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Eylül 2018 tarihinde Moskova’da

eski adı Marksizm-Leninizm Ens-
titüsü Sovyetler Birliği Komünist

Partisi (SBKP) Merkez Parti Arşivi olan Rus-
ya Toplumsal Siyasal Tarih Devlet Arşivi’nde
(RGASPİ) “Stalin’in Kişisel Arşivi: Belge-
ler ve Sergilenme Tecrübeleri” başlığıyla bir
sergi açıldı. Sergide bir kısmının gizlilik ka-
rarının yeni kalktığı Stalin’in kişisel haya-
tından siyasi yaşamına kadar farklı konula-
ra dair birçok ilginç belge bulunuyor.

STALİN’İN KARNELERİ

Bunlar arasında Stalin’in gerçek doğum
tarihini ortaya koyan bir belge de var. Sta-
lin’in doğum günü resmi kayıtlarda 21 Ara-
lık 1879 olarak geçerken, doğduğu şehir olan
Gori’deki Uspenskiy Katedrali’nin kayıtla-
rına göre 18 (eski takvime göre 6) Aralık
1878 tarihinde dünyaya gelmiş ve 30 Ara-
lık’ta da vaftiz edilmiştir (RGASPİfond
558, liste 4, dosya 2, yaprak 1,2). Stalin’in res-
mi doğum tarihinin bir sene 3 gün ilerde ol-
masının sebebi hâlâ bilinmemektedir.

Stalin’in 1894 yılında Gori Rahip Oku-
lu’nu bitirdiğinde verilen karne de sergide
bulunmaktadır. Bütün dersleri 5 üzerinden
5 iken, sadece Aritmetik ve Yunancası
4’tür (RGASPİfond 558, liste 4, dosya 5, yap-
rak 1). 1899 yılında Tiflis Rahip Oku-
lu’ndan aldığı karnede ise notlarının ço-
ğunluğu 4’tür. Az sayıda 3 bulunmakla bir-
likte, Mantık ve Slavca İlahi Okuma dersi
5’tir (RGASPİfond 558, liste 4, dosya 65,
yaprak 1-2).

RAHİP OKULU’NA DİLEKÇE

Sergideki en eski belgeler arasında Sta-
lin’in 15 yaşında Tiflis Rahip Okulu’nda oku-
duğu döneme ait olanlar da var. Stalin, çok
düzgün bir el yazısıyla yazdığı 22 Ağustos
1894 tarihli dilekçede okulun giriş sınavına

kabul edilmesini talep etmektedir (RGAS-
Pİfond 558, liste 1, dosya 4322, yaprak 1).

Bundan bir sene sonraki 28 Ağustos 1895
tarihli dilekçesinde ise kendisine bakmak-
ta olan annesinin maddi bakımdan fakir du-
rumda bulunduğunu, babası istemediği hal-
de eğitimine devam ettiğini, bu yüzden
onun kendisini cezalandırarak üç yıldır ba-
balık vazifesini yerine getirmediğini, bir
önceki sene yarı burslu okuduğunu, o sene
annesinin görme yetisinin iyice azaldığını, do-
layısıyla tek gelir kapıları olan kol gücünü
kaybettiğini, buna bağlı olarak ödeme güç-
lüğü çektiklerini, bütün bunlardan dolayı tam
burslu statüye geçmek istediğini ifade et-
miştir (RGASPİfond 558, liste 1, dosya 4326,
yaprak 1).

Stalin, 3 Temmuz 1898 tarihli dilekçe-
sinde ise göğsünden hastalandığını, dinlen-
meye ihtiyacı olduğunu belirtmekte ve bu ne-
denle sınavdan muaf tu-
tulmayı talep etmekte-
dir.(RGASPİfond 558, lis-
te 1, dosya 4327, yaprak 1).

RASATHANEDE 
ÇALIŞMIŞ

Sergide sunulan başka
bir belge ise Stalin’in 1900
yılında Tiflis Fizik Rasat-
hanesi’nde çalıştığını gös-
termektedir. 1837 yılında
kurulmuş olan bu bilim ku-
rumu, astronomik ve me-
teorolojik gözlemlerle ilgi-
lenmektedir. 1900’ün Şu-
bat-Kasım ayları arasında
kurumun meteorolojik göz-
lem defterini tutan isimler-
den biri de İosif Vissario-
noviç Cugaşvili’dir (Stalin)
(RGASPİfond 558, liste 1,
dosya 5376, yaprak 1, 1 ar-
kası).

