba¤l›
b›rak›lan esir iki iﬂkence birden görüyor. Birincisi, kafatas›n› saran
deri kuruyor ve kemiklerini s›zlat›yor. ‹kincisi de yeni ç›kan saç
deriyi delip geçemedi¤i için tekrar k›vr›l›p geri dönüyor ve i¤ne gibi batarak bütün sinirlerini öldürüyor. Dolay›s›yla insan›n haf›zas›
siliniyor. Bu iﬂkenceye maruz kalanlar ya ölüp azaptan kurtuluyorlar ya da hayatta kal›p “‹smini, soyunu sopunu, geçmiﬂini her ﬂeyini unutup sadece ve sadece sahibinin dedi¤ini yapan bir varl›¤a
dönüﬂüyorlar.”6 Yazara göre bu durum zulmün doruk noktas›d›r.

Fakat onu korkutan esas mesele ise baﬂ›nda Stalin’in bulundu¤u
totaliter rejimdir. Aytmatov bu durumu ﬂöyle izah eder: “Totaliter
sistem bütün topluma, onun içinde bana da, sana da, hepimizin
zihnine de, düﬂüncemize de ideolojik bir ﬂire geçirmiﬂti. Bu, bir rejime ba¤lamak, bir merkezden idare etmek gayesiyle yap›ld›.”7
Birincisi, yani esirlerin köleleﬂtirilmesi hadisesi ‘güç ve kuvvet’ kullan›larak yap›l›rken ve münferit olarak sadece esirlere uygulan›rken, ikincisinde bask›c› sistem bütün halklar›n kafas›na
ideoloji ﬂiresini veya derisini geçirerek onlar› toptan köleleﬂtirmektedir. Muhtar ﬁahanov bu ikinci durumu “Eski SSCB zaman›nda dilini, özünü, millî de¤erlerini unutup tarihî haf›zas›n›
kaybetmeye baﬂlayan düﬂük nüfuslu halklar›n trajedisi” olarak
de¤erlendirmektedir.8
Komünist Partinin 20. Kongresi’nin yap›ld›¤› 1956 y›l›nda
Hruﬂçev, geride b›rak›lan dönemi ‘insana tap›nma’ devri olarak
de¤erlendirir. ‹nsana tap›nman›n sebepleri de muhtemelen yukar›da belirtilen uygulamalard›r. Azerbaycan edebiyat›n›n önde gelen yazarlar›ndan biri olan Elçin Efendiyev de roman ve hikâyelerinde politik malzemeyi fazlas›yla kullanm›ﬂt›r. Fakat bu malzeme rejimin sözcülü¤ünü yapmak için de¤il, rejimin zay›f ve
kusurlu taraflar›n› tenkit amac›yla kullan›lm›ﬂt›r. Yazar›n 1988
y›l›nda yazd›¤› ve Türkiye Türkçesine de aktar›lan Ölüm Hükmü9
roman› özellikle son dönem Azerbaycan siyasetine ve sosyal hayat›na mal olmuﬂ pek çok önemli ﬂahs›n ismi ve hayat› ile doludur.10 Eserde Azeri toplumunu bütünüyle kuﬂatan yolsuzluk,

4 Ali ‹hsan Kolcu, Millî Romantizm Aç›s›ndan Cengiz Aytmatov, ‹stanbul

10 Özellikle Elçin ve onun eserlerinin tahlilinde, genelde de Sovyetler Birli¤i

1997, s. 163.
5 Cengiz Aytmatov-Muhtar ﬁahanov, ﬁafak Sanc›s›., ‹stanbul 2002.
6 Cengiz Aytmatov-Muhtar ﬁahanov, age., s. 163.
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7 Cengiz Aytmatov-Muhtar ﬁahanov, age., s. 163.
8 Cengiz Aytmatov-Muhtar ﬁahanov, age., s. 164.
9 Elçin, Ölüm Hükmü, ‹stanbul 1996.
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h›rs›zl›k, rüﬂvet, tembellik gibi sosyal meselelerin yan›nda bunlar›n ortaya ç›kmas›na çanak tutan siyasi sistemin de eleﬂtirisi yap›lm›ﬂt›r. Sovyet sistemi içindeki mekanizma, t›pk› insan ö¤üten
bir de¤irmene benzemektedir. Sistem içinde hiç kimsenin garantisi yoktur. Bir ihbar, en k›demli insan› bile bir anda kurﬂuna dizdirebilir. Zaten roman›n çeﬂitli bölümlerinde hikâyesi anlat›lan
kahramanlar›n hayatlar› da bu duruma en güzel örne¤i teﬂkil
eder. ‹craatlar›yla Stalin’in sa¤ kolu say›labilecek bir kiﬂi olan Mir
Cafer Ba¤›rov’un ak›beti kurﬂuna dizilerek öldürülmek olmuﬂtur.
Yine Elesger muallim, Kelenter muallim, Feridun muallim, Alibaba muallim ve H›d›r muallim gibi daha niceleri bir ihbarla evlerinden al›n›p kurﬂuna dizilenlerden sadece bir kaç›d›r.
Romanda yüksek e¤itimdeki rüﬂvetin yan›nda, Arzu vas›tas›yla da daha ilkokul seviyesinde baﬂlayan beyin y›kama faaliyetlerinden bahsedilir. Arzu, Köro¤lu destan›n›n ça¤daﬂlaﬂt›r›lmas›
gerekti¤ini düﬂünür. Ona göre art›k hanl›k da padiﬂahl›k da kalkm›ﬂt›r. Bu sebeple Köro¤lu kolhoz hayat›n› anlatmal›d›r. Dokuz
on yaﬂlar›nda dördüncü s›n›fta okuyan bir çocu¤un a¤z›ndan ç›kan bu sözler e¤itim sisteminin istedi¤i insan tipini küçük yaﬂta
yetiﬂtirmeye baﬂlad›¤›n› göstermektedir. Arzu, do¤um günlerinde siyasi ve içtimai ﬂiirler okumay› sever. O k›ﬂ akﬂam› da do¤um
gününde aya¤a kalk›p Stalin’i öven ﬂiirini okur:
Beﬂer dühas›n›n sönmez ulduzu
Eziz rehberimiz, atam›z Stalin!
Üreyimiz, sevgimizin sonsuzu
Bil ki ezel günden senindir, senin!
Ey bütün ellerin ﬂöhreti, ﬂan›,
Apar›rsan bizi zeferlere sen!
Emelin gark edip nura cahan›!
Bir ne¤me ça¤lay›r menim sinemden:
Eﬂk olsun Staline!
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Yaﬂas›n Stalin!
Heyat›n me’nas›,
Mezmunudur o!11
Babas› Elesger Muallim, onun bu tarz ﬂiirler ezberleyip okumas›ndan hoﬂlanmasa da bir ﬂey yapamaz. Mektep müdürü olarak k›z›na müdahale edemez. Arzu, kendi dilinde okudu¤u bu
ﬂiirle kalmaz. Bu defa da Ogonyok dergisinden okuyup ezberledi¤i ﬂiiri söyler:
Daha düne kadar sizler
Ads›z, tan›nm›yan kiﬂilerdiniz.
Süleyman›n kadim zurnas›
Cambulun kadim dombras›
‹ﬂte ateﬂli methiyelerle Stalin’i
Böylece, ﬂanland›r›n
Ve Stalin’e yazd›¤›n›z ﬂiirlerle
Alt›n ve gümüﬂ gibi de¤erlendirin.12
Arzu ismindeki bu küçük k›zda Stalin sevgisi bir tutkudur.
Okuldan verilen sorgu anketine en sevdi¤i insan›n Stalin oldu¤unu yazar. En sevdi¤i edebî kahraman olarak da on dört yaﬂ›nda babas›n› ihbar etti¤i için halk› taraf›ndan öldürülen ve devlet
taraf›ndan kahraman ilan edilen Pavlik Morozov’u yazar. ‹zci
grup baﬂkan›n›n da¤›tt›¤› ankette beﬂ soru vard›r: 1. En çok sevdi¤in insan? 2. Sana en yak›n, en sevimli olan adam? 3. En çok
sevdi¤in edebî kahraman? 4. En çok sevdi¤in yazar? 5. Kimden
nefret ediyorsun? Arzu için bunlar; Stalin, Stalin, Pavlik Morozov, Vitali Kubaryov ve Hüseyin Cavid, Mikayil Müﬂfik gibi
Azerbaycanl› milliyetçilerdir. “Çünkü onlar Sovyet izcilerinin
bahtiyar hayat›n› mahvetmek istiyorlard›r!”13 Alt›nc› s›n›fta
11 Elçin, age., s. 230.
12 Elçin, age., s. 230-231.
13 Elçin, age., s. 219-220.
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okuyan bir o¤lan ikinci sorunun cevab›na anne ve babas›n› yazd›¤› için Arzu’nun da içinde bulundu¤u bir izci grubu taraf›ndan
ifﬂâ edilir. Bu da ihbar mekanizmas›n›n çok küçük yaﬂta iﬂlemeye baﬂlad›¤›n› gösterir.
Arzu’daki bu sevginin, tutkunun sebebini sadece e¤itime ba¤lamak da do¤ru de¤ildir. E¤itimin yan› s›ra insanlara Stalin sevgisini aﬂ›lamak için büyük bir propaganda faaliyeti yürütülmüﬂtür.
Bunlar›n baﬂ›nda Stalin posterleri, tablolar› gelmektedir. Bu poster ve tablolarda Stalin olabildi¤ince sevimli, sevecen, yumuﬂak
kalpli bir lider olarak tasvir edilmiﬂtir. Stalin posterlerinde çizilen
karakter ile Cengiz Aytmatov’un Sayakbay Karalayev’den dinleyip
anekdot olarak anlatt›¤› Stalin aras›nda taban tabana z›tl›k mevcuttur. Arzu’nun saklad›¤› Stalin baba ile ufak bir k›z›n resmi buna güzel bir örnektir. Resimde ikisi de gülmektedir:
Arzu’nun çok sevdi¤i ve par par par›ld›yan nikel çerçeveye
ald›¤› bu foto¤raf, Stalin baba ile ufak bir k›z›n resmiydi. O ufak
k›z, Kremlin’deki görüﬂme an›nda Stalin babaya bir demet gül verip onu kucaklam›ﬂt›. Stalin baba da mini mini k›z› ba¤r›na basm›ﬂt›. ‹kisi de gülüyordu...14
Bunun bir aldatmaca, siyasi bir yalan oldu¤undan Arzu’nun
haberi yoktur. Belki de Elçin, roman karakterini bu durumda
hakl› gösterebilmek için küçük bir çocu¤a bu fonksiyonu yüklemeyi tercih etmiﬂtir. 1939 y›l›n›n bir k›ﬂ günü çekilen bu foto¤raftaki ufak k›z yani Engelsina (Gelya), kendisinden iki yaﬂ
büyük a¤abeyi Vladilen ile birlikte öksüz ve yetim olarak yaﬂamaktad›r. Çünkü Buryat Mongol Vilayet Parti Komitesi birinci
katibi ve Buryat Muhtar Cumhuriyeti’ni kuranlardan olan babas› Erdan Markizov, Aral›k 1937’de halk düﬂman› ilan edilmiﬂ ve
Japon casusu suçlamas›yla da kurﬂuna dizilmiﬂtir. Annesi de
hapse at›lm›ﬂt›r. Stalin terörü kurbanlar› sadece halk düﬂman›
ilan edilip Sibirya’ya sürgün edilen veya kurﬂuna dizilenler de-

¤ildir. Onlar›n eﬂleri kamplarda toplanm›ﬂ, çocuklar› ise yetiﬂtirme yurtlar›nda rejime sad›k insanlar olarak yetiﬂtirilmiﬂlerdir. Tabii Arzu’nun bundan da haberi yoktur.
Erdan Markizov, rejime hizmet etti¤i hâlde rejim kurban›
olanlardan sadece biridir. Azerbaycan’›n Stalin’i olarak bilinen Mir
Cafer Ba¤›rov da ayn› ak›bete u¤ram›ﬂt›r. Romanda Stalin posterleri ile ilgili ayr›nt› onun gözü ve duygular› ile verilmiﬂtir. Mir Cafer,
Azerbaycan’da en az Stalin kadar güçlü olmaya çal›ﬂm›ﬂ, fakat
onun gölgesi alt›nda kalm›ﬂt›r. Bu durum Mir Cafer’de Stalin’e karﬂ› bir k›skançl›k yarat›r. Bu k›skançl›k bile Stalin’den korkmas›n›
engelleyemez. Dolay›s›yla mevkilerine bak›lmaks›z›n insanlardaki
temel duygu ‘korku’dur. Yazar, Mir Cafer’in çal›ﬂma odas›ndaki
Stalin tablosuna bakarken hissettiklerini ﬂu sözlerle anlat›r: “Mir
Cafer Ba¤›rov... gözlerini bir müddet yoldaﬂ Stalinin tablosuna dikti ve ressam›n uydurmas›na, yoldaﬂ Stalinin gözlerindeki yalanc›
ifadeye, dudaklar›ndaki yalanc› tebessüme ra¤men yine de bu adam›n, yani yoldaﬂ Stalinin dahilinde bir yaln›zl›k hissetti...”15
Stalin’in gözlerindeki yalanc› ifade Mir Cafer’e göre ressam›n uydurmas›d›r. Tablodaki Stalin, gerçek Stalin’den daha yak›ﬂ›kl› çizilmiﬂtir. Bunu, Stalin’i çok yak›ndan tan›yan Mir Cafer’den baﬂkas› bilemez. Mir Cafer, yine duvardaki Stalin tablosuna bakarken “belki de ömründe ilk defa yoldaﬂ Stalin’in de
günün birinde ölece¤ini ve o vakit yoldaﬂ Stalin’in cenazesinin
de ﬂüphesiz Lenin gibi cam tabut içinde olaca¤›n›” düﬂünür.
“Mir Cafer Ba¤›rov bu apans›z fikirden ürperdi ve sa¤lam yüre¤i bir an, topu topu bir an ﬂiddetle çarpt›. Hatta ona öyle geldi
ki, beklenmedik ﬂekilde beyninden geçen bu fikri komiser de
duyumsad›.”16 Mir Cafer’deki bu korku Elçin’in ‘Stalin’in Ölümü’ adl› hikâyesinde daha da somutlaﬂ›r. Yazar, 1990 y›l›nda
yazd›¤› bu hikâyesinde, Bakü’nün kenar mahallelerinden birin-

14 Elçin, age., s. 218.
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15 Elçin, age., s. 254.
16 Elçin, age., s. 258-259.
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de yaﬂayan insanlar›n Stalin’in hastalanmas› üzerine yaﬂad›klar› ﬂaﬂk›nl›k, çaresizlik ve bocalay›ﬂlar›n› konu edinmiﬂtir. Stalin’in hastaland›¤›n› ö¤renen halk ne yapaca¤›n› bilmez bir hâldedir: “O Perﬂembe sabah erkenden mahalleye öyle bir haber
yay›ld› ki, milletin eli aya¤› kesildi. Hiç kimse bu habere inanamad›. Lakin inanmamak da mümkün de¤ildi. Çünkü bu haber
öyle bir ﬂah›s hakk›ndayd› ki, onunla ﬂaka yapmak, onun hakk›nda ﬂayia yaymak mümkün olamazd›.”17
Kundurac› A¤agül’ün kanaatine göre “72 dil bilen” Stalin’e
hastal›k hiçbir ﬂey yapamaz. Ölüm asla yaklaﬂamazd›. Hikâyede
Stalin’in insanlar üzerindeki etkisi Fatma kad›n›n ruh hâliyle verilir. Kad›n›n ailesinin baﬂ›na gelenler, Stalin dönemindeki uygulamalar›n da bir özeti gibidir. Fatma kad›n›n ‘papakç›’ kocas› Eﬂref, 1939 y›l›n›n bir bahar gecesi evden al›n›p götürülür ve bir daha geri dönmez. Güya birileri papakç› Eﬂref’i dükkân›nda oturup
yoldaﬂ Stalin’in aleyhinde konuﬂurken görmüﬂtür. Ama o ‘birilerinin’ kim oldu¤u, NKVD’de onu kimin ihbar etti¤i de bilinmemektedir.18 Fatma kad›n A¤aniyaz ve Balaniyaz ad›ndaki iki o¤lu ile tek baﬂ›na kal›r. Savaﬂ baﬂlar. A¤aniyaz cepheye gider. Balaniyaz yaﬂ› tutmad›¤› için mahallede kal›r. “1943 y›l›n›n bir belal› ﬂubat günü posta memuru Muzaffer elindeki kara kâ¤›tla”
Fatma kad›n›n kap›s›na gelir. “Kara kâ¤›tta A¤aniyaz’›n, Fatma
kad›n›n ömründe iﬂitmedi¤i Beketovka denilen bir yerde (Stalingrad’›n yak›n›nda), Stalin u¤runda hücum ederken kahramanca
hayat›n› kaybetti¤i” yaz›l›d›r.19 Balaniyaz’› da Eylül 1951’de gün
ortas›nda kundurac› kulübesinden al›p götürürler. Bu defa da
“güya baz›lar› gelip bu ufac›k kulübede oturup yoldaﬂ Stalin’in
aleyhinde konuﬂmuﬂ”tur. Halk düﬂman›n›n o¤lu da babas›n›n
yolundan gider ve bir daha kendisinden haber al›namaz. Mahal-

ledeki dedikodulara göre Balaniyaz, ya Sibirya’da sürgündedir, ya
Kazakistan’dad›r, ya da kurﬂuna dizilmiﬂtir. Kad›n ne a¤layabilir
ne de birisine beddua edebilir. Balaniyaz’›n yan›nda çal›ﬂan A¤agül ise bunun bir iftira oldu¤unu bilir.
Çünkü Balaniyaz’›n yan›nda kimse Stalin’in aleyhine konuﬂamazd›. Balaniyaz, daha muharebe vaktinde i¤neyle sinesine, kalbinin üstüne Stalin’in resmini dövdürmüﬂtü ve Stalin’in bu tür siyah boyayla dövme resimleri mahallenin bütün delikanl›lar›n›n
kolunda, sinesinde vard›. Çünkü dünyada Stalin’den büyük hiçbir adam olmam›ﬂt›. Balaniyaz’› satm›ﬂlard›, çekemeyenler satm›ﬂlard›. Çünkü Balaniyaz’›n hürmeti vard›, yak›ﬂ›kl›yd›, marifeti vard›, ömründe diline esrar vurmam›ﬂt›, bir adam› haks›z yere
incitmemiﬂti ve A¤agül de mahallenin di¤er adamlar› gibi bu iﬂte
kondüktör Abdülkerimden ﬂüpheleniyordu.20
Kondüktör Abdülkerim mahalleye “sonradan gelme” adamd›r. Muharebeden sonra bu mahalleden ev alm›ﬂt›r. Rusya’n›n
Rostov kentinden getirdi¤i, kendinden yirmi beﬂ, otuz yaﬂ küçük, Nataﬂa adl› genç bir Rus eﬂi vard›r. Çocuklar› yoktur, zaten
mahallede kimse Abdülkerim’i “çocuk babas› olarak tasavvur”
edemez. Balaniyaz tutukland›ktan sonra “A¤agül kundurac› b›ça¤›n› al›p gece sokakta kondüktör Abdülkerim’in önünü kesmeyi,
Balaniyaz’› sormay› ister. Ama buna cesaret edemez. Çünkü kondüktör Abdülkerim alelade bir adam de¤ildir. Daima hükûmetten bahseder, daima düﬂman› arar ve kondüktör Abdülkerimin
önünü kesmek, A¤agül için Sovyet hükûmetinin önünü kesmek
gibi bir ﬂeydir.”21 Çünkü kondüktör Abdülkerim; Azerbaycan
demir yolu iﬂçileri aras›nda maskelenen halk düﬂmanlar›n› ifﬂa
ederek 1937 y›l›nda, Sovyetler Birli¤i KP’nin azal›¤›na kabul
olunmuﬂtu ve o vakitten beri bütün parti toplant›lar›nda konuﬂuyordu. Daima uyan›kl›¤a ça¤›r›yordu, kimin siyasi taraf›ndan

