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1930'lu yıllar, eski SSCB halklannın kaderinde, bugün hala kanı sızmakta 
olan büyük bir yara bırakrnı~ trajik bir devir yer aldı. Evet, bu bir devirdir, çün
kü Stalin'in hakimiyeti altın:, aldığı milletlere karşı başlattığı acımasızlık ve zu
lüm uzun yıllar boyu devam ~tti. 

Bu lanetlenmiş iilkede, başına celHlt baltası inmemiş bir tek halk bile yoktur. Fa
kat, Tatar ismini taşıyan millet, tarim-siyasi sebeplere bağlı olarak, sopanın en ağır 
tarafı nasip olur. Fikir ve şuur sahibi Tatar aydınlan, halkın asırlar boyu süregelen 
kültürünü, tarihi hassasiyetini, dil zenginliğini kendilerinde toplayan yazarlar, sa
natçılar ve alimler toplu halde yok edilirler. Artık 1937 yılı felaketi geçip gitti, re
jimin kana susarnışlığı duruldu diye farz edip rahatlamaya başlarken, 1940'ta He
sen Tufan, Fatih Kerim ve Fethi Burnaşı tutuklanır. Fethi Burnaş, 1946'da idam 
edilir, romantik şair Fatih Kerim'in kaderini ise, 1941-45 yılları savaşı belirler. 

Oıijinal adı Üıkeııııen gıyhreı al" (Geçmişten ıbret Al) olan bu yazı, Kazan'da yayımlanan Vatwuııı Ta/(//'s
/aıı gazetesinin 1 Ağustos 1997 (1 Ls.) sayısından Türkiye Türkçesine Hatice Şirin tarafindan aktarılmıştır. 