Stalin, 16 Mart 1914 tari-
hinde Turuhunsk’ta sürgün-
de bulunduğu sırada Peters-
burg Cezaevi Müdürü’ne bir
dilekçe göndermiş ve Peters-
burg’da tutuklu olduğu sıra-
da alınıp kasaya konan saati-
nin kendisine gönderilmesini
talep etmiştir (RGASPİfond
558, liste 1, dosya 4906).

STALİN’İN 
KİŞİSEL 

ARŞİVİNDEN 
BELGELER-1

DR. MEHMET 
PERİNÇEK’İN 

KALEMİNDEN

‘Stalin’in�Kişisel�Arşivi’�Moskova’da�açılan�bir�
sergiyle�halkın�ilgisine�sunuldu.�Kişisel�hayatından
siyasi�yaşamına�kadar�farklı�konulara�dair�
birçok�belgenin�bulunduğu�sergiyle�birlikte,�
Stalin’i�çok�daha�yakından�tanıma�fırsatı�buluyoruz...

SERG�DE Stalin’in imzas�n� ta��yan
ba�ka bir belge de Troçki’yle ara-
s�ndaki anla�mazl���n daha devrimin
ilk y�llar�na dayand���n� gösteriyor.
Stalin, Lenin’e
3 Ekim 1918
günü Tsarit-
s�n’dan (sonra
Stalingrad, �u
an Volgagrad)
gönderd i� i
mektubuna �u
sözlerle ba�la-
m��:

“�liç Yolda�!
Her �eyden
önce merhaba,
sonras�nda ise
cephemizdeki
durum ve
T r o ç k i ’ n i n
emirleri hak-
k�nda size baz�
�eyleri bildir-
meme izin verin.” Stalin, ard�ndan Gü-
ney Cephesi’nde görev yapan ki�i-
lerle Troçki aras�nda hiç de ho� ol-
mayan bir çat��man�n belirdi�ini ifa-
de eder. Mesele Troçki’nin yaygara-
c� tav�rlar� olmadan bir �ey yapama-
mas�d�r. Brest görü�melerinde da-
vaya ak�l almaz “sol” tav�rlar�yla za-
rar vermi�tir, Çekoslovakya konu-
sunda yaygarac�-diplomatik tav�rla-
r�yla zarar� dokunmu�tur. O s�rada ise
disiplin konusundaki tav�rlar�yla so-
run ç�karmaktad�r. Stalin’in ifadesiy-
le Troçki sadece yüksek perdeden
�ark� söyleyebilmekte, yaygara yap-
madan hareket edememektedir. 

Stalin, Lenin’den Troçki’yi geç ol-
madan sakinle�tirmesini ve hizaya
sokmas�n� ister. Çünkü Troçki’nin ah-
makça emirleri devam edecek olur-
sa ordu güvenilmeyen sözde askeri
uzmanlar�n eline geçecek, ordu ve ko-
muta kademesi aras�nda ayr�l�k olu-

�acak ve bu da cephenin çökmesine
neden olacakt�r. 

Stalin’e göre daha dün partiye gi-
ren Troçki, ona parti disiplinini ö�-

retmeye kalk-
maktad�r. Parti
disiplini, sade-
ce resmi emir-
lerden ibaret
de�ildir, her
�eyden önce
proletaryan�n
s�n�f ç�karlar�na
dayanmakt�r. 

Stalin, mek-
tubunun son
sat � r lar �nda
Troçki’nin “sol”
ve “k�z�l” disip-
lin ad� alt�nda
orduya zarar
verdi�ini, en di-
siplinli yolda�-
lar�n bile mide-

sini buland�rd���n� ifade eder ve
Troçki’nin kendisine çeki düzen ver-
meye ça�r�lmas�n� talep eder. Stalin’in
son sözleri “Elinizi s�k�yorum. Sta-
lin’iniz” olur (RGASP�fond 558, liste
1, dosya 5410, yaprak 1,2).

‘KUDURUN, DOSTLARIM’
Stalin’in 3 A�ustos 1922 tarihinde

Güney Kafkasya’daki parti örgütleri-
ne dair Buharin ve Zinovyev’e gön-
derdi�i mektubunun alt�na el yaz�s�yla
dü�tü�ü not ise �öyledir:

“P.S. Ancak �ansl� adamlars�n�z.
Bo� zamanlar�n�zda kafan�zdan her
türlü masal� uydurma, onlar� tart��ma
vs. imkân�na sahipsiniz, ben ise bu-
rada bekçi köpe�i gibi inleyerekten
haybeye bekliyorum, bir de ‘suçlu’ ç�-
k�yorum. Böyle her kimseyi harca-
yabilirsin. ��iniz gücünüz yok, kudu-
run, dostlar�m.” (RGASP�fond 558, lis-
te 2, dosya 39, yaprak 1).

