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 MEH MET ARİF ÖL ÇEN’İN YA AM ÖY KÜ SÜ

1893’te Nik sar’da doğ du. Ba ba sı, Ga ni za de Ali Ağa’nın 
tek oğ lu Meh met Ali’dir. Ana sı ise Er zu rum Hay ri ye ta cir le rin-
den Ha cı Ta hir’in kı zı. 1878 Os man lı-Rus sa va şın da Er zu-
rum’dan gö çüp gel miş ler Nik sar’a.

Meh met Arif dört oğul ve bir kı zın en kü çük le ri. Nik-
sar’da il ko ku lu bi tir dik ten son ra, öğ re ni me de vam et mek is ti-
yor. Ba ba sı bu na ra zı de ğil. Öte ki oğul la rı tar la da ken di si ne 
yar dım cı ol ma dık la rı için, en kü çük oğ lu Meh met Arif’in yar-
dım cı ol ma sı nı ta sar la mak ta. Ne var ki sert bir ki şi li ği var. 
Meh met Arif ba ba sıy la bir lik te tar la da ça lış ma yı is te me mek te-
dir. Nik sar’dan ka çıp kur tul ma yı, oku yup ağa be yi Tev fik Efen-
di gi bi say gın ki şi ol ma yı düş le mek te. Tev fik Efen di Nik sar’da 
hak sız lık la ra kar şı çı kı yor ve mü te gal li be ile sa va şı yor. So kak ta 
ge çer ken, her kes aya ğa kal kıp ona se lam ver mek te dir. Meh met 
Arif de bü yü dü ğün de onun gi bi ol mak is te mek te.

İl ko ku lu bi ti rin ce ev den ka çı yor ve 60 km uzak ta ki 
To kat’a yü rü ye rek gi di yor. As ke ri Or ta oku lun ka pı sı nın önün de 
içe ri gi re bil mek için üç gün bek li yor. Kim den öğ ren diy se bu 
oku lun sı nav la rı na gi re cek. Bir su bay ken di si ne yar dım cı olu-
yor ve sı na va ka tıl ma sı nı sağ lı yor.

Yıl lar son ra Meh met Arif, ka pı sı nın önün de üç gün bek-
le di ği To kat As ke ri Or ta oku la ma te ma tik öğ ret me ni ola rak ata-
na cak ve bu gö re vi ni 1924’den 1932’ye ka dar sür dü re cek tir.

1913’te İs tan bul’da Harp Oku lu nu bi ti ri yor ve Kaf kas 
cep he sin de Köp rü köy sa va şı na ka tı lı yor. O sa vaş ta Alay ko mu-
ta nı Bin ba şı Rı za Top ha ne li’nin emir su ba yı olu yor. Sul tan 
Ab du la ziz’in Top ha ne Mü şi ri (Ma re şa li) Ha cı Ali Pa şa nın 
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oğ ludur Bin ba şı Rı za Bey. Köp rü köy sa va şı, Os man lı aris tok ra-
si si nin tem sil ci si olan Top ha ne Mü şi ri nin oğ lu ile, kır sal ala nın 
tem sil ci si Nik sar lı Meh met Ali’nin oğ lu nu bir ara ya ge tir miş tir. 
Kı sa sü re de bir bir le ri nin or tak yan la rı nı se zer ve dost olur lar. O 
sa vaş ta ba ba oğul gi bi dir ler. Her iki si de sa va şın için de, sa va şı 
yi tir dik le ri nin acı sı nı pay la şı yor lar dı. Or du nun dü zen siz li ğin-
den ya kın mak tay dı lar. En ver Pa şa nın akıl al maz kap ri si uğ ru na 
sa vaş tık la rı nı bi li yor lar dı.

Bin ba şı Ali Rı za, 9 Ka sım 1914 gü nü Köp rü köy’ün 
ku ze yin de San sor Te pe sin de ya ra lan dı ğı za man, ya nı na ko şa rak 
ge len Teğ men Meh met Arif’e ce bin den çı kar dı ğı ka le mi ver-
miş ti. Son söz le ri şu ol du: “Bu ka le mi oğ lum Ha mit’e tes lim et. 
Ço cuk la rım sa na ema net.”

Bin ba şı Rı za Top ha ne li, su bay ol ma sı na kar şın haf ta lık 
bir der gi ye “Ha mit’in Ba ba sı” tak ma adıy la, dü ze ni eleş ti ren 
ya zı lar ya zı yor du. Bel ki de o gün San sor Te pe sin de o ka le mi 
oğ lu na bı rak ma sı nın ne de ni, ya zım sa va şı mı nı oğ lu Ha mit’in 
sür dür me si ni is te me siy di. Ne var ki oğ lu Ha mit, 1930 yı lın da 
Harp Oku lu nu bi tir dik ten 3 yıl son ra içe ri ği ni tam ola nak kav-
ra ya ma dı ğı bir suç tan, ko mü nizm su çun dan, bu akı mın aman sız 
düş ma nı olan Ge nel kur may Baş ka nı Ma ra şal Fev zi Çak mak ’ın 
buy ru ğuy la gös ter me lik bir yar gı la ma so nu cu 4 ar ka da şıy la bir-
lik te or du dan atı la cak tır. 

Teğ men Meh met Arif, Azap ve Sa rı ka mış sa vaş la rı na 
ka tı lır ve o sa vaş lar da ki ye nil gi le rin acı sı nı ta dar, ge nel ri cat 
em riy le bir lik te 1915 yı lı nın son la rın da Er zu rum’u sa vun mak la 
gö rev len di ri len bir lik ler de ye ri ni alır. 30. Tü men, Er zu rum’un 
ku ze yin de Gâ vur Da ğı nın etek le rin de mev zi len miş tir. Rus la rın 
4. Tür kis tan Av cı Tü me ni ile kar şı kar şı ya dır lar. Meh met Arif, 
Ga vur Da ğı nın 3050 ra kım lı te pe sin den ken di ala yı na ka tıl mak 
buy ru ğu nu al dı ğı za man ko mu ta et ti ği bö lü ğü ile bir lik te Üç ki-
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li se kö yün den ge çe cek ve ala yı na ka tı la cak. Ku zey do ğu dan 
ge len Rus sal dı rı sın da alay tü müy le yok olur ve as ker le riy le 
su bay la rı tut sak dü şer ler. Teğ men Meh met Arif’in üç yıl sü re-
cek olan sa vaş tut sak lı ğı böy le baş la mış tır. 

Ken di si nin Var na vin ka sa ba sı na han gi kent le ri ge çe rek 
gö tü rül dü ğü nü ve da ha son ra Var na vin’den Var şo va’ya doğ ru 
ka çı şın yö rün ge si ni şe kil 1’den iz le ye bi li riz. 21 Ağus tos 1918’de 
İs tan bul’a Sir ke ci is tas yo nu na ula şır. Ken di si nin sa va şa ka tıl dı-
ğı nı ve tut sak düş tü ğü nü is pat et tik den son ra ara dan bir ay 
ge çe cek ve or du dan ma aş al ma ya baş la ya cak. 

Şe kil 1; onun  Var na vin ka sa ba sı na sa vaş tut sa ğı ola rak 
gi diş ve ora dan Tür ki ye’ye ka çış yo lu nu gös ter mek te dir. Ül ke-
si ne ge ri dön dü ğün de, ko mu ta nı Bin ba şı Rı za Top ha ne li’nin 
va si ye ti ni ye ri ne ge ti rir ve kı zı Re fi ka ile ev le nir, ya ni an nem-
le. 

Ana do lu, Ba tı nın sö mür ge ci dev let le ri ta ra fın dan pay la-
şı lıp, Yu nan or du la rı da İz mir’i iş gal ede rek Af yon’a ka dar iler-
le di ği za man, Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün oluş tur du ğu dü zen li 
or du ya ka tı lır ve Af yon cep he sin de sa va şır. Cum hu ri yet ilan 
edil dik ten bir yıl son ra da 1924 de To kat As ke ri Or ta oku lu na 
ma te ma tik öğ ret me ni ata na cak tır. 1932’de Sam sun’da 45. 
alay’a 9. bö lük ko mu ta nı ola rak ata na rak bin ba şı lı ğa ter fih eder. 
İki yıl son ra  Kan gal il çe si ne as ker lik şu be baş ka nı ola cak ve bir 
yıl kal dı ğı bu il çe de, To poğ raf ya ders not la rı ha zır la ya rak Mil li 
Sa vun ma Ba kan lı ğı na gön de re cek tir. O yıl lar da Kan gal, bir 
köy den da ha kü çük tü ve al tı top rak üs tü top rak ev ler de ka lı nır-
dı. Kı şın kar yağ dı ğı za man Si vas ken tiy le 5 ay bü tün iliş ki ler 
ke si lir ve ev ler kar al tın da kal dı ğın dan dı şa rı çık mak bi le ola-
nak sız la şır dı. En gör kem li ya pı, üs tü on dü le li saç la kap lı bir kaç 
oda dan olu şan hü kü met bi na sıy dı. 
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1934’te ha zır la dı ğı ders not la rı ka bul edi le cek ve yar bay 
rüt be siy le İs tan bul Harp Oku lu na To poğ raf ya öğ ret me ni ola rak 
ata na cak tır. 

1940’ta Bit lis’te alay ko mu ta nı dır. 1942’de Ga zi an tep’te 
As ker lik Şu be Baş ka nı ve 1945’te İs tan bul’a 30 km. uzak lık ta 
Ha dım köy mus tah kem mev ki le rin de 46. Ko ru gan alay ko mu ta-
nı ola rak ata nır ve 1950 yı lı na ka dar al bay ola rak bu gö rev de 
ka lır. De mok rat Par ti nin ik ti da ra gel me siy le bir lik te emek li ye 
ay rı la cak tır. 

İyi bir göz lem ci dir Meh met Arif. 23 ya şın da tut sak düş-
tü ğü Var na vin ka sa ba sın da, Rus hal kı nın ya şam bi çi mi ni, duy-
gu ve dü şün ce le ri ni, Türk tut sak la rı ile kur duk la rı dost luk iliş-
ki le ri ni an la tır ken, bu göz lem ci ya nı or ta ya çı kı yor. Özen ti siz 
cüm le ler le o dö ne mi bi ze yan sıt mak ta dır. Genç Rus su bay la rı-
nın sa va şır ken sa va şa kar şı ol duk la rı nı, ka za nı la cak top rak la rın 
Rus hal kı na de ğil, Ça rın çev re sin de ki ya kın la rı na da ğı tı la ca ğı-
nı, sa vaş tan sa de ce on la rın ya rar lı çı ka ca ğı nı dü şün dük le ri 
an la şı lı yor. Bol şe vizm, o dö nem de Rus or du su için de ve özel-
lik le genç su bay ve as ker kad ro la rın da yay gın laş mış gö rü nü yor. 
Vet lu ga Ir ma ğın da 1917 Rus dev ri mi nin sı cak gün le ri ni, iç kar-
ma şa sı nı ya şı yor gi bi yiz. Sa vaş bu kar ma şa için de bi le, ne Rus 
top lu mun da ve ne de Türk su bay la rın da kar şı lık lı sev gi ve dost-
luk bağ la rı nı yok et me ye yet me miş tir. İki hal kın kar şı lık lı dost-
lu ğu na kar şın, on la rın sa de ce dev let le ri bir bi riy le çar pı şı yor ve 
bi rey ler bu sa vaş ma ki ne si nin emek çi le ri ola rak ya şam la rı nı 
or ta ya ko yu yor lar dı. 

Vet lu ga Ir ma ğın da Meh met Arif, Rus hal kıy la yan ya na, 
iç içe dir. Bu kay naş ma bir ür kün tü yü ve on lar dan uzak kal ma yı 
da bir lik te ge ti rir. San ki onun yü re ğin de, Rus top lu mu için de 
eri yip yok ola ca ğı, kim li ği ni yi ti rip si li ne ce ği kor ku su, on lar la 
bir lik te ol ma is te ğiy le çar pış mak ta dır. Ama ne de ol sa iki fark lı 
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ve bir bi ri ne ya ban cı kül tü rü, bir bi ri ne ya kın laş tı ran or tak bağ, 
Os man lı ve Rus dev let le ri nin bir bi ri ne duy duk la rı hın cı aşa rak, 
kay naş mak ta dır. Bu ba ğın ör gü sü nü Meh met Arif’te ki mü zik 
ve re sim tut ku sun da bu lu yo ruz. Sa vaş ma gö re vi ni ona baş ka la-
rı ver miş tir. Vet lu ga Ir ma ğın da sev gi nin sa vaş la yok edi le me-
yen er de mi ni ya şı yo ruz. İki düş man dev let, halk la rın dost lu ğu 
için de sa va şı yor ol ma lı. Öy ley se bir gün bü tün halk la rı ku şa ta-
cak dost lu ğun do ğa ca ğı nı da gö re bi li riz. 

Vet lu ga Ir ma ğı anı la rı, bir san dık için de 1986  so nun da 
eli me geç ti. Arap harf le riy le el yaz ma sı ola rak. Ölü mün den 28 
yıl son ra. 1958 yı lı nın 11 Ka sım gü nü An ka ra’dan İs tan bul’a 
gi der ken, 70 km. me sa fe de Po lat lı tren is tas yo nun da kalp kri zi 
so nun da ya şa mı nı yi ti rir. 

Var na vin ka sa ba sın da tut sak kal dı ğı sü re için de, in ce 
uzun bir cep def te ri ne not lar tut muş, önem li gör dü ğü olay la rın 
ta rih le ri ni kay det miş ve emek li ol du ğu 1950 yı lın da, son ra da 
bun la rı anı ola rak yaz ma ya baş la mış. Onun yaz dık la rı nın Rus-
ya da ki tut sak lık anı la rı ol du ğun dan ai le için de hiç bi ri mi zin 
ha be ri yok tu.

Ali Ne jat Öl çen
1989 An ka ra 
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BİRİN Cİ DÜN YA SA VA IN DA
KAF KAS CEP HE Sİ OLAY LA RI

Vet lu ga Ir ma ğı nı yal nız anı ola rak de ğil, o dö nem de bel-
li bir za man ara lı ğı na yer le şen ta rih sel bel ge ola rak da ni te le ye-
bi li riz. Os man lı Dev le ti nin Kaf kas cep he sin de sa va şa sü rük le-
ni şi ni, ya pı lan si ya sal ve de stra te jik yan lış lık la rı bir bü tün 
ola rak ele alan Türk çe ya yım lar yok de ne cek ka dar az. Os man-
lı dev le ti nin çö kü şü nü hız lan dı ran o sa vaş, ne re dey se ta ri hin 
ka ran lı ğı na gö mü lüp unu tu la cak. 

Os man lı Dev le ti nin 2. Meş ru ti ye tin ila nıy la bir lik te par la-
men ter dü ze ne ge çiş de ki so run lar kı sa da ol sa göz den ge çi ril me-
den, o dö ne mi an la mak ola nak sız. 1909’da Meş ru ti ye tin ila nı na 
iv me ka zan dı ran ve bu uğur da ölü mü gö ze alan li der ler kad ro-
su nun, son ra la rı Meş ru ti ye ti na sıl ze de le dik le ri ni ve taht tan 
in dir dik le ri Pa di şah Sul tan Ha mit’i ara tan bas kı re ji mi kur mak-
tan çe kin me dik le ri ni anım sat mak is ti yo ruz. Çün kü, İt ti hat (Bir-
lik) ve Te rak ki (Ge liş me) Ce mi ye ti nin ik ti da ra gel me siy le bir-
lik te, Os man lı dış po li ti ka sın da Al man ya’nın eko no mik ve 
yö net sel et kin li ği da ha da be lir gin le şir. Kı sa sü re de bu si ya sal 
et kin li ğin, ken di si ne coş ku ka tan bir ide olo jiy le de bü tün leş ti ği 
gö rü lür. Pa nis la mizm ola rak baş la yan ve za man la Pan-Tür kiz me 
dö nü şen bu ide olo ji, o dö nem de Al man ya’nın Os man lı top rak la-
rı üze rin de ki çı kar la rıy la bir le şi yor ve hat ta böy le bir ide olo ji yi 
Al man ya’nın çı kar la rı bes li yor du. Vet lu ga Ir ma ğı anı la rı na ek le-
di ği miz bu bö lüm de, Kaf kas sa vaş la rın dan 6 yıl ön ce si ne göz le-
ri mi zi, ye ni açı lan Mec li si Me bu sa na çe vir mek is te dik. Çün kü o 
gün, Os man lı dış po li ti ka sı nın İn gil te re’den Al man ya’ya yö nel-
di ği bir dö nüm nok ta sıy dı. Hat ta Os man lı Dev le ti nin ka de ri ni 
et ki le yen ve ge le ce ği ni çö kün tü ye sü rükleyen dö ne min baş lan-
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gı cıy dı o gün. Gü nün bi rin de o dev let na sıl ol sa çö ke cek ti. Ama 
bel ki de bu den li hız lı ol maz dı o çö kün tü. 

11.2.1909 gü nün den sö zet mek is ti yo ruz. Hal kın öz lem le 
bek le di ği par la men ter dü ze ne ge çe li iki ay ol muş tu ve Os man lı 
par la men to su bir bu na lım la kar şı kar şı yay dı. Bel ki de Meş ru ti-
yet, Meş ru ti ye tin kar şı sı na çı ka rak onu te me lin den sars ma ya 
baş la mış tı. Bel ki de Meş ru ti yet, ken di si ni yı ka cak olan ko şul la-
rı da bir lik te ge tir miş ti. Aşa ğı da ki pa rag ra fa “Meş ru ti ye tin 
Meş ru tiye ti yı kı şı” adı nı bu ne den le koy duk:

1. Me ru ti ye tin Me ru ti ye ti Yı kı ı
11 Şu bat 1909, önem li bir gün, Os man lı do nan ma sı na ait 

se kiz sa vaş ge mi si, İs tan bul Bo ğa zın da de mir ata rak, top la rı nı 
Mec li si Me bu sa na çe vir miş ti. Mec li si Me bu sa nın açı lı şı nın 
ikin ci ayıy dı. 39 yı lı aş kın bir ara dan son ra ilk kez par la men ter 
dü ze ne ge çil miş ti. Ne var ki bu ge çiş dö ne min de Bul ga ris tan, 
Os man lı Dev le ti nin yö ne ti min den çı ka rak ba ğım sız lı ğı nı ilan 
et miş, Avus tur ya-Ma ca ris tan iş gal et ti ği  Bos na-Her sek’i ken di-
si ne bağ la mış ve Gi rit Ada sı Yu na nis tan’a ka tıl dı ğı nı açık la mış-
tı. Bi raz son ra da İtal ya, Trab lus garp’a as ker çı ka ra cak tı. Bal-
kan Ya rı ma da sı Os man lı Dev le tin den kop mak ve sa vaş baş la-
mak üze rey di. Fakat, Bah ri ye Ne za re ti nin sa vaş ge mi le ri, top-
la rı nı, düş ma na de ğil, ken di par la men to su na, Mec li si Me bu sa na 
çe vir miş ti. 

O gün Mec li sin ko ri dor la rı, si vil ve res mi giy si li su bay-
lar la dol muş tu. Ara la rın da bin ba şı En ver Bey de var dı. 1913 
yı lın da Ba bı âli bas kı nı nı dü zen le ye rek, İt ti hat ve Ter ra ki Ce mi-
ye ti ni si lah zo ruy la yeniden, ik ti da ra ge ti ren ve ken di si de Har-
bi ye Na zı rı olan Bin ba şı En ver Bey. 