** Telgat Galiullin: Tatar edebiyat tenkitçisi (d. 1 93ll). V. L Ulyanov-lenin Üniversitesi Taıih-Filoloji Fakül
tesini bitirdikten sonra 1%1-62'de aynı fakültenin Tatar Dili böliiıııümle asistan olarak çalı~I1·. 1962-65 yıl
ları arasında SSCB Bilimler Akademisi Ka~.an şubesi, G. Ibrahimov Dil Edebiyat ve Tarih Enstitüsünde gö
rev yapar. 1970'te Hezerı;e Tatar [loeziyase Iıemlıalık iealı (Günümüz Tatar Şiiri ve Halk Edebiyatı) adlı te
I.ini savunarak doçent olur. 1971' de Alabuga Pedagoji Enstitüsü rektiirliiğünc seçilen T. Galiullin, 19X l' de, 
1917-1941 yıllarda Tatar-Sovyet [loeziyaselJde sotsialistik realizm ıııetodımn ul'I1aşuvl hem iisiive (1917-
1941 yıllarında Tatar-Sovyet Şiirine Sosyalist Realil.m Metodunun Yerleşmesi ve Gelişmesi) isimli doktora 
teziyle profesörlüğe yükselir. Edebiyat tenkitçisi olarak (i()'lı yıllarda tammr. Kazaıı Vıiarı dergisinde çok 
sayıda makalesi yayımlanır. 70'Jj yıllarda dikkati ve ilgisi, lL. Dünya Savaşı öncesi Tatar şiirine yönelir. Ede
bı tenkitleıi, Ywıa ürler yuv!agaIJda (Kazan 1972), Yıllar yıi/ga çakıra (Kazan 1975), Şigır!er Iıem şair/er 
(Kazan 1976), So/sialistik realizm YOIlll/ltIn (Kazan 1977) isimli kitaplarında toplanmıştır. (aktaramn notu) 
Hesen Tıdcııı: Tatar şiirinde Hadi Taktaş geleneğini devam ettiren klasik eserleriyle tanınmış H. Tufan (1900-
19l1l), "Ant" isimli manzumesi yayımlandıktan sonra, iX Kasını 1 940' ta SSCB aleyhine propaganda yüıüı
tüğü gerekçesiyle tutuklanır. Hakkındaki suçlamalar gizli bir karşı devrimci örgüt kurup Sovyet liderlerine 
suikast planlamaktan Kirov'un öldüıülnıesine karışmaya kadar uzanır ve 2 Mart 1942' de NKVD tarafindan 
idama mahkt1m edilir. Aynı yıl bu karar 10 yıl sürgün, 5 yıl vatanda~lık haklarından mahrunıiyetle değiştiiiI' 
ve ümıünün on altı yıla yakın bir zamamnı Maıi, Mordva ve Sibirya' daki çalı~ma kamplarında ağır işlerde 
çalı~arak geçiıil'. (aktar3nın notu, ayrıca bk. Mesgut Gaynetdinov, Davıııarda Cmerde, 136 S., Kazan 19X9.) 
Fatih Kerim: 1909 yılında doğan ve ~ok sayıda şiir, hikaye, deneme ve makaleye inıza atmış olan yazar; karşı 
devrimci örgiit mensubu olduğu ve Sovyetıere karşı propaganda yürüttüğü gerekçesiyle 1938' de tutuklanır. Ta
tmistan Yüksek Mahkemesi tarafindan on yıl hapis cezasına mahkum edilir. Tutuklu bulunduğu üç yıllık zaman 
zarfİnda Yiiksek Mııhkenıeye gönderdiği yazılı şikilyetler netice veıir ve suç dosyası yeniden incelemeye alınır. 
i Aralık 1941 'de aklanarak serbest bmıkıhr. Yazar, Keningsberg sava~lmında 19 Şubat 1945'te vefat eder. (ak
tanınııı notu, ayııcu bk. Reliıil Mostatın - Reis Davutov, Repressiya Kmbanı Tatar Yazarlan, Türk Dünyası ni! 
ve EdelJiyaı Dergisi. s. 152-153 akl. Mustafa Öner) Fethi Bumaş: Meşhur dram yazan (d. J89X), 24 Ağustos 
1 94(}'la Sovyetler Birliği'ne karşı sililiılı eylem hazırlığında bulunduğu ve milliyetçilik yaptığı gerekçesiyle tutuk
lanır. 24 Ocak i 941 'de Tutaıistan Cunılıuıiyeti Yüksek Mahkemesi taratindan 10 yılhapis,S yıl vatandaşlık hak
lanndan mahnımiyet cezası veıilil'. Göndeıildiği Samara, Bezinıyanka kampmda mahkt1mlara kar~ı devrimci pro
paganda yapmakla suçlanır; NKVD'nin i 942'de verdiği kararla idama mahkum edilir. i Ağustos 1 944'te Saım
ra'da kur'iuna dizileı-ek cczası intiız edilir. (aktaranın notu, aym;a bk. R. Mosıatin, R. Davutov. lige .. s.143-144) 
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Biz elbette, Stalinizmin kurbanlannı iş iterek de okuyarak da öğreniyoruz. Söz 
konusu devir, müstakil şahıslann kaderleri hakkındaki yeni bulunan kaynaklara ve 
daha yeni yeni açılan arşiv sandıklarına dayanarak yazılmıştır; yine de son yıllara 
kadar devrin felaketini umumileştiren çalışmalar yok denecek kadar azdı. Nihayet, 
tarih bilimi bu tür araştırmalar konusunda zenginleşti. Bu zor ve övgüye değer işi, 
Kazan Devlet Üniversitesi profesörü A. L. Litvin gerçekleştirdi. A. L. Litvin, son 
beş-altı yıl içinde Sovyet cemgıyetende seyasi rE;pressiyaler "Sovyet Toplumunda 
Siyasi Repressiyalar" isimli ortak maksat taşıyan birkaç makaleyi halka ulaştırdı. 

Bu çalışmalar arasında, Yeşevge hokuksızlar (Zapret na jizn), Kazan 1993; 
Fikerge layıksızlar (Bez prava mısl), Kazan 1994, Rusiyada ak hem kızıl terror 
(Krasnıy i belıy terror v Rossii), 1918-1922 g.g., Kazan 1995 gibi yerli malze
meye ve kendi arşivlerimize dayanarak yazılanlar bilhassa dikkate değer. Doğ
nısunu söylersek, üç yüzden fazla ilmi araştırmanın yazarı Prof. Dr. Aleksey Lit
vin'in hafif bir edebi dille yazdığı (AyazGıylecav ile beraber yazdığı roman ve 
hikayeleri de hatırlatmak gerek) birçok kitabı, Tataristan'ın geçmişine adanmış
tır. Halkın hürmetine layık olan bu bilim adamının eserlerinin, "Tataristan Cum
huriyeti Devlet Nişanı"nı almaya aday gösterilmesi tabii ve zaruridir. 