TROÇKİ’Yİ ŞİKÂYET

Stalin’in Lenin’e Troçki’yi �ikâyet etti�i
mektubunun ikinci sayfas�.

Stalin’in Buharin ve Zinovyev’e mektubunun alt�na dü�tü�ü not.

Stalin’in karneleri.

Stalin’in gerçek do�um tarihini gösteren
Gori’deki Uspenski Katedrali’nin kayd�.

Stalin, Voro�ilov, Molotov, Kaganoviç ve Andreyev’le
Tacikistan ve Türkmenistan Kolhozcular�n�n
toplant�s�nda, 4 Aral�k 1935 (RGASP� fond 558, 
liste 11, dosya 1675, yaprak 47). Stalin’in Tiflis Rahip Okulu’na dilekçelerinden örnekler.

Genç Stalin’in 1900 y�l�nda Tiflis Fizik 
Rasathanesi’nde tuttu�u meteoroloji gözlem defteri.

SERGİDE yer alan arşiv bel-
gelerinden Stalin’in genel sekre-
terlik zamanında iki kez görevin-
den ayrılmak ve istifa etmek iste-
diği görülmektedir. Parti Merkez
Komitesi’nin Genel Kurulu’na
gönderdiği 19 Ağustos 1924 tarihli
yazıda Stalin, genel sekreterlik ve
Politbüro üyeliğinden alınmasını ve
çalışmak üzere Turuhunsk veya
Yahut bölgesine gönderilmesini ta-
lep etmiştir. Ayrıca iki ay iyileşmek
için izin istemiştir (RGASPİfond
558, liste 11, dosya 126, yaprak 69).
Konu daha sonra Merkez Komi-
tesi’ne taşınmadan dar bir çevre-

de tartışılmış ve istifası reddedile-
rek Stalin’e iki ay izin verilmiştir.

İkinci istifa girişimi ise 27 Ara-
lık 1926 tarihinde olmuştur. İstifa-
sında genel sekreterlik görevini
yürütecek güçte olmadığını ifade et-
miştir (RGASPİfond 558, liste 11,
dosya 131, yaprak 65). Ancak ya-
pılan oylamada Stalin dışında kim-
se istifasının lehine oy kullanma-
mıştır. Stalin’in bu şekilde güven ta-
zelediği düşünülmektedir. Sergi-
de belgesi bulunmamakla birlikte
Stalin’in 19 Aralık 1927 tarihinde
son bir kez daha istifa girişiminde
bulunduğunu belirtelim.

İSTİFA GİRİŞİMLERİ KALİNİN’E ŞİİR
STALİN, 21 Ocak 1933 günü

Kalinin’e adadığı ve Lenin’in
ölümünün 9. yıldönümünde Bol-
şoy Tiyatrosu’nda düzenlenen
törende ona verdiği mizahi şiir
de serginin ilginç belgelerinden
biridir:

“Bokiy’i, Mil’i, Kopt’u, Kant’ı
Yüz kere daha kolay okumak
Ve onların düşüncesine ulaş-

mak,
Dostum, anlamaktansa seni”

(RGASPİfond 558, liste 2, dos-
ya 93, yaprak 1).

Stalin’in 27 Aral�k 1926 tarihli istifa yaz�s�.

Gençlik yıllarının bilinmeyenleri
Genç Stalin, 1894

(RGASP� fond 558,
liste 11, dosya

1647, yaprak 1).
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Eylül 2018 tarihinde Mosko-

va’da Rusya Toplumsal Siyasal
Tarih Devlet Arşivi’nde (RGAS-

Pİ) “Stalin’in Kişisel Arşivi: Belgeler ve Ser-
gilenme Tecrübeleri” başlığıyla bir sergi açıl-
dı. Sergide bir kısmının gizlilik kararının yeni
kalktığı Stalin’in kişisel hayatından siyasi ya-
şamına kadar farklı konulara dair birçok il-
ginç belge bulunuyor. Dün başladığımız
yazı dizimize yeni belgelerle devam ediyo-
ruz.

‘BANA KIRILDIĞINI BİLİYORUM’

Sergide ön plana çıkan
belgeler arasında Stalin’in
ailesiyle yazışmaları da
bulunuyor. Gürcistan’da
yaşayan annesine Mos-
kova’dan gönderdiği mek-
tuplarından biri şöyle.

“25/I-1925
Merhaba annem be-

nim!
Bana kırıldığını bili-

yorum, ama ne yaparsın,
çok yoğunum ve sana sık
yazamıyorum.

Gündüz-gece boğazı-
ma kadar işle doluyum ve
bu sebeple seni mektup-
larımla sevindiremiyo-
rum.