17 Elçin, “Stalin’in ölümü”, Sar› Gelin, ‹stanbul 2003. s. 117-138.
18 Elçin, age., s. 122.
19 Elçin, age., s. 122
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21 Elçin, age., s. 128.
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ﬂüpheleniyorsa toplant›da hemen söylüyordu. NKVD’ye ve Azerbaycan KP Merkez Komitesine, Sovyetler Birli¤i KP Merkez Komitesine yaz›yordu... Her y›l aral›¤›n 21’inde Stalin’e, kas›m›n
19’unda Kalinin’e, Kalinin öldükten sonra ise may›s›n 19’unda
ﬁvernike telg›raf çekip, anadan do¤duklar› gün münasebetiyle
onlar› yürekten tebrik ediyordu...22
Kondüktör Abdülkerim, “sadece o mahallede de¤il, bütün
Bakü’de hiçbir kayg›s› olmayan, hayat›ndan memnun” on kiﬂiden biridir.
Fatma kad›n için dünyan›n çilesi bunlarla bitmez. Stalin’in
hastaland›¤› haberi ona en büyük darbeyi indirir. Sadece Fatma
kad›n de¤il, bütün mahalleli evlerine girip kap›lar›n› kapat›rlar.
Stalin’in ölüm haberi mahalledekileri büyük bir sessizli¤e iter. Yazar, Fatma kad›n›n o anki duygu ve endiﬂelerini ﬂu ﬂekilde ifade
eder: “Fatma kad›n›n ödü koptu; sanki bir salk›m üzümü makasla kesmiﬂlerdi ve kad›n A¤agülün k›pk›m›z› k›zarm›ﬂ gözlerinden
anlad› ki, Stalin ölmüﬂ. Fatma kad›n bütün gece yatmam›ﬂt›. Evvelki geceler ‘Balaniyaz’dan bir haber gelsin, Balaniyaz gitti¤i yerden dönsün.’ diye sürekli Allah’a yalvar›yordu. Ama o gece Balaniyaz’la birlikte Stalin için de Allah’a yalvarm›ﬂt›. Yalvarm›ﬂt› ki,
Stalin ölmesin. Çünkü e¤er Stalin ölürse, art›k i¤nenin ucu kadar
da umut kalmayacakt› bu dünyadan, batacakt› bu dünya.”23
Fatma kad›n kocas›n›n ve iki o¤lunun ac›s›na dayand›¤› hâlde Stalin’in ölümü üzerine hüngür hüngür a¤layarak “O büyüklükteki adama nas›l k›yd›n, ey Allah’›m?” diye isyan eder. Onun
endiﬂesi “zavall› halk›n bundan sonra” ne yapaca¤›d›r.
Stalin’in ﬂiddetli bir ﬂekilde uygulad›¤› korku ve y›ld›rma politikas›, halkta ona karﬂ› derin bir sevgi yaratm›ﬂt›r. Halk bütün bu
olan bitenlerin Stalin’den kaynakland›¤›n› düﬂünmez, onun çevresindeki görevini kötüye kullanan memurlar suçlan›r. Stalin’in

hastaland›¤›n› duyanlar onun bir an önce iyileﬂmesi için dua ederler. Hikâyenin önde gelen karakterlerinden postac› Muzaffer, Stalin’in ölümüyle birlikte “iyi ﬂeylerin de olabilece¤ini” mesala
“umumi af ç›kabilece¤ini” ve dolay›s›yla gözü yollarda kalanlar›n
bahtlar›n›n aç›labilece¤ini düﬂünse de bu düﬂüncesinden vazgeçer. Korkarak, “Allah benim ömrümden kesip (ne kalm›ﬂsa bundan sonra, ondan kessin) Stalin’in ömrüne eklesin, o büyük insan›n ömrünü uzats›n.” diyerek dua eder.24 Stalin, mahalleli için
bütün çilelerin, s›k›nt›lar›n, ac›lar›n, umutsuzluklar›n kayna¤› de¤ildir, aksine o, bütün bunlar› sona erdirecek umuttur.
Elçin’in Ölüm Hükmü roman›n› Türkiye Türkçesine aktaran
araﬂt›rmac› Yusuf Gedikli, eserin sonunda sistemin ve rejimin
adalet anlay›ﬂ›n› ve mekanizmas›n› oturtan Viﬂinski hakk›nda
bilgi verir. 1883-1954 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ olan avukat Andrey Yanuaryeviç Viﬂinski, ilk önce Menﬂeviktir, sonradan Bolﬂevik olmuﬂtur. 1936-1938 aras›nda aç›k mahkemelerde baﬂ savc›d›r. Sovyet hukuk nazariyesinin kurucusu olan Viﬂinski, 19391949 ve 1953-1954’te D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤› yapar. Ona göre mutlak gerçe¤e ulaﬂmak mümkün de¤ildir. Zira “Gerçek kiﬂiye göre
de¤iﬂir. Bu bak›mdan zanl›n›n suçlulu¤u hakk›nda delile ihtiyaç
yoktur. (Tabii tan›¤a da lüzum yoktur.) Yaln›zca komünist seziﬂe, karaktere ve iradeye gerek vard›r. K›saca komünist hakimin
ﬂaﬂmaz prensipleri ve karakteri yeterlidir.”25
Bu adalet anlay›ﬂ›na göre isnat edilen suçun ispat› gerekmez.
Delile bile gerek yoktur. Delil bulunmad›¤›nda ise suçlunun suçu ne kadar profesyonelce iﬂledi¤ine kanaat getirilir. Halktaki
korkunun veya Stalin sevgisinin temelinde yatan sebep, adalet
mekanizmas›n›n bu ﬂekildeki iﬂleyiﬂi olabilir.
Stalin sevgisini ve tutkusunu baﬂar›l› bir ﬂekilde anlatan bir
baﬂka eser de Karaçay Türklerinden Halimat Bayramuk’un 2 Ka-

22 Elçin, age., s. 135.
23 Elçin, age., s. 137.

24 Elçin, age., s. 126.
25 Aktaran›n notlar›, Ölüm Hükmü, s. 501-502.
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s›m 1943 adl› roman›d›r.26 Karaçayl›lar da K›r›ml›lar gibi yine
ayn› metotla gece yar›s› toplu olarak yük veya hayvan vagonlar›na doldurularak evlerinden yurtlar›ndan ç›kar›lm›ﬂ, pek ço¤u
da yollarda telef olmuﬂtur. 2 Kas›m 1943 iﬂte bu sürgünün roman›d›r. Ayn› zamanda bu roman Karaçayl› ayd›n, tabip yüzbaﬂ›
Gokka’n›n dram› ve trajedisidir.
Gokka, Sovyet okullar›nda e¤itim alm›ﬂ, K›z›l Ordu’da Sovyet
hükûmetine hizmet eden tabip yüzbaﬂ›d›r. Sovyet Devleti halklar› sadece egemenli¤i alt›na almakla yetinmemiﬂ, onlar› çok s›k›
bir e¤itimden geçirerek tek tip Sovyet insan› yetiﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Roman›n bir yerinde Gokka kendilerine ezberletilen anlam›n› bilmedikleri marﬂlar› hat›rlar. Çocuklar okula giderken
içinde çok yüce ﬂeylerin oldu¤una inand›klar› ‘enternasyonal’
marﬂ›n› söylerler. Yine, “‹liç ölmüﬂtür, ama savaﬂ›m› sonuna kadar sürdürmeyi bize vasiyet etmiﬂtir.” (s. 114) ﬂeklindeki ﬂark›y›
Gokka kendisine göre yorumlar ve daha çocuk yaﬂta Lenin’in
gösterdi¤i ayd›nl›k hayat için mücadele etmeye karar verir. Çocuklar›n söyledikleri “‹zciler Tanr›’ya az inan›rlar.” (s. 114) ﬂeklindeki ﬂark› da Sovyet dönemindeki dinsizlik politikas›n›n nas›l
ustal›kla uyguland›¤›n› gösterir mahiyettedir. Romanda geçen ﬂu
cümleler bu görüﬂü destekler: “Gokka’n›n kuﬂa¤› gibi hiçbir kuﬂa¤› ﬂartland›rmam›ﬂlard›. Baban da anan da, dinin de, iman›n da
bütün hayat›n da Stalin; gerisi boﬂ diye yetiﬂtirmiﬂlerdi onlar›.”
(s. 24) Çocuklara ezberletilen bu marﬂlar, Cengiz Aytmatov ve
Kaltay Muhammedcanov’un ortak eseri olan ‘Fuji-yama’ piyesini
de hat›rlatmaktad›r.27 Bu piyesteki Türk ayd›nlar› da Sovyet
okullar›nda yetiﬂmiﬂlerdir. Ayd›nlardan Dosbergen, okulda hep
beraber yürürken söyledikleri bir ﬂiiri hat›rlar. ﬁiir ﬂöyledir:

Dosbergen, ﬂiirin devam›n› tam olarak hat›rlayamaz, ama
“Sonras›n› bilmiyorum. Yüzece¤im derini filan m›yd›?” diye tahminde bulunur.28 ‹ﬂte Gokka ve onun gibi ayd›nlar› (!) yetiﬂtiren
sistem de böyle bir sistemdir. Bu sistem insan› ba¤l› oldu¤u her
de¤erden kopararak köksüz bir a¤aç gibi ortada b›rakmakta, rejim için gözünü k›rpmadan kendini feda edecek tek tip kahramanlar (!) yetiﬂtirmektedir. Cengiz Aytmatov’un ifadesiyle insanlar› mankurtlar ve X-fertler hâline getirmektedir. Zaten roman›n sonunda Gokka da, Arzu da inand›klar› sistemin kurban›
olurlar. Gokka, halk›yla beraber sürgüne gönderilir her ﬂeyini yitirir ama Stalin’e olan inanc›n› yitirmez.
Stalin ve ona karﬂ› duyulan korku, Azerbaycanl› yazar
Anar’›n Ak Liman adl› eserinde çok k›sa da olarak kendini hissettirir. Roman kahramanlar›ndan Nemet’in babas› Zakfederasyon
döneminde Halk Komiseri olarak görev yapm›ﬂ bir kiﬂidir. Son
y›llara dek görevlerde bulunmuﬂtur. 1935 y›l›nda Samuh’ta çok
önem kazanm›ﬂ, halk›n büyük sevgi ve ilgisine mazhar olmuﬂtur.
Bu sebeple onu evinden ya da çal›ﬂt›¤› yerden almam›ﬂlar, Bakü’ye ça¤›r›p oradan götürmüﬂler, kendisinden bir daha da haber
al›namam›ﬂt›r. Babas› götürüldü¤ünde Nemet henüz beﬂ yaﬂ›nda
bir çocuktur. Nemet hayat› boyunca “halk düﬂman›n›n o¤lu”
damgas›n› taﬂ›mak zorunda kal›r.
Nemet, küçük bir çocukken bir ﬂiir yazar. ﬁiirin sözleri sistemin
dayatt›¤› e¤itime uygun olarak ﬂöyledir: “Stalin rehberimizdir / Zafer de bizimdir.” Day›s› bu ﬂiiri görünce ye¤enini uyar›r ve ﬂöyle
der: “Haberin olsun, Ehmed Namazov’un o¤lu, isterse a¤z›yla kuﬂ
tutsun, ‹lyas Nizâmi olsun, onun kadar harika ﬂiirler yazs›n, hiç
ﬂans› yoktur. Aç kitab›n› dersini oku. Belki onun bir yarar› olur.”29
Day›n›n bu sözleri, sistemin kendi içinde eritti¤i bir insan›n yak›n-

Bekle Tanr›, bekle Tanr›
Yüzüne tükürece¤im.
26 Halimat Bayramuk, 2 Kas›m 1943, Karaçay Türkçesinden aktaran Y›lmaz

Nevruz, ‹stanbul 1995.
27 Cengiz Aytmatov, Bütün Eserleri, Cem Yay›nevi, ‹stanbul 1983. s.111-178.
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28 Cengiz Aytmatov, age., s. 120.
29 Anar, Ak Liman, akt. ‹ldeniz Kurtulan, Simavi Yay›nlar›, ‹stanbul 1991.

s. 28-29.
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lar›n›n durumunu özetler gibidir. O bir halk düﬂman›n›n o¤ludur
ve yapt›¤› her hareket de bu aç›dan de¤erlendirilecektir.
Stalin baz› romanlarda, bizzat roman›n kahraman› olarak yer
almaz. Ancak onun korku üzerine inﬂa etti¤i devlet ve sistem,
eserdeki yerini al›r. Bu ba¤lamda k›saca bahsedilmesi gereken bir
eser de Yuri Buyda’n›n S›f›r Treni adl› roman›d›r.30 Buyda, kitab›nda devletin ve sistemin halk için de¤il de halk›n devlet ve sistem için var oldu¤unu ﬂu cümleler ile özetler: “Gerekirse öleceksiniz, can›n›za k›yacaks›n›z, baﬂkalar›n› öldüreceksiniz, ama tren
hiçbir gecikme yapmadan, en ufak bir gecikme yapmadan, tam
zaman›nda t›k›r t›k›r gelip gidecek.”31
Aytmatov’un eserlerinde “devlet bir soba ve halk da onun yak›t›” olarak tasvir edilirken, Yuri Buyda, devlet ve sistemi bir trene benzetmiﬂ, insanlar› da onun selameti için ölmeye haz›r mahlûklar olarak tasvir etmiﬂtir. Belki de tren benzetmesi daha do¤rudur, zira Sovyetler Birli¤i’ndeki liderlerin dönemleri, halk aras›ndaki ﬂu anekdotta tren benzetmesiyle ﬂöyle anlat›lmaktad›r: “Lenin zaman›nda insanlar trenin yap›m›nda ve ilerlemesinde heyecan ve gayretle çal›ﬂ›rlar. Stalin, insanlar› korkutarak treni yürütür. Hruﬂçev zaman›nda insanda heyecan, gayret, korku da yoktur. Arkadaki raylar sökülüp öne tak›larak tren yürütülür. Brejnev
zaman›nda halk treni sallar. Çünkü ne arkada ne de önde ray kalm›ﬂt›r. D›ﬂar›dan bakanlar treni yürüyor zannederler!.. Gorbaçov,
trenin yürümedi¤ini görünce onu kald›rmaya karar verir.
Yirminci yüzy›l›n sonunda gelinen nokta, Gorbaçov’un verdi¤i
karar›n neticesidir. Stalin sevgisi veya korkusu ile mutlu yaﬂayan insanlar yeni sisteme geçiﬂin sanc›lar›n› yaﬂamaktad›r. Bu yeni durum
da yine edebiyatç›lar›n, ayd›nlar›n ilgisini çekmektedir. Mesela Kazak
yazar ve ﬂair Muhtar ﬁahanov yeni sistemin içindeki inanç boﬂlu¤unu doldurman›n gereklili¤ini eserlerinde anlatmaya çal›ﬂmaktad›r.
30 Yuri Buyda, S›f›r Treni, Do¤an Kitapç›l›k A.ﬁ., ‹stanbul 2001.
31 Yuri Buyda, age., s. 16.
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Türk Dünyas› Romanlar›nda
Hapishane ve Sürgün
Orhan SÖYLEMEZ*
Ayﬂe YILMAZ**

Bir tespit ile baﬂlamak gerekirse, Türkiye’de okuyucunun istifadesine sunulan Türk dünyas› romanlar›n›n pek ço¤u Sovyet
döneminde, özellikle Stalin zaman›nda uygulanan bask›lar› anlatt›¤› söylenebilir. Türkiye’deki okuyucu bu konuyla ilk olarak
K›r›m Türklerinden Cengiz Da¤c›’n›n romanlar› ile tan›ﬂm›ﬂt›r.
Yazar›n O Topraklar Bizimdi,1 Onlar da ‹nsand›2 ve Korkunç Y›llar3 romanlar› II. Dünya Savaﬂ› öncesi, savaﬂ zaman› ve sonras›nda yaﬂanan bask›y› ve savaﬂ›n ac›lar›n› dile getirir. K›r›m Türkleri iki ateﬂ aras›nda s›k›ﬂ›p kalm›ﬂlard›r. Korkunç Y›llar roman›
do¤rudan do¤ruya cephe hayat› ile birlikte roman kahraman›n›n
* Doç. Dr. Orhan Söylemez, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü.
** Ayﬂe Y›lmaz, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü

doktora ö¤rencisi.
1 Cengiz Da¤c›, O Topraklar Bizimdi, ‹stanbul 1972.
2 Cengiz Da¤c›, Onlar da ‹nsand›, ‹stanbul 1974.
3 Cengiz Da¤c›, Korkunç Y›llar, ‹stanbul 1975, 4. bs.; ‹stanbul: Ötüken

Neﬂriyat A.ﬁ., 1989, 5. bs.; 1991, 6. bs.; 1995, 7. bs.; 1997, 8. bs.
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esir kamp›ndaki y›llar›n› konu almaktad›r. Eser, 1946 y›l›nda savaﬂ›n sona ermesi ile baﬂlar, fakat geri dönüﬂlerle Sad›k Turan’›n
hat›rlamalar›na yer verir. Köylüler sudan bahanelerle tutuklanmakta ve Akmescit’e sevk edilmektedirler. Aralar›nda kahraman›n babas› da vard›r. Askerî okulda okuyan Sad›k, cepheye gittikten sonra Almanlara esir düﬂer. Kamplarda bir parça ekme¤e
muhtaç esirlerin ac› durumu Sad›k Turan’›n gözünden ayr›nt›lar› ile verilir. Roman›n alt›nc› bölümü tamamen esir kamp›n› anlat›r. Sad›k ilk olarak karanl›k bir ah›ra kapat›l›r. ‘Mahﬂer yeri’
olarak betimlenen kamp alan› ayr›nt›lar›yla verilir. ‘Uman’ kamp›na nakledilen Sad›k için buralar da dayan›lmaz yerlerdir. So¤uktan donmamak için esirler barakalardaki üç katl› ranzalardan
yer kapmaya çal›ﬂ›rlar. Ostrov’daki Türkistanl›lar kamp› ise onlar için bir ç›k›ﬂ, kurtuluﬂ yolu gibidir.
Onlar da ‹nsand› roman›nda Ruslar›n K›r›m halk› üzerindeki
bask›s› inﬂa ettikleri yol ile birlikte hissedilmeye baﬂlar. Yol yap›m› bittikten sonra Rus askerleri K›z›ltaﬂ’a girerler ve köyde tutuklamalar baﬂlar. Köy halk› sürgün edilir ve yerlerine Rus göçmenler yerleﬂtirilir.
Cengiz Da¤c›’n›n romanlar› ile biyografisi aras›nda da bir paralellik söz konusudur. ‹lginç bir benzerlik Korkunç Y›llar roman›n›n kahraman› Sad›k Turan’›n babas›n›n da t›pk› yazar›n babas›
gibi Ruslar taraf›ndan tutuklan›p götürülmesidir. Bu durum Cengiz Aytmatov ve Özbek yazar Adil Yakubo¤lu için de geçerlidir.
Cengiz Da¤c› hat›ralar›nda bu konuda ayr›nt›l› bilgi vermektedir. 1926-1929 y›llar› aras›nda uygulanan Yeni Ekonomi Politikas› (NEP) sayesinde K›r›m’da ekonomik bir rahatlama söz konusudur. Bu k›sa dönemi yazar›n ifadesi ile “en korkunç terör
y›llar›” takip eder. 1929’un sonunda K›r›ml›lar ilk sürgüne tan›k
olurlar. Askerler, K›z›ltaﬂ’tan ç›kard›klar› köylüleri aç›k kamyonlarla Yalta’ya taﬂ›rken küçük bir çocuk olan Cengiz evlerinin
penceresinden onlar› seyreder. Aralar›nda akrabalar› da vard›r.