Mec li si Me bu san da, 11 Şu bat gü nü en tar tış ma lı top lan-
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tı la rın dan bi ri ve bel ki de il ki ya şa nı yor du. Bah ri ye ve Har bi ye 
Na zır la rı, Sad ra zam Kâ mil Pa şa ta ra fın dan gö rev le rin den alın-
mış tı. Na zır la rın bu iş le vi kı na yan di lek çe le ri oku nu yor du Par-
la men to da. Her iki na zır da gö rev den alın ma la rı nın Meş ru ti ye-
tin il ke le ri ne ters düş tü ğü nü be lir ti yor ve böy le bir ka ra rı ka bul 
et me ye cek le ri ni açık lı yor lar dı. Top la rı Mec li se çev ril miş kru-
va zör le rin ko mu tan la rı da, Na zır la rın gö rev den alın ma la rı nı 
Mec li se ver dik le ri di lek çey le pro tes to et mek tey di ler. Bun lar dan 
bi ri de sa ray do nan ma sı nın ko mu ta nıy dı. Di lek çe le rin okun ma-
sı bit ti ği za man, bu dav ra nış la rı kı na yan bir ses işi til di:

“As ker si ya se te ka rı şa maz”.1

Ma hir Sa id ad lı, me bu sun se siy di bu ve gü rül tü ler ara sın-
da işi til me miş ti bi le. Sad ra zam Kâ mil Pa şa nın ive diy le ge lip 
Mec li si Me bu sa na açık la ma yap ma sı is te ni yor du. Sad ra zam ise 
üç gün lük sü re is te miş ti. Za ten ge lip açık la ma yap sa bi le, so nuç 
de ğiş me ye cek ti. Oy la ma ya pıl dı. 53 me bus çe kin ser kal dı. Ve 
Kâ mil Pa şa, 8’e kar şı 198 oy la gö rev den alın dı. Bu so nu cu ilk 
kut la yan da İt ti hat ve Ter ra ki Ce mi ye ti nin me bu su Ca vit Bey 
ol du:

“Ya şa sın ulu sal ege men lik!”2

Os man lı Dev le ti yı kı lıp git tik den son ra bi le, o as ke ri 
mü da ha le nin Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nde de mok ra si nin en ge li 
ol ma ya de vam ede ce ği ni hiç kim se se zin le me miş, dü şün me-
miş ti. Ter si ne or du, Meş ru ti ye tin gü ven ce si ka bul edi li yor du. O 
gün me bus la ra da ğı tı lan bil di ri ler de şu sa tır lar yer al mak tay dı:
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1. Tak vi mi Ve kai, 5 Şu bat 1324 (18.2.1909),s.8
2. Ca vit Bey, İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti’nin en et ki li üye le rin den bi riy di. 

Ce mi ye te 1902’de üye ol muş tu. Son ra la rı Ma li ye Ba kan lı ğı gö re vin de 
bu lun du. 1926’da Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nde Ata türk’e kar şı dü zen le nen 
su ikast ta ro lü ol du ğu sap ta na rak idam edil di.



“OrduveDonanma:İkigüçlübekçiolaraksevgiliMec
lisimizingelecektedeyaamasınaçalıacaktır”3

Bı ra ka lım Os man lı Dev le ti ni, Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nde 
de 27 Ma yıs 1960 gü nü De mok rat Par ti nin ik ti da rı nı  de vi ren 
as ke ri mü da ha le, ya sa da de ği şik lik ya pa rak, “de mok ra si yi 
ko ru ma ve kol la ma gö re vi”ni or du ya ver me miş miy di? 

Pa di şah Sul tan Ha mit’in zu lüm ve iş ken ce yön tem le riy le 
ayak ta tut ma ya ça lış tı ğı ik ti da rı na kar şı, 1890’lı yıl lar da ku ru-
lan İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti nin iki lem li ya pı sı var dı. 18 
Ey lül 1909 gü nü Se la nik’te ki ilk le gal kong re sin de, Yüz ba şı 
Mus ta fa Ke mal (Ata türk) bu nok ta ya de ğin miş ve ce mi ye tin 
si ya sal par ti ye dö nüş me si ni ve su bay la rın asıl gö rev le ri ne dön-
me si ni, ya ni ce mi yet ten ay rıl ma la rı nı öner miş ti.4 Bu öne ri 
ka bul edil me di. O ne den le İt ti hat ve Te rak ki, hem ce mi yet, hem 
de par ti gi biy di. Bu iki lem li kim lik 1913 so nu na ka dar sür dü. 
Par la men ter dü ze ne ge çil miş ol ma sı na kar şın, Mec li si Me bu san 
üze ri ne or du nun bas kı sı, ce mi yet için de et kin rol oy na yan 
su bay  kad ro la rın var lı ğın dan kay nak la nı yor du. Ve ce mi yet o 
gün Kâ mil Pa şa yı ik ti dar dan dü şür mek için, or du yu araç ola rak 
kul lan mış, par la men ter re ji mi bir çık ma za sü rük len di ği nin ya 
far kı na var ma mış, ya da ik ti dar hır sı, bu nu gör me si ne en gel 
ol muş tu. O hal de Meş ru ti yet, Meş ru ti ye ti yok ede cek olan 
un sur lar la bir lik te doğ muş tu di ye bi li riz.

2. Os man lı Dev le tin de Al man Nü fu zu ve Pa nis la mizm

İn gi liz çı kar la rı nın Os man lı dev le tin de ki sa vu nu cu su 
olan Kâ mil Pa şa nın İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye tin ce be nim sen-
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3. Mec li si Me bu san’ ın Kü şa dı (açı lı şı), Kü tüp ha ne-i İs lam ve as ke ri, 1908.
4. Ah met Be de vi Ku ran, Os man lı İm pa ra tor lu ğun da İn ki lap Ha reket le-

ri,İs tan bul Çel tut Mat ba ası, 1959,s.495.



me me si nin ne den le ri, Al man ya’nın gi de rek kök sa lan et kin li-
ğin de aran ma lı dır. 11 Şu bat ola yıy la bir lik te bu et kin lik, eko no-
mik ve yö net sel  ni te li ği ni si ya sal plat for ma ve de su yü zü ne 
çı kar dı. Al man ya’ nın 1880’li yıl lar da baş la yıp Os man lı Dev le-
ti nin içi ne kök sa lan eko no mik ve yö net sel et kin li ği nin si ya sal 
plat for ma çı kı şın da, İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye tin de su bay kad-
ro la rı nın ro lü ol du ğu açık tır. Çün kü o su bay la rın he men tü mü 
ye ni sa vaş tek nik le ri ni öğ ren mek için Al man ya’ya gön de ril miş 
ve ora da eği tim gör müş ler di. Ne var ki bu eği ti min asıl ama cı, 
on la ra Al man ya hay ran lı ğı aşı la mak tı. Ni te kim kı sa bir sü re 
son ra da bu nun et ki le ri ken di si ni gös ter di. Os man lı Dev le tin de, 
3’ün cü or du nun bü tün tü men le ri, Al man kur may su bay la rıy la 
do na tıl dı. Rus ya’ya kar şı oluş tu ru lan Kaf kas cep he sin de ki 
sa vaş ta, 3’ün cü or du nun bü tün tü men le rin de kur may baş kan la-
rı Al man su bay la rıy dı.

İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti nin ik ti da rın da Al man ya ile 
ti ca ri iliş ki ler de bü yük ge liş me ler ol du. Ör ne ğin 1900 yı lın da 
Os man lı Dev le ti nin top lam dı şa lı mın da Al man ya’nın pa yı 
%2.8’den, 1911’de % 11.5’e yük sel miş bu na kar şın ay nı 
dö nem de İn gil te re’nin pa yı % 35’ten % 19’a in miş ti.5

Os man lı Dev le ti nin dış borç la rı nı öde me sin de ki güç lük-
le ri İn gil te re ve Fran sa çok ka tı yön tem ler le çöz me ye ça lı şır ken 
ve bu nu Os man lı ma li ye si ne el ko ya rak, sö mü rü yön tem le ri 
uy gu lar ken, Al man ya da ha yu mu şak bir yak la şım için dey di. 
1911’de 7 mil yon Os man lı li ra sı olan büt çe açı ğı nın, ka pa tıl ma-
sı, bir Al man ban ka sı olan İs tan bul’da ki De utsc he Bank’tan 
sağ lan dı. Meş ru ti yet dö ne min de 1906’dan 1913’e ka dar 31 mil-
yon Os man lı li ra sı olan dış borç ve kre di nin % 67’si Al man ya 
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5. Ay bar Ce lal, Os man lı Im pa ra tor lu ğun da Ti ca ret Mu va ze ne si, İs tatis tik 
Ge nel Mü dür lü ğü Ar şi vi, 1959,s.27.



ta ra fın dan sağ lan mış tı. Bu sü re için de Os man lı top rak la rın da 
ya tı rım im ti yaz la rı da yön de ğiş ti re rek İn gi liz ve Fran sız lar dan 
Al man işa dam la rı na doğ ru hız la kay ma ya baş la dı.

Os man lı Dev le ti üze rin de ki eko no mik ve yö net sel Al man 
et kin li ği, si ya sal plat for ma bel li bir ide olo ji yi de bir lik te ge tir di.  
İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti nin ser gü zeşt çi li der kad ro su nun 
ya pı sı na da uy gun du bu ideo lo ji. Üs te lik çok da çe ki ciy di. 
Os man lı do min yon la rı na ba tı dan yan sı yan ulu sal cı lık akı mı nın 
kar şı sı na çı ka cak olan güç lü bir pan ze hir di bu ide olo ji. Bü tün 
İs lam top lum la rı nı ye ni den Os man lı Dev le ti nin şem si ye si al tın-
da top la ya cak ve bir li ği güç len di re cek ye ni bir genç lik aşı sıy dı 
pa nis la mizm. Bu sa vın ku ram sal öğe le ri, İs tan bul’a Mı sır’ dan 
Da rül fü nün (üni ver si te) ho ca sı ola rak da vet edi len Ce ma let tin 
Af ga ni ta ra fın dan iş le ni yor du. Bu ide olo ji bir yan dan ge ri ka lan 
İs lam top lum la rı na din de re form yo luy la ge liş me ka pı la rı nı 
aça cak, öte yan dan Os man lı top rak la rı dı şın da ka lan ve ezi len 
Müs lü man la rı kur ta ra cak tı. Bu ide olo ji nin yer le şip ge li şe ce ği 
en uy gun or tam Os man lı Dev le ti nin elin de ka lan top rak lar ola-
bi lir di. O top rak lar ki ge le ce ğin Al man ya’sı na,  ba tı nın ula şa-
ma ya ca ğı zen gin lik le ri va at edi yor du. Kon ya ova sı nın ba kir 
ara zi si Al man tek nik le riy le su la ma ya açı la bi lir, Bağ dat de mir-
yo lu in şa atıy la Bas ra’ya ve ora dan Kı zıl de niz’e ula şı la bi lir di. 
Bu pro je le rin ana sı da ay nı za man da pa nis la mizm ola cak tı ve 
bu te zin en ateş li sa vu nu cu la rın dan Ce mal Pa şa da İt ti hat ve 
te rak ki Ce mi ye ti nin et ki li üç li de rin den bi riy di, İt ti hat ve Te rak-
ki Ce mi ye ti nin ik ti da rın da İs tan bul As ke ri Va li si ve da ha son ra 
da Bah ri ye Na zı rı ola cak tı. 

11 Şu bat 1909 gü nü Kâ mil Pa şa nın hü kü met ten dü şü rül-
me si, Mec li si Me bu sa nın halk tan kay nak la nan ira de si ni  mi, 
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yok sa Os man lı Dev le ti nin bü tü nüy le Al man ya’nın de ne ti mi ne 
gir me si nin baş lan gı cı nı mı, yan sı tı yor du; o gün ler de bu bel li 
de ğil di. 

3, Os man lı Dev le ti nin Bi rin ci Dün ya Sa va ı na Sü rük
le ni i

Sa vaş çık tı ğın da Os man lı Dev le ti nin, Al man ya’nın 
ya nın da yer al ma sı nın bü tün  ko şul la rı oluş tu rul muş tu. San ki 
Os man lı Dev le ti nin Bi rin ci Dün ya Sa va şı na gi rip gir me mek te ki 
ka ra rı, ken di öz gür ira de si ne bağ lıy mış gi bi, bu ko nu da bir bi-
rin den fark lı  üç tez sözkonusuydu. Bi rin ci tez şu:

“Rusya,18771878savaıylaOsmanlıdevletiniAvrupa
kıtasındanatarakBulgaristan,SırbistanveKarada¤gibiküçük
devletleri Balkan Yarımadasında geniletmek, Rus etkinli¤ini
ve Slav birli¤ini kökletirmek, Akdeniz kıyılarına inerekHint
Denizineegemenolmakamacınıgütmekteydi”6

İkin ci te zi şöy le özet le ye bi li riz:

“Çarlık Rusyası, Birinci dünya Savaında Almanya ve
Avusturya ile çarpıırken, güneydeOsmanlı ordusuyla savaı
gözealamazveAnadolu’yuistilaetmekgibibiramaçgüdemez
di”.7

Üçün cü tez de şu:

“OsmanlıDevletinin,BirinciDünyaSavaındaİngiltere
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6. Nus ret Bay can, I.Dün ya Sa va şı’nda Kaf kas Cep he si, Ge nel Kurmay 
As ke ri Ta rih ve Stra te ji Etüd Baş kan lı ğı, ar şiv No:Kaf kas 32,dak ti lo 
ya zı lı ra por.

7. Ma re al Fev zi Çak mak, Bü yük Harp te Şark Cep he si Ha re ket le ri, Ge nel 
Kur may Mat ba ası, 1936,s.23.



veFransayanındayeralması,odevletlercereddedildi¤iiçin,
Almanyailebirliktesavaagirmitir.”8

Her üç tez de de or tak olan yan lış lık, “sa va şa gi rip gir me-
mek te Os man lı dev le ti nin öz gür ira de si ni kul la na bi le ce ği” var-
sa yı mı dır. Oy sa 1912 ge nel se çim le rin den he men son ra, 4 
Ağus tos 1912’de Mec li si  Me bu san, pa di şah ta ra fın dan fes he-
dil miş ve 14 Ma yıs 1914’e ka dar par la men to suz bir dö nem 
ya şan mış tır. Mec li sin va rol ma dı ğı bu dö nem de, 23 Ocak 
1913’te İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti si lah zo ruy la ik ti da rı  ele 
ge çir di. Bu bas kı nı dü zen le yen üç ce mi yet li de rin den En ver 
Pa şa’nın Har bi ye Na zı rı ol ma sı, pa nis la mizm ide olo ji si nin pan-
tür kiz me dö nü şü mü nü de bir lik te ge tir miş ti: Kaf kas ya’yı is ti la 
et mek.

İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti nin için de sa va şın ge rek siz, ya 
da en azın dan za ma nın er ken olu ğu nu dü şü nen ler de var dı. 
Bun lar dan bi ri de İçiş le ri Ba ka nı Ta lat Pa şa dır. 20 Tem muz 
1914’te Er zu rum va li si ne gön der di ği şif re li telg raf ta:

“Or du nun Rus ya ile sa va şa gir me si nin Fran sa ve İn gil-
tere’nin de sa vaş ka ra rı al ma sına ne den ola ca ğı ve baş kent 
İs tan bul’un bu teh li ke yi göz önün de tu ta rak sı nır boy la rın da 
sa va şa yol aça cak çar pış ma lar dan özen le ka çı nıl ma sı nı” öner-
mek tey di.9 

Oy sa ay nı gün En ver Pa şa, Er zu rum’da IX. Ko lor du 
Ko mutan lı ğı na “se fer ber lik ilan edil di ği ni” bil di rir. Os man lı 
Dev le ti ni Kaf kas cep he sin de sa va şa sok mak, Al man dış po li ti-
ka sı nın te mel ama cıy dı ve böy le bir sa vaş ta Os man lı or du su 
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8. Mit hat ük rü Ble da, İm pa ra tor lu ğun Çö kü şü, İs tan bul Rem zi Ki ta pe vi, 
1979,s.78.

9. e rif Köp rü lü, Sa rı ka mış Cep he si Mu ha re ne le ri, Nem ci İs tik lal Mat ba-
ası, 1338 (1922),s.25 (es ki ya zı).



tü müy le ye nil gi ye uğ ra sa bi le, bun dan Al man ya za rar gör me ye-
cek ti. Ter si ne Rus lar, Avus tur ya cep he sin de ki güç le ri ni Kaf kas-
ya’ya ak ta ra ca ğın dan Al man ya’nın o cep he de ki sa vaş yü kü 
aza la cak tı. Os man lı Dev le ti nin 3. or du sun da kur may baş ka nı 
olan Al man su ba yı al bay Fe lix Gu se, da ha son ra yaz dı ğı ma ka-
le de bu nu açık ça be lir te cek tir.10

Os man lı Dev le ti nin Rus ya ile Kaf kas cep he sin de sa va şa 
gir me si nin man tı ğı nı an la mak ola nak dı şı dır. O dö nem de 
Os man lı Dev le ti, ma li bu na lım için dey di. Büt çe aça ğı nı ka pat-
mak için sağ la nan dış borç yet me miş,  İs tan bul’da tak sim Kış-
la sı sa tı şa çı ka rıl mış tı.11 Sa va şın bü tün yü kü nü ta şı ya cak olan 
3. or du as ke ri ni giy di re cek ve  bes le ye cek ola nak lar dan yok-
sun du. 2. ye dek sü va ri  ko lor du sun da kur may su bay ola rak 
sa va şa ka tı lan Aziz Sa mih, anı la rın da şun la rı ya zar:

“Askerler,savayetene¤indenyoksun,kısmenpaçavra
lar giyinmi halktan ibaretti... Ordu komutanı Hasan İzzet
Paaya süvari alaylarının durumunu, donanım, eksikli¤ini
açıkladım.Ordukomutanıdediki:BalkanSavaındakusursuz
giydirilmi ve donatılmıtık. Yenildik. Bu kez de donanımsız
savaalım”.12

Bu olum suz nes nel ko şul la rın ya nı sı ra bir baş ka olum-
suz luk, ola sı bir Rus sal dı rı sı na kar şı Ana do lu’yu sa vun mak için 
ha zır lan mış olan 3. or du nun bir kar şı sal dı rı için kul la nıl mak 
is ten me siy di. Bu or du ya sa vun ma ye ri ne sal dı rı gö re vi ni ve re-
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10. Fe lix Gu se, Bü yük Harp te Kaf kas Cep he si Mu ha re be le ri, Türk çe ye çe vi-
ri:Yar bay Hak kı, As ke ri Mec mua, 1931,s.34.

11. Za bıt Ce ri de si, II.Mec li si Me bu san, 21. 2.1326 (6 Mart 1911) (Es ki 
ya zı)

12. Aziz Se mih,Bü yük Harp te Kaf kas Cep he si Ha tı ra la rı, Er ka nı Har bi ye 
Mat ba ası, 1934,s.4.



bil mek için, çok uzak lar dan yü rü ye rek ve gü cü nü yol lar da yi ti-
re rek ge tir ti len tü men ler le des tek len me si ge rek ti. 32. tü men 900 
km. ku zey ba tı dan Sam sun’dan, 31. tü men ay nı uzak lık ta Amas-
ya’ dan ve 34. tü men de Muş’tan yü rü ye rek Er zu rum’a gel di ler. 
bu bir lik le rin hiç bi ri nin yol du ru mu hak kın da bil gi le ri yok tu ve 
ne re de ko nak la ya cak la rı nı, na sıl bes le ne cek le ri ni öğ re ne me den 
yo la çık mış lar dı. Pek çok bir lik, yü rü yüş yö nün den ay rı la rak 
sa at ler ce ko nak la ya cak yer ara mak zo ru na kal dı lar.13

4. Kaf kas Cep he sin de Os man lı Or du su Rus lar la  
De ¤il, Don duru cu So ¤uk la Sa va tı

Har bi ye Na zı rı ve Baş ko mu tan Ve ki li olan En ver Pa şa, 
Rus or du su nu Aras va di si iç le ri ne çe ke rek, ku zey ve gü ney den 
ku şa tıp yok et me yi ta sar lı yor ve Kaf kas ya’yı faz la bir di renç le 
kar şı laş ma dan ele ge çir me yi düş lü yor du. 22 Ağus tos 1914’te 
Hin den burg’un Tan nen berg’de Rus or du su nu ku şa ta rak yok 
et me si gi bi. Bu stra te ji yi  ona Al man su bay la rı öner miş ler di. Ne 
var ki, 3. or du, 54 ta bu ru ve 1300  kı lı cıy la Kaf kas ya’yı is ti la 
ede mez di.14 Os man lı or du su nu tü müy le im ha eden Kaf kas cep-
he si sa vaş la rı nı iki önem li aşa ma da in ce le mek ge re kir. Bi rin ci-
si Köp rü köy ve öte ki de Sa rı ka mış sa va şı. 

a.Köp rü köy Sa va ı

Rus la rın, Ana do lu’yu iş gal et mek gi bi bir ama cı yok tu. 
Ter si ne, Al man dış po li ti ka sı nın et ki si al tın da, Kaf kas ya ya sal-
dı rı, En ver Pa şa nın pla nıy dı. Go eben ve Bres lau adın da iki 
Alman zırh lı ge mi si, Bo ğaz lar dan ge çe rek Ka ra de niz’e gir miş-
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13. Kay ma kam Se la hat tin, Bü yük Harp te X.Ko lor du ve Sa rı ka mış, As ke ri 
Mec mua, 1931,s.22.