Bin sene yaşa!
Senin Soso’n (Stalin’in

çocukluğundaki lakabı.-
MP)” (RGASPİ fond 558, liste 11, dosya
1549, yaprak 21).

KARISI TRAMVAYA BİNİYORDU

Stalin’in karısı Nadejda Alliluyeva’yla
mektuplaşmalarından ona “Tatka” diye hi-
tap ettiği görülüyor. Sta-
lin, mektubunu “Ö-pü-
yo-rum” diye bitiriyor
(RGASPİ fond 558, lis-
te 11, dosya 1550, yap-
rak 31-32). Nadejda Al-
liluyeva’nın 2 Eylül
1929 tarihli mektubun-
da Stalin’e yazdığı şu sa-
tırlar ise Sovyetler’in
bir numaralı yönetici-
sinin ailesinin nasıl ya-
şadığını göstermesi açı-
sından ilginç:

“Sanayi Akademi-
si’yle işlerimin nasıl ol-
duğunu sormuşsun (Al-
liluyeva, o sırada Aka-
demi’ye girmek için sı-
navlarına hazırlanmaktadır.-MP). Şu an
daha iyi olduğunu söyleyebilirim, öyle ki ma-
tematikten yazılı sınavım başarılı geçti, ama
genel olarak her şeyim ters gidiyor, mesela:
Sabah dokuza doğru SA’da (Sanayi Aka-
demisi) olmam gerekiyordu, doğal olarak 8
buçukta çıktım ve tramvay bozuldu, otobüsü
beklemeye koyuldum, yok; o zaman geç kal-
mamak için taksiye binmeye karar verdim,

bindim ki 100 metre gittikten sonra araba
durdu, bir şeyleri bozulmuş. Bütün bunlar
beni fena güldürdü, yine de sonuç olarak
SA’da iki saat sınavın başlamasını bekledim.”

Nadejda Alliluyeva’nın Akademi’nin
Tekstil Sanayii Fakültesi’ne girdiğini, Kruş-
çev’le aynı sınıfta okuduğunu ve SBKP’nin
bir sonra genel sekreteri olacak Kruşçev’i
Stalin’le onun tanıştıracağını da not olarak
düşelim.

Alliluyeva, mektubunu devamında ko-
casına Moskova’da her yerdeki et ve süt kuy-
ruklarından yakınmış, bunun hoş gözük-
mediğini, bunun doğru bir örgütlenmeyle dü-
zeltilebileceğini de belirtmiştir (RGASPİ
fond 558, liste 11, dosya 1550, yaprak 10-14).

‘SEKRETER NO.1 YOLDAŞ’

Stalin’in küçük oğlu Vasiliy’in babasına
gönderdiği mektup ise şöyle:

“Merhaba baba!
Fena değilim ve yeni okulda çok iyi ça-

lışıyorum ve çok iyi bir Kızıl (Bu kelimenin
altı çizili.-MP) Vaska (Vasiliy’in samimi
söylenişi.-MP) olacağımı da düşünüyorum.

Baba, nasıl olduğunu ve
dinlendiğini yaz. Svet-
lana (Stalin’in kızı.-MP)
iyi ve o da okula gidiyor.
Çalışma ekibimizin
hepsinin sana selamı
var.

Kızıl Vaska (İki ke-
limenin de altı çizili.-
MP)

1/X 1933”
(RGASPİ fond 558,

liste 11, dosya 1552,
yaprak 4)

Sergideki başka bir
mektup ise Stalin’in kızı
Svetlana’ya ait. Svetla-
na’nın babasına 22
Ağustos 1940 tarihinde
Soçi’den gönderdiği
mektuptan bazı satırlar:

“(...) İçimden hisse-
diyorum, talimatların olmamasından fay-
dalanıp yine beni kandırıyorsun ve gelmi-
yorsun. Ay ay ay!

Sekreter No.1 Yoldaş, patronunu kan-
dırmak iyi bir şey değil! (...)

Okulumuz 2 Eylül’de başlıyor, çünkü 1’i
Pazar, tatil.
(SSCB’de ve Rus-
ya’da ilkokuldan üni-
versiteye kadar eği-
tim yılı 1 Eylül’de
başlamaktadır.-MP)
Coğrafya dersi, bu
sene yine başlaya-
cak: 5 cumhuriyet
eklendi (1940 yılında
Estonya, Litvanya,
Letonya, Besarabya
ve Kuzey Bukovina
SSCB’ye katılmıştır.-
MP), topraklar, nü-
fus eklendi, sanayi
işletmelerinin sayısı
arttı, ama ders kita-
bı da 1938’in. Üstü-

ne üstlük bu sene SSCB’nin İktisadi Coğ-
rafyası (dersimiz) var. Ders kitabında birçok
eksik olacak. Bu ders kitabını gördüm; iki
parmak kalınlığında olsa da içinde çok sa-
yıda her türlü gereksiz zırvalık var. (...)”