Da¤c› bu olay› ﬂu cümlelerle yorumlar: “K›z›ltaﬂ’›n yüzy›llard›r
de¤iﬂmeyen hayat› de¤iﬂiyordu günden güne. Yok, de¤iﬂmiyordu; sönüyordu hayat K›z›ltaﬂ’ta.”4 1931-1932 y›llar›nda kurulan
Kolhoz sistemi yazar›n eserlerinde yerini alm›ﬂt›r. Hat›ralar›nda
bu dönemi de ayd›nlat›r. ‹nsanlar kendi topraklar›nda maaﬂs›z ve
ayda birkaç kilo un karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Sisteme ve rejime en ufak tepki gösterip karﬂ› gelenler köyden ç›kar›lmakta ve
kendilerinden bir daha haber al›namamaktad›r. Yazar›n babas› da
1931’de tutuklan›r. Hiçbir sebebi yoktur, fakat y›llar sonra annesinden Yalta taraf›ndaki ba¤lar›nda çal›ﬂ›rken “asmalar›n› öpüp
a¤lad›¤› için” babas›n›n tutukland›¤›n› ö¤renir. Bu ne kadar gerçektir, bilinmez, ama bilinen ﬂu ki yazar›n babas› üç ay Akmescit
hapishanesinde yatt›ktan sonra serbest b›rak›l›r, fakat bir daha
K›z›ltaﬂ’a dönmez. Da¤c›, K›r›ml›lar›n yaﬂad›¤› bu tutuklama ve
sürgün hadiselerini “Rus emperyalizminin hedefi K›r›m’da bir
tek K›r›m Tatar›’n› b›rakmamakt›.” ﬂeklinde aç›klar.5 K›z›ltaﬂ’a
dönmeyen babas› Akmescit’te bir kulübede yaﬂamaya baﬂlar. O¤lunu da yan›na al›p okutmak ister. Yazar babas›yla karﬂ›laﬂmas›n› anlat›rken savaﬂ ve korku y›llar›n›n hem kendisinde hem de
K›r›m Tatar halk› üzerinde b›rakt›¤› tesire de dikkat çeker:
“Babam›n yüzünü görünce korktum; ayn› anda korkunun
ölüme benzedi¤ini sezinler gibi oldum. Ne ki, korkuyla gelen
ölüm korkunç de¤ildi, tersine, ölüm bize bizim yaﬂad›¤›m›z›
do¤rular gibiydi.”6
Cengiz Aytmatov’un babas› Törekul Aytmatov, devletine ve
halk›na hizmet etmiﬂ bir insand›r. Ancak yapt›¤› bütün hizmetlere ra¤men, ‘karﬂ› devrimci’ çal›ﬂma yapmakla suçlanm›ﬂt›r. Zorla
ve bask›yla al›nm›ﬂ ifadelerden baﬂka hakk›nda hiçbir delil olmad›¤› hâlde tutuklanm›ﬂ ve 5 Kas›m 1938’de yirmi dakika süren
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5 age., s. 32.
6 age., s. 40.
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bir mahkeme sonunda kurﬂuna dizilerek öldürülmüﬂtür. Bu durum Törekul’un ailesinden ve akrabalar›ndan gizlenir. Aytmatov,
babas›n›n ölümünden sonra kurulan bir mahkemede akland›¤›n›
yirmi bir y›l sonra ö¤renir.
Törekul Aytmatov’un baﬂ›ndan geçenler Cengiz Aytmatov’un
Gün Olur Asra Bedel ve Cengiz Han’a Küsen Bulut romanlar›ndaki kahraman› Abutalip Kuttubayev’i hat›rlat›r. Abutalip, ortada
belli baﬂl› bir sebep yokken tutuklan›r. Savc›n›n yapt›¤› iﬂkenceler neticesinde kendisine yap›lan suçlamalar› kabul etmek zorunda kal›r. Fakat yap›lan iﬂkencelere daha fazla dayanamayarak intihar eder. Bu iki kiﬂinin hayat› aras›ndaki paralellik ﬂunu gösterir: Aytmatov’un babas› Stalin’in yüz binlerce kurban›ndan biridir ve o da di¤erleriyle ortak bir kaderi paylaﬂm›ﬂt›r. Aytmatov,
romanlar›nda onlardan birini, Abutalib’i anlatm›ﬂ ve kalbindeki
ac›lar› onun vas›tas›yla okuyucusuna aktarm›ﬂt›r.
Özbek yazar Adil Yakubo¤lu da ‘Buzkaymak’ adl› hikâyesinde asl›nda kendi baﬂ›ndan geçen bir hadiseyi anlat›r. Cengiz Aytmatov ile ayn› y›lda, 1928’de do¤an Yakubo¤lu da ayn› kaderi
paylaﬂ›r. Onun da babas› tutuklanarak götürülür ve bir daha kendisinden haber al›namaz. Hikâyenin kahraman› küçük bir çocuktur. Babas› ona buzkaymak yani dondurma alacakt›r. Fakat bir
akﬂam üstü askerler gelerek evi ararlar. Çocuk babas›n›n saklad›¤› kitaplar›n›n yerini askerlere gösterir. Babas› tutuklan›r ve götürülür. Bir daha da kendisinden haber al›namaz. Yazar, bu konuyu Adalet Menzili7 adl› roman›nda daha ayr›nt›l› olarak iﬂler.
Çal›ﬂkanl›¤› ile bilinen Suyun Burkut, otuz y›ll›k kolhoz baﬂkan›
olan F›ç› Mansur’un görevden al›nmas›yla boﬂalan görevine getirilir. Baﬂar›l›d›r ve herkes taraf›ndan sevilmektedir. F›ç› Mansur
k›skançl›k yüzünden onu devlet mal›na zarar vermekle ihbar
eder. ‹hbar as›ls›zd›r. Fakat sistem farkl› iﬂlemektedir.

Suyun Burkut yakalan›r ve hapse at›l›r. Sorgulamas› bir merasim ﬂeklinde devam eder. Suçu kabul etmesi istenir. ‹snat edilen suç, arama s›ras›nda evinde bulunan elli bin sumun rüﬂvet
olarak al›nd›¤›d›r. Halbuki Suyun Burkut’un kar›s› o¤lu Laçin’in
dü¤ünü için o paray› biriktirmiﬂtir. Ama suç sabittir, isbat› ve kabulü gerekmektedir. Az›l› haydutlar›n bulundu¤u hücreye at›l›r
önce. Fakat Suyun onlar› döver. Yöneticilerin bu plan› suya düﬂmüﬂtür. Serbest b›rak›lmas› için rüﬂvet istenir kar›s›ndan. Kar›s›
bunu kabul etmek üzeredir, fakat bu da onun suçlulu¤unu ispat
edecektir. Sonunda Suyun’u, kar›s›n› az›l› haydutlar ile birlikte
ayn› hücreye koymakla tehdit ederler. Suyun buna dayanamaz ve
eline geçirdi¤i bir demir parças›yla intihar eder.
Bu iki olay örgüsü yine Özbek yazar Nur Ali Kabul’ün Unutulan Sahiller8 roman›n› hat›rlat›r. 1988’te yaz›lan eserde hayat›n› halka hizmet etmeye adayan ve komsomolluktan komünistli¤e yükselen bir insan›n dram› anlat›l›r. Romanda bir dönem vilayet reisli¤i yapm›ﬂ bir insan›n hapishane y›llar›nda
dostlar›ndan gördü¤ü vefas›zl›¤› ve yine o dönemde Özbek toplumundaki sosyal çalkant›lar› ve bunlar›n insanlar üzerindeki
tesirlerini görmek mümkündür.
Roman, toplumu bir ur gibi saran pek çok önemli meseleye
temas etmekte ve bu olaylar›n sorumlular›n›n kimler oldu¤unu da
sorgulamaktad›r. Bir toplumda ters giden bir ﬂeyler varsa bunlar›
bir tek kiﬂiye ya da kuruma yüklemek do¤ru de¤ildir. Herkesin
elini taﬂ›n alt›na sokabilmesi gerekmektedir. Yazar da Osmanov
tipine bunu yapt›rarak topluma onu örnek bir kiﬂilik olarak sunmaktad›r. Osmanov Sosyalizmin, gerekti¤i ﬂekilde uygulanmad›¤›n› düﬂünmektedir.9 En sonunda bir dilekçeyle Gafurov’un huzuruna ç›kar. Gafurov ile tart›ﬂ›r, bu olay onun hapishane hayat›n›n baﬂlang›c› olur. Bundan sonra Osmanov kendisine isnat edi-

7 Aktaran D. Ahsen Batur (‹stanbul 1994).
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9 Nur Ali Kabul, Unutulan Sahiller, s. 48.
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len suçlar› kabul edinceye kadar hapishanede h›rs›zlar›n eﬂk›yalar›n aras›nda yat›r›l›r, türlü türlü iﬂkencelere maruz kal›r. Osmanov, büyük Özbek yazarlar›ndan Abdullah Kadiri’nin de hapiste
kendileriyle birlikte oldu¤unu belirtir. Daha sonra Kadiri hapisten
ç›kar›larak öldürülür. Bu önemli ayr›nt› sistemin ayd›nlara uygulad›¤› politikay› göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Osmanov, roman›n sonunda kalp krizinden ölür. Öldü¤ünde gözü aç›kt›r.
Bu tespitlerde dikkati çeken en önemli nokta, toplu olarak
sürgüne maruz b›rak›lan halklar bir yana b›rak›l›rsa, münferit olarak tutuklananlar, hapsedilenler ve nihayet kurﬂuna dizilenlerin
ayd›n kiﬂiler oldu¤udur. Aytmatov’un babas›, roman›ndaki kahraman› ö¤retmen Abutalip Kuttubayev, Adil Yakubo¤lu’nun babas›,
hikâye ve roman›ndaki baﬂar›l› bürokrat, yönetici Suyun Burkut,
Nur Ali Kabul’un roman kahraman› Osmanov ve onun Abdullah
Kadiri gibi Özbek ayd›n› hapishane arkadaﬂlar› hepsi de mütefekkir insanlard›r. Öyleyse ﬂöyle bir soru sorulabilir: “Sovyet rejimi
ayd›nlardan ne istiyordu veya onlar› niçin istemiyordu?” K›saca
ﬂöyle cevaplamak mümkündür: Ayd›nlar, bask›, korkutma ve y›ld›rma üzerine kurulmaya çal›ﬂ›lan rejim için en büyük tehlikedir
ve ortadan kald›r›lmal›d›rlar. Öyle de yap›l›r. Ulu orta onlar› yok
etmek mümkün de¤ildir, hepsi için geçerli bir suç bulunmas› gerekmektedir: ‘halk düﬂman› veya rejim karﬂ›t›’ olmak.
Azerbaycanl› yazar Elçin’in Ölüm Hükmü’nde isimleri geçen
ﬂah›slar hakk›nda verilen bilgilerde Viﬂinskiy için sistemin ve
rejimin adalet anlay›ﬂ›n› ve mekanizmas›n› oturtan ﬂah›s tan›m›
vard›r. Ona göre, isnat edilen suçun ispat› gerekmez. Delile bile gerek yoktur. Delil bulunmad›¤›nda ise suçlunun ne kadar
profesyonelce suçu iﬂledi¤ine kanaat getirilir. Yazar da roman›n› bu konu üzerine kurmuﬂtur.
Viﬂinski, Andrey Yanuaryeviç: (1883-1954). Bakü’de avukatt›. Menﬂevikti. Sonra Bolﬂevik oldu. 1936-1938 aras›ndaki aç›k
mahkemelerde baﬂsavc›yd›. Yagoda’y› ölüme mahkûm etti. 1939-

1949 ve 1953-1954’te D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤› yapt›. Viﬂinski ayn› zamanda Sovyet adliye (hukuk) nazariyesinin kurucusudur. Ona
göre mutlak gerçe¤e ulaﬂmak mümkün de¤ildir. Gerçek kiﬂiye
göre de¤iﬂir. bu bak›mdan zanl›n›n suçlulu¤u hakk›nda delile ihtiyaç yoktur. (Tabii tan›¤a da lüzum yoktur.) Yaln›zca komünist
seziﬂe, karaktere ve iradeye gerek vard›r. K›saca komünist hakimin ﬂaﬂmaz prensipleri ve karakteri yeterlidir. Bu yarg›lamay›
izafileﬂtiren bir görüﬂtür. Baﬂsavc›yken söyledi¤i ﬂu sözler çok
manidard›r: Hakim yoldaﬂlar, ortada hiçbir delilin bulunmamas›
san›klar›n birer casus olduklar›n› gösteren en büyük delildir. Zira kendileri o kadar ustaca bir casusluk yapm›ﬂlar ki, iﬂledikleri
suça dair ortada hiçbir delil b›rakmam›ﬂlard›r.10
Bu romanlardan farkl› bir baﬂka eser Karaçay Türklerinden
Halimat Bayramuk’un 2 Kas›m 1943 adl› roman›d›r.11 Karaçayl›lar da daha sonraki K›r›ml›lar gibi yine ayn› metotla gecenin
bir saatinde toplu olarak yük veya hayvan vagonlar›na doldurularak evlerinden yurtlar›ndan ç›kar›lm›ﬂ, pek ço¤u da yollarda
telef olmuﬂtur. 2 Kas›m 1943 iﬂte bu sürgünün roman›d›r. Ayn›
zamanda bu roman Karaçayl› ayd›n, tabip yüzbaﬂ› Gokka’n›n
dram› ve trajedisidir. On dört y›l süren sürgün s›ras›nda ailesinden hiç kimse kalmam›ﬂt›r. Kocas›n› da savaﬂta kaybetmiﬂtir.
Kaybetmedi¤i tek ﬂey ise Stalin’e olan inanc› ve sevgisidir. Bir
araﬂt›rmac› bunu ‘ayd›n›n trajedisi’ olarak yorumlad›.12 Do¤rudur. Sürgünde yaﬂananlar akla s›¤mayacak kadar ac›d›r. Fakat
yazar bunu baﬂar›l› bir ﬂekilde verir.
Elçin’in Ölüm Hükmü roman› baﬂl› baﬂ›na tutuklama, hapis ve
ölüm dolu sayfalarla örülüdür. Herkes, ama herkes yar›n›ndan en-
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diﬂelidir. Stalin’in en yak›n arkadaﬂ› olan Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parti Sekreteri Mir Cafer Ba¤›rov bile sonunda
idam edilir. Roman›n kahramanlar›ndan Hüsrev Muallim’in romanda trajik say›labilecek bir öyküsü vard›r. ‘Ziyafet’ adl› bölümde sistemdeki çarp›kl›¤› çok etkili bir ﬂekilde dile getiren bir olay
anlat›l›r. Elesger muallim, okuldan dostlar›n› bu ziyafete ça¤›r›r.
Ziyafette öncelikle Stalin’in ﬂerefine kadeh kald›r›l›r. Ard›ndan da
onun yak›n silahdaﬂ› ve talebesi Azerbaycan iﬂçilerinin babas› Mir
Cafer Ba¤›rov’un ﬂerefine kadeh kald›r›l›r. Ancak Hüsrev muallim
bu duruma nazikçe itiraz ederek ﬂöyle der: “Mir Cafer Ba¤›rov yoldaﬂ bizim rehberimizdir, düzdür. Amma niye koymursuz seherden
beri bu gözel k›z›n sa¤l›¤›na içek, bu gözel k›z› tebrik edek.”13 Bu
sözler, mecliste bulunan herkesin gelece¤ini etkiler. Beden e¤itimi
muallimi H›d›r - ki bu ﬂah›s romanda Abdül Gafarzade’nin kardeﬂidir ve t›pk› onun gibi ahlaks›z bir adamd›r - ilk f›rsatta Hüsrev
muallimi ihbar etmeye karar verir. Ancak ihbar› düﬂünen yaln›z o
de¤ildir. Elesger muallim de H›d›r’›n fikrini anlar ve ondan önce
davranarak meclisteki di¤er kiﬂileri ve tabii kendisini kurtarmak
için ondan önce ihbarda bulunur. Ancak hesap tutmaz. Mir Cafer,
Hüsrev muallim d›ﬂ›nda mecliste bulunan herkesi kurﬂuna dizdirir. O da hapse at›l›r ve y›llarca hapiste kal›r.
Hapishanenin anlat›ld›¤› “Olum, Ya Ölüm” baﬂl›kl› bölümde mahkûmlar›n durumlar› ve onlara yap›lan iﬂkenceler çok
canl› bir ﬂekilde anlat›lm›ﬂt›r. Bu bölümde Elçin hapishanedeki
mahkûmlar› anlat›rken tekrarlardan geniﬂ olarak istifade eder:
“ﬁairdi, d›ramac›yd›, dört profesördü - edebiyatﬂinas, folklorcu,
filozof ve dilci - neﬂriyat müdürüydü, mektep müdürüydü, kütüphaneciydi, redaktördü, Hüsrev muallimdi bir de baﬂka birisiydi.”14 ifadesini dört kez tekrar eder. Yazar bu sayede hapishaneye at›lan suçsuz insanlar›n, haks›z yere bir yerlere gelerek

oralar› iﬂgal eden vas›fs›z insanlar olmad›klar›n› ifade eder. Zira sistem onlar› mahkûm etmiﬂ, tek tip elbiseler giydirerek ve
hayvan muamelesi yaparak onlara bir hiç olduklar›n› ifade etmek istemiﬂtir. Yazar ise onlar›n vazifelerini özellikle zikrederek bunun böyle olmad›¤›n› anlat›r. Bir kiﬂi, Mir Cafer Ba¤›rov
hariç. Yazar bir zamanlar Stalin’in talebesi ve yoldaﬂ› olan Ba¤›rov’un görevini söylemez. Ondan “baﬂka birisi” diye bahsederek as›l hiçin o oldu¤unu ifade etmek ister.
Eser, pek çok aç›dan ele al›n›p incelenebilir. Siyasi aç›dan ele
al›n›p incelendi¤inde Azerbaycan’›n ve belki de Sovyetler Birli¤i
içinde uzun süre yaﬂam›ﬂ olan devletlerin veya halklar›n nas›l
bask› alt›nda tutuldu¤unu gözlemlemek mümkündür. Cumhuriyetler, kendi halklar› için âdeta birer ‘aç›k hapishane’ gibidir.
Türkmenistan edebiyat› örneklerinden olan Annaguli Nurmemmet’in roman› Nuh Tufan›’nda durum biraz daha farkl›d›r.15
Roman kiﬂilerinden Sehetniyaz Molla ‹slamiyet’i temsil eder. Romanda di¤er dinleri temsil eden karakterler de vard›r, fakat hapse
at›lan Sehetniyaz’d›r. Yok olmak üzere olan köylerinden ayr›lmak
istemeyen beﬂ aileden biri olan Sehetniyaz, eski mescidi onararak
aç›lmas›n› arzular. Bu fikrini hem halk hem de Parti yöneticileri ile
paylaﬂ›r. Böyle bir ﬂey rejim için kabul edilemez bir durumdur. Sehetniyaz ‘halk düﬂman›’ ilan edilerek hapse at›l›r. Allah’›n yard›m›
ile k›sa zamanda hapisten kurtulaca¤›na inanan Sehetniyaz, ancak
beﬂ y›l sonra cezas›n› tamamlayarak ç›kabilir. Yazar›n ironik üslubu ile “Sehetniyaz’›n Allah’› bile ona yard›m etmemiﬂtir.” Sehetniyaz Molla için hapishane cehennemin ta kendisidir:
“Sehetniyaz Molla ise hapse düﬂüﬂünü gerçek cehennemin
oras› oldu¤unu düﬂünüyordu. Bir keresinde namaza durdu¤unda, kendini bilmez bir delikanl›n›n yapt›klar›na dayanamay›p, Allah yoktur diye ona eziyet etti¤ini, elinden seccadesini