Yazar, umumiyetle repressiyalar ve bunların trajik neticeleriyle ilgilense de, 
onu pek çok Tatar aydınıyla beraber ülkemizde yaşayan Rus, Ukrayn, Yahudi ve 
diğer milletlerin kaderi de endişelendirmektedir. Litvin, daha ziyade Tataris
tan'da boy gösteren siyasi istibdata dair yazar. Belgelere, yazmalara ve hatırala
ra dayanarak topladığı malumatlara bakıldığında, 1918-1953 yılları arasında Ta
taristan topraklarında 40.496 kişinin tutuklandığı, bunların 4.399'unun cezalan
dınldığı görülür. Yazar, bu sayının tam olmadığını da kaydeder. Verilen bilgile
re bakılırsa, Gulag2 mahkumları arasında 1939'da Tatarlar 4. sırada yer alır (Rus, 
Ukrayn ve Beloruslardan sonra); tutuklananların 60 %'ını köylüler teşkil eder. 

2 Gulag: Glavnoye Upmvleniniye Ispravitelno-Tnıdovih Lagerey (Çahşma Yoluyla Islah Kamplan Genci Idare
si) 15 Nisaı:ı. 1919' da bir kararnameyle oluştumlan Sovyet tutuklu kamplan, 1930' da OGPU (Birleşik Resmı Si
yası Polis Orgütü) kontrolünde Gulag'a diinüştüıüldü. OGPU'nun 1 935'de dağılmasıyla, kontrol NKVD'nin 
(Içişleı; Halk KomiserIiği) eline geçti. Gulag tutuklu kamplarında 1930'lu yıllarda milyonlarca insan hapis kal
mıştır. Tutuklananlar arasında kolektifleştirmeye karşı çıkan köylüler, devlete sadakatından şüphe duyulan Rus 
olmayan halkların üyeleri, devletin ideolojisine muhalif aydınlar, KPSS (Sovyetler Birliği Komünist Partisi) 
içinde güçleı;ni kaybeden hizipleı;n üyeleı;, yabancı devletler menfaatına ajanhk yapmakla suçlananlar, sabotaj 
samklan, adi suçlular ve daha pek çok kimse vardı. Gulag adı, batıda, A1eksamlr Soljenitsin'in Stalin devrinde 
en "parlak" zamanım yaşayan hapishaneler ve ,ahşma kamplaıım konu alan ArIJl/)e/ııg GU/ııg (Gulag Takım 
Adalan, 1918-1956) adh eseı;nin biı;nci kısmının 1973 yıhnda Paı;s'te yayınılanmasıyla duyulur. Kıınser Ko
ğuşu'nun da yazan olan, 1970 Nobel Ödülü'nü alan, ancak bu ödiil yüzünden bir daha SSCB'ye alınmayaca
ğından çekinerek Stockholm'deki Wrene katıınıayan Soljenitsin, Gulog 7(/km! AdLIlan yayımlandığında Sovyet 
basının şiddetli saldmsıyla kaı·şılaşır. 1974 yılında vatana ihanetle suçlanır. SSCB vatandaşhğından çıkanhr ve 
ülke dışına sürülür. Soljenitsin'in kitabına güre, 1928-53 yıııan arasında 40-50 milyon ki~i Gulag takım adala
nnda cezalandmlmıştır; bazı uzmanlara göreyse, 1936-53 arasında tatuklu sayısı 6-15 milyon civanndadır. 
Gulag, Stalin sonrası devirde resmen dağılmış, kampların bir kısmı ekonomiyle ilgili çe~itli bakanlıklanı 
devredilmiş, birkısmı da 1955 yılında kurulan GUITK'e (Çalışma Islah Kolonileri Genel Idaresi) diinüş
tiirülmü~tür. (aktaranın notu) 
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Çalışmalardaki derin ve detaylı analizlerin gösterdiğine göre, sadece 1929-39 