Svetlana, mektubunu “Bütün sekreter-
lerime kocaman-kocaman selamlar” notuyla
bitirmektedir (RGASPİ fond 558, liste 11,
dosya 1552, yaprak 41-42).

STALİN’İN 
KİŞİSEL 

ARŞİVİNDEN 
BELGELER-2

DR. MEHMET 
PERİNÇEK’İN 

KALEMİNDEN

‘Stalin’in�Kişisel�Arşivi’�Moskova’da�açılan�bir�sergiyle
halkın�ilgisine�sunuldu.�Kişisel�hayatından�siyasi
yaşamına�kadar�farklı�konulara�dair�birçok�belgenin
bulunduğu�sergide�ön�plana�çıkanlar�arasında�
Stalin’in�ailesiyle�yazışmaları�da�bulunuyor

Ailesiyle mektuplaşmalarıAilesiyle mektuplaşmalarıAilesiyle mektuplaşmalarıAilesiyle mektuplaşmalarıAilesiyle mektuplaşmaları

Stalin, k�z� Svetlana, o�lu Vasiliy, Beriya ve Kalinin ile birlikte Soçi yak�nlar�nda Karadeniz k�y�lar�n� gezerken, 
Eylül 1933 (RGASP� fond 558, liste 12, dosya 262, yaprak 1). 

Stalin, 1932 y�l�nda sayfiye evinde bahçede çal���rken (RGASP� fond 558, liste 12, dosya 252, yaprak 1).

Adına sergi açılmasına neden karşı çıktı?
SERG�DE dikkat çeken ba�ka iki belge ise Stalin’in

kendi ki�ili�inin kültle�tirilmesine kar�� tavr�n� ortaya koy-
maktad�r. 1933 y�l�nda Ya�l� Bol�evikler Derne�i, lo-
kallerinde Stalin sergisi açmak isterler. Bu amaçla da
ar�ivden Stalin’in �ç Sava� dönemindeki faaliyetleriy-
le ilgili belge talep ederler. �lgili
belgelerin listesi haz�rlan�r ve
konu Stalin’in önüne gider. Stalin,
kendisine gönderilen üst yaz�n�n
bo� k�s�mlar�na eliyle �u notu dü-
�er:

“Buna kar��y�m, çünkü bu tür-
den giri�imler ‘ki�i kültünün’ güç-
lenmesine yol açar ki, zararl�d�r ve
partimizin ruhuyla örtü�mez”
(RGASP� fond 558, liste 1, dosya
4572).

‘KİTAPÇIĞIN YAKILMASINI
ÖNERİYORUM’

Stalin, 16 �ubat 1938 tarihinde
devletin çocuk kitaplar� basan yay�nevine gönderdi-
�i mektupta “Stalin’in Çocuklu�u Hakk�nda Hikâyeler”
ba�l�kl� kitab�n bas�lmas�na kesin bir �ekilde kar�� ç�k-
m��t�r:

“Kitapç�k içinde çok say�da yanl��l�klar, çarp�tmalar,
abartmalar ve hak edilmeyen iltifatlar bar�nd�rmaktad�r.
Yazar�, peri masal� avc�lar�, uydurukçular (belki ‘iyi ni-
yetli’ uydurukçular), dalkavuklar yanl�� yola sapt�rm��.
Yazara yaz�k olmu� ama olgu, olgu olarak kal�r. 

Ama esas olan bu de�il. Önem-
li olan bu kitapç���n Sovyet ço-
cuklar�n�n (ve genel olarak in-
sanlar�n�n) bilincine liderlerin ki�i
kültünü, günah i�lemeyen kahra-
manlar olarak kaz�maya yönelmi�
olmas�d�r. Bu tehlikeli ve zarard�r.
‘Kahramanlar’ ve ‘kitle’ teorisi
Bol�evik de�il, Eser (Sosyalist
Devrimciler.-MP) teorisidir. ‘Kah-
ramanlar halk� yarat�r, onlar� kala-
bal�ktan halka dönü�türür’, der
Eserler. ‘Halk, kahramanlar� yara-
t�r’, diye cevaplar Bol�evikler. Bu
kitapç�k, Eserlerin de�irmenine
su döküyor. Bu türden her kitap,

Eserlerin de�irmenine su dökecektir, ortak Bol�evik da-
vam�za zarar verecektir. 