13 Elçin, Ölüm Hükmü, ‹stanbul 1996, s. 228.
14 Elçin, age., s. 286, 292, 295.
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alarak, Allah varsa bana kötülük yaps›n, diyerek onu tekmeledi¤ini, sonra da bu dengesizli¤e dayanamayan baﬂka delikanl›lar›n onu ölünceye kadar dövüﬂünü hat›rl›yordu. Kendi küçük
o¤lunun da hapiste öldü¤ünü, o cehennemden bu ﬂekilde kurtuldu¤unu da hat›rl›yordu.”16
Da¤c›’n›n kahraman› Sad›k Turan Alman esir kamp›ndan,
Nur Ali Kabul’un kahraman› Osmanov, Nurmemmet’in kahraman› Sehetniyaz Molla da hapishaneden bir ﬂekilde kurtulurlar.
Bayramuk’un kahraman› Gokka da on dört y›ll›k sürgünden yurduna döner. Aytmatov’un kahraman› Abutalip tutukluluk hâlinden, Yakubo¤lu’nun kahraman› Suyun Burkut hapishaneden
kurtulamazlar, intihar yolunu seçerler.
Mehmet Niyazi’nin Ölüm Daha Güzeldi roman›n›n kahraman› Tahir, Sibirya’daki hapishaneden kurtulur, ama kurtulamayanlar›n say›s› oldukça fazlad›r. Asl›nda Niyazi’nin kahramanlar›
için as›l hapishane Sovyet dönemi Azerbaycan’›d›r. Türkiye’ye
kaçarak oradan kurtulmak isterler. Genç Tahir hapishanede geçirdi¤i iﬂkencelerle dolu y›llar›n ard›ndan yak›nlar›n›n yard›m›yla kaçmay› baﬂar›r, ama arkada kalan yaral› annesini vurmak zorunda kal›r. Hürriyetin bedeli çok a¤›rd›r, o da bu bedeli ödemek
zorunda kal›r. Zira annesi yaral› vaziyette rejimin eline düﬂmek
istemez. T›pk› roman›n baﬂl›¤›nda oldu¤u gibi ölüm o ve onun
gibiler için daha güzeldir.
Görüldü¤ü gibi Sovyet döneminde yaz›lan romanlar›n pek
ço¤unda hapishane konusuna temas edilmiﬂtir. Verilen örnekler,
bu konuyu yo¤un olarak iﬂleyen eserlerden al›nm›ﬂt›r. Bunlar›n
d›ﬂ›nda da o dönemde kaleme al›nm›ﬂ roman ve hikâyelerin pek
ço¤unda bu konuya dolayl› olarak temas edilmektedir. Edebiyat
toplumun bir aynas›d›r...

Türk Bas›n›
Türk Bas›n›nda Stalin’in Ölümü
Dilek HERKMEN*

Stalin öldü; evet, iﬂte nihayet öldü!
Bir ferah duymada âlem bu ölümden ötürü!
Dübbüekber gibi bir burca gömerler san›r›m
Nâﬂ› dünyalara s›¤maz o k›z›l diktatörü!1
(Orhan Seyfi Orhon)

Stalin gibi bir liderin hastal›¤› ve ölümü tüm dünya bas›n›nda büyük yank›lar uyand›rm›ﬂ, gazetelerin manﬂetlerinde ve
köﬂe yaz›lar›nda günlerce gündem oluﬂturmuﬂtur. Stalin’in ölümü, Demokrat Parti Menderes hükûmeti dönemine rastgelmiﬂtir. Stalin’in ölümünün Türk bas›n›na nas›l yans›d›¤›n›n ele
al›nd›¤› bu çal›ﬂmada dönemin gündemdeki önemli gazete ve
dergileri incelenerek Türkiye’de haberin nas›l karﬂ›land›¤› siyasi ve sosyal aç›dan de¤erlendirilmiﬂtir. Çal›ﬂma haz›rlan›rken
tüm Türk bas›n›n› ele almak mümkün olmad›¤›ndan Cumhuriyet, Zaman, Milliyet, Akﬂam, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri ile
Akbaba ve Ayda Bir dergileri kaynak olarak al›nm›ﬂt›r.
* Dilek Herkmen, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü.
1 Orhan Seyfi Orhon, “Takvimden Yapraklar” köﬂesi, Akbaba dergisi, S.

16 age., s. 201.

53, C. 2, 19 Mart 1953, ‹stanbul s. 4.
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Stalin’e ait haberler, öncelikle koma hâlinde oldu¤unun resmî
tebli¤ler vas›tas›yla bildiriliﬂinin ard›ndan bas›nda yer almaya baﬂlam›ﬂt›r. Söylentiler, tahminler ve yorumlar›n yer ald›¤› bu haberlerin baz›lar›nda ölümün gizlendi¤i yer al›rken baz›lar›nda Stalin’den sonra ne olaca¤›na dair fikirler yürütülmüﬂ; diktatörün
ölümünün ard›ndan ise rejimin ak›beti, yerini kimin alaca¤› ve
gelenlerin siyaseti sorgulanm›ﬂt›r. Bu ve buna benzer haberlerle 4
Mart 1953’ten 11 Mart 1953’e kadar Stalin, komünizm ve Sovyet
Rusya gazetelerin gündemini oluﬂturmuﬂtur.
Türk bas›n›nda Stalin’in ölümüyle ilgili ilk haber Akﬂam ve
Zaman (akﬂam postas›) gazetelerinde “Stalin Ölmek Üzere” ve
“Stalin Öldü” baﬂl›klar› ile verilmiﬂtir.2 Bu baﬂl›k ile verilen haberlerde Stalin’in sa¤l›k durumuna dair ayr›nt›lar yer almaktad›r.
Hastal›¤›n seyri Rusya’da oldu¤u kadar tüm dünyada merak uyand›rd›¤›ndan gazetelerde diktatörün durumu “Stalin beyin kanamas›ndan muztaribtir. Sa¤ kol ve aya¤›na felç gelmiﬂtir. Kalbi gayrimuntazam çal›ﬂmaktad›r.” gibi cümlelerle ifade edilmiﬂtir. “Stalin Öldü” baﬂl›¤› ile haberi duyuran akﬂam postas› Zaman gazetesi ise bu haber metninin yan›na Stalin’in foto¤raf›n› da eklemiﬂ ve
alt›na “Ölümü ile Dünyan›n Bayram Yapt›¤› Stalin” yazm›ﬂt›r.
Stalin’in ilaçlar ve oksijenle ile hayatta kalabildi¤ini ve durumunun çok vahim oldu¤unu bildiren Akﬂam gazetesi, Sovyetler
Birli¤i’nde yay›mlanan tebli¤de yer alan aç›klamaya da yer vermiﬂtir. Tebli¤de ﬂöyle denilmektedir: “Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Sovyetler Birli¤i Bakanlar Konseyi partimizin ve milletimizin baﬂ›na büyük bir felaket geldi¤ini, Stalin yoldaﬂ›n 1 Mart gecesi Moskova’daki dairesinde bir beyin kanamas› neticesinde felce u¤rad›¤›n› esefle bildirir.” Bu haber, Sovyet Ajans›
Tass’›n yabanc› memleketler gazetelerine Rusça olarak verdi¤i
Moskova radyosu bülteninde yer alm›ﬂt›r. Akﬂam gazetesinin ver-

di¤i bilgiye göre Moskova radyosu memleket iç servisinde her sabah saat beﬂte verdi¤i bas›n özetlerini o sabah yay›mlamam›ﬂt›r.
Türkiye’de oldu¤u gibi ve di¤er tüm memleketlerde ilgi ile
takip edilen bu mühim haber, yaz›l› bas›nda köﬂe yaz›lar›nda da
geniﬂ yer bulmuﬂtur. ‹lgili haberin yorumland›¤› yaz›lar›ndan ilki “Sözün Geliﬂi” köﬂesinde “Dünyan›n En Mühim Haberi” baﬂl›¤› ile yaz›lm›ﬂt›r. ﬁevket Rado, yaz›s›nda “Stalin muhakkak ki
dünyaya gelmiﬂ diktatörlerin en meﬂhurlar›ndan biri idi.” diyerek, Stalin’in Rusya’da tanr› gibi görülmesi, insanlardan üstün bir
varl›k addedilerek kendisine tap›n›lmas› ve fikirlerine itiraz
edenlerin felaketlere u¤ramas›, kendisini dünyan›n esrarengiz
ﬂöhreti yapt›¤›ndan, yazar, bu kötü ﬂöhretin ölümünün ehemmiyetine dikkat çekmektedir.3
Hastal›k haberinin ard›ndan, Rusya halk›n›n, liderlerinin iyileﬂmesini diledi¤i gazetelerde konu edilmiﬂtir. “Rusya Halk› Dua Ediyor” baﬂl›¤› ile yer alan haberde çeﬂitli din ve mezheplere
mensup Sovyet vatandaﬂlar›n›n dinî liderlerin baﬂkanl›¤›nda kilise ve di¤er ibadet yerlerinde topland›klar› ve Stalin’in sa¤l›k durumunun düzelmesi için Allah’a yalvard›klar› belirtilmektedir.4
Bu arada rahats›zl›¤›yla dünyan›n gündemini iﬂgal eden Stalin’in hayat›na dair bilgilere Zaman (akﬂam postas›) ve Akﬂam gazetelerinde yer verilmiﬂ, Zaman gazetesinde Stalin’in hayat›n›n
tefrika hâlinde yay›mlanmas›na baﬂlanm›ﬂt›r.
5 Mart 1953 Perﬂembe günü “Mareﬂal Stalin Çok A¤›r Hasta”
manﬂeti ile haberi duyuran Hürriyet gazetesi5“1 Mart’ta Hastalanan
Stalin’in Hastal›¤›n›n Ancak Dün ‹lan Edilmesi Manidar Görülüyor” diyerek Stalin’in hastal›¤› hakk›ndaki ﬂüphelere dikkat çekmektedir. Yine bir di¤er gazetenin ayn› tarihli bask›s›nda bu ﬂüphe

2 “Stalin Öldü”, Zaman gazetesi akﬂam postas›, 4 Mart 1953, s. 1; “Stalin

4 “Rusya Halk› Dua Ediyor”, Akﬂam gazetesi, 4 Mart 1953, s. 2.
5 “Mareﬂal Stalin Çok A¤›r Hasta”, Hürriyet gazetesi, 5 Mart 1953, s. 1

Ölmek Üzere”, Akﬂam gazetesi, 4 Mart 1953, s. 1, 2.
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3 “ﬁevket Rado, “Dünyan›n En Mühim Haberi”, “Sözün Geliﬂi” köﬂesi, Ak-

ﬂam gazetesi, 4 Mart 1953, s. 2.
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“K›z›l Diktatör’ün Ölümü Halktan Gizlenmektedir. Rusya’da Bir
‹htilal Ç›kmas› Muhtemel”6 baﬂl›¤› ile dile getirilmektedir. Bu haberlerin asl›nda dünya kamuoyunun genel temayülünü ifade etti¤i
görülmektedir, çünkü Washington baﬂta olmak üzere di¤er baz› ülkelerde asl›nda Stalin’in ölmüﬂ oldu¤u fakat bu haberin halktan
gizlendi¤i kanaati hâkimdir. Haberlerin içeri¤inde Rus ‹zvestia ve
Pravda gazetelerine dayan›larak Stalin’in sa¤l›k durumu belirtilmiﬂ
ve halk›n heyecan içinde oluﬂu, gazete bayilerinin önünde kuyruk
oluﬂturduklar› ifade edilerek genel tutum de¤erlendirilmiﬂtir. Ayr›ca sekiz doktor taraf›ndan gözetim alt›nda bulundurulan Stalin’e
verilen raporda art›k yap›lacak birﬂeyin kalmad›¤› da ifade edilmiﬂtir. “Mareﬂal Stalin Ölüm Hâlinde”7 manﬂeti ile haberi veren Milliyet gazetesinde Stalin’in hastal›¤›n›n bütün dünya taraf›ndan heyecanla karﬂ›land›¤›, Rus halk›n›n derin bir sessizlik içinde oldu¤u
belirtilmiﬂtir. Haberin içeri¤inde, baz› kaynaklar›n Rus diktatörünün öldü¤ünü, bu duruma Rus halk›n›n al›ﬂt›r›lmas› için olay›n
gizli tutuldu¤unu haber verdi¤i de yer almaktad›r. Ayn› gazetenin
kapa¤›nda yer alan Stalin’e ait foto¤raf›n alt›nda “Ölümü Dünyada
Geniﬂ Akisler Uyand›ran Stalin” yaz›s› yer almaktad›r.
Cumhuriyet gazetesinde “Stalin’in Ölüm Haberi Her an Bekleniyor” baﬂl›¤› ile verilen haberde Komünist Parti Merkez Komitesi ile Sovyet hükûmeti taraf›ndan ç›kar›lm›ﬂ olan tebli¤e yer verilmiﬂtir.8 Bu ilk tebli¤de “Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli¤i Bakanlar
Heyeti partimize ve halk›m›za ac› bir felaket haberi vermek mecburiyetinde kalmakla muztariptir. 2 Mart gecesi hususi dairesinde bulunan Yoldaﬂ Stalin, yeniden bir beyin kanamas› geçirmiﬂ

ve beynin hayati ehemmiyeti haiz bulunan hücrelerini kan kaplam›ﬂt›r. Yoldaﬂ Stalin ﬂuurunu kaybetmiﬂ, sa¤ kolu ile baca¤›na
felç inmiﬂ ve dili tutulmuﬂtur. Ayr›ca kalp ve teneffüs cihazlar›nda vahim ar›zalar zuhur etmiﬂtir. Yoldaﬂ Stalinin tedavisi daimi
bir suretle Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi Merkez Komitesi ve
Sovyet hükumetinin nezareti alt›nda yürütülmektedir. Sovyetler
Birli¤i Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birli¤i Baﬂkanlar heyeti yoldaﬂ Stalinin a¤›r s›hhi
durumu dolay›s›yla bugünden itibaren s›hhat bültenleri neﬂrini
zaruri bulmuﬂtur.” denilmektedir. Hastal›¤›n seyrini ifade eder
bilgiler, di¤er gazetelerde de yer alm›ﬂt›r.9 Stalin’in durumunu
gösteren “Hasta Konuﬂam›yor, Nefes Alam›yor” ﬂeklindeki bir
di¤er baﬂl›¤›n alt›nda “Rus halk› kiliselere gidip Stalin için dua
etmeye davet olundu” haberi de yer almaktad›r.10
“Moskova Kilise ve Sinegoglar›nda Dualar Okunuyor” ifadesi ile yer bulan di¤er bir haberde ayr›nt›lara yer verilmiﬂtir.
Buna göre, bütün Moskova kiliselerinde sabaha kadar dualar
okunup mumlar yak›lm›ﬂ, ayr›ca Moskova Hahambaﬂ›n›n Yahudileri bir günlük dua ve oruca davet edilmiﬂtir. Ortodoks Kilisesi Reisi Psikopos Aleksiç de Stalin’in s›hhati ve kurtuluﬂu
için bütün Rus ortodokslar›n› kiliselerde toplanarak dua ayinleri tertip etmeye davet etmiﬂtir.11 Stalin’in hastal›¤›n›n seyrine12 ve Moskova halk›n›n bütün gece Stalin’in iyileﬂmesi için
dua etti¤ine dair bilgilere di¤er gazeteler de yer vermiﬂtir.13

6 “K›z›l Diktatör’ün Ölümü Halktan Gizlenmektedir. Rusya’da Bir ‹htilal

11 “Moskova Kilise ve Sinegoglar›nda Dualar Okunuyor”, Hürriyet gazetesi,

Ç›kmas› Muhtemel”, Zaman gazetesi akﬂam postas›, 5 Mart 1953, s. 1.
7 “Mareﬂal Stalin Ölüm Hâlinde”, Milliyet gazetesi, 5 Mart 1953, s. 1.
8 “Stalin’in Ölüm Haberi Her an Bekleniyor”, Cumhuriyet gazetesi, 5 Mart

9 “Mrl. Stalin Çok A¤›r Hasta” Hürriyet gazetesi, 5 Mart 1953, Perﬂembe, s.1.
10 “Hasta Konuﬂam›yor, Nefes Alam›yor”, Hürriyet gazetesi, 5 Mart 1953,

Perﬂembe, s. 1.
5 Mart 1953, Perﬂembe, s. 5.
12 “Stalin’in Yerine Molotof Geçiyor”, Akﬂam gazetesi, 5 Mart, 1953, s. 1.
13 “Londra’ya Göre Stalin Öldü. Halk al›ﬂt›r›lacak ve ölüm haberi sonra bil-

dirilecek.” Cumhuriyet gazetesi, 5 Mart 1953, s. 1, 6.