yıllarında Çekacılar3 "üçlüsü"4 20.000' den fazla tutuklunun mahkemesine bakar 

ve bunların yarısına yakın bir kısmını (elbette ki en ileri görüşW ve aydın olan

ları) idama mahkum eder. Öıüm şimşeği, bilhassa 1937'nin ikinci yarısında az

gınlaşır. Hiçbir tahkikat yapılmadan mahkum edilenlere, Troçki, Tuhaçevski5 

veya Sultangaliyev taraftan oldukları suçlaması yapılmış, milliyetçi etiketi ya

pıştınlmıştır. Stalin ismini gölgelernek, siyası şakalar yapmak, Sovyet iHkesinin 

edebfliğine veya en ileri ülke olduğuna dair şüphe duymak, ölüm cezasına mah

kum edilmek için kafi sebeplerdi. 

1938'den itibaren tahkikatların gidişatına büyük bir "yenilik" getirilir. Hiçbir 

günahı olmayan insanlar, yabancı ülkelerin istihbarat servislerine casusluk yap

makla suçlanarak mahkum edilirler. Kolay yol. Deliller arayıp, şahitler çağırıp, 

uzun uzadıya zabıtlar tutup kafa patlatmaya gerek yok. 

Elbette, kolektivizmi önemsememek, sosyalizme karşı "panik yaratmak" için 

gece saat birde tutuklamalar durmak bilmez. Zindana atılan, kulak (burju

va=asi1zade) damgası vurulan kişiye, önceden düşünülmüş olan yuvarlak ciim

leler "söylettirilir": "Köylüleri açlıktan inlettiği için komünistler yok edilmeli."; 

"Bana ve ailerne düşmanlığı sebebiyle, Sovyet idaresini tanımıyorum." vb. İçle

rinde zalimlere ve kötüıüğe karşı nefret olsa da, köylüler, fikirlerini başka tiirW 

ifade ederler. 

3 Çeka: Tam adı Veçeka (Bütün Rusya Karşı Devrim ve Sabotajla Mücadele Olağanüstü Komisyonu) olan 
ve 1917-22 arasında faııliyet gösteren Sovyet gizli polis örgütüdür. Çeka, önceleri karşı devrimci faaliyet
lerin ve sabotajların ön soruşturmalarını yapmakla görevliyken, sonraları "devlet düşmanları"nı yakalama, 
tutuklama ve yok etme vazifesini üstlendi. Iç Savaş (191H-20) sırasında Bolşevimı muhalit1erini, buıju
vaları, eski asilzadeleri ve din adamlaıını da suçlamaya, tutuklamaya ve ortadan kaldırmaya başladı. Bol
şevik idare Çeka'nın bu kadar genişlemesinden, güçlenmesinden ve nerdeyse özerkleşmesinden endişeye 
kapılarak, In2'de Çeka'yı dağıtarak yerine GPU/OGPU'yu (Devlet Siyaset Dairesi, 1923), 1934'te de 
NKVD'yi oluşturdu. (aktaranın notu) 

4 Üçlü (Rus. tmyka): SSCB'de Stalin repressiyaları devrinde nıahkemeleri daha hızlı çalıştırmak maksauıy
la oluşturulan üç kişilik (Askeri savcı, Iç Işleri Halk Komiseri ve Parti Ülke Komitesi birinci sekreteıi) 
mahkeme heyetleıine verilen ad. (aktaranın notu) 

5 Mihail Nikolayeviç Tuhaçevski (IH93- i 937): Il. Dünya Savaşı öncesinde Kızılorduyu mouernize eden, 
1920'de Sibirya'yı amiral Kolçak'tan geri alan 5. Ordu'nun konıutanı. Modern savaş stratejisi üzerine pek 
çok kitabı ve makalesi bulunan, i 925-2ll yıllarınua Genelkurmay Başkanlığı, i 93 I' den sonra savunma ko
miseıi yardımcılığı yapan, hizmetleı; karşl1ığınua Lenin Nişanı'yla nıükatiıtlandl1llan Tuhaçevski, Haziran 
1937'de yüksek ıiitbeli yedi KızılOrdu komutanıyla beraber Almanya hesabına çalıştığı ve yıkıcı faaliyet
lerde bulunduğu suçlamasıyla yargılandı ve söz konusu yedi komutanla idam edildi. (aktaranın notu) 
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"Halk düşmanları"nı milletine, doğup büyüdüğü yere ve yukarıdan gelen 