Kitapç���n yak�lmas�n� öneriyorum” (RGASP� fond
558, liste 1, dosya 3218).

Stalin’in ailesiyle 
mektupla�malar�ndan örnekler.

Stalin’in II. Dünya Sava�� s�ras�nda 16 Tem-
muz 1941 günü Almanlara esir dü�en o�lu
Yakov Cuga�vili’nin esir kamp�ndaki kay�t
bilgileri. Kart, sava�tan sonra el konulan
Alman devletine ait belgeler aras�nda bu-

lunmu� ve �çi�leri Bakanl���’n�n 19 Temmuz
1956 tarihli bir üst yaz�s�yla SBKP Merkez

Komitesi’ne sunulmu�tur.

Redaktör gibi çalıştı
Stalin’in TASS Haber Ajans�’n�n servis edece�i

önemli haberlerden, gazetelerde ç�kacak önemli aç�k-
lamalara, yaz�lara kadar birçok metni öncesinden re-
dakte etti�i, üzerine notlar alarak ve çizikler atarak bu
metinlerin üstünde yo�un bir �ekilde çal��t��� da gö-
rülmektedir. Bir k�sm�n� neredeyse ba�tan yazm��t�r.

Sovyet haber ajans� TASS’�n Sovyetler’in atom bombas�na
sahip oldu�una yönelik haber tasla�� üzerinde 
Stalin’in yapt��� düzeltmeler (RGASP� fond 558, 

liste 11, dosya 113, yaprak 34-36). 

Stalin, stratosferik balon kazas�nda ölen müretteba-
t�n cenazesinde küllerini ta��yor, 2 �ubat 1934

(RGASP� fond 558, liste 12, dosya 217, yaprak 1).

STALİN, 8 Ağustos 1941
tarihinde SSCB Savunma
Halk Komiseri (Bakanı) sı-
fatıyla kaleme aldığı gizli
emirde 7-8 Ağustos günle-
rinde ilk kez Berlin’i bom-
balayan uçakların müret-
tebatına kişisel teşekkür-
lerini iletmekte ve uçuşa
katılan herkesin 2 bin rub-
leyle, bomba atanların da
ayrıca 2 bin rubleyle ödül-
lendirilmesi talimatını ver-
mektedir. 
(RGASPİ fond 558, liste 11,
dosya 460, yaprak 9)

Berlin’i 
bombalayanlara

ödül

Stalin’in el yaz�s�yla sergi aç�lmas�na
kar�� dü�tü�ü not.

Ailesiyle mektuplaşmaları

YARIN DEVAM EDECEK
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1930 yılında Stalin’e verilmiş olan
hayvanat bahçesine ailesiyle birlikte gi-
riş kartı. (RGASPİ fond 558, liste 11, dos-
ya 1316, yaprak 5-6)

Stalin’e 1930-31 dönemi boyunca bü-
tün devlet tiyatro ve sirklerine, Sovyet Fi-
larmonisi konserlerine yanında bir kişiyle
birlikte girme hakkını veren kart. 

(RGASPİ fond 558, liste 11, dosya
1316, yaprak 7-8)

�olohov’un Stalin’e mektubunun 
birinci sayfas�.

‘Stalin’in�Kişisel�Arşivi’�Moskova’da�açılan�bir�sergiyle�halkın�ilgisine�sunuldu.�
Kişisel�hayatından�siyasi�yaşamına�kadar�birçok�belgenin�bulunduğu�sergide,�Şolohov’un�
yazdığı�samimiyet�dolu�mektup�ve�Stalin’in�Gorkiy�hakkındaki�düşünceleri�dikkat�çekiyor

Kültür-sanat insanlarıyla yazışmaları

Stalin’in Stanislavskiy’e mektubu.

A. Yar-Kvarçenko, 
1941 y�l�nda yapt��� bu

resimde Gorkiy’in 
11 Eylül 1931 günü
Stalin, Voro�ilov ve

Molotov’a “K�z ve Ölüm”
ba�l�kl� eserini

okumas�n�
canland�rm��t�r.

Ahmatova’n�n Stalin’e mektubu.

Sergide Stalin’in ölüm sebebini 

aç�klayan 6 Mart 1953 tarihli doktor 

raporunun son sayfas�.

(RGASP�fond 558, liste 11, dosya

1486, yaprak 176, 176 arkas�)

Stalin’in “K�z ve Ölüm”ün 
alt�na dü�tü�ü not.