14. e rif Köp rü lü,a.g.e,s.43.



ti. En ver Pa şa nın bu iki ge mi nin ön cü lü ğün de, 29 Ekim 1914 
gü nü, Rus li man la rı nı bom ba lat ma sı, Kaf kas sa va şı nın do ğu şu-
na yol aç mış ol du. Ken di si, da ha 21 Ekim gü nü, Ka ra de niz’de-
ki Rus fi lo su nu ba tır mak dü şün ce si ni Al man Ge nel kur may 
Baş ka nı Ge ne ral Molt ke’nin ona yı na sun du ğu za man, bun dan 
Os man lı Dev le ti nin ha be ri bi le yok tu. Rus lar, ken di top rak la rı-
nın dı şın da sa vaş mak ama cıy la,1 Ka sım 1914 gü nü sal dı rı ya  
geç ti ği za man 3. Or du he nüz, sa vaş ha zır lık la rı ni bi tir me miş ti. 

Sa va şın sü rük le yi ci gü cü nü ta şı ya cak olan IX. Ko lor du, 
üç tüme niy le, Er zu rum ci va rın day dı ve Köp rü köy sa vun ma hat-
tı na an cak 11 Ka sım gü nü ula şa bil di. IX. ko lor du nun iki tü me ni 
de 4 sa at ge cik mey le bu hat tın ku ze yin de mev zi len di. Köp rü-
köy’e doğ ru yü rü yü şe ge çen 33. tü me nin ner de ol du ğu nu bi len 
yok tu. Çün kü, telg raf me mu ru so ğuk tan do na rak öl müş tü.15 

Or du Ko mu ta nı Ha san İz zet Pa şa, Ha san ka le’den Köp rü köy’e 
gön der di ği 18. ve 34. tü men le ri, tek rar 6 Ka sım gü nü Ha san ka-
le’ye ge ri çek ti. Sa va şa gir me den ön ce tü men le ri yo ran bu 
yü rü yüş ler za man ve güç kay bıy dı.16

Ge ne ral Us to min ko mu ta sın da ki Rus tu ga yı, Ol tu ka sa-
ba sın dan gü ne ye doğ ru iler le ye rek İd’i ele ge çir di. Kar şı laş tık-
la rı Os man lı or du su nun sı nır bir lik le ri ni ge ri ite rek ko lay lık la 
Eğ rek ve Ku şe köy le ri ne ulaş tı lar. 7 Ka sım da Rus bir lik le ri nin 
Köp rü köy ku ze yin de Ba diç van kö yü ne gir dik le ri ni Os man lı 
or du sun da hiç kim se bil mi yor du. O gün kar ya ğı şı var dı. Yol lar 
ça mur için dey di.Os man lı or du su nun bir lik le ri ara sın da te le fon 
bağ lan tı sı ol ma dı ğı için, 18. tü me ne ulaş ma sı ge re ken sal dı rı 
em ri, yü rü ye rek ge len ha ber ci er ara cı lı ğıy la 4 sa at geç öğ re nil-
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15. Fe lix Gu se, a.g.e,s.21.
16. Ma re al Fev zi Çak mak,a.g.e,s.30.



miş ti.17  Öte ki bir lik ler 18. tü me ni iz le ye cek ti. O ne den le 33. ve 
34. alay lar Ba diç van’da far kı na var ma dık la rı Rus bir lik le ri nin 
pi ya de ve top ate şiy le boz gu na uğ ra dı lar. Boz gun kı sa sü re de 
34. ve 18. tü men le re de yan sı dı. Tü fe ği ni ata rak ge ri ye, Ha san-
ka le yö nü ne doğ ru ka çan as ker le ri ye ni den dü ze ne sok mak 
su bay la rın ça ba la rı sa ye sin de, an cak sa at 14.00’e doğ ru müm-
kün ola bil di. Al man su ba yı Gu se, bu boz gu nun Rus la rın bas kı-
nın dan de ğil, bir lik önün de ke şif ko lu nun bu lun ma dı ğın dan 
kay nak lan dı ğı nı yaz mak ta dır.18

Köp rü köy’ün ku ze yin de San sor Te pe si sırt la rın da baş la-
yan bu ilk sa vaş ta 98. ala ya ko mu ta eden Bin ba şı Rı za Top ha ne-
li şe hit ol muş tu. Vet lu ga Ir ma ğı’nın ya za rı Meh met Arif (Öl çen), 
teğ men ola rak Bin ba şı Rı za Top ha ne li’nin emir su ba yı idi. 19

San sor Te pe si, 34. tü me nin top çu ate şiy le o gün öğ le den 
son ra sa at 16.00’da 102. alay ta ra fın dan tü müy le ele ge çi ril di. 
4. ko lor du nun 28. tü me ni ile XI. ko lor du nun Er zu rum’dan 
ge tir ti len 18. ve 34. tü men le ri bir lik te bu sa va şı sür dü re cek ler-
di. 33. tü men, Aras Ir ma ğı nın gü ne yin den iler le ye cek, son ra 
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17. Ba ki Van de mir li,Bü yük Harp te Kaf kas Cep he si,As ke ri Mat ba ası,1953, 
II,s.99.

18. Fe liz Gu se,a.g.e,s.22. Ay rı ca ba kı nız: Kay ma kam Se la hat tin, a.g.e,s.22: 
Sü va ri Tü me ni nin 6 Ka sım sa ba hı, Ba diç van’da Rus Bir li ği gö rül dü ğü nü 
bil di ren ra po r, önem se me miş ve Ko lor du ya bil dir me miş ti. 

19. Sa vaş son ra sın da Meh met Arif, Bin ba şı Rı za Ba yin Re fi ka ad lı kı zıy la 
ev le ne cek tir. O gün kü sa va şı şöy le an lat mış tı Meh met Araf:1 San sor te pe-
sin de Rus ala yı, boz gu na uğ ra ya rak kaç mak tay dı. 98. ala yı mı zın er le ri aç 
ve çıp lak idi ler. Rus ala yı nı iz le me yi bı ra ka rak, ölü Rus as ker le ri nin ayak-
la rın da ki çiz me le ri, üst le rin de ki ka put la rı ve sırt çan ta la rın da ki yi ye cek le-
ri al ma ya ko yul du lar. Rus ala yı nın ko mu ta nı, San sor te pe si nin kar şı sın da-
ki sırt tan dür bün le ola yı iz li yor du. Bir likle ri ni dü ze ne so ka rak kar şı sal dı-
rı ya geç ti. Bu sal dı rı 98.ala yın yok ol ma sıy la so nuç lan dı”. 
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20. F.Gu se,a.g.e,s.23.

ku ze ye dö ne rek ır ma ğı ge çe cek ve Rus cep he si nin ar ka sı na sar-
ka cak tı. 2. ni za mi ye su va ri tü me ni de Rus cep he si nin ku zey 
ka na dı nı aşa rak cep he nin ge ri le ri ne sark ma lıy dı. Sa vaş stra te ji-
si nin ha yal gü cü nü zor la yan kur gu su buy du. Ne var ki, Rus 
bir lik le ri Os man lı or du su nun ile ri sal dı rı sın da ge ri çe ki le rek 
ku şa tıl mak tan ken di le ri ni  koru du lar ve şe kil 2’de  be lir til di ği 
bi çim de bir bi ri ne pa ra lel sa vun ma hat tı oluş tur du lar.

Rus bir lik le ri dü zen li bi çim de ge ri çe ki le rek, 13 Ka sım’da 
Yüz ve ran-Azap-Sa na mir doğ rul tu sun da 2. sa vun ma hat tı nı 
oluş tur du lar. Bu es na da, 33. tü men Aras Ir ma ğı nı geç me ye ve 
Rus la rı  ar ka dan çe vir me ye ça lı şı yor du. Kış mev si min de 
Ve liba ba mev ki in de mev zi le nen Rus tü me ni kar şı sın da ayak ta 
ka lacak ve  de Aras Ir ma ğı nı geç me ye ça lı şa cak tı.Bu ola nak sız-
dı, za ten 3. or du ko mu ta nı 33. tü me nin ne re de, ne yap tı ğı nı 
bi le miyor du. Oy sa sa va şın ka de ri bu tü me nin eli ne bı ra kıl mış tı. 
17,18 ve 34.tü men le rin cep he den sal dı rı sın da ba şa rı ka zan ma-
sı nın gü ven ce siy di. 

Sa va şa ka tıl ma sı ta sar la nan 37. tü men ise 1200 km. 
gü ney de Bağ dat’tan bir yaz gü nü yo la çı ka rak kı şın cep he ye 
ulaş tık la rı za man, as ker le rin he men tü mü nün en ta ri gi yin miş 
ol duk la rı gö rül dü. Or du Ko mu ta nı Ha san İz zet Pa şa bu tü me ni 
Tu tak’a ge ri gön der di.20

33. tü me nin boz gu na uğ ra ya rak, Yüz ve ran’a ge ri çe kil-
me si 3. or du ko mu tan lı ğın da Rus la rın da ha üs tün kuv vet te ol du-
ğu ka na ati ni uyan dır mış tı. Oy sa güç lü de ğil di ler ve si per le ri de 
da ya nık lı oluş tu rul ma mış tı. 33. tü me nin ge ri çe kil me sin den 
son ra or du ko mu tan lı ğın da, Rus la rın Ka zak tü men le ri ile kar şı 
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sal dı rı ya ge çe cek le ri kuş ku su ege men ol ma ya baş la dı.Oy sa, 
Rus la rın böy le bir ni ye ti yok tu. Ter si ne 17 Ka sım da Kü tek 
kö yü nün ge ri le rin de 3. sa vun ma hat tı nı oluş tur muş lar dı. 3. 
or du, kış mevsi mi ne kar şı  as ker le ri ni ko ru ya cak giy si ler le 
do nat ma mış ve yiye cek, içe cek so ru nu na da çö züm ge tir me-
miş ti. 

Da ha önem li si cep ha ne sı kın tı sı baş gös ter miş ti. Hat ta 
tü ken mek üze rey di. Bü tün bir lik le re cep ha ne nin is raf edil me-
me si buy ru ğu gön de ril di. Bir lik ler böy le bir buy ru ğa uy ma ya 
is tek li de ğil di ler. Or du ko mu ta nı, bir lik le ri, top atı şı nın men zi li 
dı şı na çek me ka ra rı nı ver di.21

Rus or du su na ge nel bir sal dı rı ya geç mek ye ri ne, bü tün 
alı nan mev zi le ri terk ede rek birliklerimizin Er zu rum’a ge ri 
çe kil mesi, or du nun kur may baş ka nı Al man su ba yı yar bay 
Gu se’nin öne ri siy di, 3. or du ko mu ta nı nı da ik na et miş gö rü nü-
yor du.22 Onun da asıl kor ku su Rus la rın bir sü re son ra Er zu-
rum’un ku ze yin den Id yö nün den bü tün güç le riy le sal dı rı ya ge çe-
rek bu önem li ken ti iş gal ede cek le ri ola sı lı ğı idi. Ge ri çe kil me 
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21.Ma re al Fev zi Çak mak,a.g.e, s.39. Ay rı ca ba kı nız:F.Gu se,,s.24.
22. F.Gu se,a.g.e,s.32. F.Gu se’nin ma ka le si ni Türk çe’ye çe vi ren Al bay Hak-

kı, 3.Or du nun ge ri çe kil me si öne ri si nin bu Al man su ba yın dan kay nak-
lan dı ğı nı ve or du nun is tih ba rat (ha ber leş me) su ba yı Bin ba şı Müm taz’ın 
ge ri çe kil me ka ra rı na kar şı çık tı ğı nı yaz mak ta dır: Bin ba şı Müm taz, 
Al man Kur may Baş ka nı Al bay Go et ze’ye (Gu se’ye) “Or du su ga lip ge len 
bir ko mu tan, ge rek siz ye re ge ri çe kil me ka ra rı ve rir se, as ke rin ve su bay-
la rın ko mu ta na gü ve ni kal maz. Ko mu tan, pa ra kar şı lı ğı ül ke yi düş ma na 
sat tı, der ler.. Sen bir ya ban cı sın, va tan la il gin yok tur. Üzün tü duy ma dan 
ge ri çe kil me ka ra rı ve re bi lir sin.”. Al bay Gu se, sert bir dil le:” Bu ra da 
ha kim  as ke rî dü şün ce dir, baş ka dü şün ce ye yer yok tur, ka rar uy gu la na-
cak tır” der. Ay rı ca ba kı nız: 

 Ba ki Van de mir,a.g.e,s.135:Rus or du su nun ge nel bir sal dı rı ye ri ne Er- 
zurum’un do ğu sun da ki mev zi le re ge ri çe kil mek Go etz’nin öne ri siy di”.
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ka ra rı bu kuş ku dan kay nak la nı yor Er zu rum’un sa vu nul ma sı, bu 
kez sal dı rı stra te ji si nin ye ri ni alı yor du. 3. or du ko mu ta nı nın bu 
sa vaş ta “sal dı rı” ile “sa vun ma” ara sın da ka rar sız kal dı ğı gö rü lü-
yor. Or du ko mu ta nı nın zih ni ni iş gal eden dü şün ce, Tür ki ye’de ki 
Er me ni le rin is yan çı ka ra cak la rı, or du yu ar ka dan vu ra cak la rı 
kuş ku suy du ve bu nun ilk be lir ti le ri de or ta ya çık mış tı. Bu nun 
ya nı sı ra bir baş ka so run tü mü Kürt ler den olu şan ih ti yat sü va ri 
tü men le ri nin, ge ce olun ca köy le ri ne kaç ma la rı ve gün düz or du-
dan ma aş ve yi ye cek al mak için or ta ya çık ma la rıy dı. Al dık la rı 
tü fek le ri Rus la ra kar şı  da kul lan mı yor lar dı. 23

3. or du nun ge ri çe kil me ka ra rı al dı ğın dan, Baş ku man dan 
Ve ki li En ver Pa şa nın bil gi si yok tu. Oy sa o gün şif re li şu telg ra-
fı gön der miş ti: “Ba tum ken ti ni iş gal edi niz”. 

Gün ler den Ka sı mın 21’i idi. Ge ri çe kil me o ge ce gü neş 
bat tıkdan 2 sa at son ra baş la dı. Kar ya ğı şı ti pi ye dön müş tü, iki 
adım ile ri si ni gör mek ola nak sız dı. Bir lik ler yü rü yüş dü ze nin-
den ay rıl dı lar. Her kes ken di ya şa mı nın kav ga sı nı ve ri yor du. 
Eğer Rus lar bu ge ri çe ki li şin far kı na var sa lar dı, bel ki de kü çük 
bir sü va ri bir li ğiy le Os man lı or du su nu gi de ril me si ola nak sız bir 
fe la ke te sü rük le ye bi lir di.24 Rus lar bu ge ri çe kil me nin an cak 3 
gün son ra far kı na var dı lar.25

Os man lı or du su ge ri çe kil me ka ra rı ve rir ken, Rus cep he-
si ne du rum day dı? Son ra dan an la şı lı yor ki, 21 Ka sım on lar için 
de çok kö tü bir ge ce dir. Ge ne ral Berg man ile Kur may Baş ka nı 
Sa rı ka mış’a kaç mış ve Türk le rin ga lip gel di ği ni Tif lis’te ki 

23. F.Gu se,a.g.e,s.11. Ay rı ca ba kı nız:e rif Köp rü lü,s.46.
24. Kay ma kam Se la hat tin,a.g.e,s.34.
25. F.Gu se,a.g.e,s.34.



ge nel ka rar gâ ha bil dir miş ti.26 Ge ne ral Berg man, Rus İm pa ra to-
ru nun ta nı dı ğı ün lü bir ki şi idi, onu gö rev den al mak ola nak sız dı 
onun ye ri ne Kur may baş ka nı nın gö re vi ne son ve ril di. 

Ga lip ge len Os man lı or du su, ye nil di ği ni san mış tı.

b. Sa rı ka mı Sa va ı.

Ge ri çe ki liş hal kın, or du ya gü ve ni ni sars tı. Ko nu yu po li-
ti ka cı lar ele al dı lar, du ru mu in ce le mek için Ha fız Hak kı  (Yar-
bay rüt be sin dey di son ra dan Pa şa ol muş tur) gön de ril di. İs tan-
bul’a bir şif re li telg raf la bil dir di ği in ce le me si ni şöy le özet li yor-
du:

“Bir kolordu ile cepheden ve iki kolordu ile kuzey ve
güneyden çevirme hareketiyle Ruslara karı yeniden saldırı
olana¤ıvardır.”

Bu telg raf üze ri ne Baş ko mu tan Ve ki li En ver Pa şa, bir 
ge miy le Trab zon’a ge le rek ora dan cep he ye ulaş tı. Baş ko mu tan 
Ve ki li ve ay nı za man da Har bi ye Na zı rı ol du ğu hal de IX. ko lor-
du nun ko mu tan lı ğı nı da üst len di ve X. ko lor du yu da Yar bay 
Ha fız Hak kı’ya bağ la dı. 

Ha san İz zet Pa şa bu sal dı rı dan ba şa rı bek le ne me ye ce ği 
ka nı sın da ol du ğu için gö re vin den ay rıl dı ve 3. or du ko mu tan lı-
ğı gö re vi ni de En ver Pa şa üst len di. Rus la rın Sa rı ka mış cep he-
sin de ki güç le ri 84 pi ya de ta bu ru, 37 sü va ri bö lü ğü ve 172 top-
tan olu şu yor du. Bu na kar şın 3. or du 87 ta bur, 2 sü va ri tü me ni 
ve 216 top tan olu şan bir gü ce sa hip ti. En ver Pa şa sa yı ca olan 
üs tün lü ğe gü ve ni yor du, ne var ki, ik lim ko şul la rı Os man lı or du-
su nun kar şı sı na Rus lar dan da ha güç lü düş man ola rak çık mış tı. 
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26. Ge ne ral Mas lovsky, Umu mi Harp te Kaf kas Cep he si, Türk çe ye çe vi-
ri:Em.Yar bay Naz mi,Ge nel Kur may Mat ba ası, 1935,s.147.



Sal dı rı 22 Ara lık 1914 gü nü gü neş doğ ma dan baş la ya cak tı. X. 
ko lor du Ha fız Hak kı Pa şa ku zey den Id ve Ol tu yö nün de ha re-
ke te ge çe cek Us ta min ko mu ta sın da ki Rus tu ga yı nı yok ede rek, 
Bar diz’de gü ney den ge len IX. ko lor du ile bir le şe cek ti. IX. 
ko lor du Baş ko mu tan Ve ki li En ver Pa şa’nın buy ru ğun da, Ku şe-
Ça tak üze rin den Bardiz’e va ra cak tı.  Bu ha re ket’in ge li şi mi 
şe kil 3’de  gös te ril miştir.