1953, s. 1, 6.
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Rus diktatörünün rahats›zl›¤›n›n mahiyetinin, ölüp ölmedi¤i
hakk›ndaki ﬂüphelerin ve halk›n bu olay karﬂ›s›ndaki tepkisinin de¤erlendirilmesinin yan› s›ra dikkatlerin yöneltildi¤i bir baﬂka mevzu da Stalin’in yerini kimin alaca¤›d›r. Gazeteler bu konuya yer vermekte gecikmemiﬂlerdir. 5 Mart tarihli Akﬂam gazetesinde “Stalin’in Yerine Molotof Geçiyor” baﬂl›kl› manﬂetin alt›nda “Malenkov
da Rus komünist partisi baﬂkanl›¤›n› ald›” haberi yer almaktad›r.
Dünya siyasetini ilgilendiren Stalin’in yerini kimin alaca¤›
sorusu, bir baﬂka gazetede “Stalin’in Yerine Kim Geçiyor?”14
baﬂl›kl› yaz›da incelenmiﬂtir. Haberde, Stalin’in yerine kimin gelece¤inin, en az›ndan k›sa süreli¤ine dahi olsa kimin vekalet edece¤inin merak edildi¤i belirtilmektedir. Bu mevzuda üzerinde
durulan isimler Molotov, Malenkov ve Beria’d›r. Ayr›ca idarenin
ele geçirilmesi ve paylaﬂ›lmas› hususunda birtak›m fikir ayr›l›klar› ve ihtilaflar›n olabilece¤ine de¤inilmiﬂ ve bunun dünya siyasetine yeni bir yön verebilece¤i belirtilmiﬂtir. Hürriyet gazetesinin ayn› tarihli “Molotov ve Malenkov ‹ktidar› Aralar›nda Paylaﬂt›lar” baﬂl›kl› haberinin alt›nda Molotov’un Baﬂvekil vekaletine,
Malenkov’un ise Komünist Partisi Reisli¤ine geçerek iktidar› aralar›nda paylaﬂt›klar› bildirilmektedir.15 Haber, Amerikan Haberler Ajans› Londra muhabiri taraf›ndan ‹ngiliz kaynaklar›na atfen
verilmiﬂtir. Di¤er bir gazetede haber “Malenkov-Molotov ve Beria Aras›nda Mücadele Baﬂlad›” baﬂl›¤› ile verilmiﬂ; haberin devam›nda, bu üç kiﬂi aras›ndaki sessiz post kavgas›n›n birkaç gün
içerisinde neticelenece¤i ifade edilirken, Malenkov’un son y›llarda durumunu iyiden iyiye sa¤lamlaﬂt›rd›¤› ve Stalin’in yerine
geçme ihtimalinin kuvvetli oldu¤u bildirilmiﬂtir.16 Cumhuriyet

gazetesi ise “Son Dakika Molotov ve Malenkov ‹ﬂ Baﬂ›nda” baﬂl›¤› ile, iktidar›n Malenkov ve Molotov aras›nda paylaﬂ›ld›¤›na hatta asl›nda bir süreden beri bu ikilinin iﬂleri yürüttü¤ü söylentisine dikkat çekmiﬂtir.17 Rus siyasetinde herhangi bir de¤iﬂikli¤in
beklenmedi¤i de haberlerde ifade edilmiﬂtir.18
“Stalin’in Vasiyetnamesi” baﬂl›kl› haber, bir bak›ma bu bekleyiﬂe bir çözüm niteli¤indedir. Evening News gazetesinde yer alan bir
habere göre Stalin’in bir müddet önce ölümünü düﬂünerek bir vasiyetname haz›rlad›¤› ve buna göre Komünist Partisi ile Sovyet devleti mekanizmas›nda elinde tuttu¤u en yüksek yetkilerin Malenkof
ile Molotof aras›nda bölünmesini vasiyet etti¤i bildirilmektedir.19
Dünya, Rus siyaseti ile ilgili endiﬂe yaﬂarken Moskova’da
beklenmeyen bu durum karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nl›k hâkimdir. Nitekim
bu mevzu hakk›nda, yirmi y›l önce Rusyadan gelen Türklerle röportaj yap›larak Stalin’den sonra kimin gelece¤ini öngördükleri
sorulmuﬂ ve bu soruya “Orada böyle bir meseleyi düﬂünmek imkâns›zd›. Zira yap›lan telkin Stalin’in asla ölmeyece¤i yolundayd›.” cevab› al›nm›ﬂt›r.20 Asla ölmeyece¤i düﬂünülen Rus liderinin
ölüm karﬂ›s›ndaki savunmas›zl›¤› asl›nda bir bak›ma Rusya’daki
ﬂaﬂk›nl›¤› ortaya koymaktad›r.
“Moskova’da Dün Sabahki Durum” alt baﬂl›kl› yaz› da yine
Rusya’da halk›n genel durumunu dile getirmektedir. Moskova
radyosu taraf›ndan aral›ks›z olarak yay›mlanan haber neticesinde, halk›n gazetelerin idarehaneleri önünde toplanmaya
baﬂlad›¤›21 bu haberde yer alm›ﬂt›r.

14 “Stalin’in Yerine Kim Geçiyor?”, Zaman gazetesi akﬂam postas›, 5 Mart

1953, s. 4.
15 “Molotov ve Malenkov ‹ktidar› Aralar›nda Paylaﬂt›lar”, 5 Mart 1953 Per-

17 “Son Dakika Molotov ve Malenkov ‹ﬂ Baﬂ›nda”, Cumhuriyet gazetesi, 5

Mart 1953, s. 1, 6.
18 “Ankara ve ‹stanbul’daki Tefsirler”, Hürriyet gazetesi, 5 Mart 1953, s. 1.
19 “Stalin’in Ölmesi Bekleniyor”, 5 Mart 1953, Hürriyet gazetesi, s. 5.
20 “K›z›l Cehennemdem ‹stanbula Kaçan Rusyal› Türkler Neler Söylüyor-

lar?”, Cumhuriyet gazetesi, 5 Mart 1953, s. 6.

ﬂembe, s. 1.
16 “Malenkov-Molotov ve Beria Aras›nda Mücadele Baﬂlad›”, Milliyet gaze-

tesi, 5 Mart Perﬂembe, s. 1

21 “Moskova’da Dün Sabahki Durum”, Hürriyet gazetesi, 5 Mart 1953, Per-

ﬂembe, s. 5.
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Sovyet Rusya halk›n› oldu¤u kadar dünyay› da endiﬂe içinde
b›rakan bu bekleyiﬂ s›ras›nda, olaylar› Moskova’dan bildirildi¤i
kadar› ile takip edebilen di¤er ülkelere ait yaz›l› bas›nda çeﬂitli
haberler yer almaktad›r. Bunlardan biri olan “Washington’a Göre Stalin Koma Hâlinde” baﬂl›kl› yaz›da Stalin’in ölmüﬂ olma ihtimaline dikkat çekilmiﬂ, ayr›ca bir ‹ngiliz doktorunun Stalin’in
48 saatten fazla hayatta kalamayaca¤›n› dair aç›klamalar›na yer
verilmiﬂtir.22 “Amerika’da Stalin’in Öldü¤ü Kanaati Hakim” baﬂl›kl› yaz›da da Amerikan siyasi mütehass›slar›n›n, son sa¤l›k bülteninin yirmi saat önce neﬂredilmesine dayanarak Stalin’in öldü¤ü kanaatinde oldu¤una de¤inilmektedir.23
Daha rahat ifadelerin yer ald›¤› köﬂe yaz›lar›nda ise Rus
diktatör sert bir ﬂekilde de¤erlendirilmektedir. Hükmet Bil,
“Düﬂünceler” köﬂesinde kaleme ald›¤› yaz›s›nda Stalin’in ölümünü bir müjde olarak de¤erlendirirken, k›z›l diktatörden sonra gelenlerin onun yerini paylaﬂmalar›ndan korktu¤unu da ifade eder. Fakat k›m›ldanmalar, baﬂ kald›rmalar olabilece¤ine,
böylece boyunduruk alt›ndaki milletlerden hür devletler do¤aca¤›na iﬂaret eden yazar, dünyan›n bir beladan kurtularak derin
bir nefes alaca¤›n› ifade etmekten de çekinmez.24
Di¤er bir gazetedeki köﬂe yaz›s›nda daha coﬂkulu bir sevinç
ifadesi vard›r. “Stalin Öldü Yaﬂas›n Hürriyet” baﬂl›¤› ile, Stalin’in
ölüm haberine sevinç ç›¤l›klar› at›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.25
Milliyet gazetesinde yer alan bir köﬂe yaz›s›nda ise Stalin
farkl› bir ﬂekilde ele al›narak de¤erlendirilmiﬂtir. “Stalin’in Hit-

ler’e benzeyen Taraflar›” baﬂl›kl› yaz›da tarihe damgalar›n› vuran iki lider: Stalin ve Hitler’in ortak yönleri de¤erlendirilmiﬂtir. “ﬁeytani dahili düﬂmanlar”›n yokedilmesi propogandalar›
Stalin ve Hitler’in ortak hareket planlar› olarak gösterilerek
benzer icraatlar›na iﬂaret edilmiﬂtir.26
Halk›n Stalin’in ölümünü sevinçle karﬂ›lad›¤› sokak röportajlar›nda da görülmektedir. Kiﬂisel yorumlar›n yer ald›¤› bu yaz›da
“O Öldü dünya kurtuldu.” diyen bir kiﬂinin yan›nda, Musevi bir
Türk vatandaﬂ›n›n “Yahudilere zulmetti¤i için Musevilerin h›ﬂm›na u¤rad›.” dedi¤i ve “Tanr›ya bin ﬂükür olsun.” duas›n› da ekledi¤i kaydedilmiﬂtir. Türk vatandaﬂ› olan Rus kar› koca ise Malenkov’un ondan daha da kötü olaca¤› yorumunu yapmaktad›rlar.27
Halk›n ifadelerine yer veren bir baﬂka gazete “K›z›l Cehennemdem ‹stanbul’a Kaçan Rusyal› Türkler Neler Söylüyorlar?”
baﬂl›kl› haberle Türkiye’ye yerleﬂen Rusyal› Türklerin sözlerini
aktarmaktad›r. Stalin’in yerine gelecek kiﬂinin politikay› de¤iﬂtirip de¤iﬂtirmeyece¤i hakk›ndaki düﬂünceleri sorulan bu kimseler “Hiçbir ﬂef Rusya’daki vahﬂet politikas›n› de¤iﬂtiremez.
Zira zulüm alt›nda inleyen halk›n biraz serbesti bulunca evvela kendilerini mahvedeceklerini bilirler.” yan›t› ile muhtemelen Rusya’daki yayg›n kanaati dile getirmektedirler. Bu cevab›n, Rusya’daki halk›n Stalin’in ölümü karﬂ›s›ndaki büyük
üzüntüsü ile de çeliﬂti¤i de aç›kt›r.28
Hiç ölmeyece¤i düﬂünülen Lenin gibi Stalin de dünyaya
gözlerini kapamaktad›r. “Stalinden Sonra Kim?” isimli makalede, bu iki ünlü liderin, Lenin ve Stalin’in ölümleri karﬂ›laﬂt›r›-

22 “Washington’a Göre Stalin Koma Hâlinde”, Hürriyet gazetesi, 5 Mart

1953, s. 5.
23 “Amerika’da Stalin’in Öldü¤ü Kanaati Hakim”, Akﬂam gazetesi, 5 Mart

1953, s. 1.
24 Hikmet Bil,“Stalin’in Ölümü”, “Düﬂünceler” köﬂesi, Hürriyet gazetesi, 5
Mart 1953, s. 2.
25 H., “Stalin Öldü Yaﬂas›n Hürriyet”, “Kula¤›m›za Gelenler” köﬂesi, Hürriyet gazetesi, 5 Mart 1953, s. 5.
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26 “Stalin’in Hitler’e banzeyen Taraflar›”, “Günün Meseleleri” köﬂesi, Milli-

yet gazetesi, 5 Mart 1953.
27 Ümit Deniz, “Stalin Öldü”, “Röportaj” köﬂesi, Milliyet gazetesi, 5 Mart

1953, s. 6.
28 “K›z›l Cehennemdem ‹stanbul’a Kaçan Rusyal› Türkler Neler Söylüyor-

lar?”, Cumhuriyet gazetesi, 5 Mart 1953, s. 1, 6.
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larak iki diktatörün hayattan ayr›l›ﬂlar›n›n ortak noktalar›na
de¤inilmektedir. Lenin’den tam otuz dokuz sene sonra Stalin de
felç geçirmektedir. Stalin’in kendisinden sonraki lideri iﬂaret
edecek bir vasiyetname yazd›¤› henüz söylentiler d›ﬂ›nda net
olarak bilinmemektedir. Fakat Lenin, rahats›zl›¤› dolay›s›yla
yazd›¤› vasiyetnamede Stalin’in mühim vazifelere getirilmesinin sak›ncal› oldu¤una iﬂaret ederek yerine Troçky’yi önermiﬂtir. Bu konuya iliﬂkin “Stalin rakiplerini teker teker temizleyerek Kremlin’deki tahta yerleﬂecekti.” diyen Ömer Sami Coﬂar
yaz›s›nda, Stalin’in iktidar› ele geçiriﬂine ve 1924’ten 1936’ya
kadar olan kanl› devreye de de¤inmektedir.29
Yazarlar›n yorumlar›n›n yer buldu¤u bu yaz›larda elbette
Sovyet liderinin hayat› da ele al›nm›ﬂt›r. “Sovyet Rusya Lideri
Mareﬂal Stalin Kimdi?” baﬂl›¤› alt›nda, as›l ad› Jozef Cugaﬂvili
olan Stalin’in Tiflis civar›nda yaﬂayan mütevazi bir Gürcü çiftçi
ailesinin çocu¤u oldu¤u, 17 yaﬂ›nda ilahiyat fakültesinden kovulup hayat›n› bir müddet tüccar defteri tutarak kazand›¤› bilgileri
yer almaktad›r. ‹htilal hareketlerine kar›ﬂt›¤› ve ink›lapç› oldu¤u
için birçok defalar tevkif ve hapsedildi¤i, Lenin’in vefat›ndan
sonra kendi siyasetine aleyhtarl›k edenleri bertaraf ederek Sovyetlerin hakiki ﬂefi hâline geldi¤i de burada ifade edilmiﬂtir.30
Bask› rejiminin lideri Stalin “Korkutan ve Korkan Mabud”
baﬂl›kl› yaz›da da farkl› bir ﬂekilde ele al›nm›ﬂt›r. Stalin’in ölüm
haberinin Türkiye’de alelade bir olay olarak karﬂ›land›¤›n› belirten yazar “II. Dünya harbi içinde ve harbden sonra Stalin’in emri ile yap›lan Rus tehditleri Türk milleti taraf›ndan nas›l lakayd
karﬂ›lanm›ﬂsa diktatörün ölüm haberi de ayn› ﬂekilde karﬂ›lan›yordu. Avrupa’da ve Asya’da 750 milyon insan› titreten bu müt-

hiﬂ adam hayat›nda Türkleri korkutamad›¤› gibi ölüm haberi de
hiçbir heyecan uyand›ramam›ﬂt›.” demektedir. Bir çocu¤un
“Stalin’in öldü¤ünü yaz›yor” diye ba¤›rarak elindeki gazeteleri
satmaya çal›ﬂt›¤›na tan›k olan yazar, bir gemi tayfas›n›n bu çocu¤a “Stalin Ölmez! Stalin Öldü diye ba¤›rma Stalin Geberdi diye ba¤›r.” ﬂeklindeki müdahalesini de izlenimlerine eklemektedir. Yorumlar›na “1936’da Sovyet Rusyaya gitti¤im zaman, halk›n Stalin’e bir mabud gibi tapt›¤›n› fakat bu sevginin onun yaratt›¤› müthiﬂ korkudan ileri geldi¤ini anlam›ﬂt›m. Herkes Stalin’den titriyor o da kendisine tapan halktan fena hâlde korkuyordu.” cümleleri ile devam eden Coﬂar, Rusya halk› ve Stalin
hakk›ndaki ﬂahsi gözlemlerini dile getirmiﬂtir.31
6 Mart 1953 tarihli gazetelerde Stalin’in ölüm haberi duyurulmaktad›r. “Mareﬂal Stalin Dün Gece Öldü” manﬂetini veren Cumhuriyet gazetesi, haberin alt›nda Stalin’in 21 yaﬂ›ndan 73 yaﬂ›na kadar olan foto¤raflar›na yer vermiﬂtir.32 Haberde, ölümü duyuran
resmî tebli¤den edinilen bilgiye dayanarak Stalin’in kurtar›lamad›¤›, Moskova saati ile 21.50’de öldü¤ü ve Moskova radyosunun bu
duyurudan sonra yay›na ara verdi¤i bildirilmektedir. Ayn› tarihli
baﬂka bir gazete, haberi manﬂette, büyük karekterlerle yaz›lm›ﬂ
“Stalin Öldü” baﬂl›¤› ile vermiﬂtir. “Kremlin’in sabaha karﬂ› verdi¤i tebli¤de Stalin’in Moskova saatiyle 21.50’de öldü¤ü bildirildi.”
ﬂeklinde baﬂlayan haberinin devam›nda, Moskova’n›n ölümü yedi
saat sonra aç›klamas›n›n ﬂüphe uyand›r›c› bulundu¤u bildirilmektedir. Ayr›ca gazetede Stalin’in ölüm döﬂe¤indeki hayalî resmi yer
almaktad›r. Londra bas›n›na atfen verilen haber, bir baﬂka gazeteye “Stalin Kabusu Bütün Dünyadan Art›k Silinmiﬂtir! K›z›l Diktatör Nihayet Dün Gece 21.50’de Öldü” baﬂl›¤› ile yer alm›ﬂt›r.33

29 Ömer Sami Coﬂar, “Stalin’den Sonra Kim?”, Cumhuriyet gazetesi, 5 Mart

1953, s. 2.
30 “Sovyet Rusya Lideri Mareﬂal Stalin Kimdi?”, Akﬂam gazetesi, 5 Mart

31 “Kokutan ve Korkan Mabud”, “Hem Nal›na Hem M›h›na” köﬂesi, Cum-

huriyet gazetesi, 5 Mart 1953, s. 2.
32 “Stalin Dün Gece Öldü”, Cumhuriyet gazetesi, 6 Mart 1953, s. 1.
33 “Stalin Kabusu Bütün Dünyadan Art›k Silinmiﬂtir! K›z›k Diktatör Niha-

yet Dün Gece 21.50’de Öldü”, Zaman gazetesi, 6 Mart 1953, s. 1.