plan ve emir1ere göre arayıp bulurlar. "Casusluk" suçlamasıyla idam edilenlerin 

listesi, devrin iki şahsı Yejovo ve Vıjinski7 tarafından doğrulanır. XX. asrın meş

hur dram yazarı Kerim Tinçurinx de, aynı şekilde, 14 Kasım 1938'de Japonya 

hesabına casusluk yaptığı suçlamasıyla idam edilir. Kendisiyle beraber, araların

da öğretmen, matematikçi ve emeklilerin de bulunduğu 8 Tatar da cezalandın

hr. Kısacası, Japonya'ya "satıldığı" için pek çok Tatar evlaclı yok edilir. Güne

şin doğduğu ülkenini halkı (Japonya), kendisine yapılan bu "yardım"dan haber

dar olsaydı çok şaşınrelı. 

Araştırmaların ortaya koyduğu gibi, mahkum etmek için mahkum edilenin 

"günahkarlarını" kabul etmesi mecburiyeti yoktur. Suçlama evrakını, mahkemc 

heyetinin bizzat kendisi doldurur, dilediği gibi değiştirir, tahrif eder, abartır. 

Prof. Dr. A. L. Litvin, bu belgeleri kendi geliştirdiği özel bir metotla inceliyor. 

Söz konusu metot, bu sebeple önemli ve müstakil bir ilmi kazançtır. 

Prof. Dr. A. L. Litvin'in yazdıklarına göre, canlı bir hayaleti hatırlatan tahki

katçılar ve yargıçlar büyük ve gerekli bir devlet vazifesi başarmışçasına kendi

lerini mağnır hissederler. İnsanlara önce fiziki baskı, işkence uygulayıp daha 

sonra imanını, inancını, rı.ıhunu zedelemeye girişirler. Gelecekte, kendilerini de 

aynı kaderin beklediğini bilmezler. Stalin dalavereleri iz bırakmayı sevmez. Bı

yıklı Co'nun (Stalin) "İnsan var problem var, insan yok problem yok" ibaresini 

tekrar etmeyi sevdiği söylenir. İşlediği günahlar da bunu doğrular. 

Devlet terörü devri araştırmaları, totalitarizmin insan haklannı hiçe sayan, 

olağanüstü zalim ve acımasız bir manzara sergilediği ni ortaya koyan ciddi kay

naklardır. Litvin, btmları detaylı şekilde tahlil ederek, tam olarak açıklanmamış, 

6 Nikolay Ivanoviç Ycjov: i X95'tc doğan ve i 939 yılından sonra yaşayıp yaşamadığına dair hiçbir bilgi bu
lunmayan Komünist Partisi görevlisi. Ycjov, I~ Işleri Halk Komiscrliği NKVD'nin başkanlığını yüriittü
ğü sıralarlla (I 936-38), Stalin'in haşlattığı Büyük Temizlik Hareketinin en şiddetli sallıası olan Le kendi 
adıyla anılan Yejovşiıııı'yı idare ctnıiştir. (aktaranın notu) 

7 Andrey Yanuaryevi~ Vıjinski: 18X3-1954 yıllan arasında yaşamış olan Vıjinski, 1930'Iu yıllarda yürütü
len Büyük Temizlik Hareketi duruşmalarının başsavcılığını yapmıştır. (aktaranın notu) 

8 Kerim Tinçurin: Tatar dramasının klasikleşmiş ismi (d. IXX7), iX Eylül 1 937' de Japonya hesabma casus
luk yapmakla ve minı demokrasi taraftarı olmakla suçlanarak tutuklanır. 14 Kasım i 93X'de Özel Kurul 
(OSO) tarafından idama ımıhkfım edilir. 14 Kasım i 93X'de ceza infaz edilir. (aktaranın notu, ayrıca bk. R. 
Mostafin, R. Davutov, age., s. 162-1(3) 
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gizli kalmış derinliklerine, tcmel anlamlarına nüfuz edip Stalinİzmi güneş ışığı

na çıkarır, maskesini çıkarıp atar. "O devirde böyle gerekiyordu, başka türlüsü 

mümkün değildi." gibi boş safsatayla, demogojiyle, Stalin'in tarihte eşi benzeri 

olmayan (sonraları bunu Kamboçya' da Pol Pot9 tekrarlaclı.) istibdadını müdafaa 

etmeye çalışanların düşüncelerinin de, Litvİn'in eserleriyle tanıştıktan sonra de