Bü tün göz lem ci ler bu sal dı rı pla nı nın da dü zen siz lik 
için de ger çek leş ti ği ni be lirt mek te. Rus bir lik le riy le ça tış ma da 
ka za nı lan ba zı kü çük ba şa rı lar sa va şın yaz gı sı nı de ğiş tir me di 
ve Os man lı or du su, Sa rı ka mış ön le rin de Rus lar la sa vaş ma dan 
eri yip tü ken di. As ker le rin %90’ı so ğuk ta don muş, has ta lık tan 
ya şam la rı nı yi tir miş ve bir bö lü mü de ya rı yol dan ge ri dö nüp 
kaç mış tı. 22 Ara lık 1914’te Tor tum’dan yo la çı kan X. ko lor du-
nun 30 ve 32. tü men le ri Ka le bo ğa zı mev ki in de Rus Bir lik le riy-
le kar şı laş tı lar. Ge ne ral Us to min ko mu ta sın da bu Rus tu ga yı 
ge ri çe ki le rek Ol tu il çe si X. ko lor du ta ra fın dan iş gal edil di. Ne 
var ki da ha ön ce 31. tü me nin 92. ala yı, ön de iler le yen 32’in ci 
Tü me ni, sağ ka na dın da ki Bir li ği, Rus kuv vet le ri sa na rak top ve 
pi ya de ate şi ne tut tu. İki Türk bir li ği 23 Ara lık ta so ğuk ve sis li 
kış gü nün de dört sa at bir bir le riy le sa vaş tı lar. 2000 as ker ya şa-
mı nı yi tir di.27 Fakat, ba zı ba şa rı lar da ka za nıl ma dı de ni le mez:

O gü nün ak şa mı Ol tu’ya gi ril miş ti. Os man lı or du sun da 
ile ti şim ağı ku rul ma dı ğı için, 31. tü me nin ne re de ol du ğun dan 
kim se nin ha be ri yok tu. Ama bu tü men, ken di ko lor du sun dan 
ko pa rak gü ney den iler le miş ve Ye ni köy Bo ğa zın da kar şı laş tı ğı 
Rus bir li ği ni ge ri ye püs kür te rek 1150 Rus as ke ri ni tut sak al mış tı. 
Bu sal dı rı dan kur tu lan 2 Rus bö lü ğü de Ol tu ci va rın da X. ko lor-
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27. e rif Köp rü lü,a.g.e,s.140. Ay rı ca ba kı nız:P.Mu ra tof,ki ta bın da bu sa yı-
yı 1000 ola rak gös te rir,s.241.
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du nun bir lik le ri ta ra fın dan tut sak edil di. Bu bir lik le re ko mu ta 
eden Ge na ral Us to min, Ol tu dan ka ça rak Mer de nik’e çe kil di. 

En ver Pa şa’nın Er zu rum’a gel di ği ni, or du nun ba şı na 
geç ti ği ni öğ re nen Rus ge nel ka rar gâ hı, bü yük bir Türk sal dı rı-
sı nın baş la ya ca ğı nı an la mış tı. O ne den le 3. Kaf kas Pi ya de 
Tu ga yı nı Merde nik’e çe ki len Us to min’e yar dım için gön der-
mek ten vaz ge çil di.28

Rus or du su nun yö ne ti mi ni üst le nen Ge ne ral Myshla-
visky’nin Sa rı ka mış’tan Me cin gird’e gi der ken oto mo bi li için de 
Türk dev ri ye le ri nin ate şiy le kar şı laş ma sı, mo ra li ni iyi den iyi ye 
boz muş ve Türk le rin Sa rı ka mış’ı ele ge çi re cek le ri ne ina nır ha le 
gel miş ti. Ge ne ral Myshla visky ve Berg man, sa va şa gir me den 
sa va şı yi tir dik le ri ni ka bul et miş gö rü nü yor lar dı. 25 Ara lık ge ce-
si ge nel ri cat ka ra rı alın dı ve Rus bir lik le ri ge ri çe kil me ye baş-
la dı lar.29 Da ha son ra Myshla visky, Tif lis’e or du ge nel ka rar gâ-
hı na gi de cek, Kaf kas şe hir mec li si ni top lan tı ya ça ğı ra rak du ru-
mun cid di ye ti ni an la ta cak tır. Teh li ke ha be ri, Mec lis üye le rin den 
so kak ta ki in san la ra yan sı ya cak ve halk, Türk le rin ge lip ken di-
le ri ni ke se ce ği kor ku suy la tren is tas yo nu na yı ğı la cak tır.30 Ama 
o gün ler de Rus or du su için de hiç kim se, Os man lı or du su nun 
sa va şın ka de ri ni ter si ne çe vi re cek yan lış ka rar lar ala ca ğı nı tah-
min et miyor du. Ge ne ral Yu de nich dı şın da.

X. ko lor du Ko mu ta nı Al bay Ha fız Hak kı (Pa şa) Ol tu 
il çe si ni ele ge çir dik ten son ra Bar diz’e doğ ru yö nel me yip, Ge ne-
ral Us to min’in tu ga yı nın pe şi ne düş tü, Ko sor’a doğ ru iler le me-
ye baş la dı. Ko sor’a 25 Ara lık gü nü ulaş tı. Oy sa stra te ji ge re ği 

28.W.E.D.Al lenPa ul Mu ra tof, Türk-Kaf kas Sı nu ır Sa vaş la rı 1828-1921. 
Türk çe ye çe vi ri: Ge nel Kur may Baş kan lı ğı. Ar şiv No.27 s.239.

29.a.g.e,245.
30.a.g.e,s.251.



bir gün ön ce Bar diz’de ol ma sı ve IX. ko lor duy la bu luş ma sı 
ge re ki yor du. Ha fız Hak kı bu yan lış lık la da ye tin me di. Bar diz’e 
sa de ce 32. tü me ni ni gön der di, ken di si 30. ve 31. tü men ler le bir-
lik te yük sek li ği 3000 met re yi aşan Al la hı ek ber Da ğı nın kar la 
kap lı uçu rum la rın da umut suz ve ölüm cül bir yü rü yü şe ko yul du. 
Her iki tü me nin mut suz as ker le ri,  19 sa at sü ren bu an lam sız 
yü rü yüş te do na rak ya şam la rı nı yi tir di ler. 26.000 ki şi den olu şan 
bu iki tü me nin mev cu du 3200 ki şi ye in miş ti.31 Rus lar en iyim-
ser tah min le, IX. ko lor du nun 6000 ki şi ye ve X. ko lor du nun da 
ne du ru ma düş tü ğü nü ar tık bi li yor lar dı.32

Ku zey de bun lar olur ken, gü ney de  Aras va di sin de Rus 
bir lik le ri güç le ri ni top la mış XI. Türk ko lor du su kar şı sın da 
da ya nık lı bir sa vun ma hat tı oluş tur muş lar dı. XI. ko lor du sal dı-
rı la rı nın ba şa rı lı ol ma dı ğı nı an la yan  Ge ne ral Ba ra tov, kar şı 
sal dı rı ile ko lor du nun 18 ve 34. tü men le ri ni ge ri püs kürt tü. 

Rus bir lik le ri nin ge nel ri cat ka ra rı ge ri alın dı ve Ge ne ral 
Myshla visky ile Ge ne ral Berg man, Os man lı or du su nun “çok 
kö tü ko şul lar al tın da sa vaş tı ğı nı ve bir kaç gün için de hiç dö vü-
şe me ye cek du ru ma ge le ce ği ni” ile ri sü ren Ge ne ral Yu de nich’e 
ön ce inan mak is te me di ler. Ama Yu de nich gi de rek hak lı çık ma-
ya baş la mış tı.

Bar diz’e çok yor gun ve ek sik du rum da ge len 29. tü me-
nin, ge ri de ka lan bir lik le rin ka tı lı mıy la gü cü nü top la ma sı na 
ola nak ve ril me den ay nı gü nün sa ba hı sa at 7.00’de Bar diz Yay-
la sı na doğ ru tır ma nış baş la dı. Baş ko mu tan Ve ki li En ver Pa şa, 
atı nın üze rin de, en ön dey di ve onu o gün hiç kim se ge ri çe vi re-
mez di. Bar diz Yay la sı uç suz bu cak sız, kar la kap lıy dı, gü ney 
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do ğu ya doğ ru uzak lar da Çil ho roz Dağ la rı uza nı yor du. Bar-
diz’de X. ko lor du ile bu lu şa rak bir lik te sal dı rı ya geç me pla nı 
En ver Pa şa’nın de ğil miy di? Ama X. ko lor du nun o gün, o sa at-
te ne re de ol du ğu nu kim se bil mi yor du. 29. tü me nin önün de 
En ver Pa şa, baş ko mu tan ve ki li ol du ğu nu unu ta rak atı üze rin de 
ön cü bir li ğin ta kım su ba yı imiş gi bi iler le mek tey di. Bar diz 
kö yü ge çil miş ve çok ge ri ler de kal mış tı. Or man la kap lı bir ala-
na ge lin di ğin de, as ker le rin ka çış tı ğı ve kuy tu yer le re sı ğın ma ya 
ça lış tık la rı gö rül dü. Ti pi ve kar or ma nın içi nin sa nıl dı ğı gi bi 
düz ol ma yı şı, tü me nin bir an da or man için de eri yip kay bol ma sı 
so nu cu nu da bir lik te ge tir di. Rus lar 29. tü me nin Tur na göl 
or man la rı için de din len di ği ni sa nı yor du. Ama iş te 29. tü me nin 
sa yı sı do na rak ölen ve ka çan lar yü zün den ya rı ya in miş ti. Er te si 
sa bah 26 Ara lık 1914’te tü men den ar ta ka lan lar dü ze ne so kul-
du. Çer kez köy üze rin den Sa rı ka mış’a doğ ru yü rü yüş baş la dı. 

En ver Pa şa, tü me nin av cı bö lü ğü önün de at la Çer kez-
köy’e doğ ru iler li yor du. Oy sa Rus la rın Sa rı ka mış’ta top çu bir-
li ği var dı ve 17. 29. tü men le rin sah ra ba tar ya la rı kar lı dağ yol-
la rın dan aşa ma ya ca ğı için, ge ri ler de, Ol tu’da bı ra kıl mış tı. O 
gün iki top çu ta bu ru nun des te ğin de yor gun iki tü men ile Sa rı-
ka mış’a  sal dı rıl dı. Sa rı ka mış Mey dan Sa va şı nın ilk gü nüy dü 
ve gün ler den cu mar te siy di. 28. Tü me nin kur may baş ka nı, bir 
Rus Ka zak ke şif ko lu ta ra fın dan tut sak edil miş ve En ver 
Pa şa’nın Sa rı ka mış sal dı rı pla nı Rus la rın eli ne geç miş ti.33

26 Ara lık, Sa rı ka mış’ın en so ğuk kış gün le rin den bi riy di 
ve sa va şın en sı cak gü nü ya şa nı yor du. Rus lar ara zi ye ege men 
bir bo yun nok ta sı na on dan faz la ma ki ne li tü fek  yer leş tir miş ler-
di. 29. tü me ne bağ lı 87. ala yın as ker le ri, diz le ri ne ka dar kar 
içi ne ba ta çı ka sal dı rı ya geç miş ti. Ala yın tüm er le ri ya şa mı nı 
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yi tir di. 85. alay sa va şa sü rül dü. 29. tü me nin öte ki bir lik le ri bek-
le me den Sa rı ka mış’a sal dı rı sı tam bir  ih ti har dı. 17. tü men çok 
ge ri de kal mış tı. X. ko lor du ise gö rü nür ler de yok tu. Ne re dey di? 
Sa rı ka mış’ın 30 km. ku ze yin de Bey köy ve Baş köy’e var mış tı. 

25 Ara lık ge ce si IX. ko lor du nun elin de mev cu du 600 
ki şi den olu şan sa de ce üç alay kal mış tı ve En ver Pa şa, hâ lâ Sa rı-
ka mış’ı ele ge çi re ce ği ni sa nı yor du. 26 Ara lık sa ba hı sa vaş ala-
nı nı gör me ye gel di ğin de, üçer be şer as ke ri, kü me ha lin de ateş 
ya kıp ısın ma ya ça lış tı ğı nı gör müş tü. Tü men ko mu ta nı na, “Kı ta-
nız ne re de?” di ye sor du. Ko mu tan ya nıt ver di: “Şu gör dü ğü nüz 
as ker ler.”

X. ko lor du, Sa rı ka mış plat for mu na an cak 26 Ara lık ta 
ula şa bil miş ti. IX. ko lor du tü müy le eri yip tü ken dik ten son ra, X. 
ko lor du ya bağ lı 30. tü men Sa rı ka mış’ı ba tı da bı ra ka rak doğ ru-
dan Sa rı ka mış-Kars de mir yo lu nu kes ti ve Ali so fu kö yü nü ele 
ge çir di. Ne var ki, Rus la rın üç ta bu ru nun kar şı sal dı rı sıy la Ali-
so fu’yu terk ede rek, gel dik le ri ye re ge ri çe kil di. 30. tü me nin bu 
boz gu nu, de mir yo lu doğ rul tu sun da iler le yen 31. tü me nin ha re-
kâ tı nı dur dur du. 29 Ara lık gü nü ne ge lin di ğin de Sa rı ka mış’ta 
sa va şa cak Os man lı or du su yok tu ar tık. En ver Pa şa’nın elin de 
ölü me gön de re ce ği sa de ce 17. tü men kal mış tı. Onu da bu amaç-
la kul lan dı. 29 Ara lık gü nü nün ge ce si, 17. tü me nin yi ğit as ker-
le ri, Sa rı ka mış’ın so ğuk ve don muş so kak la rın da ya şam la rı nı 
yi tir di ler. X. ko lor du nun ya rı çıp lak ve aç as ker le ri bir ara Sa rı-
ka mış’a gir me yi ba şar dı lar.  Yi ye cek bul mak umu duy la ken te 
da ğıl dık la rı için, Rus la rın kar şı sal dı rı sıy la dı şa rı atıl dı lar.34 

Sa vaş baş la ma dan ön ce X. ko lor du Ko mu ta nı Ha fız Hak-
kı’ya as ke rin yi ye cek sı kın tı sı çek mek te ol du ğu anım sa tıl dı ğı 
za man
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“yiyecek ve giyecek Rus cephesindedir oradan sa¤la
yacaksınız” de miş ti. 

Baş ku man dan Ve ki li En ver Pa şa da, en so nun da ye nil gi-
yi ka bul et mek zo run da kal dı ve Ha fız Hak kı’yı ge ne ral li ğe 
yük selt ti, her iki ko lor du nun yö ne ti mi ni ona bı ra ka rak ses siz ce 
İs tan bul’a dön dü. Ge ne ral li ğe yük se len Ha fız Hak kı’nın ilk 
buy ru ğu ge nel ri cat em ri ni ver mek ol du. 3. or du nun 150000 
ki şi lik mev cu dun dan ha yat ta ka lan, sa de ce 12400 ki şiy di.35 

Ya şa mı nı yi ti ren le rin % 45’i so ğuk tan do na rak öl müş ler di. 
Or du nun yal nız yi ye cek ve gi ye cek ge rek si ni mi kar şı lan ma dı ğı 
gi bi, has ta ve ya ra lı olan la rın te da vi le ri de ola nak sız dı. Or du-
nun öte ki %45’i has ta lan mış ve has ta olan la rın % 24’ü öl müş tü. 
Dört sal gın has ta lık or du yu ke mi ri yor du. Ay da or ta la ma 2975 
ki şi has ta lık tan öl mek tey di.36 Or du ko mu ta nı olan Ha fız Hak kı 
Pa şa da ti füs ten öl dü. 

Kaf kas cep he sin de 3. or du nun çö kü şü, Rus la ra Ana do-
lu’nun do ğu ka pı sı nı aç mış ol du. Eri yip tü ken di ği ve bir da ha 
di ri le me ye ce ği sa nı lan 3. Or du, Ana do lu in sa nı nın tü ken mek 
bil me yen, gü cüy le ye ni den oluş ma ya ve Rus bir lik le ri nin kar şı-
sı na çı ka rak Ana do lu’yu sa vun ma ya baş la dı ğı nı gö rü yo ruz. 
Şim di ar tık du rum tü müy le de ğiş miş, Os man lı or du su, Kaf kas-
la ra sal dır mak de ğil, Ana do lu’yu sa vun mak zo run da kal mış tı. 

c. Er zu rum’un Dü ü ü

Rus bir lik le ri, IX. ve X. ko lor du la rı yok et me nin ko lay lı-
ğın dan ya rar la na rak, Id-Eğ rek-Ar dos hat tı na ka dar yo ğun bir 
cep he oluş tur du lar.   Bu cep he de 183 ta bur, 244 sü va ri bö lü ğü 
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ve 386 top mev cut tu. Os man lı or du su nun elin de ise 121 ta bur, 
78 sü va ri bö lü ğü ve 150 top kal mış tı. Rus bir lik le ri nin kar şı sın-
da da yan ma sı ola nak sız gi biy di. Ni te kim böy le ol du. 18.,33.
tü men ler boz gu na uğ ra ya rak ge ri çe kil di. Köp rü köy, Rus la rın 
eli ne geç ti. Şim di ar tık, or du ko mu tan lı ğı nı üst le nen Ab dul ke-
rim Pa şa nın bü tün kay gı sı, Er zu rum’u sa vun mak tı. O yüz den, 
bü tün bir lik le re ge ri çe kil me em ri ni ver di. 

30. tü men, Er zu rum’un ku ze yin de, Gâ vur Da ğı nın ku zey 
etek le ri ne yer leş ti. 32. tü men da ha ge ri de, Dum lu Da ğın da 
mev zi lenmiş ti Er zu rum’un ku ze yin den ola sı bir Rus sal dı rı sı na 
kar şı, 1909’ da Ka ra gö bek ve Taf ta tab ya la rı in şa edil miş ti, 
fakat, bun lar, ken tin do ğu sun da ki ka dar güç lü de ğil di ve iyi tah-
kim edil dik le ri de söy le ne mez di. Eğer Rus lar, Kav ga pa za rı ile 
Gâ vur Da ğı ara sın da ki sa vun ma sız bı ra kı lan Gür cü Bo ğa zı nı 
ge çe rek Ka ra gö bek ve Taf ta tab ya la rı nı ele ge çi rir ve Ço bande-
de sa vun ma hat tı nı ya rar lar sa, Er zu rum’u ko lay lık la iş gal eder-
ler di. 

Ni te kim böy le de ol du. Rus la rın 40. av cı tü me ni, ku zey-
den ve 4. Kaf kas av cı tü me ni de ku zey do ğu dan sal dı rı ya geç-
ti ler. Ge ne ral Yu de nich, sa vun ma sız bı ra kı lan Kar ga pa za rı 
Da ğı nı aşa rak, Ço ban de de sa vun ma sı nı yar mış tı, 4. Tür kis tan 
av cı tü me ni de Ka ra gö bek ve Taf ta tab ya la rı nı, 14 Şu bat gü nü 
ele ge çir di. Rus bir lik le ri, 150 bin as ker ve 263 top la 14 Şu bat 
gü nü bü tün cep he ler de sal dı rı ya ge çer ken, 3. or du nun elin de ki 
39 bin as ker ve kı sa men zil li 112 top la Er zu rum’u sa vun ma sı 
ola nak sız dı. Bu gün sa vaş uz man la rı, Kar ga pa za rı ve Gür cü 
Bo ğa zı ye te rin ce tah kim edil miş ol say dı, Rus la rın Er zu rum’u 
iş gal et me le ri bu den li ko lay ol maz dı, di ye dü şü nü yor.37
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Os man lı or du su nun sa vun ma hat tın da 39 bin as ke ri  kal-
mış tı. Rus or du su nun 159 bin ki şi den olu şan or du la rı kar şın da  
di ren me gü cü kal ma mış tı. 16 Şu bat 1916 gü nü Er zu rum, Rus-
la rın eli ne geç ti. (Şe kil 4).