1953.
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Stalin’in hastal›¤›, hastal›¤›n ayr›nt›lar›, ölümü ve bununla ilgili birtak›m söylentilere yer veren gazetelerin gündemini bir yandan
da bundan sonra ne olaca¤› hakk›ndaki yorumlar, endiﬂeler ve tahminler teﬂkil etmektedir. Nitekim baz› haberlerde, demirperde gerisindeki devletlerde bir kargaﬂa beklentisi oldu¤u belirtilmekte,
peyk devletlerde haberin endiﬂe ile takip edildi¤ine ve yerine gelecek kiﬂinin idaresi hakk›nda endiﬂe duyuldu¤una hatta çok daha
kanl› bir dönemin baﬂlayaca¤›ndan korkuldu¤una da yer verilmektedir. Haberin kayna¤› olarak gösterilen Londra gazetesindeki yorumda, peyk memleketlerin iktisadi aç›dan sömürülmesinin daha
da artaca¤› yaz›lm›ﬂt›r. Haberde, Çekoslovakya’n›n ve Rusya’ya sanayi malzemesi sevk eden di¤er peyk memleketlerin tedirgin olduklar› ayr›ca Rusya’n›n talimat› ile sessiz kald›klar› belirtilmiﬂtir.
Londra gazetesinde, Stalin’in ölümünün tüm peyk memleketler
için hay›r getirmeyece¤i fikri hâkimdir, zira peykler için daha karanl›k günlerin gelece¤i, hatta bu ülkelerin do¤rudan do¤ruya Rusya’ya iltihak edebilece¤i yorumu da bulunmaktad›r.34
Stalin’in yerini kimin dolduraca¤› hususundaki tedirgin bekleyiﬂ hakk›nda da bas›n›n baz› yorumlar› vard›r. “Stalin’in Halefi
Malenkov” baﬂl›kl› yaz› ile Malenkov’un siyasi geçmiﬂine de¤inilerek Stalin’in sad›k bir adam› oldu¤u vurgulanmaktad›r. Ayr›ca
yaz›n›n yer ald›¤› köﬂede bu sadakati ifade eden bir resme de yer
verilmektedir.35 “Stalin Koma Hâlinde Son Saatlerini Yaﬂ›yor”
baﬂl›¤› ile henüz ölümü duyurmayan Milliyet gazetesinin gündeminde de “Malenkov ile Molotov ‹ktidar› Paylaﬂ›yorlar” baﬂl›¤›
yer almakta ve “Post mücadelesi ﬂiddetle devam ediyor.” ﬂeklindeki aç›klama ile Sovyet Rusya’daki bu önemli çekiﬂmeye dikkat
çekilmektedir. Haberin devam›nda Stalin’in koma hâlinde olma-

s›n›n çabuk yay›lma nedeni olarak bu anlaﬂmazl›k gösterilmekte-

34 “Stalin Kabusu Bütün Dünyadan Art›k Silinmiﬂtir! K›z›l Diktatör Niha-

yet Dün Gece 21.50’de Öldü”, Zaman gazetesi, 6 Mart 1953, s. 1.
35 M. Kenan Kan, “Günün Mevzular›” köﬂesi, “Stalin’in Halefi Malenkov”,

Cumhuriyet gazetesi, 6 Mart 1953, s. 2.
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dir.36 Haberin içeri¤inde, Molotov ve Malenkov aras›ndaki çekiﬂmeye yer verilirken, Molotov’un baﬂvekaleti, Malenkov’un parti
sekreterli¤ini ald›¤› da bildirilmektedir.37 Akﬂam gazetesinin
manﬂetindeki “Moskova’da Bu Sabahki Matem Manzaras›” baﬂl›kl› yaz›da ise Stalin’in ölüm ilan› üzerine tüm binalara siyah tüllü bayraklar›n çekildi¤i belirtilmiﬂtir.38
Yeni Sovyet yöneticisinin kim olaca¤› mevzuunun Amerika
Birleﬂik Devletleri siyasi gündeminde önem arz etti¤i ve dünyan›n da Amerika Birleﬂik Devletleri baﬂkan›n›n bu konuda a¤z›ndan ç›kacaklar› dikkatle izledi¤i gazete baﬂl›klar›ndan anlaﬂ›lmaktad›r.39 Nitekim “Eisenhower Stalin’in Halefi ile de Görüﬂme¤e Haz›r” baﬂl›kl› haberde Eisenhower’›n Stalin’in ölümünden
sonra meydana gelebilecekleri yak›n›ndakiler ile tart›ﬂt›¤› ve parolalar›n›n “uyan›k olmak” oldu¤u belirtilmiﬂtir.40 “Eisenhower
Yeni Sovyet Diktatörü ile Görüﬂecek” baﬂl›¤› ile habere yer veren
bir baﬂka gazete de, Esisenhower’›n Bat› dünyas›nda bar›ﬂ› destekledi¤i ve yeni Sovyet lideri ile görüﬂmeye haz›r oldu¤u yolundaki söylemini gündemine alm›ﬂt›r.41
Sovyet Rusya’daki bu bekleyiﬂ ve haz›rl›klar sürerken “Ankara’da Rus Sefaretinde Stalin için Dua” baﬂl›¤› alt›nda Anka36 “Malenkov ile Molotov ‹ktidar› Paylaﬂ›yorlar”, Milliyet gazetesi, 6 Mart

1953, s. 1, 7.
37 “Molotov ve Malenkov ‹ktidar› Paylaﬂ›yor”, Milliyet gazetesi, 6 Mart

1953, s. 1, 7.
38 “Rusya Halk› Dua Ediyor”, Akﬂam gazetesi, 6 Mart 1953, s. 1, 2.
39 “Eisenhower Stalin’in Halefi ile Görüﬂmeyi Arzu Ediyor”, Milliyet gaze-

tesi, 6 Mart 1953, s. 1, 7.
40 “Eisenhower Stalin’in Halefi ile de Görüﬂme¤e Haz›r”, Cumhuriyet gaze-

tesi, 6 Mart 1953, s. 1, 7.
41 “Eisenhower Yeni Sovyet Diktatörü ile Görüﬂecek”, Hürriyet gazetesi, 6

Mart 1953, s. 1.
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ra’da sefarethane papaz› baﬂkanl›¤›nda, Stalin’in iyileﬂmesi
için, tüm sefarethane çal›ﬂanlar›n›n kat›ld›¤› bir dua meresiminin düzenlendi¤i bildirilmektedir.42 Ölüm haberinin öncesinde haz›rlanan bu haberlerde ayr›ca doktorlar›n Stalin’i kurtarma çabalar›na da yer verilmiﬂtir.43
Stalin’in ölümcül hastal›¤›n›n seyri Türkiye’de büyük bir dikkatle takip edilmiﬂtir. Stalin’in ölüm haberinin duyurulmas›ndan
önce haz›rland›¤› anlaﬂ›lan haberlerde Türkiye’deki alaka aç›kça
görülmektedir. “Stalin’in Hastal›¤› ve Doktorlar›m›z›n Fikri” baﬂl›kl› yaz›da, Türk doktorlar›n›n Rusya taraf›ndan yay›mlanan
tebli¤ler uyar›nca, hastan›n durumu ve ak›beti hakk›ndaki yorumlar› verilmiﬂtir. Stalin’in k›sa bir süre sonra ölece¤i yolunda
yap›lan bu yorumlar›n Ord. Prof. Ekrem ﬁerif Egeli, Ord. Prof.
Fahri Arel, Prof. Muzaffer ﬁevki Yener gibi dönemin tan›nm›ﬂ ve
alan›nda uzman kiﬂilere ait olmas› konuya gösterilen hassasiyeti
belirtmektedir.44 Yine gazetelerde yer alan haberlerde Stalin’in
sa¤l›k durumu ile ilgili ayr›nt›lar dâhilinde, hastan›n oksijen verilerek yaﬂat›ld›¤›, ölümünün birkaç saat içinde gerçekleﬂece¤inin tahmin edildi¤i ifade edilirken45 Sovyet Rusya d›ﬂ›ndaki siyasi ve askerî temsilcilerin acilen geri ça¤r›ld›klar›, Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu toplant›s› nedeniyle NewYork’ta bulunan
Sovyet D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› Vichinsky ve peyk memleketlerdeki temsilcilerin Kremlin’e beklendikleri belirtilmiﬂtir.46

Öte yandan ölümü Moskova taraf›ndan aç›klanan Stalin hakk›nda, Türk bas›n›ndaki yorumlar devam etmektedir. “‹lahi Adalet” baﬂl›¤› ile kaleme al›nan bir makalede art›k hayatta olmayan
Stalin, “Evvela Rusya’n›n sonra da dünyan›n baﬂ›na bela kesilen
Stalin 20. asr›n en meﬂhur ve en melun simas› olmuﬂtur.” cümlesi
ile ifade edilmektedir. Ard›ndan Rusya’da binlerce kiliseyi y›kt›rd›¤›n› hat›rlatan yazar, ﬂimdi Ortodoks patri¤inin halk› kiliselerde
Stalin için dua etmeye ça¤›rmas› ile ilgili “Onun cennete mi yoksa
cehenneme mi gitmesi için yap›ld›¤›n› bilmedi¤imiz bu dualar›n
mazhar kabul olaca¤› ve dünyan›n onun ﬂerrinden kurtulaca¤›
muhakkakt›r.” yorumunu yapmaktad›r. “Otuz y›ldan beri gittikçe
artan ﬂöhret ve mel’aneti ile medeniyet ve insanl›k tarihinde k›z›l
bir leke teﬂkil eden ve en yak›n yoldaﬂlar›ndan baﬂlayarak milyonlarca insan›n kan›n› döken bu zalim, yay›mlanan doktor raporlar›na göre beyin hücrelerinin kana bo¤ulmas› üzerine azraille karﬂ›
karﬂ›ya gelmiﬂ bulunuyor. Kanl› adam›n beynini kanlar içinde b›rakan felç ‘‹lahi Adalet’in geçmiﬂ de olsa tecellisidir.” diyerek de
Stalin’in ölümünü farkl› bir bak›ﬂla de¤erlendirmektedir.47
Stalin’in ölümü hakk›nda bir baﬂka yorum da Hüseyin Cahit Yalç›n’›n kalemindendir. 6 Mart 1953 tarihli Akﬂam gazetesinde, “Stalin ve Sonras›” baﬂl›¤› alt›nda H. Cahit Yalç›n’›n 5
Mart 1953 tarihli Ulus gazetesinde yer alan yaz›s›na yer verilmektedir. “Dün sabah radyo haberleri Stalin’in bir beyin kanamas› yüzünden buhran geçirdi¤ini dünyaya ilan edince Stalin
öldü, yaﬂas›n Stalin kelimeleri kendi kendili¤inden a¤z›m›zdan
f›rlad›.” diyen yazar Stalin’den sonraki Rus idaresi ve politikas›
hakk›nda yorumlar›n› ifade etmektedir.48

42 “Ankara’da Rus Sefaretinde Stalin için Dua”, Cumhuriyet gazetesi, 6 Mart

1953, s. 7.
43 “Doktorlar Son Dakikaya Kadar Stalin’i Kurtarma¤a Çal›ﬂt›lar”, Hürriyet

gazetesi, 6 Mart 1953, s. 1, 6.
44 K. Kip, “Stalin’in Hastal›¤› ve Doktorlar›m›z›n Fikri”, Cumhuriyet gazete-

si, 6 Mart 1953, s. 1, 7.
45 “Stalin Koma Hâlinde Son Saatlerini Yaﬂ›yor”, Milliyet gazetesi 6 Mart

1953, s. 1, 7.

47 “‹lahi Adalet”, “Hem Nal›na Hem M›h›na” köﬂesi, Cumhuriyet gazetesi, 6

Mart 1953, s. 2.

46 “Bütün Rus Büyükleri Moskova’ya Ça¤r›ld›”, Cumhuriyet gazetesi, 6 Mart

1953, s. 1, 7.

48 “Stalin ve Sonras›”, Akﬂam gazetesi, 6 Mart 1953, s. 2. (Haber 5 Mart

1953 Ulus gazetesinden al›nm›ﬂ.)
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7 Mart 1953’te gazetelerin manﬂetlerinde art›k Rusya’daki
siyasetin gelece¤ine iliﬂkin haberler yer almaktad›r. “Stalin’in

ra Divan› Reisli¤ine, General Bulganin Millî Müdafaa Vekilli¤ine getirilmiﬂtir. Ayr›ca yak›nda daha baﬂka de¤iﬂikliklerin ilan
edilece¤inin de beklendi¤i bildirilmektedir.54
Diktatörün ölüm haberinin Türkiye’de meydana getirdi¤i hareketlilik, “Türkiye’deki Sovyet ve Peyk Temsilcilikler Matemde”
baﬂl›¤› alt›nda, Romen, Bulgar, Çek, Macar ve Polonya baﬂkonsolosluklar›n›n matem dolay›s›yla bayraklar›n› yar›ya indirdikleri
ve Rus Baﬂkonsolosunun ‹stiklal Caddesindeki Sefarethanede
peyk memleketler temsilcilerini kabul etti¤i ﬂeklindeki ayr›nt›larda görülmektedir.55 Ayr›ca Vali ve Belediye Reisi Ord. Prof.
Gökay’›n da sefarethaneye giderek ﬂehir nam›na taziyelerini bildirdi¤i kaydedilmiﬂtir.56 Ankara’daki durumun izah› hususunda
da, hükûmetimiz ad›na Tevfik Kaz›m Kemahl›’n›n büyükelçiye
baﬂsa¤l›¤› dileklerini bildirdi¤i iletilmektedir. Ayr›ca haberde Yugoslavya, ‹srail, Çin ve Bat› Almanya nam›na kimsenin taziyede
bulunmad›¤› da yer almaktad›r.57 ‹zmir’de ise olay›n karﬂ›lan›ﬂ›
daha farkl›d›r. ‹lgi çekici baﬂl›k “‹zmir’de Alman Gemicileri ﬁenlik Yapt›lar” ﬂeklindedir. Bu haberde, ‹zmir’de limanda bulunan
Federal Almanya hükûmetine ait birkaç gemi mürettebat›n›n ‹zmir’in cadde ve sokaklar›nda ﬂenlikler düzenledi¤i, ellerinde votka ﬂiﬂeleri ile “Stalin geberdi” diye ba¤›rd›¤› konu edilmiﬂtir. Stalin’in ölümüne çok fazla sevinen Alman gemicilerin, gemilerini
flama ve bayraklarla süsledikleri de eklenmiﬂtir.58

Yerine Malenkov Geçti”49, “Yeni Rus Diktatörü Malenkov Oldu” baﬂl›klar› ile yer alan haberler, art›k gündemin yeni idarecinin kim olaca¤› konusu ile meﬂgul oldu¤unu göstermektedir.50 “K›z›l Diktatörün Ölümü Bütün Dünyada Heyecanla Karﬂ›land›”51 baﬂl›¤› ile haberi farkl› bir yorumla veren di¤er bir gazete, Moskova halk›n›n Stalin’in naaﬂ› önünde tazimde bulundu¤unu da eklemektedir.
Bundan sonra dünya siyaseti ve bar›ﬂ› için önemli olan, yeni Sovyet liderinin kim olaca¤›d›r.52 Londra, Newyork, Paris
radyolar› ile Nafen Ajans›ndan özetle haz›rland›¤› belirtilen haberlerde, Beria, Molotov, Bulganin, Kaganoviç, Varoﬂilov, ﬁivernik, Viﬂinski ve Malik’in çeﬂitli görevlere getirildikleri ve Malenkov yerine Molotov’un baﬂa geçece¤inin daha kuvvetli bir ihtimal olarak görüldü¤ü belirtilmiﬂtir. Yine bu haberin “Yak›n ve
Orta Do¤u Siyaseti” alt baﬂl›¤›n›n içeri¤inde, Sovyet Rusya’n›n
Orta Do¤u’nun petrol bölgelerine karﬂ› alakas›n› azaltmayaca¤›,
d›ﬂ siyaset mevzuunda Kremlin’dekiler aras›nda ihtilaflar oldu¤u kaydedilmiﬂtir.53 Cumhuriyet gazetesinin “Stalin’in yerine
Malenkov Baﬂvekilli¤e Getirildi” haberinde ise ad› geçen di¤er
kiﬂilerin görevleri de aç›klanm›ﬂt›r. Buna göre, Beria, Dahiliye
Vekilli¤ine, Molotov Hariciye Vekilli¤ine, Voroﬂilov Yüksek ﬁu49 “Stalin’in Yerine Malenkov Geçti”, Cumhuriyet gazetesi, 7 Mart 1953, s.1.
50 “Yeni Rus Diktatörü Malenkov Oldu”, Zaman gazetesi akﬂam postas›, 7

Mart 1953, s. 1.

54 “Stalin’in Yerine Malenkov Baﬂvekilli¤e Getirildi”, Cumhuriyet gazetesi, 7

Mart 1953, s. 1.
55 “Yeni Rus Diktatörü Malenkov Oldu”, Zaman gazetesi akﬂam postas›, 7

Mart 1953, s. 1, 4.

51 “K›z›l diktatörün Ölümü Bütün Dünyada Heyecanla Karﬂ›land› Malen-

kov Stalin’in Yerine Getirildi”, Milliyet gazetesi, 7 Mart 1953, s. 1.
52 “Rus ‹daresinde Mühim De¤iﬂiklikler Oldu”, Hürriyet gazetesi, 7 Mart

1953, s. 1.

56 “Türkiye’deki Sovyet ve Peyk Temsilcilikler Matemde”, Hürriyet gazete-

si, 7 Mart 1953, s. 1, 5.
57 “Türkiye’deki Sovyet ve Peyk Temsilcilikler Matemde”, Hürriyet gazete-

si, 7 Mart 1953, s. 1, 5.

53 “Yeni Rus Diktatörü Malenkov Oldu”, Zaman gazetesi akﬂam postas›, 7

58 “Türkiye’deki Sovyet ve Peyk Temsilcilikler Matemde”, “‹zmir’de Alman

Gemicileri ﬁenlik Yapt›lar”, Hürriyet gazetesi, 7 Mart 1953, s. 1, 5.