ğişeceğini düşünüyorum. Bu kadar günahsız insanı, milletin önde giden şahsi

yetlerini adeta iblis gibi yok etmeyi ve vahşeti, hiçbir tmihi ihtiyacın aklaması 

mümkün olamaz. Yazar, "Ülkemizde böylesine korkunç bir hakimiyet yerleşme

seydi, belki Avrupa' da faşizm de yükselemezdi" şeklindeki bir fikri benimsiyor. 

Yukarıda söylendiği gibi A. L. Litvin, rejim kurbanı Tatar aydınlarının kade

riyle bilhassa meşguldür. A. İshaki, S. Maksudi, F. Tuktar gibi memleketlerini 

bırakıp başka ülkelere gitmck mecburiyetinde bırakılan şahısların mirasını, Ta

tar halkının ruhi hazinesi olarak idrak eder. Özellikle, trajik, fakat hayallcrine ve 

halkına sadık kalabildiği için talihli bir kadere sahip olan Ayaz İshaki'nin haya

tının araştırılmasına bUyUk öncm verir. Arşivlerde, yazar ve bilim adamı İsha

ki'nin ülke dışındaki hayatını, siyasi faaliyetlerini, Filistin, Çin ve Almanya'da 

yapılan Müslüman Kunıltaylarına katılmasını kaydedip değerlendiren bir dosya 

bulur. 

Yazar, Ayaz İshaki'nin Sovyet hakimiyeti için atom bombası gibi son dere

ce tehlikeli bir şahıs olduğuna dair ibrct verici misaller ortaya koyar. 1949' da ül

ke idaresine, siyasi muhacirin (A. İshaki) gizli kapaklı yollarla SS~B'ye dönme

ye hazırlandığı haberi ulaşır. Bo1şevizmin "kan düşmanı" olan bu kişi, memle

ketinin bir tutam toprağını mendiline bağlayıp yalnızca göz yaşı dökmek için 

dönmeyecek, SSCB 'yi dağıtmak, Tatar-Türk halklarını birleştirmek, mücadele 

ba,~latmak için ayak basacaktı doğup büyüdüğü topraklara. Bu sebeple de, KGB 

gücünü ve parasını hiç sakınmadan, bütün ülkede mitolojik düşmanım aramaya 

başlar. Samanlıkta iğne ararcasına bir güç sarf edilir. Prof. Dr. Litvin'in buldu-

9 roı rot: Kamboçya'da Kızıl Khmer gerillalarına liderlik yaparak 1975'tc ülke idaresini ele ge"iren, 
197(i'da başbakan olan Kanıboçyalı siyasetçi. Idaresindeki Kızıl Khıııer hükümeti tarafından 1975-79 yıl
ları arasında, ~ehirlerde yaşayan milyonlarca insan, zorla kiiylere yerleştirilcre" kolektif ~irııiklcrdc çalı~
tınldl. Rejim düşımınlığıyla suçlananlar toplu olarak idam edildi. Söz konusu dört yıl i<;inde işkence, i(hıııı 
ve /.Ol'la ~alı*tırıııa sebeplerinden 1-3 milyon insanın iildüğU tahmin edilmektedir. (aktaranın notu) 
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ğu esrarengiz dosyada Kmm'dan, Moldovya'dan. Kafkas tarananndan gelen 

resmı mektuplar saklıclır. Mutluluk, içlerine sığmaz: "Bizim huralarda A. İshaki 

görünmüyor, onun hakkında hiç kimse hiçhir şey hilmiyor." 