O gün ler de 3. or dunun bü tün bir lik le ri gi bi, 31. tü me ne 
bağ lı 90. ala yın bir bö lü ğü de (Meh met Arif’in teğ men ola rak 
ku man da et ti ği bö lük idi bu), Gâ vur Da ğı nın etek le rin de, yal nız 
düş ma na kar şı de ğil, aç lı ğa ve don du ru cu so ğu ğa kar şı da sa vaş 
ver mek tey di. Tü men ko mu tan lı ğı nın ge ri çe kil me buy ru ğu na 
uya rak, 90. ala ya ka tıl mak üze re, üç gün ön ce ele ge çir dik le ri 
mev zi le ri terk ede rek, 13 Şu bat gü nü Üç ki li se kö yü ne doğ ru 
yü rü yü şe geç miş ler di.

O gün tut sak düş tü Meh met Arif, “Vet lu ka Ir ma ğı’nın 
öy kü sü, iş te böy le baş la dı.                                          

Dr. Ali Ne jat Öl çen
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Mehmet Arif teğmen, 1914



VEL TU GA IR MA ⁄I

Bö lüm I.

BOZ GUN 
1916, Şu ba tın 13’ü. Kar ve ti pi bü tün hı zıy la sü rü yor. 

Gü neş doğ muş ol ma lı, ama on adım ile ri si ni gör me miz ola nak-
sız. İki gün ön ce iki bö lük as ke ri miz le ele ge çir di ği miz Gâ vur 
Da ğı nın, 3050 met re ra kım lı bu en yük sek te pe sin den ay rı la ca-
ğız ar tık. Bir ge ce ön ce, ayak la rı don du ğu için yir mi ye di eri mi 
has ta ne ye gön der miş tik. Sa yı mız azal dı. Ti pi ve fır tı na, iki 
uzun ge ce, iki uzun gün düz.. Yor gun ve  bit kin du rum da yız. 
Tü men ko mu tan lı ğın dan ge len ye ni bir emir le ge ri çe ki le cek ve 
Üç ki li se yay la sın da ki ala yı mı za ka tı la ca ğız. Ala ya ka tı lın ca 
bel ki bir ça dır bu lur, bir sa at ol sun uyu ruz. Ama ne boş bir 
umut muş..

Yü zü mü ze kam çı gi bi çar pı yor kar da ne le ri. Ve her adım 
atı şı mız da bi zi ge ri iten rüz gâ ra rağ men, göğ sü mü ze ka dar 
gö mül dü ğü müz kar la rın için de iler le me ye ça lı şı yo ruz. İki gün 
ve iki ge ce, çok kö tü ko şul lar için de çar pı şa rak ele ge çir di ği miz 
bu so ğuk ve çıp lak te pe den ay rı la lı iki sa ati geç ti ği hal de, kar 
ve ti pi bir an ol sun dur mu yor. Ta uzak lar dan bo ğuk bo ğuk pi ya-
de nin yay lım ate şi du yu lu yor. Sa ba hın bu er ken saa tin de aca ba 
cep he nin han gi ka na dın da ve ne re sin de ye ni den ça tış ma baş la-
dı? İş te çok şü kür, kırk el li adım uzak ta bir köy gö rün dü. Üç ki-
li se kö yü. Köy çev re sin de ağır tü fek ler, yük lü ka tır lar, bey gir-
ler.. Bun la rın ara sın da ge zi nen, ka fa sı gö zü bez ler le sa rı lı er ler.. 
Bir yan da du var la rın dip le ri ne, dam la rın al tı na sı ğın mış beş on 
ki şi lik kü me ler. Ki mi ayak la rı nı ye re vu ru yor, Ki mi diz çök-
müş, ki mi du va rın di bi ne uzan mış ya tı yor. Kö yün dar ve ka ran-
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lık oda la rı tık lım tık lım do lu. İçe ri gir mek ola nak sız. Kö yün 
dı şın da on da ki ka mo la ver dik ve ye ni den yü rü yü şe ko yul duk. 
Şim di dik bir ya ma cı tır ma nı yo ruz. Düz, kay gan bir ya maç. 
Tu tu na cak bir ça lı ya da aya ğı so ka cak bir çu ku ru bi le ol ma yan 
bu ya ma cı tır man mak, ne den li güç. Çiğ nen mek ten sı kış mış 
sert kar üze rin de at tı ğı mız her adım la ge ri ka yı yo ruz. Yi tir di ği-
miz me sa fe yi ye ni den ka zan ma ya ça lı şı yo ruz. Fır tı na, ti pi 
bü tün şid de tiy le sü rü yor. Yer den ko par dı ğı sert kar ta ne le ri, 
ıs lık la rı, çığ lık la rıy la kam çı gi bi yü zü mü ze çar pı yor. Göz le ri-
mi zi aça mı yor, ne fes de ala mı yo ruz. İlik le ri mi ze ka dar iş le yen 
so ğu ğun tır man ma gü cü mü zü yok eden acı ma sız lı ğı na kar şı 
koy ma ya ça lı şı yo ruz. Sa at ler son ra, yo kuş tan kur tul duk. Düz lü-
ğe ka vuş tuk. Üç gün ön ce bu ra da ha va ne gü zel di? Bir su bay ve 
otuz ye di er den olu şan tut sak Rus ka fi le si ne rast la mış tık bu ra-
da. Sırt la rın da sağ lam ka lın ka put lar, ku lak la rı nı ve su rat la rı nı 
ko ru yan ast ra gan kül renk li kal pak la rı var dı, hep si de çiz me 
giy miş ler di. On lar la biz ler ara sın da ne acı bir çe liş ki.. Hiç bi ri-
nin aya ğın da, biz de ki gi bi, ça rık ya da ayak ka bı yok tu. Kim 
bi lir, Rus ya’nın han gi uzak yö re sin den, Si bir ya’nın han gi buz lu 
çöl le rin den gel miş ler di bi zim le sa vaş mak için? Hep si de genç 
ve gür büz dü. Rus teğ men bi zi se lam la dı. Er ler ya nı mız dan 
ge çer ken “ız dı ras ti” ve “se la mün aley küm” di ye ya rı Rus ça, 
ya rı Os man lı ca se lam ve ri yor lar dı. 

Üç sa at sü ren tır ma nı şı mız so na er miş ti. Ala ya ka tıl mış, 
gös te ri len si per le re yer leş miş tik. Ku lak la rı mı zın di bin den ha va-
yı de le rek ge çen mer mi le rin ıs lık la rı, bu si per ler de ko pa cak 
fır tı na nın ha ber ci siy di san ki. Er le rin ara sın da ta nı dı ğım yok tu. 
Kendi er le rim den uza ğa düş müş, ta nı ma dık la rı mın ara sın da 
kalmış tım. Bu si per le re de za ten ateş al tın da güç lük le gir miş tik. 
Ben den uzak ka lan ken di ta kı mım, kırk el li adım iler de, bir te pe 
üze rin de taş tan ya pıl mış si per le re yer leş miş ti. Ben de “Ko ğans” 
Yay la sı na gi den yol üze rin de, üç ki şi nin güç lük le sı ğa ca ğı 
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me zar gi bi dar, taş tan ya pıl mış mev zi ye yer leş tim. Mev zi le ri-
miz sağ yan dan ge len yay lım ate şi nin et ki si al tın day dı. Taş la ra 
çar pan mer mi ler, et ra fa taş par ça la rı sıç ra tı yor du. Bun lar da 
kur şun gi bi ölüm sa çı yor du. Or du ko mu tan lı ğı nın gön der di ği 
buy ru ğu anım sı yo rum: “Mev zi le ri niz, or du nun na mu su, tü me-
nin kal bi ve si zin me za rı nız dır”. 

Er ler ken di mev zi le ri ni bı ra kıp ya nı ma ge li yor lar: 
“Tü fe ğim iş le mi yor, me ka niz ma sı don muş.”
“El le rim don du, tü fe ği mi tu ta mı yo rum.”
Doğ ru su ben de üşü yor, tit ri yor dum. Diş le rim bir bi ri ne 

çar pı yor du. Bir haf ta dır mi de me sı cak çay bi le gir me miş ti. 
Sa de ce baz la ma yi yor duk. Köy ler de saç üze rin de pi şi ril miş, 
ya rı ha mur baz la ma lar çu val la ra dol du ru lur, mer kep le re yük le-
ne rek cep he ye gön de ri lir di. Bi ze ka dar ula şan baz la ma lar sa, 
don muş olur du. Koy nu muz da, kol tu ğu mu zun al tın da ısı ta rak 
çö zül me si ni sağ la ma ya ça lı şı yor duk. Bu zu çö zü lür ken de ufa-
la nır da ğı lır dı. Eğer bir par ça et ka vur ga sı gel miş se, o za man 
bay ram eder dik.

Bö lü ğün ça vu şu, ko şa rak ya nı ma si pe re gel di. “Ta vuk 
sö ğü şü var, yer mi sin” di ye ba ğır dı. Ya nıt ve re me dim. Yay lım 
ate şi baş la mış tı. Sa lih ça vu şu gör düm. Sol ko lun dan oluk gi bi 
kan akı yor du. Şir yan da ma rı kop muş tu. Fış kı ran ka nı dur dur-
mak ama cıy la ba ğır dım: “Bez var mı? “He pi miz ye re yat mış tık. 
Her ba şı nı kal dı ran bir da ha kalk ma mak üze re ye re dü şü yor du. 
Mer mi ler yı lan gi bi ıs lık lar ça la rak ölüm sa çı yor du.

İki ta şın ara sın dan sa ğım da ki ta kı ma ba kı yo rum. Sa vun-
ma yı sür dü rü yor lar. On la rın ya nı na na sıl ula şa ca ğı mı dü şü nü yo-
rum. Yay lım ate şi ay nı hız la sü rü yor, kı mıl da ma ya fır sat ver mi-
yor du. Uzak ta ki ta kı ma ba ğı ra rak emir ler gön de ri yor dum. 
Ya nım da ki ça vuş bir den sil kin di. Ona bak tım. Du dak la rın da acı 
bir gü lüm se me var dı. Ba şı öne kay dı ve bir da ha kı mıl da ma dı. 
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“Fi ruz”, di ye ses len dim. “Oğ lum Fi ruz!”
Ses yok. Fi ruz öl müş tü. Emir le rim ya vaş ya vaş sö nü yor-

du. Ben de son da ki ka la rı mı ya şı yor ol ma lıy dım. 
Si pe rin beş on adım ge ri sin de ta şın üze ri ne çık mış bi ri ni 

gör düm. Si sin es ki yo ğun lu ğu kay bol muş, fır tı na nın şid de ti 
azıl mış tı.  La pa la pa kar ya ğı yor du. Ta şın üze rin de ki bi ri şim di 
de tü fe ği ni ba şı nın üze rin de ya tay ola rak tu tu yor, si pe re doğ ru 
bir şey ler söy lü yor du. İşi til mi yor du, ama her hal de ba ğı rı yor du. 
Kim di bu? Ni çin tü fe ği ni böy le ba şı nın üs tün de tu tu yor du. 
Bi zim er ler den bi ri miy di? Ba şı mı si per et ti ğim ta şın ara sın dan 
du ru mu iz li yo um. Si pe rin için den, si lah la rı nı baş la rı nın üs tün de 
ya tay ola rak tu tan on beş ka dar erin aya ğa kalk tı ğı nı gör düm. 
Si pe rin dı şı na çık tı lar. Ya nım da ki; 

“Efen di” de di “yes sir (esir) edil di ler. Esir ol duk.”
“Sus” de dim, “se si ni çı kar ma. Kı mıl da ma, ba şı nı kal dır-

ma.” 
Bu lun du ğum mev zi ye ne re den gel di ği ni bi le me di ğim 

mer mi ler taş la ra çar pı yor du. San ki bey ni me bal yoz la vu ru lu-
yor. Et ra fı mız da, bo yun la rı na ka dar be yaz lar gi yin miş bir bö lük 
ka dar erin çev re mi zi ku şat tı ğı gö rül dü. Se si mi kıs mış, bu çem-
ber den na sıl ka ça ca ğı mı dü şü nü yor dum. Beş al tı met re ge rim-
de ki uçu rum dan ken di mi at mak ve Ko ğans Yay la sı na doğ ru 
koş mak, düş man mer mi le riy le kal bur gi bi de lik de şik ol mak 
de mek ti. Rus er le ri çev re ye da ğıl mış, şe hit düş müş er le ri mi zin 
üst le ri ni arı yor lar dı. İki üç ta ne si de bu lun du ğum si pe re doğ ru 
yak laş tı. Üç dört adım uza ğım da lar. Yok la ma sı ra sı ba na gel-
miş ti. Ta ban ca mı ka ra at tım. İş te göz le ri miz kar şı laş tı. Sün gü-
nün ucuy la aya ğa kalk ma mı işa ret edi yor. Ba şı mı kal dır dım, 
otur dum. Ta ban cam ka ra gö mül dü. Rus eri sün gü sü nün ucuy la 
bir işa ret da ha yap tı. Kol la rı nı kal dır ha va ya de mek is ti yor. Kal-
dı rı yo rum. O da sün gü sü nü in di ri yor. Aya ğa kalk. Kal kı yo rum. 
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Ta ban ca mın açık ta ka lan kab za sı na ba sa rak ka ra iyi ce gö mü yo-
rum. Aya ğa kalk mam la bir lik te düş mem bir olu yor. Diz le ri min 
aşa ğı sı be nim de ğil. Tek rar aya ğa kalk ma ya ça lı şı yo rum. 
Sende li yo rum. Ayak ta bir iğ ne üze rin de du rur gi bi yim. Sün gü 
ta kı lı tü fe ği ni kol tu ğu nun al tı na sı kış tı ran Rus eri üze ri mi arı-
yor. Öte ki er de; “Kork ma kar deş, ben müs lü ma nım” di yor 
Türk çe. “El ham dü lil la hı Rab bil Âle min” di ye dua oku yor. Bu 
an da ya nı mı za yak la şan üçün cü er, sert bir ses le onu ko vu yor. 
Cep le ri mi ken di si ara ma ya baş lı yor. Kol sa ati mi gör me miş 
ol ma lı. Bir o kal dı al ma dık la rı. Par ma ğım da ki yü zü ğü de al dı-
lar. O den li sert ve ka tıy dı ki bu üçün cü er, el le ri ni ce bi me so ku-
yor, ter si ne çe vi ri yor, bir şey bu la ma yın ca da kı zı yor. Ya nın da-
ki ere ko mut ve ri yor. Be ni alıp gö tü re cek ler. 13 Şu bat 1916. 
Sa at 13.00’ü ge çi yor, tut sa ğım ar tık.  

Er, öte ki taş si pe re doğ ru yü rü me mi em ret ti. Güç lük le 
yü rüyo rum. Ayak la rım be nim de ğil. Sü rük le ni yo rum san ki. 
Gövde min ağır lı ğı, iki siv ri çu val dı za yük len miş gi bi. Beş sa at 
kar üze rin de ha re ket siz kal mak tan ötü rü ayak la rım be nim 
ol mak tan çık mış. Be ni ta şı yıp gö tür mek is te mi yor. 

So nun da taş si pe re gel dik. Düş man si pe ri ne. Bir az ön ce 
bu si per bi zim di. Si per de bi ri var dı. Bir Rus su ba yı. Göz le ri ni 
gö ğe dik miş, haç çı ka rı yor du. Ka zan dı ğı za fer den ötü rü Tan rı-
ya dua edi yor ol ma lıy dı. Kırk yaş la rın da ka dar. Be ni gör dü. 
Eli ni uzat tı. Tit re di ği mi, diş le ri min bir bi ri ne vur du ğu nu fark 
et miş ti. Be ni omuz la rım dan tu tup ye re çök tür dü. Ya nı na bağ lı 
ma ta ra sı nın ağ zı nı aç tı. İçin de ki sı vı dan ağ zı ma ak tar dı. Bo ğa-
zı mı ya ka rak mi de me inen bu sı vı, bir ateş gi bi vü cu du mu sar-
dı. Om zum dan tu tup tek rar aya ğa kal dır dı. Or ta boy luy du. 
Sey rek bı yık la rı var dı. Er gi bi gi yin miş ti, ama yüz ba şı ol du ğu-
nu an la dım. Bo zuk bir Fran sız ca ile sor du:

“Üç gün ön ce tut sak et ti ği niz ta bur ko mu ta nı nı ni çin 
öl dürdü nüz? Tut sak öl dür mek doğ ru mu dur?”
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“Ha yır öl dür me dik” de dim. Öte ki tut sak lar la bir lik te 
ken di si ni Si vas’a gön der dik.”

Oy sa ya lan söy le miş tim. Şim di tut sak düş tü ğüm bu te pe-
yi kar şı sal dı rıy la ele ge çi ren bir li ği miz, bir Rus ta bu ru nu yok 
et miş ve bir eri miz de ta bu run ko mu ta nı nı esir al mış tı. Yu kar-
dan ça tış ma yı yö ne ten su bay la rı mız ere ba ğır mış lar. “Öl dür me, 
tut sak al”. Top ve tü fek gü rül tü sü ara sın da er bu nu işit me mişti. 
Ne du ru yor sun, vur öl dür gi bi an la mış ve ko mu ta nı öl dür müş. 
O gün ka za nı lan za fer den mut lu, ama öl dü rü len ta bur ko mu ta-
nın dan ötü rü üz gün dük. Ce bin den ka rı sı ve ço cuk la rıy la bir lik-
te çek tir di ği re sim çı kın ca, üzün tü müz da ha da art mış tı. Sa va şın 
bir cil ve siy di bu. 

Üç gün ön ce ki za fer, şim di fe la ket le so nuç lan mış tı. 

Si pe rin ne kor kunç bir gö rü nü mü var dı..Tü fek le ri miz , 
taş la rın üze rin de. Er le ri miz onun ge ri sin de. Bir ço ğu don muş. 
ki mi le ri şe hit edil miş. Kan pıh tı la rı, par ça lan mış ka fa tas la rı.. 
Bir kö şe de tut sak edil miş er le ri miz den on ki şi üz gün, acı lı göz-
ler le yü zü me ba kı yor lar. Öte yan da Rus er le ri ele ge çir dik le ri, 
bü yük çap lı ve uzun nam lu lu tü fek le ri sö kü yor, ki mi le ri nam lu-
sun dan tu tup ta şa vu ra rak kı rı yor.

Bir ge ce ön ce, ken di si pe rim de ye re çö mel miş, ba şı mı 
diz le ri min ara sı na ala rak uy ku ile uya nık lık ara sın da, bu sah ne-
yi rü yam da gör müş tüm ben. Bi zim tü fek le ri miz, nam lu bo yun-
ca uza nan haz ne si ne do kuz mer mi alı yor du. Ateş len di ği za man 
da si yah bir du man sa çı yor du. Yüz ba şı, ta ban ca mın ne re de 
ol du ğu nu sor du. “Ta ban cam yok” de dim. Ama tut sak düş tü ğüm 
ye ri ken di er le ri ne da ha ön ce arat mış ol ma lı ki, er ler ta ban ca mı 
ve mer ce ği kı rıl mış dür bü nü mü ge tir di ler. Ko mu ta na ver di ler. 
Bir kaç da mer mi var dı  ta ban ca mın için de. Yüz ba şı bun la rı 
sa vaş anı sı ola rak al dı. Be ni de iki sün gü lü Rus, dı şa rı çı kar dı. 
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Şim di bu iki sün gü lü Rus eri nin ara sın da bi lin me yen bir yö ne 
doğ ru yü rü yor dum. 150-200 met re iler le miş tik ki, er ler den bi ri 
dur du. Ka pu tu nu top la dı ve üze ri ne otur du. Kar lı ya maç tan aşa-
ğı ya kay dı. Ar ka ma dö nüp bak tım. Rus eri sün gü süy le ay nı şe yi 
yap ma mı işa ret edi yor du. Ka pu tu mu top la dım, ye re otur dum, 
ken di mi iniş aşa ğı bı rak tım. Öy le hız lı kay dım ki, otu rak ye rim 
ya na cak tı ner dey se. Kay ma bi tin ce de ka ra gö mül müş tüm. Kar-
şım da ben den ön ce ge len Rus eri, sün güy le he men kalk ma mı, 
ya na çe kil me mi işa ret et ti. Ya na çe kil dim. Yıl dı rım hı zıy la öte-
ki er de gel di. Gö mül dü ğü kar dan kal ka rak, üs tü nü sil ke le di 
ye ni den yü rü me ye baş la dık.