22 Eylül 2018 tarihinde Mosko-
va’da Rusya Toplumsal Siyasal
Tarih Devlet Arşivi’nde (RGAS-

Pİ) “Stalin’in Kişisel Arşivi: Belgeler ve Ser-
gilenme Tecrübeleri” başlığıyla bir sergi açıl-
dı. Sergide bir kısmının gizlilik kararının yeni
kalktığı Stalin’in kişisel hayatından siyasi ya-
şamına kadar farklı konulara dair birçok il-
ginç belge bulunuyor. Yazı dizimizin son gü-
nünde yeni belgelerle devam ediyoruz.

Stalin’in kişisel arşivinden belgelerin
sunulduğu sergide Sovyet devlet adamının
kültür ve sanat insanlarıyla olan ilişkileri-
ne dair veriler de bulmak mümkün. 

ŞOLOHOV’A VERİLEN KANYAK

Ünlü yazar Şolohov’un Stalin’e gön-
derdiği aşağıdaki mektup, ikili arasındaki
samimi ilişkiyi gözler önüne seriyor:

“Değerli İosif Vissarionoviç [Stalin]!
24 Mayıs 1936’da daçanıza [Rus sayfiye

evi.-MP] gelmiştim. Hatırlarsanız, o zaman

bana bir şişe kanyak vermiştiniz. Eşim, onu
benden almış ve kesin bir şekilde şunu de-
mişti: ‘Bu hatıra, içmek yasak!’ Onu ikna et-
mek için çok zaman harcadım ve dil dök-
tüm. Şişenin bir şekilde kırılabileceğini, için-
dekinin zamanla bozulabileceğini ve daha
neler söylemedim ki! Herhalde her kadına
özgü olan korkunç bir inatçılıkla aynı şeyi
tekrar edip durdu: ‘Hayır! Ha-
yır! Yine hayır!’ En sonun-
da onu, karımı, anca ikna
ettim: ‘Ve Durgun
Akardı Don’u bitirdi-
ğim zaman bu şişeyi
içme konusunda
anlaştık. 

Bu üç sene bo-
yunca hayatın zor
anlarında (her in-
sanda az olmadığı
gibi), hediyenizin
bütünlüğüne birçok
kez kastettim. Bü-
tün girişimlerimi ka-
rım, mütemadiyen hı-
şımla püskürttü. Bu
günlerde, on üç sene-
lik çalışmanın ardın-
dan, ‘Ve Durgun Akardı Don’u bitiriyorum.
Bunun doğum gününüze denk düşmesi için
21’ine [Aralık] kadar bekleyeceğim ve iç-
meden hemen önce sizin için, mektuba ek-
lenmiş kısa makaledeki yaşlının dilediğini
dileyeceğim.

Size bunu gönderiyorum, çünkü Prav-
da’nın bunu basıp basmayacağını bilmiyo-
rum.

Sizin Şolohov’unuz
Vyoşenskaya [Rostov bölgesinin kuze-

yindeki bir yerleşim yeri.-MP]
11.XII.39”
(RGASPİfond 558, liste 11, dosya 827,

yaprak 87-88)

STANİSLAVSKİY’E
YANIT

Diğer taraftan tanın-
mış tiyatro adamı K. S.
Stanislavskiy, N. Erd-
man’ın “İntihar” isim-
li oyununun sahne-
lenmesi için gerekli
izin çıkmayınca 29
Ekim 1931 tarihinde
bir mektupla Stalin’e

başvurmuş ve kısa bir
süre sonra ondan 9 Ka-

sım 1931 tarihli şu mek-
tubu almıştır: “Çok say-
gıdeğer Konstantin Ser-
geyeviç!

‘İntihar’ isimli piyes
hakkında çok bir fikrim yok. En yakınım-
daki yoldaşlar, boş, hatta zararlı olduğunu
düşünüyor. Repertuar Komitesi’nin görüş
ve gerekçelerini ekteki belgeden öğrene-
bilirsiniz. Repertuar Komitesi’nin değer-
lendirmesi gerçeğe yakın gibi geliyor. Yine

de tiyatronun hayata geçirmesine ve usta-
lığını göstermesine imkân verilmesine kar-
şı değilim. Tiyatronun amacına ulaşması ih-
timal dışı değil. Partimiz MK’sının Kültür
ve Propaganda Bürosu (Stetskiy Yoldaş) bu
işte size yardımcı olacak. Sanat işini bilen
yoldaşlar, işin başında olacaklar. Ben, bu ko-
nuda amatörüm. Selamlar!” (RGASPİ-
fond 558, liste 1, dosya 5374, yaprak 1)

‘GÖTHE’NİN 
‘FAUST’UNDAN DA GÜÇLÜ’