Yazarın Taşkent'te ve Çistay'da yaşayan kız kardeşleri, yeğeni, Kazan'daki 

eski dostları, ahhaplan sıkı takihe alınır. 1 9S4'te özel hir ajandan, Tatar halkının 

büyük evladı A. İshaki'nin vefat ettiğine dair bir haber alındıktan sonra, hükü

met derin bir nefes alır. Tataristan'da ise, A. İshaki'nin halk düşmanı, Alman 

casusıı olduğunu yaymak ve onun mirasını ülkeye geri getinnemck için yapılan 

mücadele, kırk yıla yakın bir zaman devam eder. 

Rejim kurbanlarının her birinin ayrı bir kaderi var. Profesör Litvin büyük 

alim, tarihçi ve sosyal bilimci Haeli At1asi, tarihçi ve şair Galimcan Şeref, yazar 

Şamil Usmanov LO ve daha pek çok aydını hedef alan kalın ciltler hmindeki ifti

ra yazılarını, belgeleri dikkatle inecler. Litvin, bilhassa Galimean İbrahirnov'u ll 

severek, hassasiyetle ve edehi' metotlam dayanarak tasvir eder. Yazarı, lekele

rnek için yazılan şikayet mektuplarının bulunması, Tatar edebiyatı klasiğinin ha

yat yolunu ve trajedisini daha yeni ortaya çıkarmaya yanlırn eder. Ant manzu

mesi yüzünden idealizm felsefesini savunrnakla, burjuvazi fonnalizrniylc suçla

nan Hesen Tufan; milliyetçilik ve gericiliği şirin gösterip yücelterek tasvir ettiği 

için "ir.~a edilen" Kerim Tinçurin hakkındaki sıcak denemeleri derin tesir lma

kır. Kerim Tinçurin'in hazır olan bir kitabı, baskı parası ve yeri bulunmadığın

dan yayımlanınaz. 

Litvin'in araştırmalarında tarihçi, edebiyat fılimi G. Goheydullin, M. Segıy

dullin ve S. Piontkovskiy'in trajediıCri hakkında da esaslı ve ispatlı açıklamalar 

vardır. 

LO Şamil U,manov: Tatar edebiyatının en ünemli isimlerinden olan Ş. Usıııanov, 7 Nisan 1937'de Sııltanga· 

liyev,ilik, kar~ı devrimcilik vb. sl1i,lamalarla tutuklanır. :1 Aralık 19.'Tde NKVD sorgucuları tarafından 
diivHlen:k iildHrH!lir. (aktaranın notu, ayrıca bk. R. M"'tatın, R. Davutov. ilge .. s. 164.1(5) 

ii (Jalimcan İbrahimov: IXX7-193X yılları arasında ya~alll1~, sosyalist ~er<;ck<;ilik H/erine ya/dığı eserlerin 

yanı sıra, tenkit makaleleri ve ,ok sayıda hikayesiyle de Hnlenıni~.I\·atar dili ve edebiyatına dair teorik ve 
ıııetodik eserleri ll/.un yıllar ıııekterlenk okutulmu~ me~hur Tatar yaıarı, dilcisi, tarihı,isi, dü~(in(ir(i ıııa· 

arif,isi. i 93Tdc ciğerierinden ağır hasta olduğu hillde, Tro,kist iirgüt kurup KPSS yiineticiierinc saldırı 
ha/lrlığı yapıııakla su,lanarak tutuklanır. 21 Ocak IlJ3X'de hapishane hastahanesinde vefat eder. (aktara· 

11ı11 notu, ayrıca bk. R. Mostalln, R. Davutov, age., 149-ISO. 
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Toparlayacak olursak, A. L. Litvin'in kitaplarından Tatar aydınlarımı karşı 

yürütülen soykınm, halkın önde giden, güçlü, tarihi şahsiyetlerini bilinçli şekil

de yok etme, bütün vehametiyle ortaya çıkar. Bu insanların çoğu, kalem arka

daşlarına, dostlarına, yakınlarına ihanet etmeden ölümli cesurca kabul eder. İlmı 

araştırmaların her sayfasında, haksız yere cezalandırılmış insanlara karşı sıcak, 

samimi bir ilgi, merhamet hissi; XX. asırda böylesi bir kıyımı gerçekleştiren to

taliter rejime, şahıs kültürüne karşı ise, derin bir nefret hissi uyanıyor. Kendisi 

Tatar olmadığı h~nde, ömrünü Kazan Üniversitesi'ne, Tatar halkı ve Tataristan 

tarihini araştırmaya adayan Prof. A. L. Litvin'in, Tataristan'ın en nadide evIat

larını, en değerli şahsiyetlerini severek, anlayarak ve gerçekleri tahrif ctmeden 

değerlendirmesinin ayrı bir kıymeti vardır. 