On beş da ki ka son ra bir Rus bö lü ğü ne rast la dık. Bö lü ğün 
sa ğın da gi den ve yüz ba şı ol du ğu nu san dı ğım su bay ya nı mı za 
ge le rek bir şey ler söy le di, ama söz le ri nin hiç bi ri ni an la ma dım. 
Gü lüm se di, ba na bir bar dak çay uzat tı. Bu bir haf ta dan be ri 
mi de me inen ilk çay idi. Ya nın da ki genç teğ men ler tik sin tiy le 
yü zü me ba kı yor lar dı. Ne ko nuş tuk la rı nı da an la mı yor dum. 
Yüz ba şı ye ni den sor du: 

“Ka koı çi ni?” (Rüt ben ne?)

“Ya nez ya nu” (di li ni zi bil mi yo rum) di ye ba ğır dım. 

Bir er ça ğır dı. Ona bir şey ler söy le di. Er ba na dön dü, 
Türk çe sordu:

“Kar deş sen ka pi tan sın yok sa pa ruc cik mi?” 

“Pa ruc cik” de dim. “Teğ me nim.”

Yüz ba şı ba şı nı sal la dı. Ya nın da ki genç su bay la rı ba zı 
söz ler le ya tış tır dı. Ken di le ri ne se lam ve re rek yü rü me yi sür dür-
dük. Fır tı na nın es ki hı zı kay bol muş tu. İki sün gü lü nün ara sın da 
uç suz bu cak sız kar da, bi lin me yen bir yö ne doğ ru yü rü yor dum. 
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DÜ MAN DA DOST LUK
Uzak ta, kar la rın için den du man yük se li yor du. Her hal de 

bir sı ğı nak, bir ze min lik ya da bir oday dı ora sı. Du ma nın çık tı-
ğı yö ne doğ ru iler le dik. Er ler, ka ra gö mü lü, ka pı sın da ça dır be zi 
ge ri li olan ze min li ğin önün de du rup içe ri gir me mi işa ret et ti ler. 
Ba şı mı içe ri uzat tı ğım za man, bi ri genç ve öte ki si kırk beş yaş-
la rın da iki Rus su ba yı be ni gör dü. 

“Pa ja lus ta” (lüt fen) de di ler. İçe ri gir me mi is ti yor lar dı. 
İçe ri gir dim. Bir bir le ri mi ze ba kı yor duk. Gös ter dik le ri 

ye re otur dum. Ne on lar be nim söy le di ği mi an lı yor du, ne de ben 
on la rın ki ni. Ka zan lı bir er ça ğır dı lar. Ka zan lı Rus eri çev ri men-
lik ya pa cak tı. 

“Ka koı çi ni di ye sor du yaş lı su bay?” (Rüt ben ne dir?)
“Pa ruc cik?” (Teğ men).
“Ya şın kaç.”
“Yir mi üç.”
“Esir ol mak tan mut lu mu sun?”
“Ha yır” de dim. “Na sıl mut lu ola bi li rim. Sa bah bir bö lü-

ğün ko mu ta nı idim. Şim di tut sa ğım”.
“İn sa nın ya şa mı kur tu lur da se vin mez mi? Yir mi üç 

ya şın da, ya şa ma nın ta dı nı çı kar mak is te mez mi sin? Eli miz den 
gel se şim di esir ol ma yı yeğ ler dik biz.” 

Bun la rı söy le dik ten son ra Ka zan lı çe vir men ere dön dü:
“Sor” de di, “kar şı mız da ki as ker Türk mü, Kürt mü?”
O za man Kürt’ler den çok kork tuk la rı nı an la dım. Esir 

al dık la rı Rus la rı he men öl dü rü yor lar mış çün kü. Bu iki Rus 
su ba yı nın Türk le re tut sak düş me yi is te dik le ri ni an la mış tım.

“Kar şı nız da du ran as ker Türk tür” de dim.
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Teğ men ol du ğu an la şı lan genç Rus su ba yı sö ze ka rış tı:
“Bu ra sı nı sen ele ge çi re cek sin, ben ala ca ğım di ye bir bi-

rimi zin ka nı nı dök mek te ne an lam var. Rus ya çok ge niş bir 
ül ke. Sa vaş ka za nıl sa bi le, ele ge çi ri len ye ni top rak lar Rus köy-
lü sü ne mi ve ri le cek? Çar ai le sin den soy lu la rın çift lik le ri ola-
cak. Rus ya on la rın key fi için kan dö kü yor. Bir çok su bay da 
be nim gi bi dü şün mek te dir.”

Bir yan dan çay içi yor, bir yan dan so ru la ra ya nıt ve ri yor-
dum. Çö rek ve pas ta ik ram et miş ler di. Dost lu ğu muz gi de rek 
iler li yor ve ar tık da ha açık ko nu şu yor lar dı. Ken di le ri gi bi dü şü-
nen su bay lar da var mış or du da. Cep he de fır sat bu lur bul maz 
Türk ta ra fı na ge çe cek ler miş. Gün lük anı la rı nı yaz dık la rı def ter-
le ri cep le rin den çı kar dı lar. Tut sak Türk su ba y la rı nın def ter le ri-
ne yaz dık la rı nı oku tu yor ve Rus ça ya çe vir ti yor lar dı. Bi ri şöy le 
yaz mış tı:” “Ya rın bir kur şun la ya şa mı nı yi ti ren Rus su ba yı na  
can dan acı rım”. Ben den de bir şey ler yaz ma mı is te di ler. Şun la-
rı yaz dım:” Tut sak düş tü ğüm za man bu su bay dan çok bü yük 
in san lık gör düm. Or du mu za tut sak olur sa ya şa mı nın ko run ma-
sı nı si lah ar ka daş la rım dan ri ca ede rim”. Se vin di ler. Son ra ek le-
dim:

“Kar şı nız da ki Türk ala yı dır. Her hal de si ze say gı da ku sur 
et me ye cek ler.” 

Genç su bay sor du:
“Ya nı nız da Türk ya pı mı sa at var mı?”
Er zu rum’da üç Me ci di ye ye sa tın al dı ğım, ra kam la rı Türk-

çe olan bir sa at var dı. Us ta lık la iş len miş bir kab için de kol da 
ta şı nı yor du. Sa ati ken di si ne uzat tım. O da ba na 12 Rub le ka dar 
de ğe ri olan ve ya nın da kol ye le ri bu lu nan kol sa ati ni ver di. 
Al mak is te me dim. “Ben de si zin ver di ği ni zi al mam” de di. 
Al mak zo run da kal dım. Da ha son ra Rus ya’da aç kal dı ğım 
za man ye di rub le ye bu sa ati sa tın ca ya ka dar, bi le ğim de ta şıdım. 
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Bü tün ko nuş ma lar Ka zan lı çe vir men le rin ara cı lı ğıy la 
olu yor du. Çe vir men; 

“Efen di” de di, “bu su bay lar so ru yor lar siz de ‘aba si’ var  
mı? Türk aba si’si?” 

“Ne dir bu?” de dim. 
Bi zim çil ku ruş la ra ben ze yen Rus pa ra sı nı gös ter di ler. 

İş te aba si bu de di ler. Cüz da nı mın bir kö şe sin de sı kı şıp kal mış 
se kiz adet par lak beş pa ra yı fark et me miş ler di. Bun la rı çı ka rıp 
gös ter dim. 

“Bu aba si mi?”
“Evet aba si bu dur.”

Kar şı lı ğı nın ne ol du ğu nu, ne ka dar Rus pa ra sı et ti ği ni 
bil miyor dum. Genç su bay ba na se kiz aba si ver di, ben de ona 
se kiz adet “beş pa ra”yı. De ğer le ri ni bil mi yor dum, ama sa yı la rı 
eşit ti. Bir sa at ka dar bu ze min lik te kal dım. Ka zan lı er, çe vir-
men lik ya pı yor ve iki su bay da ba na Ça ra, yö ne ti me ve sa va şa 
kar şı kin le ri ni an la tı yor, tut sak olan la ra hiç bir za man za rar ver-
me dik le ri ni söy lü yor lar dı. Da ha sa va şın ba şın da, bu ra la ra Bol-
şe vizm gel miş ti de mek. Be ni se vin di ren ve tut sak lık acı mı 
azal tan bir ka nı ya ula şı yor dum. O da enin de so nun da Rus or du-
su nun sa va şı yi ti re ce ği ne ait sez gi min güç len me siy di. 

Bu iki su bay la ve da la şa rak ze min lik ten çı kıp yo la ko yul-
duk. Kar yağ mı yor du. Fır tı na da es ki gü cü nü yi tir miş ti. Ya rım 
sa at git miş tik ki, sün gü lü iki Rus eri dur du lar. Bir ka ya nın 
di bin de, sır tın da yam çı sı, uzun boy lu bir adam du ru yor du. 
Er ler den bi ri ka ya nın di bin de du ran ada ma doğ ru yük sek ses le 
bir şey ler söy le di. Adam ba na doğ ru gel me ye baş la dı. Sün gü lü 
er ler den bi ri ge le ni gös te re rek “Bul ko vi nik ko man di” de di. 
Ko mu tan dı ge len de mek. Alay ko mu ta nı. As ker ce se lam ver-
dim. “Sa dıs” de di. Ra hat. Bir çe vir men ça ğır dı. Eli ni ce ke ti min 
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kol la rın dan içe ri sok tu. Par mak la rıy la ça ma şır la rı mı yok la dı 
Çe vir men ko mu ta nın de dik le ri ni ak tar dı:

“Bu ce ket ve ka put la üşü mü yor mu sun?”
“Üşü mü yo rum, alış kı nım.” 
“Aşı nız ne dir, ne yer ne içer si niz?”
“Aşı mız sey yar mut fak lar da ya pı lır, ak şam sa bah sı cak 

ye mek yer ve çay içe riz” de dim. 
Oy sa mut fa ğı mız yok tu. Sı cak çay da iç mez dik. Er zu-

rum’un köy le rin den gön de ri len don muş, ka tı baz la ma la rı, koy-
nu muz da ısı tır ye riz di ye mez dim el bet. Bu ger çek le ri Rus 
ko mu ta nı na na sıl söy le ye bi lir dim. Da ha da bu sa bah, beş sa at 
ön ce, kar üs tün de ayak la ımın don du ğu nu, diş le ri min bir bi ri ne 
çar pa rak ko nuş ma ma en gel ol du ğu nu, tut sak düş tü ğüm za man 
ilk kez sı cak çay iç ti ği mi na sıl açık la ya bi lir dim. Uzun boy lu, 
es mer alay ko mu ta nı na bak tım. O da ba na ba kı yor du. Se ve cen 
bir ha li var dı. 

“Tut sak ol du ğu nu za se vi ni yor su nuz de ğil mi?” di ye sor-
du. 

“Ha yır”di ye ya nıt la dım. 
“Ne den? Ca nı nı zı kur tar dı nız, bu na se vin mek ge rek mez 

mi?”
“Bu sa bah bir bö lü ğe ko mu ta edi yor dum, ama şim di iki 

sün gü lü erin ko mu tun da yım. Şim di bu ra da yım, son ra kim bi lir 
Si bir ya’ nın han gi buz lu çö lün de ola ca ğım. Öl sem bun dan da ha 
iyi idi.”

Ko mu tan sor du: 
“Siz ka det mi si niz, ye dek su bay mı?”
“Kü çük yaş ta as ke ri oku la git tim. Su bay ola rak ye tiş ti ril-

dim.”
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“Ma dem kü çük yaş tan be ri su bay ola rak ye tiş ti ril di niz, 
sa va şa gir me den ön ce bir as ke rin ba şı na gel me si do ğal olan 
ola sı lık la rı dü şün me di niz mi? Ya ra lan mak, tut sak ol mak, öl mek, 
hep si var sa vaş ta.” 

Uzun boy lu, es mer, ka ra göz lü ko mu ta na dik kat le bak-
tım. Türk so yun dan ol ma lı di ye dü şün düm ken di ken di me. Adı-
nı sor ma dım. Bel ki de İb ra hi mof’tu.

 “Evet ko mu tan” de dim. “Ha yal le rim yı kıl dı. Ha yal ne 
ka dar ger çek ola bi lir ki.” 

“Me rak et me. Rus lar da Türk ler ka dar tut sak la rı na iyi 
ba kar. Şim di ha ber gön de re ce ğim, si zin is ti ra ha tı nı zı sağ la ya-
caklar dır” de di.

Te şek kür et tim. Ala yı top la dı ve be ni gös te re rek ko nuş-
ma ya baş la dı. Ne ler söy lü yor du bil mi yo rum. Ama her hal de 
“iş te düş man la rı mız böy le tut sak olu yor. Ne üst le rin de giy si var 
ve ayak la rın da çiz me. Aç lık tan, so ğuk tan ölü yor lar. Son di renç-
le ri de böy le tü ke ni yor. Rus as ker le ri ile ri. Ka çan, tut sak dü şen 
düş ma na sal dı rın, on la rın son di ren ci ni de kı rı nız” Böy le söylü-
yor du bel ki. Ben de Rus as ker le ri ne ba kı yor, aca ba bu nut kun 
ne et ki si ola cak di ye dü şü nü yor dum. 

Pek çok as ke rin yü zü me me rak la bak tı ğı nı gö rü yor dum. 
Ba zı sı ba şı nı sa ğa so la çe vi yor, ya nın da ki ne dir se ğiy le vu ru yor, 
ama hiç bi ri ko mu ta nın söy le dik le ri ni din le mi yor du. Ara la rın da 
şa ka laş tık la rı nı gö rü yor dum. Alay ko mu ta nı sö zü nü bi tir di. 
Be ni gö tü ren sün gü lü er le re git me mi zi söy le miş ol ma lı ki, sis li 
ha va da ye ni den yü rü yü şe geç tik. Tam ay rı lır ken alay ko mu ta nı 
ba na; 

“Pa ruc cik üzül me. Bu ra sı sa vaş ala nı. Se nin şim di ba şı na 
ge len tut sak lı ğın be nim ve bü tün ala yı mın ba şı na gel me yece ği-
ni kim bi le bi lir. Yo lun açık ol sun.” 
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Yü rü me ye baş la dık. Ara zi git tik çe al ça lı yor, ara sı ra 
sü rül müş tar la lar, yap rak la rı dö kül müş mey ve ağaç la rı gö rü yo-
rum. Yo lu muz şim di bir de re nin ya nın dan ge çi yor. Kar şı ki te pe-
lere gü ne şin son ışı la rı vu ru yor du. Sis da ğıl mış tı. Bir kö ye 
ulaş tık. Bir evin ka pı sı önün de sün gü lü er ler be ni dur dur du ve 
ken di le ri içe ri gir di. Ora da bu lu nan Rus as ker le ri çe vremde top-
lan dı. Ki mi şe ker, ki mi çö rek ver di. Bir baş ka as ker de bir bar-
dak çay uzat tı.

Ben de ce bim de bu lu nan ufak bir ga le te par ça sı nı çı kar-
dım, ba na ek mek ve re ne uzat tım. Bu na sıl sa ce bim de kal mış tı. 
“Kar deş, Tür ki hin leb (Türk ek me ği) mi?” de di. “Türk ek me-
ği,” de dim. Bu ek mek el den ele do laş tı. Hep si de hay ret le 
ek me ğe ba kı yor du. “Biz de ek mek çok, çay çok, şe ker çok” 
di yor du as ker ler. 

Bu sı ra da ka pı açıl dı. İçe ri gir me mi işa ret et ti ler. Açık 
ka pı dan gir dim. İçe ri si Rus su bay la rıy la do luy du. On la ra as ker-
ce se lam ver dim. En ön de otu ran tık naz sa rı saç lı, ma vi göz lü 
bi ri, kar şı sın da ba na yer gös ter di, otur ma mı köy le di. Otur dum. 
Şim di Rus su bay la rı nın göz le ri üze rim de idi. Ben de on la ra 
ba kı yor dum. Ko mu tan la kar şı kar şı ya idim. Eliy le işa ret et ti. 
Gül düm. Gü lü şüm ge ri de ki su bay la rın il gi si ni çek miş ol ma lı ki, 
fı sı tıy la bir bir le ri ne ne ol du ğu nu sor ma ya baş la dı lar. Oy sa 
ko mu ta nın yap tı ğı işa ret, seks iliş ki si nin ev ren sel an la tı mıy dı. 
Çe vir men lik için bir Gür cü su ba yı nı ça ğır dı. Rüt be min ne ol du-
ğu nu sor muş tu. 

“Pa ruc cik” de dim. 
“Ona sor” de di çe vir me ne. “Bun dan hoş la nı yor mu?” 

Ön ce ki işa re ti yi ne le miş ti. 
“Bun dan hoş lan ma yan er kek var mı dır ya da bun dan hoş-

lan ma ya na er kek de nir mi?”
“Ona söy le” de di çe vir me ne dö ne rek. “Bu nu an la ma yan 
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dün ya yı bil mi yor de mek tir. Ken di si ne ka dar şans lı. Tif lis’e 
gi de cek. En gü zel Rus dil ber le ri ni gö re cek ora da. Rus kız la rı 
böy le es mer, ka ra kaş lı, ka ra göz lü gü zel Türk su ba yı na ba yı-
lır.”

Otur du ğum is kem le de bir yan dan ko mu ta nın so ru la rı na 
ya nıt ve ri yor, öte yan dan öte ki Rus su bay la rı nı in ce li yor dum. 
Ka pı nın ge ri sin de, sa rı bı yık lı, sı kıl gan gö rü nüm lü bir su bay, 
acı do lu göz le riy le yü zü me ba kı yor du. Bir ara ba şı nı du va ra 
çe vir di. Göz le rin de top la nan yaş la rı el le riy le sil di. Öte ki su bay-
lar far kın da değil di. Ko mu tan ya şı mı sor du. “Yir mi üç” de dim. 
Yir mi üç ya şın da ol du ğu mu öğ re ni ce ar ka sı na dön dü. Gür büz, 
ya nak la rı kır mı zı bir su ba yı ya nı na ça ğır dı. Ba na  dö ne rek; 

“Bu su bay da se nin ya şın da. Ama sen cı lız bir su bay sın,” 
de di.

“Her hal de bu, ye dek su bay dır” de dim. “Son ra dan as ke re 
alın mış tır. Ya şa mı yay la lar da, so ğuk su baş la rın da, pir zo la 
ye mek, vot ka iç mek le geç miş tir. Oy sa ben iki yıl ön ce okul dan 
çık tım, ha ya ta atıl dı ğı mı sa nır ken ken di mi sa va şın için de bul-
dum. Ca nı mın de ğe ri ni bil me ye za ma nım ol ma dı.” 

Söz le rim ko mu ta na çev ril di. Çe vir men olan Gür cü su ba-
yı:

“Ko mu tan di yor ki, söy le dik le rin çok doğ ru. Bu su ba yı  
son radan as ke re al dı lar. Okul ve as ker lik in sa nı yıp ra tı yor.”

Son ra da il giy le su ra tı ma bak tı.  “Al man ya’da mı eği tim 
gör dün? “ de di. 

“Ha yır Tür ki ye’de.” 

“Kur may mı sın?”