Mart 1953, s. 1, 4.
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Moskova’dan gelen haberlerde ise, Sovyetler birli¤inin baﬂtan
baﬂa mateme bo¤uldu¤u, en küçük köylere var›ncaya dek her yerdeki hükûmet ve iﬂçi birliklerinin matem alameti olarak bayraklar›n› yar›ya indirdikleri, resmî dairelerde ve evlerde Stalin’in resminin siyah tüller ile çevrelenerek as›ld›¤› ve ülke dâhilinde kilise ve
sinegoglarda matem dualar› okundu¤u bildirilmektedir.59
Son nefesini verirken baﬂ›nda o¤lunun, k›z›n›n ve politbüro üyelerinin bulundu¤u bildirilen Stalin’in,60 cenazesine iliﬂkin haberler de bas›nda yer almaya baﬂlam›ﬂt›r. “Cenaze Merasimi ‹çin Haz›rl›klar” haberinde binlerce kiﬂiden oluﬂan s›ralar
hâlindeki halk›n Stalin’in tabutunun önünden geçmeye baﬂlad›¤›, Stalin’in tabutu aç›k oldu¤undan yüzünü görenlerin yürüyüﬂlerinin yavaﬂlad›¤› ve salondan ç›kan halk›n derin bir sessizli¤e büründü¤ü bildirilmektedir.61 “Katafalk Sütunlu Saraya
Kald›r›ld›” baﬂl›kl› yaz›da ise Stalin’in naaﬂ›n›n Kremlin’den al›n›p K›z›l Meydan’da bekleyen halk aras›ndan geçirilerek Sütunlu Saray’a naklediliﬂi anlat›lm›ﬂt›r.62
Bunlar›n yan› s›ra, Sovyet Rusya s›radan olmayan bu ölüm
karﬂ›s›nda tedirgindir. Rus askerlerinden oluﬂan birçok K›z›l Ordu birliklerinin Türkistan, Ukrayna ve Kafkasya gibi Rus olmayan
milletlerin yaﬂad›¤› yerlere gönderilmesi, burada yaﬂayanlar›n
baﬂkald›r›s›ndan çekindiklerini aç›kça göstermektedir.63 Di¤er
komünist ülkeler de meydana gelebilecek baﬂkald›r›lardan korkmaktad›rlar ve gerekli tedbirleri almakta gecikmemiﬂlerdir.64

7 Mart tarihli gazetelerde Stalin’in hayat› incelenmeye devam
etmektedir. Ölümünün ard›ndan fikirlerini okuyucular› ile paylaﬂan yazarlar, onu de¤iﬂik bak›ﬂ aç›lar› ile de¤erlendirmektedirler. “Beynelmilel Portreler Stalin’in Hayat›” baﬂl›¤› ile kaleme al›nan makalede, Stalin’in hayat›na dair bilgiler yer al›r. Yazar baz›
çarp›c› noktalara de¤indi¤i yaz›s›nda, kar›lar›n›n ölümünü de
Stalin’in cinayetleri olarak kabul etmektedir. Ayr›ca burada, baz›
t›p âlimlerinin Stalin’in hayat›n› uzatmak için yeni usullere baﬂvurduklar› da konu edilmiﬂtir.65
“Tarihten Bir Yaprak” adl› köﬂede, ﬂimdiye dek d›ﬂar›ya su
s›zd›rmayan Sovyet Rusya’n›n Stalin gibi bir diktatörün ölümünü bildirmeye mecbur kal›ﬂ›n› dile getiren yazar “Ölüm ölümdür, fakat Azrail’in eli Stalin gibi adamlara dokunca onun ölümünde bile hikmet aran›yor.” diyerek onun ölümüne inanman›n güçlü¤üne de¤inmektedir. Yaz›da, insanl›¤a zarar veren di¤er devlet adamlar› gibi, Stalin’in de öldü¤ü belirtilirken as›l
önemli olan›n “Sovyet Rusya’n›n politikas› yumuﬂayacak m›, daha da m› sertleﬂecek?” sorusunu ak›llara getiren, bundan sonras› oldu¤una dikkat çekilmektedir.66
Ölümün ard›ndan kiﬂili¤i ve icraatlar› ele al›nan Stalin bu
kez, “Stalin’in As›l Hüviyeti” adl› yaz›da, Mirza Bala taraf›ndan
kat› bir ﬂekilde de¤erlendirilmektedir. Yazar, ayyaﬂ bir baban›n
o¤lu olan Yosif Çugaﬂvili’nin daha papaz mektebindeyken arkadaﬂlar›na karﬂ›, merhametsiz, kaba, haﬂin oldu¤unu, büyüdü¤ünde de onlar›n baﬂar›lar›na hiddet duyup, kinini zaptedemedi¤ini ifade etmektedir. Öyle ki kendi arkadaﬂlar›n› Çar hükûmetinin gizli polis teﬂkilat›na jurnal eden, parti ve ihtilal arkadaﬂlar›n› bo¤azlayan bu kültürsüz, sadakatsiz, kan, intikam ve

59 “Cenaze Merasimi ‹çin Haz›rl›klar”, Hürriyet gazetesi, 7 Mart 1953, s.1, 5.
60 “Stalin Nas›l Öldü”, Cumhuriyet gazetesi, 7 Mart 1953, s. 1, 7.
61 “Cenaze Merasimi ‹çin Haz›rl›klar”, Hürriyet gazetesi, 7 Mart 1953, s.1,5.
62 “Malenkov Stalinin Yerine Getirildi”, “Katafalk Sütunlu Saraya Kald›r›l-

d›”, “Son Haberler” köﬂesi, Milliyet gazetesi, 7 Mart 1953, s. 1, 7.
63 “Malenkov Stalinin Yerine Getirildi”, “K›z›lordunun Manidar Hareketle-

ri”, “Son Haberler” köﬂesi, Milliyet gazetesi, 7 Mart 1953, s. 1, 7.
64 “Malenkov Stalinin Yerine Getirildi”, “Di¤er Peyklerde”, “Son Haberler”

köﬂesi, Milliyet gazetesi, 7 Mart 1953, s. 1, 7.
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66 Ulunay, “Ölüyor, Ölecek, Öldü”, “Takvimden Bir Yaprak” köﬂesi, Milli-
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iktidar h›rs› iliklerine iﬂlemiﬂ diktatör, k›z›l Rus ordusunun
Gürcistan’› iﬂgalinin ard›ndan Tiflis’e geldi¤inde bir arkadaﬂ› taraf›ndan memleketlerini satmakla suçlan›r. Arkadaﬂ›n›n “Seni
ﬂeytan m› yaratt›?” sözünü unutmaz ve bu yüzden, o eski arkadaﬂ›n› üç y›l sonra kurﬂuna dizdirir. Yazar, Azerbaycan ve Gürcistan’da isyanlar neticesinde on binlerce köylüyü kurﬂuna dizdiren Stalin için bu sayede “Kafkasya’n›n cellad› payesine yükselmiﬂtir” ifadesini de kullanm›ﬂt›r.67
Türk yazarlar›n yan› s›ra, yabanc› gazetecilerin yorumlar›na
da Türkiye’deki gazetelerde yer verilmiﬂtir. Bunlardan biri bas›nda yer alan çeﬂitli devlet adamlar›n›n söylemlerine tepki niteli¤i
taﬂ›yan “Gözyaﬂ› dökmeyelim” baﬂl›kl› yorumdur. Burada devlet
adamlar›, asl›nda nefret ettikleri Stalin’in ard›ndan sahte gözyaﬂ›
dökmekle suçlanmaktad›r. Daily Mirror gazetesinden al›nan bu
yaz›da, faﬂizm ve Nazizmden beter bir rejim olarak gösterilen komünizm, dünyan›n hak etmiﬂ oldu¤u yaﬂama sevinci ve saadeti
öldürmekle itham edilmektedir.68
Stalin’in ölümünün ard›ndan dünya bas›n›n›n olaya yaklaﬂ›mlar› elbette birbirinden farkl› olmuﬂtur. Frans›z komünist
gazetesinin manﬂeti: “‹nsanl›¤›n Kurtuluﬂu ve Terakkisi U¤runda Herkesten Fazla Hizmet Eden Büyük ‹nsana Ebedi Zafer:
Stalin Öldü” ve ‹ngiltere’deki di¤er bir komünist gazetenin baﬂl›¤› ise “Sosyalizmin Mimar› Stalin Öldü” olurken London Times’ta olay, “Mr. Stalin Öldü” baﬂl›¤› ile alelade bir mevzu olarak gündeme al›nm›ﬂt›r.69

8 Mart 1953 pazar günü “Gerginli¤in Artmas› Bekleniyor”,70
“Rusya’n›n D›ﬂ Siyaseti Merakla Bekleniyor”71 baﬂl›klar›n›n yer ald›¤› gazetelerde Malenkov’un Stalin’den daha tehlikeli oldu¤unu
düﬂünen Amerikan devlet adamlar›n›n görüﬂlerine de¤inilmektedir. Zaman (akﬂam postas›) gazetesinde yer alan “Stalin’in Ölümü
Üzerine” baﬂl›kl› yaz›da, peyk devletlerde ayaklanma oldu¤undan
ve buna istinaden Balkanlarda Bulgar ve Arnavut ordular›n›n tedbir ald›¤›ndan bahsedilmektedir.72 Ayn› tarihli bir baﬂka gazetenin
gündeminde Rus siyasetinin gelece¤i yer almaktad›r. “Amerikaya
Göre Rusyada Post Kavgas› Bitmedi. Moskova’daki ‹ktidar De¤iﬂikli¤ine Dair Bat›l› ‹dareciler Aras›nda Görüﬂmeler Yap›l›yor.”73
baﬂl›kl› haberde Cumhuriyet gazetesi, Daily Expres ve Times gibi
yabanc› bas›ndan al›nt›lar yaparak Malenkov hakk›ndaki genel temayülü ifade etmektedir. Times’in yer verdi¤i “Stalin’in yerini almak için baﬂlayacak mücadele muhakkak ﬂedid ve tam Rus usulü
olacak fakat herhâlde sessizlik içinde ve uzun bir zaman sürecektir.” cümleleri ile de iktidar mücadelesini ele almaktad›r.
Bunun yan› s›ra Stalin’e yap›lan otopsi neticesinde ölüm nedeninin beyin kanamas› oldu¤u kesinleﬂmiﬂ ve yine Stalin’in cenazesinin 9 Mart günü yap›laca¤› belirtilmiﬂtir. Gazetede verilen
bilgilere göre 7, 8 ve 9 Mart günleri Sovyet Rusya’da matem günleri olarak ilan edilmiﬂtir.74
Stalin’in cenaze merasimi de gündemin önemli mevzusudur. “Stalin’in Naaﬂ› Yak›lm›yor” baﬂl›¤›yla, Moskova radyosu-

67 Mirza Bala, “Günün Meseleleri” köﬂesi, “Stalin’in As›l Hüviyeti”, Milliyet

70 “Gerginli¤in Artmas› Bekleniyor”, Hürriyet gazetesi, 8 Mart 1953, s. 1,
71 “Rusyan›n D›ﬂ Siyaseti Merakla Bekleniyor”, Milliyet gazetesi, 8 Mart

1953, s. 1.

gazetesi, 7 Mart 1953, s. 4.
68 “Malenkov Stalinin Yerine Getirildi”, “Gözyaﬂ› dökmeyelim”, “Son Ha-

berler” köﬂesi, Milliyet gazetesi, 7 Mart 1953, s. 1, 7. (Haber Daily Mirror gazetesinde yer alan Cassandre imzal› yaz›ya dayanmaktad›r.)
69 “Malenkov Stalinin Yerine Getirildi”, “‹ngilizler Ne Diyor”, “Son Haber-

72 “Stalin’in Ölümü Üzerine”, Zaman gazetesi akﬂam postas›, 8 Mart 1953, s.1.
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nun bildirdi¤i üzere, Stalin’in cenaze merasiminin pazartesi günü Moskova saatiyle ö¤le vakti yap›laca¤› duyurulmaktad›r.
Haberlerde, halk›n ak›nlar hâlinde Stalin’in naﬂ›n› ziyaret etti¤ine de de¤inilmektedir.75 Sovyet hükûmeti dört gün müddetle matem tutulmas›n› emretmiﬂtir. Yine bildirilene göre, hâlen
bütün e¤lence yerleri, sinemalar, tiyatrolar kapal›d›r, spor gösterileri yap›lmamaktad›r. Mumyalanaca¤› hakk›nda henüz bir
bilgi verilmeyen76 Stalin’in lahdinin ise K›z›l Meydan’da Lenin’in lahdi yan›na konulmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, hükûmet taraf›ndan Sovyet büyükleri için bir panteon yap›lmas›
planlanm›ﬂt›r ve bu binan›n inﬂas› bitti¤inde, K›z›l Meydan’da
gömülü bulunan Lenin ve di¤er komünist liderlerinin buraya
nakledilece¤i bildirilmiﬂtir.77
Diktatörün ölümü dünyada panik uyand›rm›ﬂt›r. Dünya,
Rusya’n›n yeni siyasetinin ne olaca¤›n› merak ederken, komünist
ülkeler muhtemel ayaklanmalardan çekinmektedirler. Bu nedenle, Bulgaristan’da emniyet teﬂkilat›n›n muhtemel ayaklanmalara
karﬂ› tedbir ald›¤› bildirilmektedir.78 “Üçüncü Bir Harbin Ç›kmas› ‹htimali Kuvvetlendi” haberinde ise Stalin’in ölümünden sonra Rusya’da yap›lan de¤iﬂiklikler ve özellikle Malenkov’un Stalin’in yerine geçmesi ele al›nm›ﬂ, bu durumun ‹ngiliz siyasi çevrelerinde derin akisler uyand›rd›¤› dile getirilmiﬂtir. Buna yan›t
niteli¤i taﬂ›yan bir haber ise Moskova’daki Pravda gazetesinde yer
alm›ﬂ ve Rus d›ﬂ siyasetinin de¤iﬂmeyece¤i bildirilmiﬂtir.79

Stalin’i ve rejimi ac›mas›zca eleﬂtiren köﬂe yazarlar› bir yandan
yazmaya devam etmektedirler. Diktatör bu kez, “Stalin ‹htilalci”
baﬂl›kl› yaz›da ﬁükrü Kaya taraf›ndan de¤erlendirilmektedir. Yaz›da, Stalin’in gizli, kanl› komplo maceralar›na girdi¤i hâlde daima
kendini gizlemeyi, perde arkas›nda kalmay› baﬂard›¤›na de¤inilirken onun bu y›lan ihtiyatl› kurnazl›¤›n›n zindanlara at›lmas›na, Sibirya’ya sürülmesine mâni olamad›¤› da belirtilmiﬂtir.80
“Dünyan›n En Büyük ‹nsan ‹mha Fabrikalar›” baﬂl›kl› makale ise Sovyet Rusya’daki “zulüm ve dehﬂet”e dikkat çekilmektedir.
Yaz›da, ihtilal ile devrilen Çarl›k idaresinin “1917’den beri Rusya’da bolﬂeviklerin kurduklar› korkunç zulüm ve iﬂkence makinas›n›n yan›nda zemzemle y›kanm›ﬂ” kald›¤› ifade edilmektedir.
Stalin devrinde yap›lan zulümler hakk›nda “en küçük bir ﬂüphe
üzerine sürüne sürüne ölsünler diye Sibirya’da ikamete memur
edilenler a¤›r hizmetlerde çal›ﬂmaya mahkûm olanlar”dan ve f›r›nlananlardan bahseden yazar, “birkaç y›l önce topyekun ve resmen adem diyar›na gönderilen K›r›ml›lar, Çeçenler gibi o dehﬂet
rejiminin kurbanlar› hakikaten say›s›zd›r” demektedir.81
Bir baﬂka köﬂe yaz›s›nda ise Stalin’ne karﬂ› duygular›n› yazar,
ﬂu beyit ile ifade etmektedir: Ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur / Y›k›ld› gitti cihandan dayans›n ehl-i kübur.82
Beyitte, yaﬂam›nda insanlara rahat vermeyen diktatörün
cans›z bedenine bundan sonra yerin alt›ndakilerin katlanaca¤›
belirtilerek bir gönderme yap›lmaktad›r.83 Yaz›s›nda ayr›ca,
Amerikan ve ‹ngiliz devlet adamlar›n›n “Stalin’in halefi ile dün-

75 “Stalin’in Cenazesi”, Hürriyet gazetesi, 8 Mart 1953, s. 1, 8.
76 “Stalin’in Cenazesi”, “Stalin’in Naﬂ› Yak›lmayacak”, Hürriyet gazetesi, 8

Mart 1953, s. 1, 8.

80 “Günün Mevzular›” köﬂesi, “Stalin ‹htilalci”, Hürriyet gazetesi, 8 Mart

1953, s. 2.

77 “Stalin’in Na’ﬂ› Yak›lm›yor”, Cumhuriyet gazetesi, 8 Mart 1953, s. 1.
78 “Stalin’in Ölümü Bulgaristan’da Panik Uyand›rd›”, Hürriyet gazetesi, 8

Mart 1953, s. 8.
79 “Üçüncü Bir Harbin Ç›kmas› ‹htimali Kuvvetlendi”, Hürriyet gazetesi, 8

81 “Dünyan›n En Büyük ‹nsan ‹mha Fabrikalar›”, “Hem Nal›na Hem M›h›-

na” köﬂesi, Cumhuriyet gazetesi, 8 Mart 1953, s. 2.
82 Yenilik karﬂ›t› olarak bilinen Halet Efendi için söylenmiﬂ bir beyittir.
83 Ar›, “Stalin - Ç›kar yol - Atilla filmi - Çald›ran sahras›nda telgraf direkle-

ri”, “Pazar Sohbetleri” köﬂesi, Milliyet gazetesi, 8 Mart 1953, s. 6.
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ya meseleleri hakk›nda görüﬂmeye haz›r olmas›” gibi lehde mi
aleyhde mi oldu¤u belli olmayan cümlelerine dikkat çeken yazar, Stalin’in idaresinin demokrasi ile totaliterli¤in mücadelesi
oldu¤unu belirterek bunun için diktatörlerin de¤il diktatörlü¤ün yok olmas› gerekti¤ini ifade etmektedir. Gazetelerde yer
alan, Rusya’da halk›n Stalin’in iyileﬂmesi için dua etti¤i haberlerini de inand›r›c› bulmayan yazar, bu haberlerin uyand›rd›¤›
ﬂüpheyi, yaz›s›nda bir tarihî f›kra ile dile getirmektedir. Muaviye’nin, devrin imamlar›n›, hutbelerinde Hz. Ali’ye lanet etmeye
zorlamas› neticesinde, bir imam “Muaviye bana Hz. Ali’ye lanet
etmemi emretti, ona lanet olsun!” der. Yazar, “ona” ile neyin
kastedildi¤inin bilinemeyece¤ini ifade ederek. “Rusya’da da
halk “dua” etmektedir!” demektedir.84
Stalin’in ard›ndan Sovyet Rusya’n›n de¤erlendirildi¤i “Stalinden Sonra” baﬂl›kl› makalede, diktatörün ölümünden sonra ﬂeflerin birbirlerine girmemeleri ﬂaﬂ›rt›c› bulunmaktad›r. Ayr›ca
Rusya’da sanki normal hadiseler cereyan ediyormuﬂ ya da ehemmiyetsiz bir kabine de¤iﬂikli¤i yap›l›yormuﬂ gibi görev taksimat›n›n bu kadar sessiz bir ﬂekilde yap›lmas› dikkat çekici görülmektedir. Peyk memleketlerin ak›betine “Stalin’in prestiji ortadan
kalkt›ktan sonra Moskova korkusunun azalmas› mümkündür.”
diyerek yorum getiren yazar buralarda hareketin baﬂlamas› ihtimaline de de¤inmektedir. “Bugün komünizm Rusya için büyük
tehlike Moskova’dan ziyade uzaklardad›r.” sözü ile de dikkatleri
di¤er komünist memleketlere yöneltmektedir.85
9 Mart 1953’te Hürriyet gazetesinin manﬂetinde “Mr. Stalin’in Cesedinin ‹lk Resmi” baﬂl›¤› vard›r.86 Günün di¤er ha-

berleri aras›nda “Sovyet Peyklerinde Ayaklanma Geniﬂliyor”,87

84 Ar›, “Stalin - Ç›kar yol - Atilla filmi - Çald›ran sahras›nda telgraf direkle-

ri”, “Pazar Sohbetleri” köﬂesi, Milliyet gazetesi, 8 Mart 1953, s. 6.
85 Diplomat, “Siyasi ‹cmal” köﬂesi, “Stalin’den Sonra”, Milliyet gazetesi, 8

Mart 1953, s. 5.