Litvin, "büyükler"in işine çok cesur şekilde burnunu sokar; ükirlerini delil

lere dayanarak, inandırıcı surette ve açıkça ortaya koyar. Uzun yıllar boyunca 

resmi ideoloji ve tarih kitapları, Lenin' e yapılan başarısız suikastte, silahı ateş

leyen kişinin bolşeviklerden nefret eden fanatik meczup Fanni Kaplan olduğunu 

yaza geldi. KGB arşivlerinde bulunan yeni belgeleri mukayeseli bir zeminde in

celeyen Litvin, birileri için faydalı olan bu yalanı ifşa eder ve Lenin'e, Kaplan'ın 

atcş etmediğine dair kesin bir neticeye ulaşır. (Fanni Kaplan, ili kto strelya! v Le

nina, Kazan 1995). 

Kazan'da doğup büyüyen meşhur yazar Vasiliy Aksenov'un annesi, 30'lu 

yıllarda Tatar şairlerini, bu arada Kolıma mahkumu İbrahim Salahov' un 12 seç

me eserlerini Rusçaya tercüme eden Yevgeniya Ginzburg' a ithal' ettiği çalışması 

Dva sledstvel1ıuh dela Yevf;eniy Ginzbıırf;, Kazan 1994'te, mahkemeye heyetle

rinin gerekli neticeyi almak için her türlü aldatmaca, hile ve yalana başvurduk-

12 ıbrahim Salohov: G. ıbrahimov'un 50. ya~ günü jübilesi dolayısıyla yazdığı tebrik ıııektubu sebebiyle 

"halk dii~ıııanı"yla temas kurup kar~ı devrimci hareketlerde ona aracılık etmekle suçlanan yazara, SSCB 

Yüksek Mahkemesi LO yıl hapis cezası verir. Bu cezayı, Gulag takım adalannın Kolıma kampında çeken 

Salahov, Imrada sağlığını kaybeder, ayakları sakatlanır, gü/.leri kör!iik delH:esinde bozulur. I 947' de ser

best kaldığında, Kazan'a gelmey.: cesaret edemez, Stalin'in ölümiine kadar Kazak bozkırlarında ya~ar. 

Gulag, Kolıma'da ya~adıklannı doku mental-kronik roman ~eklinde yazar; roıııanı ilk olarak K/lZllIl Uılıı· 

/'l dergisinde Toygıık Kiçüv ismiyle tefrika edilir. (19H);, 4-0 sayılar), ardından 19X9' da Tataristan Kitap 

Nc.~riyatı tarafından KıılılI/ıı flikevel"re adıyla yayımlanır. (aktaranın ııotU) 
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Iaı'ını, kayıt ve zabıtları değiştirdiklerini açıkça ortaya koyar. Burada onun mc

lin tahlilindcki uzmanlığı da gözler önüne seriliL 

Prof. Dr. A, L. Litvin' in eserlerinde kaderleri ortaya çıkan şahsiyetleri, çözü

lememiş problemleri ve kötülüğün kaynaklarını açan yolları, hir makalede enine 

boyuna değerlendirmek zor. Tataristan tarihini ve onun en karmaşık devl'ini öğ

renmemizde hüyük payı olan aHmin bi.iti.in çalışmaları baştan sona hir fikir etra

fında döner: Kederli tarihimiz, gelecekte böyle trajik hir istibdadın tekrarlanma

ması için ibret olmalı, halkın hi.irriyetine, müstakilliğine katkısı olan bir tek şah

sı dahi unutmamalı. Tatarlar gihi, geçmişi ve tarihi daima tahrif edilip hozuk ay

nada gösterilen hir halk için, hu gerçek özellikle önemlidir. 