“Ha yır ka ra su ba yı yım.”
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“Siz ki şi li ği ni zi sak lı yor su nuz. Böy le genç yaş ta pa ruc-
cik (teğ men) ol mak ko lay de ğil.”

“Or du muz da be nim gi bi genç pa ruc cik ler çok tur” de dim.
Ar ka sın da ki sı ra da otu ran teğ men le ri gös ter di:
“Bak bun lar ne ka dar yaş lı.”
Ya nıt ver me dim. Çay ve ta bak lar da pas ta lar gel di. Ba na 

da sun du lar. Son ra “kot let” de dik le ri köf te den ye mem için ver-
di ler. Köf te ler ma kar na üze ri ne kon muş tu. Ko mu tan “üç su bay 
da ha tut sa ğı mız, şim di ge le cek ler” de di. Ben ma kar na yı yer ken 
ka pı açıl dı. İçe ri üç tut sak Türk su ba yı gir di. As teğ men  Ah met 
Efen di, Ast su bay Sı vas lı Ali ve Ast su bay Of lu Sa di Efen di ler. 
Aya ğa kalk tım. Ge len ler üz gün yü zü me ba kar ken, Rus su bay la-
rı ne şey le gü lü yor lar dı. Yan ya na otur duk. Al çak ses le ko nuş-
ma ya baş la dık. On la rın bir li ği be nim bu lun du ğum bir li ğin sağ 
ka na dın day mış. “Taş tan örül müş ze min li ğin için de çay içerken” 
di ye an la tı yor lar dı; “Bir den ka pı açıl dı. Ta nı ma dı ğı mız bi ri gir-
di içe ri. Kar daş çay var mı, di ye so run ca çay bar dak la rı eli miz-
de do na kal dık. Bi zi tut sak eden Rus er le ri be yaz kürk ler gi yin-
miş ti. Ayak la rın da ke çe çiz me ler var dı. Sa kal lı olan lar da sa kal-
la rı nı be yaz tor ba içi ne sok muş lar dı. Kar, fır tı na ve sis li ha va da 
ya nı mı za ka dar so kul muş lar dı. Nö bet tu tan er le ri miz so ğuk tan 
don muş tu.” Böy le an lat tı lar ge len ler. De mek ki sağ ka na dı mız-
da ki mev zi le rin Rus bir lik le ri nin eli ne geç me si, be nim ve bö lü-
ğü mün fe la ke ti ne ne den ol muş tu. 

Biz bun la rı ko nu şur ken, Rus su bay la rı yüz le ri miz de ki 
acı nın ter si ne, kü çüm se yen ba kış lar la bi zi sü zü yor lar dı. Bu 
es na da ka pı açıl dı, içe ri gi ren genç bir su bay, ko mu ta na bir şey-
ler söy le di. Genç Rus teğ men le ri, Türk su bay la rın dan bi riy le 
ko nuş mak is ti yor lar mış. Bi ri nin gön de ril me si ni ri ca et mek tey-
miş ler. Ko mu tan Gür cü su ba yı na be ni gö tür me si ni söy le di. 
Da ra cık, ka ran lık bir ahır dan ge çe rek, ha fif mum ışı ğıy la yo lu-

- 55 -



mu zu seç me ye ça lı şı yor duk. Bir den mum sön dü. Gür cü su ba yı 
gaz lam ba sı nı yak tı ve yü zü me tut tu. Ye ri gös te rek “ha ra şu” 
de di. Her hal de bu ra sı iyi de mek is ti yor, su ra tı ma sert sert ba kı-
yor, nef ne ti ni giz le mi yor du. Ne den dur duk, yo lu mu za ne den 
de vam et mi yo ruz di ye dü şü nü yor dum. Ni çin ba na ye ri gös te ri-
yor? Kol la rı mı ka vuş tur muş ben de ona hı şım la ba kı yor dum. 
Ak lın dan ge çen le ri uy gu la mak tan vaz geç miş ol ma lı ki, yü rü-
me ye de vam et ti. Ken di si ni iz le dim.  So nun da genç su bay la rın 
bu lun du ğu sı ğı na ğa var dık. İçe ri si sı cak tı, so ba ya nı yor du. Yer 
gös ter di ler. Otur dum. Çay ik ram et ti ler. Çe vir men ara cı lı ğı ile 
“Ka ra gö bek ve Taf ta tab ya la rı nı ele ge çir dik le ri za man Er zu-
rum’a gi re bi le cek le ri ni” söy le di ler. Bu yı lı şık teğ men gu ru bu-
nun ya nın da ya rım sa at kal dık tan son ra, ko mu ta nın ya nı na 
dön düm. 

Dört tut sak Türk su ba yı nın he men yo la çı ka ra ca ğı nı söy-
le di. Son ra da ek le di: 

“Bi li yor su nuz bu ra sı cep he dir. Siz le ri cep he ge ri si ne 
gön der mek zo run da yım.” 

Ge ce yi bu ra da ge çir me mi ze izin ver me miş ti. 
Uy ku suz duk. Ayak ta ka la cak gü cü müz yok tu. Sı cak bir 

oda da bi raz ol sun uyu ya bil me nin öz le mi ni çe ki yor duk. Göz le-
ri miz den uy ku akı yor du. At la rın ha zır lan dı ğı bil di ril di. Dı şa rı 
çık tık. İçer de ki Rus su bay la rı da biz le bir lik te çık tı lar. Dört 
bey gir, dört Ka zak eri nin eş li ğin de bek li yor du. Rus su bay la rı-
nın eli ni sık tık. Gös ter dik le ri iç ten lik ten ötü rü te şek kür et tik. 
Ay rıl ma mız dost ça bir ha va için de ol du. Sol gun ay ışı ğın da 
ha re ket et tik. 

YÜZ BA I BED RENSKY
At la rı mız dört nal bir va di bo yun ca ko şu yor lar dı. Diz gin-

le ri miz, ön de ki at ta Ka zak erin dey di. Diz gin le ri eli miz de ol ma-
yan at la rın üze rin de güç lük le du ru yor, yu var lan ma mak için 
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ça ba har cı yor duk. Yol bo yun ca ça dır lar, at lı ara ba lar, kağ nı lar, 
ge ce nin ıs sız lı ğı ve ay ışı ğın da güç lük le fark edi li yor du. Rast-
la dı ğı mız  ka fi le ler, at lar ve ara ba lar ya nı mız dan bir sis per de si 
gi bi ge lip ge çi yor du. Ni ha yet bir kö ye var dık. 

Ba şın da kül ren gi kal pa ğı, aya ğın da sır ma şe rit li çiz me le-
ri, göğ sün de iki ta raf ta gü müş kak ma lı fi şek lik, in ce be li ni çev-
re le yen ke me rin de pı rıl pı rıl par la yan to ka lar la be zen miş kı lı fı 
için de ka ma sı olan bi ri bi zi kar şı la dı. Bir lik te bir oda ya gir dik. 
Onun kar şı sın da sı ra ya di zil dik. Bu gi yi ni şi gör kem li adam 
kim di? Ko lor du ko mu ta nı, ya da tüm ge ne ral miy di? Oda da 
so ba yı yak ma ya ça lı şan emir eri ne küf re di yor, ara sı ra aya ğı nı 
kal dı rıp erin ka fa sı na tek mey le vu ra cak gi bi ya pı yor du. Aya ğı nı 
ye re in di ri yor ve söv me ye baş lı yor du: “Ye bi ya mat” 

Ya rım sa at uğ ra şan er, so ba da ateş yak ma yı be ce re me-
yin ce adam bi ze dön dü “Pa ja lus ta gas pa da” de di, bi zi yan da ki 
kü çük bir oda ya gö tür dü. Ye re ör tü ser di ler. Oda sı cak tı. Ek mek 
ve çay ver di ler. Son ra da oda ya ta şıt tı ğı ör tü ve şil te ler üze rin de 
uyu ma mı zı söy le di. Sa ba ha dek uyu duk. 

Sa bah bi ze ge ne çay, pey nir ve ek mek ver di ler. Si yah 
sa kal lı, gös te riş li ve çok te miz gi yim li bu su ba ya biz de “Iz tı-
ras ti” de dik. Rüt be si ney di aca ba? So nun da da ya na ma dık sor-
duk. 

“Pa ja lus ta gas pa da ka koi çi ni” de dik. 
“Pat pi ra pa ruç çik.” (Ast su bay).
Çe vir men ara cı lı ğıy la tat lı bir söy le şi ye dal mış tık ki, 

ka pı bir den açıl dı ve içe ri ye uzun boy lu, za yıf, tab la gi bi şap ka-
sı olan bir Rus su ba yı gir di, he pi mi ze Türk çe ola rak 

“Mer ha ba efen di ler na sıl sı nız?” di ye sor du. 
Di li mi zi ne re de, na sıl öğ ren miş ti?
“Te şek kür ede riz, bu yu run.” 
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Oda da ki is kem le ler den bi ri ne otur du.
“Türk çe yi gü zel ko nu şu yor su nuz, Türk mü sü nüz?” di ye 

sor dum. Sor mam la bir lik te ir kil dim.
“Tan rı gös ter me sin ki Türk ola yım. Ben İs tan bul’da el çi-

lik te ça lış tım. Ün lü şa ir Tev fik Fik ret’ten Türk çe ders al dım. 
Şim di 14.Tür kis tan ko lor du sun da is tih ba rat su ba yı yım. Adım 
Yüz ba şı Bed rensky. Çar ai le sin de nim.İş te, soy lu luk ni şa nım”

Sol ce bi nin üze ri ne iliş ti ril miş Çar lık ar ma sı nı gös te ri-
yor du. Düz gün Türk çey le ko nuş ma sı nı sür dür dü:

“Biz iki yıl için sa va şa ha zır lan dık. Siz sa va şı kaç ay sür-
dü re bi lir si niz?”

“Yur du muz dan düş man çı kın ca ya ka dar” de dik dör dü-
müz bir den.

Oy sa sa va şı da ha ne ka dar sür dü re bi le ce ği miz bel li 
de ğil di. Rus lar, Sa rı ka mış’ta IX. Ko lor du yu tü müy le tut sak 
et miş, X. ko lor du yu ge ri çe kil mek zo run da bı rak mış tı. Şim di 
bü tün güç le riy le XI. ko lor du üze ri ne yük len me ye baş la mış lar-
dı. Er le ri miz bit kin ve pe ri şan dı. Ço ğu so ğuk tan do na rak ölü-
yor du. Cep he de kim se nin sı cak çay iç me ola na ğı bi le yok tu. 
Oy sa sa va şan her Rus bir li ğin de sı cak çay ka zan la rı er le rin hiz-
me tin dey di. On lar ke çe çiz me gi yer ken, su bay la rı mı zın an cak 
pa ra sı olan lar “kap çık” de ni len ke çe den ya pıl ma mest gi yi yor-
lar dı. Sa va şa gir dik ten bir yıl son ra 1,5 li ra ya sa tın al dı ğım bat-
ta ni ye yi doğ ru dü rüst üze ri me alıp ya ta ma mış tım bi le. Ta bur 
ko mu ta nı bat ta ni ye min öte ki ya rı sı na or tak çık mış tı. El le ri mi zi 
ayak la rı mı zı don ma ma sı için bez le re sa rı yor duk. Hal kın or du ya 
ar ma ğan et ti ği, yün ço rap lar, yor gan lar aca ba han gi ka rar gâ hın 
de po sun da bek li yor du. Acı na cak du rum day dık. Ya ra la nan Rus 
er le ri he men sed ye ile has ta ne ye ta şı nır ken, Azap sa va şın da 
ya ra mı sar dır mak için beş gün de yü rü ye rek Er zu rum’a git ti ği mi 
anım sı yor dum. Yüz ba şı Bed rensky’e bun la rı na sıl an la ta bi lir-
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dim. XI. Ko lor du nun Al tın bu lak bas kı nın da sa bah tan ak şa ma 
ka dar sü ren sa vun ma sın da mev zi le ri miz de sa de ce on su bay kal-
mış tık. Alay ko mu ta nı Ta hir ba ğı rı yor du. “Ar ka daş lar ile ri de ki 
bir te pe yi gös te re rek alay san ca ğı ora da. Bi zim me za rı mız bu ra-
sı.” 

Bir sel gi bi akıp ge len Rus bir li ği kar şı sın da ge ri çe kil-
me yi ak lı mız dan ge çir mi yor duk. Ge ce nin ka ran lı ğın da düş man 
bir li ği nin sal dı rı sı du rak sa ma say dı, ger çek ten o mev zi me za rı-
mız ola cak tı. Ge ri de ka lan bu anı la rın ara sı na da lıp git miş ken, 
Yüz ba şı Bed rensky’nin; 

“Er zu rum”u al dık. Ko ca ken ti niz eli mi ze geç ti,” de di ği ni 
duy dum. Ko nuş ma sı nı sür dü rü yor du: 

“Bu du rum siz le ri ba rış yap ma ya zor la maz mı? Türk 
ka muo yu nu et ki le mez mi?”

Ya nı tı mız şu ol du:
“Or du muz sa pa sağ lam du ru yor. Er zu rum ken ti nin eli ni ze 

geç me si, Türk ka mu oyun da hiç bir et ki ya rat maz. Bu sa vaş tır. 
Biz Sa rı ka mış’ta ile ri yiz, siz Er zu rum’da ile ri si niz. Bun lar 
sa va şın ge çi ci aşa ma la rı, cil ve le ri dir.”

Ko nu yu de ğiş tir di ve bi zi et ki le mek ama cıy la;
“Efen di ler de di”, çok il ginç bir ola ya ta nık ol dum. Bir lik-

le ri miz Ka ra köy tab ya sı nı yok eder ken, yu ka rı ya doğ ru bir 
du man çık ma ya baş la dı. Bu du man sü tu nu yük sel di, yük sel di, 
bir sa ğa bir so la kol at tı. Çok be lir gin haç bi çi mi ni al dı. Bu haç 
al tın da bir ayı be lir di. Haç’ı eli ne al dı ve Ana do lu dağ la rı na 
doğ ru git ti. Bu ola yı şöy le yo rumlu yo rum. Rus lar Ana do lu’yu 
ala cak ve Hı ris ti yan lı ğı ora da ya ya cak lar. İn gi liz le rin, Fran sız-
la rın ya pa ma dı ğı nı Rus or dusu ya pa cak.”

“Bay Bed rensky siz İran’da uzun sü re kal dı nız mı?”
“Ha yır ni çin sor du nuz?”
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“Çün kü on lar pa lav ra cı dır.” 
Yüz ba şı Bed rensky’nin su ra tı asıl dı. Ül ke ye dön dük ten 

son ra dü şün mü şüm dür hep. Rus bü yük dev ri min de aca ba ca nı-
nı kurta ra bil di mi? Bel ki de ka çıp Av ru pa’ya sı ğın mış tır.

Yüz ba şı hırs la oda dan çı kıp git ti. Ka zak ast su ba yı ile baş 
ba şa kal dık. Bir ara ba na doğ ru yö nel di. Fı sıl dar gi bi bir ses le, 
“Si zi Ol tu’ya gö tü re cek ler” de di. “Ol tu be nim kö yüm den üç 
sa at uzak ta dır. Ora da ka rım ve bir oğ lum var. İş te fo toğ raf la rı”. 
Ce bin den çı kar dı ğı fo toğ ra fı uzat tı. Oğ lu se kiz ya şın da ka dar dı. 
Ka rı sı da tom bul du. O sö zü nü sür dür dü; 

“Pa ruç cik” de di. “Ol tu’dan ge çer ken ko mu tan dan izin al. 
Bi zim kö ye git. Üç dört gün bi zim ev de kal. Ka rım se nin is ti ra-
ha tı nı sağ lar. Se ni ra hat et ti rir. Se nin gi bi es mer, si yah saç lı 
si yah göz lü er kek le re ba yı lır. Sa na da bir ka dın la zım. Ken di si-
ne ben den se lam söy le”.

“Olur” de dim. Fo toğ ra fı al dım ce bi me koy dum.
Bi raz son ra dı şa rı çık tık. At lar ha zır dı. Bin dik. Bu kez 

diz gin le ri eli miz dey di. Ka zak su ba yı ile ko nu şa ko nu şa at sü rü-
yor duk. Ara mız da iç ten lik li bir ya kın laş ma ol muş tu. Rus ka rar-
gâ hı nın bu lun du ğu bir kö ye ulaş tık. Ka zak su ba yı at tan in di. 
Bir evin ka pı sı na vur du. Dı şa rı çı kan bi ri içe ri gir me mi zi söy-
le di. İçe ri gir dik. Sal la nan bir şez lon ga otur muş Yüz ba şı Bed-
rensky’i gör dük. Biz den ön ce gel miş ti. Ya nın da bir su bay da ha 
var dı. Ce ke ti nin sol ce bi üze rin de ar ma sı nı ta şı dı ğı na gö re, o da 
soy lu idi. Yüz ba şı Bed rensky, şez lon gun da ile ri ge ri sal la nır-
ken, bin ba şı ol du ğu nu san dı ğım öte ki su bay da aya ğı nı bir 
is kem le nin üze ri ne koy muş, sağ eli be lin de, Yüz ba şı Bed-
rensky’i il giy le din li yor du. Ba zen de dö nüp tik sin tiy le su ra tı mı-
za ba kı yor, baş tan aşa ğı ya bi zi sü zü yor du. Azar lar gi bi bir ses-
le;

“Ol tu’ya gi de cek si niz” de di. “Dı şar da at lar ha zır.” 
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Buy ru ğun da kal ma dı ğı mı za ha yıf la nır gi biy di. Dı şa rı 
çık tık. Ka zak ast su bay be ni ka pı nın ar ka sın da ya ka la dı. Türk çe 
bi len çe vir men ere şun la rı söy le di:

“Pa ruc cik içer de ki yüz ba şı ile ko nu şup; dost ol du lar.”
Çe vir men er onun söy le dik le ri ni ba na ak tar dı:
“İçe ri gi rip ba na izin alın. Bir lik te kö ye gi de lim. Yüz ba şı 

sizi kır maz. İzin ve rir.”
Şa şır mış tım. Yüz ba şı Bed rensky ile acı tar tış ma mı zı söy-

le şi ola rak yo rum la yan Ka zak as su ba ya;
“Ara mız da dost ça de ğil çok acı ko nuş ma lar geç ti” de dim. 

“Di le ği mi ge ri çe vi rir, ka bul et mez.”
“Sen söy ler sen o izin ve rir.”
İs ter is te mez ka pı ya vur dum ve “gel” se si ni bek le dim. 

İçe ri gir di ğim za man Yüz ba şı Bed rensky, şez long ta ile ri ge ri 
sal la nı yor du. Ba şı nı çe vir di, 

“Ne is ti yor su nuz pa ruc cik” de di.
“Bi zi bu ra ya ka dar ge ti ren Ka zak ast su bay bi ze çok 

bü yük iyi lik ler de bu lun du. Dört ge ce den be ri biz le ri min net 
al tın da bı rak tı.”

Sö zü mü kes ti:
“Rus la rın hep si böy le dir.” 
“Ol tu’ya gi di yo ruz.. Bu su ba yın kö yü yo lu muz üs tün-

dey miş. Ona bi zim le kö ye ka dar gel me si için izin ver me ni zi 
ri ca edi yo rum.”

“Pa ruc cik. si ze bir so rum var. Siz ol sa nız izin ve rir mi si-
niz?”