Stalin, Maksim Gorkiy’in Toplu Eser-
leri’nin birinci cildindeki “Kız ve Ölüm”
isimli masalın son sayfasına ise eliyle şu notu
düşmüştür: “Bu parça Göthe’nin ‘Fa-
ust’undan da güçlü. (Sevgi ölümü yener)
[Parantez içindeki cümlenin altı çizilidir] İ.
Stalin 11/X 31” Sağ sayfadaki yazı ise Vo-
roşilov’a aittir. (RGASPİfond 558, liste 1,
dosya 2982, yaprak 1)

AHMATOVA’NIN OĞLU 
GUMİLEV İÇİN MEKTUBU

Ünlü edebiyatçı Anna Ahmatova ise 24
Nisan 1950 tarihli mektubunda Stalin’den
6 Kasım 1949 tarihinde tutuklanan oğlu Lev
Gumilev’in serbest bırakılmasını rica et-
mektedir. Ahmatova, mektubunda artık yaş-
lı ve hasta olduğunu, biricik oğlundan ayrı
kalmaya dayanamadığını ve tarihçi oğlunun
Sovyet bilimine hizmet etmesinin en büyük
hayali olduğunu vurgulamaktadır. (RGAS-
Pİfond 558, liste 11, dosya 877, yaprak 91).

STALİN’İN 
KİŞİSEL 

ARŞİVİNDEN 
BELGELER-3

DR. MEHMET 
PERİNÇEK’İN 

KALEMİNDEN

Stalin ve Gorkiy, 18 Haziran
1936’dan önce. (RGASP�fond 558,
liste 11, dosya 1653, yaprak 1)

SSCB Milli Marşı’nın yazımına katkı
SERG�DE SSCB’nin milli mar��n�n yaz�l�� sürecin-

de Stalin’in etkisini gösteren belgelere de yer verilmi�tir.
SSCB, Enternasyonal Mar��’n� milli mar� olarak kabul
ederken II. Dünya Sava��’n�n ba�lamas�yla ayr� bir mar�
yazma karar� verilir. Mar��n sözlerini G. El-Registan ve
S. V. Mihalkov kaleme alacakt�r. Stalin, bu süreçte iki
yazarla s�k� ileti�im içinde olur. 

Sergilenen belgelerden de görüldü�ü üzere yazarlar�
gece yar�s� ikide telefonla arayarak, mar��n sözleriy-
le ilgili fikirlerini iletti�i de olmu�tur. Stalin, telefonda
mar��n sözlerini inceledi�inde özellikle K�z�l Ordu’yla
ilgili bir k�tan�n eklenmesini istemi�tir. Mar��n farkl� za-
manlardaki taslaklar� üzerinde birçok notlar alm��, son
halindeki baz� dizeleri bizzat kendisi yazm��t�r.

“RUS Ordularının
ve Sovyet devletinin
başında Alman savaş
makinasının temel gü-
cünü kıran ve bütün
Birleşmiş Milletlere
barış, adalet ve öz-
gürlük yolunu açma-
sına yardım eden Ma-
reşal ve Başbakan
[Stalin, o dönem Sov-
yet bakanlar kurulu-
nun da başkanıdır.-
MP] Stalin’e arkada-
şından. Winston
Churchill. Eylül
1944.” (RGASPİfond
558, liste 11, dosya
1692, yaprak 1)

“İ. V. Stalin Yol-
daş’a. Tito.
14.IV.1945” (RGAS-
Pİfond 558, liste 11,
dosya 1695, yaprak 1)

G. El-Registan’�n sat��
fi�i üzerine yapt���
SSCB milli mar��n�n
sözlerine dair karalama-
lar, Eylül 1943. (RGAS-
P�fond 558, liste 1,
dosya 3399, yaprak 47,
47 arkas�)

SSCB milli mar��n�n
yedinci tasla�� üze-
rinde Stalin’in yapt���
düzeltme ve öneriler,
23 Eylül 1943 (RGAS-
P�fond 558, liste 1,
dosya 3399, yaprak 1)
(KUTU I’e)

Churchill ve Tito’nun 
imzaladıkları 
fotoğrafları 

STALİN’in Çin Devri-
mi’nin zaferinden yıllar
önce 12 Ağustos 1939 ta-
rihinde Mao Zedung’a
SSCB-Çin ilişkiler, Sov-
yetler’in iç ve dış politika-
sı hakkında gönderdiği
mektubun ilk sayfası. 

Samimi bir dille yazıl-
mış olan mektupta Sta-
lin, Halk Kurtuluş Ordu-
su’nun Çin’deki başarıla-
rından duydukları mem-
nuniyeti de dile getiriyor.
(RGASPİfond 558, liste
11, dosya 332, yaprak 2-3)

MAO’YA MEKTUP Stalin’in hayvanat bahçesi kartı