“Stalin’in Cenaze Töreni” yer almaktad›r.88 “Bir Heyetimiz
Dün Moskovaya Gitti” haberinde ise Stalin’in cenaze merasimine Sovyetlerin, Türk heyetini de resmen davet etti¤i aç›klanm›ﬂt›r. Bu davet üzerine uçakla Moskova’ya hareket eden Cevat Aç›kal›n baﬂkanl›¤›ndaki heyetin, cenaze törenine iﬂtirak
edece¤i bildirilmiﬂtir. “Mareﬂal Stalin’in Cenaze Merasimi Bugün Yap›l›yor” baﬂl›kl› yaz›da ise, merasimin 9 Mart günü saat
12.00’de yap›laca¤›89 bildirilmektedir. Ayr›ca, dönemin Cumhurbaﬂkan› Celal Bayar’›n Sovyet Bakanlar Kurulu Baﬂkan› Mareﬂal Stalin’in ölümü münasebetiyle Sovyet ﬁuralar Baﬂkan› Varoﬂilof’a çekti¤i taziyet telgraf›nda, diplomasi gere¤i “Yürekten
ac›lar›m›n kabulünü rica ederim.” dedi¤i de haberlerde yer almaktad›r.90 Öte yandan siyasi endiﬂeler hâlâ sürmektedir. Nitekim Cumhuriyet gazetesinde, “Dünyay› saran büyük istifham” baﬂl›¤› ile Malenkov’un ve arkadaﬂlar›n›n iç ve d›ﬂ siyasetlerinin ne olaca¤› sorgulanmaktad›r.91
Ayn› tarihli Zaman gazetesi (akﬂam postas›) “Rusya’n›n
‹kinci Diktatörü Stalin Gömüldü” baﬂl›kl› birinci sayfa haberinde, birçok ülkeden gelen temsilcilerin kat›ld›¤› Stalin’in cenaze
töreninin ö¤le vakti yap›ld›¤›n› haber vermektedir. Moskova,
Paris radyolar› ve Nafen Ajans›ndan al›nan habere dayanarak
verilen bilgiler do¤rultusunda cenaze töreninin ayr›nt›lar›ndan
bahsedilmektedir. Buna göre Stalin’in naaﬂ› K›z›l Meydan’da Le87 “Sovyet Peyklerinde Ayaklanma Geniﬂliyor”, Milliyet gazetesi, 9 Mart

1953, s. 1.
88 “Stalin’in Cenaze Töreni”, Akﬂam gazetesi, 9 Mart 1953, s. 1, 2.
89 “Mareﬂal Stalin’in Cenaze Merasimi Bugün Yap›l›yor”, Milliyet gazetesi, 9

Mart 1953, s. 1, 7.
90 “Rusya’n›n ‹kinci Diktatörü Stalin Gömüldü”, Zaman gazetesi akﬂam

postas›, 9 Mart 1953, s. 1.

86 “Mrl. Stalin’in Cesedinin ‹lk Resmi”, Hürriyet gazetesi, 9 Mart 1953, s.1.
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nin’in lahdinin yan›na konmuﬂ, Moskova ve di¤er yirmi üç ﬂehirde toplar at›lm›ﬂ ve bu merasime çal›ﬂanlar›n kat›labilmeleri
için fabrikalar, dükkân ve daireler kapat›lm›ﬂt›r. Rusya’da sokaklarda sessizli¤in hâkim oldu¤u, e¤lence yerleri, sinema ve tiyatrolar›n da kapat›ld›¤› belirtilmektedir.92
Stalin’in cenaze merasiminin ard›ndan 10 Mart 1953’te bu törene ait ayr›nt›lar iﬂlenmiﬂtir. “Stalin’in Cenazesi Dün Askeri Törenle Kald›r›ld›”93 haberinde Lenin’in mezar›n›n yan›na gömülen
k›z›l diktatörün cenaze töreninde yüz bin kiﬂinin haz›r bulundu¤u belirtilmektedir.94 Mahalli saatle 9.55’te Stalin’in tabutu
omuzlara al›narak Chopin’in cenaze marﬂ›n›n na¤meleri aras›nda
Sendikalar Saray›’ndaki sütunlu salondan ç›kar›lm›ﬂ ve ve K›z›l
Meydan’da, Lenin’in türbesine götürülmüﬂtür. Mareﬂal’in cenazesinin panteonun inﬂas›na kadar burada Lenin’in cenazesinin yan›nda kalaca¤› bildirilmiﬂtir. Merasim esnas›nda, K›z›l Meydan
etraf›na yerleﬂtirilmiﬂ olan uçaksavar bataryalar› ayn› anda ateﬂ
etmeye baﬂlam›ﬂ, memleketin her taraf›ndaki müesseselerin düdükleri ötmüﬂtür. Saat tam 12.00’de Kremlin’in çan› tam 12 darbeyi vururken Stalin’in tabutu K›z›l Meydan’daki mezarda Lenin’in tabutu yan›na yerleﬂtirilmiﬂtir. Saat son darbeyi vururken
askerî bir bando Sovyet Marﬂ›’n› çalmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bunu müteakip parti ve hükûmet mensuplar›, refakatlerinde mareﬂal ve
generaller oldu¤u hâlde tribüne dönmüﬂler ve bundan sonra Stalin’in tabutu önünde resmî geçit baﬂlam›ﬂt›r.
Ayn› tarihli Akﬂam gazetesinde, Stalin’in cenaze törenine
ait ayr›nt›lar ile birlikte yeni lider Malenkov ile ilgili “Malen-

kov’un Stalin’in Yolunu Takip Edece¤i Anlaﬂ›ld›” baﬂl›kl› haber de mevcuttur.95
Tahminen yüz bin kiﬂinin bulundu¤u cenaze merasiminde,
Sovyet hükûmeti ile parti ileri gelenleri nutuk vermiﬂlerdir.96 Bu
nutuklar haberlere, “Yeni Rus Liderlerinin Nutuklar›” baﬂl›¤›yla
yans›m›ﬂt›r. Malenkov konuﬂmas›nda, yeni Sovyet hükûmetinin
d›ﬂ politikada bütün dünyada bar›ﬂ anlay›ﬂ›n› benimsedi¤ini ifade
ederken, Beria “Komünizm için mücadelemiz katiyen zay›flamayacakt›r.” diyerek Stalin’in ölümü ile düﬂmanlar›n›n yapt›klar› hesaplar›n boﬂuna oldu¤unu dile getirmiﬂtir. Konuﬂmas›nda Stalin’i överek onun Sovyetler Birli¤i’ni, Avrupa ve Asya’da zafere sevk etti¤ini söyleyen ve halk› onun yolunu takip etmeye ça¤›ran Molotov ise
sözlerini “Stalin’in ölmez ad› milletimizin ve bütün iﬂçilerin kalbinde ebediyen yaﬂayacakt›r. Yaﬂas›n Engels-Lenin-Stalin’in muzaffer
ve ölmez nazariyesi, yaﬂas›n Büyük Sovyet milleti. Yaﬂas›n Sovyetler Birli¤i’nin büyük komünist partisi.” diyerek bitirmiﬂtir.97
11 Mart 1953’te ise nihayet Stalin gömülmüﬂtür. Art›k
dünya ülkelerinin üzerinde durdu¤u tek konu, bundan sonra
ne olaca¤›d›r. “Stalin Öldükten Sonra” baﬂl›kl› yaz›da Rusya’n›n ak›beti, Malenkof’un izleyece¤i siyasete dair yorumlar
yer al›rken98 “Rusya’da Matem Sona Erdi”99 haberinde ise
Moskova radyosunda matem müzi¤i yerine askerî marﬂlar ve
ihtilal marﬂlar› çalmaya baﬂlad›¤›, ayr›ca Stalin’in hayat›na dair makalelerin okundu¤u bildirilmektedir.
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11 Mart tarihinden itibaren art›k Türk bas›n›nda Rusya’n›n
siyaseti konu edilir. Bununla birlikte haftal›k ve ayl›k dergilerde
mevzu ile alakal› yaz›lar yer almaktad›r. Bu dergilerden biri, Yusuf Ziya Ortaç taraf›ndan ç›kar›lan siyasi mizah dergisi olan Akbaba dergisidir. Burada, Orhan Seyfi Orhon taraf›ndan kaleme
al›nan iki dörtlük göze çarpmaktad›r:

vard›r. Her ﬂey karanl›kta haz›rlan›r ve darbeler arkadan vurulur.” sözleri ile Stalin dönemini iﬂaret etmektedir.
“Sovyetler Birli¤i, ihtilaf›n tarihinde ilk defad›r ki, baﬂs›z kal›yor. Hürriyete kavuﬂmak isteyen Ruslar aras›nda buna ﬂükredenler say›s›zd›r. Diktatörsüz bir diktatörlü¤ün tarihte nas›l sona
erdi¤ini bilenler de az de¤ildir.” sözleri ile de Rusya’n›n gelece¤ine iﬂaret eden Safa’n›n sözleri dikkate de¤erdir. Yazar Stalin’in
ölümü ile ilgili kiﬂisel düﬂüncelerini aktard›¤› yaz›s›n›, bir anektot ile sonland›r›r. Buna göre, birkaç sene evvel Rus köylülerinden biri Moskova’ya gelir ve burada bir fabrikada çal›ﬂan o¤luyla
birlikte ﬂehri gezer. Bir saray görünce “Aman bu ne güzel bina!”
diye ba¤›r›r. O¤lu cevaben, “Evet çok güzel, Stalin’e ﬂükür” der.
Köylü di¤er gördü¤ü güzel yap›lar için de “Aman ne güzel park!,
Ne güzel fabrika!, Ne güzel tiyatro! dedikçe o¤lu da hep “Stalin’e
ﬂükür!” cevab›n› verir. Nihayet köylü o¤luna k›zarak “Neden hep
Stalin’e ﬂükrediyorsun? Allah’a niçin ﬂükretmiyorsun? Stalin
ölürse ne yapacaks›n?” der. O¤lu babas›n›n kula¤›na e¤ilerek ﬂu
cevab› verir: “‹ﬂte o zaman Allah’a ﬂükredece¤im!”101

Stalin öldü; evet, iﬂte nihayet öldü!
Bir ferah duymada âlem bu ölümden ötürü!
Dübbüekber gibi bir burca gömerler san›r›m
Nâﬂ› dünyalara s›¤maz o k›z›l diktatörü! (Stalin Öldü)
Yer yok, Stalin! Der ona öfkeyle zebani,
Gayya dolu sizlerle tamamen bre kâfir!
Son günlerde cezan artt›: Emir var, kalacaks›n
Bir müddet için Rusyada bir kampta misafir! (Cehennemde)100
Siyasi ayl›k mecmua olarak tan›mlanan Ayda Bir dergisinde
de Peyami Safa “Diktatösüz Diktatörlük” baﬂl›kl› yaz›s›nda Stalin’in ölümünün ard›ndan diktatörlü¤ün devam etti¤ini belirtirken “Rusya ve peykleri ﬂimdi de bir de¤il, bir kaç diktatörün emri alt›ndad›r.” demektedir. “Monotheiste bir idareden politheiste
bir idareye geçen Sovyetler Birli¤i’nde bu, rejim için, ihtilalden
beri görülen en tehlikeli yeniliktir.” sözleri ile Sovyetlerdeki de¤iﬂikliklere yorum getiren Safa “politbüro kodamanlar›” aras›ndaki çat›ﬂmaya de¤inerek art›k müvazeneyi sa¤layan Stalin’in olmad›¤›n›, Malenkof’un da bunu baﬂaramayaca¤›n› ifade etmektedir. Hükûmet bünyesi içinde ihtilaf oldu¤unu dile getiren Peyami Safa “Stalin gibi bir nâz›mdan mahrum kalan politbüro kodamanlar›n›n bir kaç ay içinde birbirlerini temizlemesi beklenemez. Rusya’da Lenin’in ölümünden beri birbirini takip eden temizleme hareketlerinin kendine has, gayet sinsi ve a¤›r bir ritmi
100 Orhan Seyfi Orhon, “Takvimden Yapraklar” köﬂesi, Akbaba dergisi, S.
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Ekim ‹htilali’nde önemli rol oynad›, fakat sessiz ve içine kapan›k tav›rlar›yla her zaman ikinci planda kald›. Lenin’in sad›k takipçisi ve
tatbik konusunda vazgeçilmez sa¤ koluydu. Yeni kurulan Sovyet
hükûmetinde Millî ‹ﬂler Halk Komiseri görevini üstlendi. 1922’de
Komünist Partinin Merkez Komitesinin Genel Sekreteri görevine
getirildi. Bu görev sayesinde devletin bürokratik mekanizmas›na hakim duruma gelerek büyük güç toplad›. Lenin’in ölümünü takiben
bütün siyasi rakiplerini bertaraf etti ve 1927’den sonra ülkeyi mutlak söz sahibi olarak yönetmeye baﬂlad›. Lenin’in miras›n›n baﬂ savunucusu ve koruyucusu konumunu belimsedi, onun halk›n gözünde yüceltilmesini teﬂvik etti. Buna kendi ﬂahs›n›n yüceltilmesi
de eﬂlik etti. Stalin, Lenin’in fikirlerini 1924’te yay›mlanan “Leninizm ‹lkeleri” eseriyle sistemleﬂtirdi ve böylece Marksizm-Leninizm
ad›yla bilinen teoriyi uygulamaya koydu. Bu teoriye baz› özgün katk›lar yapt›, örne¤in, Lenin döneminde savunulan “dünya çap›nda
devrim” slogan›n›n yerine “tek ülkede sosyalizm” tezini ileri sürdü.
Stalin’in inisiyatifi ile Sovyetlerde 1928’de birincisi uygulamaya konulan iki beﬂ y›ll›k plan çerçevesinde h›zland›r›lm›ﬂ sanayileﬂme ve
bunun için gereken sermayeyi sa¤lamak amac›yla k›rsal kesimin kolektifleﬂtirilmesi gerçekleﬂtirildi. Ço¤unlukla çok sert yöntemlerle
elde edilen ekonomik kazan›mlara iﬂaret ederek 1930’lar›n baﬂ›nda
Sovyetler Birli¤i’nde sosyalizmin kurulmuﬂ oldu¤u ilan edildi.
Stalin’in iktidar› döneminde toplumun çeﬂitli tabakalar›nda
yürütülen siyasi “temizlemeler” gerçekleﬂti. Stalin bu “temizlemeler”in baﬂlat›lmas›nda ve yürütülmesinde etkin rol oynad›. Fiziksel imha veya çal›ﬂma kamplar›na kapatma suretiyle uygulanan siyasi terör, 1936-38 y›llar› aras›nda doru¤a ulaﬂt›. Özellikle
ayd›n kesimler, bu “temizlemeler”den a¤›r darbe ald›.
II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Stalin yönetiminin çeliﬂkili sonuçlar› en bariz ifadesini buldu. Siyasi “temizlemeler” esnas›nda Sovyet ordusunun birçok ileri gelen kumandan› ortadan kald›r›lm›ﬂt›. Hitler’in Sovyetler Birli¤i’ne sald›r›s›ndan sonraki birkaç ay
boyunca ordu a¤›r yenilgiler yaﬂad›. Fakat daha sonra durum
Sovyetler Birli¤i’nin lehine çevrilebildi ve zafere ulaﬂ›ld›.
1930’larda kurulmuﬂ olan merkezî planlama ekonomisi, savaﬂ

koﬂullar›nda kaynaklar›n etkili biçimde seferber edilmesini sa¤lad›. Savaﬂ döneminde Stalin, hükûmet baﬂkanl›¤›n›, parti yöneticili¤ini ve baﬂkomutanl›¤› ayn› anda yürüttü ve birçok uzmana
göre büyük irade, enerji ve örgütleme yetene¤i sergileyerek savaﬂan taraflar›n üst yöneticilerinden en baﬂar›l›s› oldu.
Savaﬂ süresince iç siyasette yumuﬂamalar görülmekle birlikte, savaﬂ ﬂartlar› öne sürülerek birçok halk (K›r›m Tatarlar›, Ah›ska Türkleri, Çeçenler, ‹nguﬂlar, Karaçay-Balkarlar ve di¤erleri)
düﬂmanla iﬂ birli¤i suçlamas› ile topyekûn sürgün edildi.
Savaﬂ›n sonuna do¤ru Stalin, Avrupa’da nüfuz alanlar›n›n
paylaﬂ›m›nda etkin rol oynad› ve Do¤u Avrupa’da Sovyet egemenli¤ini yerleﬂtirmede baﬂar›l› oldu. 1944-1945’te K›z›l Ordu’nun
Nazi iﬂgalinden kurtard›¤› ülkelerde savaﬂ öncesinin küçük komünist partilerinden kalan çekirdekler birkaç y›l içinde iktidara
yerleﬂti ve Sovyetler Birli¤i bu rejimlere hükmeder hâle geldi.
Stalin, 5 Mart 1953’te resmî kaynaklara göre beyin kanamas›ndan öldü. Stalin’in ölümünün gerçek sebebi üzerine çeﬂitli varsay›mlar vard›r, bunlardan biri onun zehirlenmiﬂ oldu¤u yönündedir.
Stalin’in özel hayat›na iliﬂkin - yaln›zl›¤› d›ﬂ›nda - teferruatl›
bilgi vermek zordur; her zaman ketum davranm›ﬂ ve kiﬂili¤inin
ipuçlar›n› verebilecek yaz›l› kaynak (hat›rat, günlük, özel mektuplar) b›rakmam›ﬂt›r. Stalin iki kez evlenmiﬂ, ilk eﬂi genç yaﬂta
ölmüﬂ, ikincisi intihar etmiﬂtir. ‹ki eﬂinden üç çocu¤u olmuﬂ; birinci o¤lu II. Dünya Savaﬂ›’nda Almanlara esir düﬂmüﬂ ve toplama
kamp›nda kurﬂuna dizilmiﬂ, Sovyet Hava Kuvvetlerinde subay
olan ikinci o¤lu genç yaﬂta alkolizmden ölmüﬂ, k›z› babas›n›n ölümünden sonra Sovyetler Birli¤i’ni terk ederek ABD’ye yerleﬂmiﬂtir. Stalin’in kiﬂili¤i, her zaman yo¤un merak konusu olmuﬂtur.
Baz›lar› onu kurnazl›k ve sebatla hedefine do¤ru ilerlemeyi bilen
“kötü ruhlu bir dâhi” olarak görürken, kimileri de ancak müsait
koﬂullar sayesinde sivrilmiﬂ olan ve içindeki kötülükleri ve kompleksleri geniﬂ çapta d›ﬂar›ya vurma f›rsat›n› yakalayan vasat yetenekli s›radan biri olarak görmüﬂtür. Yine, kimileri Stalin’in psikolojik hasta oldu¤unu ileri sürerken, kimileri de onu sayg›de¤er ve
örnek al›nacak bir lider olarak yorumlamay› ye¤lemiﬂtir.
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