“Ben izin için ri ca ya gel miş tim. Ola nak sız ise gi de yim.” 
“Ha yır, so ru ma ya nıt ve ri niz. Be ni an la maz lı ğa gel me-

yin.”
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“De mek ol mu yor, iz ni niz le gi de yim.”
“Ka lı nız, lüt fen so ru ma ya nıt ve ri niz.” 
“Sa yın Yüz ba şı Bed rensky, ben de si zin gi bi dü şü nü yo-

rum.”
“Ne de mek be nim gi bi dü şün me niz?”
Şez lon ga uzan mış ile ri ge ri sal la nır ken su ra tı ma ba kı yor-

du. O ya nıt bek li yor, ben de su su yor dum. Du ru mu mun gü lünç 
ol du ğu nu an la mış tım. İzin ve rir dim di ye ya nıt la sam, sa va şın 
kri tik bir za ma nın da da ha üst ma kam la rın ona yı nı al ma dan 
Türk su bay la rı eş dost ha tı rı için gö re vi ni gö zar dı mı eder, di ye 
dü şü ne cek ti. Yü zü ne bak tım; 

“İzin ver mez dim” de dim. 
“Bra vo Pa ruc cik” de di. “Or du muz ile ri ha re ket te. Ka rar-

gâh şim di bu ra da, beş da ki ka son ra ka rar gâh bu ra dan gi der se o, 
ge lip bi zi na sıl bu la cak?”

Dı şa rı çık tı ğım za man Ka zak as su bay be ni ka pı da bek li-
yor du. Ken di si ne,

“Oçen pi la ho çe la vek on ne da yot” de dim Rus ça. “Kö tü 
adam izin ver mi yor.” 

Okul da öğ ren di ğim Rus ça nın bel le ğim de ka lan sö cük le-
riy di bun lar. Ka zak su bay ka pı ya doğ ru yum ru ğu nu sal la dı ve 
söv dü.

Onu ge ri de bı ra ka rak dört gö ze tim ci Rus eri nin eş li ğin de 
at lar la Nar man’a doğ ru ha re ket et tik. Ha va gü neş li ve sı cak tı. 

Nar man’a var dı ğı mız da üç tut sak su bay da bi ze ka tıl dı, 
ye di tut sak ol duk. Ye re ot dö şen miş bir oda ya yer leş tik, ge ce yi 
ora da ge çir dik. Rus la rın Eru zu rum’u ele ge çir di ği ni bi ze ka tı-
lan üç tut sak tan öğ ren dik. Hü zün le bir bi ri mi ze ba kı yor duk. 
Rus la rın sel gi bi ak tık la rı nı hal kın pa nik ve he ye can için de 
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ol du ğu nu an lat tı lar. Nar man’da köy lü ler yü zü mü ze acır ca sı na 
ba kı yor baş la rı nı sal lı yor lar dı. Sa bah olun ca Ol tu’ya yü rü ye rek 
gi de ce ği miz bil di ril di. İçi miz den bi ri kar şı çık tı. Rus su ba yı na;

“Bi ze ni çin at ya da ara ba ver mi yor su nuz” de di. “Biz 
Rus tut sak la rı mı za oto mo bil tah sis edi yo ruz.” 

“Yü rü me ye baş la yın ar ka nız dan oto mo bi li gön de ri riz” 
de di, Rus su ba yı alay ede rek. 

Yü rü me ye baş la dık. Bi ze eş lik eden gö ze tim ci er ler, 
Er me niy di. Ara da bir du rup ha va ya tü fek le riy le ateş edi yor , 
dö nüp yü zü mü ze ba kı yor lar dı. Bi ze gös te riş ya pı yor lar dı. 
Yü rü dük. Ha va gü neş li ve sı cak tı. Kar şı da Şe ker li bu ca ğı 
gö rün dü, bi raz son ra da ar ka mız dan ara ba lar ye tiş ti. On la ra bin-
dik. Şim di Ol tu bo ğa zı nı ge çi yo ruz. Ol tu şi rin bir ka sa ba. Bir 
tah ta köp rü den geç tik. Ken tin dı şın da, bir sır tın üze rin de bi ze 
bir bi na tah sis edil di. Bi na gü zel. He la sı var. Ze mi ne ot dö şen-
miş. Ye di su bay bu ra ya yer leş tik.Tü tün al mak için ar ka daş lar 
be ni çar şı ya gön der di. Köp rü nün he men ya nın da bir ba ra ka var. 
Ba ra ka nın içi ne si vil tut sak la rı dol dur muş lar. Bun lar yol lar da 
ya ka la nan, güç lü kuv vet li, eli si lah tu tan ki şi ler di. Ba ra ka ya 
yak laş tı ğım da içer den bi ri ba ğır dı:

“Gez be gim gez, tes lim et ti niz mem le ke ti.” 
Ül ke yi düş ma na tes lim et mi şim gi bi be ni suç lu yor lar dı. 

Su sup yo lu ma de vam et mek, bel ki de en doğ ru suy du. Fa kat 
ne den se da ya na ma dım. Ya nım da ki gö ze tim ci Rus eri nin en gel 
ol ma sı na kar şın,

“Utan maz he rif ler!” di ye ba ğır dım.” He pi niz eli si lah 
tu tan adam lar sı nız. Siz de be nim gi bi sa va şa bi lir di niz. Ama 
bö lük le ri ni zi sa vaş ala nın da bı ra ka rak kaç tı nız. Kaç mak la ka rı-
la rı nı zı ko ru ya bil di niz mi? Ben To kat’lı yım. Siz ler bu ra lı sı nız. 
Ben bu ra da sa va şı yo rum siz ka çı yor su nuz.”
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İç le rin den bi ri öte ki ne çı kış tı:
“Ola ne der sin ela le me ne söz ider sin. Hay di be ye fen di 

yo lu na git. Sen onun sö zü ne, ku su ru na bak ma.”
Rus eri de ko lu mu ya ka la mış bir yan dan ba na yol gös te-

ri yor, öte yan dan yum ru ğu nu ba ra ka ya doğ ru uza ta rak sö vü yor-
du: “Yob foy mat”. (Ana nı zı..) Ar ka daş la rın ya nı na dön dü ğüm-
de olan la rı an lat tım. “Bı rak şu he rif le ri” de di ler. “Her gün 
yüz ler ce si ge lir, Mos kof ka vuş tu der, as ke re ya zı lır lar. Ama 
son ra bir bir kay bo lur ka çar lar”. Yi ne de sa ba ha ka dar dü şü nüp 
dur dum. Uyu ya ma dım. 

Sa bah sa at se kiz de köp rü nün ba şın da bu lu nan ko mu tan-
lı ğa çağ rıl dık. Şa şı ba kış lı, yaş lı bir Rus al ba yı gün de lik le ri mi zi 
da ğıt tı ve gi de ce ği mi zi söy le di. Bu ara da ko mu ta nın ya nı na 
yak laş tım ve Ka zak as su ba yı nın ba na ver di ği fo toğ ra fı gös ter-
dim. Al dı, bak tı ve ge ri uzat tı: “Bir şey an la şıl mı yor” de di. 
Son ra ba na dön dü, 

“Pa ruc cik. Bu ra dan yo la çık tı ğı nı zı, gi de ce ği niz ye re 
bildir mek zo run da yım. İs te ği niz ol ma ya cak.”

“Hak lı sı nız sa yın Ko lo nel” de dim.
Bir yan dan da se vin dim. Ka zak su ba yı nın kö yü ne gi de-

cek ka dar pa ram ol ma dı ğı gi bi, ka rı sıy la ko nu şa cak ka dar Rus-
ça da bil mi yor dum. 

Köp rü nün ba şın da ha zır bek le yen bey gir ara ba la rı na üçer 
dör der bin dik. Düz gün bir yol da ağır ağır iler li yo ruz. Sık sık 
cep he ye si lah ve cep ha ne ta şı yan, dört ya da al tı atın çek ti ği 
ara ba la ra rast lı yo ruz. Dü zen li yü rü yüş ko lun da cep he ye ha re ket 
eden Rus bir lik le ri ge çi yor. Er le rin kı lık ve kı ya fet le ri ku sur suz. 
O giy si ler için de üşü me le ri ne ola nak yok. Bi zim en ku sur suz 
do na tıl mış bir lik le ri miz de araç ge reç nok san lı ğı, bun lar da 
gö rülmü yor du. Bi zim su bay la rı mı zın giy me le ri ola nak sız ke çe 
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çizme ler, ku lak la rı iki ya nın dan ka pa yan ast ra gan kal pak lar, 
Rus er le ri ni do nat mış tı. Pa ra sı olan su bay la rı mız ya bir yam çı, 
ya da kürk edi ne rek kı şın so ğu ğu na kar şı di re ne bi lir di. Pa ra sı 
ol mayan lar ise in ce ka put la rıy la ye tin mek zo run day dı. Be nim 
gi bi. 

İş te ya nı mız dan ge ne düz gün giy di ril miş bir Rus ala yı 
ge çi yor. Hep si sa rı saç lı, ma vi göz lü. Bi ri alay da ki sı ra sın dan 
çı kıp bi ze doğ ru ge li yor. Ka ra kaş lı, es mer. Rus ça bir şey ler söy-
lü yor bi ze. An la mı yo ruz. Çe vir men ak ta rı yor söy le dik le ri ni:

“Ba ba mı gö re ni niz var mı? Ba bam Teğ men Ah met Ağa-
yı. 93 Sa va şın da kö yü mü ze tut sak ola rak gel miş. Tür ki ye’ye 
ge ri dön müş. Be ni ana mın kar nın da bı ra ka rak. Şim di ge ne ral 
ol muş tur. Ah met Ağa adın da ko mu ta nı nız var mı?*

Bu te miz yü rek li Rus eri nin ar ka sın dan ba ka kal dık. Yok 
de dik ken di si ne, Ah met Ağa adın da bir ge ne ral yok içi miz de.  

Ak şam Mer de nik adın da bir ka sa ba ya var dık. To kat’tan 
göç edip bu ka sa ba ya yer leş miş bir Ru mun ha nın da bir oda ver-
di ler. To kat’ın öz le mi ni çe ki yor du adam. Dı şar dan edin di ği miz 
öte be riy le ak şam ye me ği ni ha zır la ma ya ko yul duk. Ka pı açıl dı, 
içe ri ye çok gü zel bir ka dın gir di. Her bi ri mi ze ay rı ay rı bak tı ve 
son ra baş la dı ko nuş ma ya: çok tan be ri cep he de si niz,  ka rı la rı nı zı 
öz le miş si niz dir”. Göz le ri ni te ker te ker üze ri miz de do laş tır dı, 
kı rı ta rak, “Bu ge ce han gi niz be nim le yat mak is ter si niz” de di. 

“Bu ra da ara dı ğı nız tür de bi ri yok” de di içi miz de Rus ça 
bi len tut sak ar ka da şı mız. 

Rus ya’da yön tem fark lıy dı an la şı lan. Bu ra da ka dın lar 
er kek le re yak la şı yor, biz de ise ter si. Na mus lu Ana do lum sen 
böy le de ğil sin. Mer de nik ka sa ba sın da sa de ce bir ge ce ko nak la-
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dık ve er te si sa bah er ken den de ko vil le re yer leş tik. De ko vil 
ka tar la rı nı her is tas yon da de ğiş ti ri len hay van lar çe ki yor du. Bir 
is tas yon da du run ca, ora da ki Er me ni as ker le ri ge le rek de ko vil 
ka pı sın dan baş la rı nı içe ri so ku yor:

“Siz tut sak mı sı nız” di yor lar dı. 
“Böy le tut sak lık mı olur.” 
Gö ze tim ci Rus er le ri on la rı dip çik le ko va lı yor du. He men 

her du rak ye rin de, Rus su bay la rı bi zi gör me ye ge li yor çay 
ik ram edi yor lar dı. Bi raz yaş lı olan su bay lar gö nül alı cı söz ler 
söy ler ken, da ha genç le ri de “Kos tan ti nop le nash” İs tan bul 
bi zim di ye rek sı rı tıp uzak la şı yor lar dı. 

Ge ne bir du ra ğa gel miş tik. Bu ra da bir de has ta ne var dı. 
Yak la şık alt mış ya şın da bir hem şi re “Has ta var mı?” di ye so ra-
rak tut sak su bay la rı göz den ge çir di. Gö ze tim ci Rus er le ri biz le-
ri gös te re rek ka dı na ta kı lı yor lar dı:

“Bu su bay lar dan han gi si ni be ğe nir sen sa na ve re ce ğiz.”
Hem şi re bu nu cid di ye al mış ol ma lı ki, dön dü ve alı cı 

göz le he pi mi zi in ce le me ye baş la dı. So nun da be ni seç ti. De ko-
vil de ki öte ki tut sak ar ka daş la rım, “Böy le bir dün ya gü ze li ta ra-
fın dan se çil mek ne bü yük mut lu luk” di ye be nim le alay et me ye 
baş la dı lar.

Bu du rak da ge ri de kal mış, yor gun hay van la rın çek ti ği 
de ko vil di zi si ağır ağır iler ler ken, Rus er le ri hep bir ağız dan 
şar kı söy le me ye baş la mış lar dı. Şar kı o den li do ku nak lı, öy le 
gü zel di ki, ses siz ce din li yor duk. Ken di mi zi acı lı şar kı nın me lo-
di si ne kap tır mış tık. Sa kal lı ve yaş lı Rus eri nin şar kı sı bi zi bü yü-
le miş ti. Bit me sin is ti yor duk. Gü neş kar şı ki sı ra dağ la rın ge ri-
sen de bat mak üze rey di. İçi mi ze hü zün çök müş tü.

Er te si gün ak şa mü ze ri Kars’a gir dik. Rus er le ri nin gö ze-
ti min de bi zi bir kış la ya ka pat tı lar. Kış la nın ko mu ta nı da  sert ve 
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ak si bir Rus su ba yı idi. Bir yan da es ki Kars, bir yan da gör kem-
li ve gü zel taş bi na la rıy la ye ni Kars gö rü nü yor du. Bu ye ni 
Kars’ı Rus lar in şa et miş ti. Sa bah olun ca bey gir ara ba la rı na bin-
di ril dik ve 40 ki lo met re uzak lık ta ki “Sa tıl mış Ge dik” kö yü ne 
gön de ril dik. Bu köy de bir Rus bin ba şı sı ad la rı mı zı okut tu ve bir 
Er me ni evi ne ko nuk ol duk. Bu köy de hay li loj man ve pav yon 
var. Bu ra sı as ke ri gar ni zon du. Köy ha rap, so kak la rı pis ve 
ça mur için dey di. Köy lü ler Er me ni ce ko nu şu yor. Ko nuk ol du-
ğu muz oda nın pen ce re sin den, pav yon lar dan ba zı sı nı gö re bi li-
yo ruz. Her gün bin ler ce si vil tut sa ğın, es ki ve yır tık giy si le ri 
için de, ço ğu genç ler den olu şan ka fi le ler ha lin de de ko vil ler den 
in dik le ri ne, ça mur la ra diz bo yu ba ta çı ka, karşı ki ba ra ka la ra 
gö tü rül dük le ri ne ta nık olu yo ruz. Bu ev de bir haf ta kal dık ve beş 
yüz met re öte de ki kış la ya ta şın dık. Ora da biz den ön ce gel miş 
baş ka tut sak su bay lar da var dı. On lar la bir lik te yüz ki şi ol duk. 
Kış la ya da pav yon “pıç ka” de ni len so ba lar la ısı tı lı yor du. Ya tak 
yok. Ku ru tah ta üze rin de yat mak zo run da yız. Bu kö ye gel di ği-
miz 15 Şu bat 1916 gü nün den, ay rıl dı ğı mız Ha zi ran ayı na ka dar 
ge çen üç ay yir mi gün için de çek me di ği miz çi le kal ma dı. 

CE HEN NEM AZA BI
Sa tıl mış Ge dik kö yün de bu kış la da dört ay ku ru tah ta 

üze rin de yat mak tan göv de miz na sır bağ la dı. Sim si yah ol du. 
Ha mam ol ma dı ğı için, yı kan ma nın ne ol du ğu nu unut muş tuk. 
Bit len dik. Ko ğuş ay da bir kez ilaç la nı yor, pi re, bit ve tah ta ku ru-
la rı ye ni den hız la ürü yor du. Gün düz bu kü çük hay van cık lar 
or ta dan çe kil di ği za man, sır tı mı zı du va ra da ya yıp uyu ya bi li yor-
duk. Ge ce kim se yi dı şa rı bı rak mı yor lar dı. Ka pı da sü rek li bir 
nö bet çi bek ler di. Pa ra sı olan lar, nö bet çi ere bir kaç “ko pik” ve re-
rek kö ye gi di yor “lar ka” de ni len dük kân dan öte be ri alıp dö nü-
yor du. Va kit geç mek bil mi yor du. İçi miz de ku mar oy na yan lar 
be lir di. Bir baş ka kö şe de bir gu rup su bay top la nıp, öy kü an la tı-
yor, şi ir oku yor ve va kit ge çir me ye ça lı şı yor du. tes bih çe ke rek, 
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zik ret me ye baş la yan su bay la ra rast lar ol duk. Ku mar oy na yan lar, 
ba zen ka ma ka ma ya, ba zen sö ve rek bir bir le ri ne sal dı rı yor du. 
Ge ce geç vak te ka dar ku mar oy na yan, bir bi ri ne ba ğı ra rak, sö ve-
rek sal dı ran bu gu ru bu ya dır gı yor, fakat bir şey de ya pa mı yor-
duk. Ni ha yet ara mız da bir he yet oluş tu ra rak, ko ğu şun ko mu tan-
lı ğı nı üst le nen Bin ba şı İs ma il Hak kı Be ye du ru mu bil dir dik. 
Ses siz li ği ve dü ze ni sağ la ma sı nı di le dik. Rus ko mu ta nı ko ğu şa 
gel di ği za man, acık lı ha li mi zi de ken di si ne bil dir me si ni is te dik. 
Bin ba şı İs ma il Hak kı, di le ği mi zi ka bul et ti. Rus ko mu ta nı ko ğu-
şa gel di ği za man, acık lı du ru mu an la ta rak, bu na ça re aran ma sı nı 
ri ca et ti. Rus ko mu ta nı bol bol va at te bu lun duy sa da du rum da 
hiç bir dü zel me ol ma dı. Pis lik ve se fa let da ha da art tı. 

Ba rak lar da si vil tut sak la rın du ru mu da ha da kö tüy dü. 
Aç lı ğa ve pis li ğe da ya na ma ya rak ölü yor ve her gün al tı ta ne si 
bir kağ nı ara ba sı na ko na rak ön ce den ka zıl mış çu kur la ra atı lı-
yor lar dı. Bu si vil tut sak la ra yar dım eli ni uza ta mı yor duk. Fakat 
biz de da ha fark lı du rum da de ğil dik. Ara mız da tut sak iki Türk 
he kim var dı. On la rı ala rak Rus has ta ne si ne gön der di ler. Has ta 
olan la rı mı zın da te da vi si ola nak sız laş tı. 

Ni san ve Ma yıs ay la rı ola ğa nüs tü yağ mur lar la geç ti. Her 
ya ğış tan son ra Sa tıl mış Ge dik kö yü ça mur gö lü ne dö nü yor du. 
O za man ko ğu şun ka pı sı önü ne bi le çı ka mı yor duk. 

Ni san or ta la rın da Rus la rın yor tu su var dı. Bir kaç Rus eri, 
köy de bir dük kâ nı soy muş ve bir Er me ni kı zı nı ka çı ra rak, köy 
dı şın da be cer miş ler di. Kı zın ana sı, er te si gün Rus ko mu ta nı na 
baş vu rup ya kın mış, ko mu tan kız mış  ka dı na, “elin den te mel li 
al ma dı lar ya” de miş. Son ra da “ bir ge ce eğ len miş ler bun da ne 
kö tü lük var” di ye ka dı nı azar la mış. “Ya kın mak ye ri ne te şek kür 
et me li sin. Er le ri miz, ko ca sı nın yok lu ğu nu kı zı na bel li et me miş-
ler”

Bun la rı bi ze, alış ve riş için git ti ği miz bak kal sa hi bi yaş lı 
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ka dın an lat mış tı. Kı zın ana sıy mış. 
“Oğul” di ye dert len di, “Siz Türk ler ka dın la rı mı za kö tü 

göz le bak maz dı nız” de di. “Ama bun lar, er kek le ri mi zi alıp sa va-
şa gön de ri yor, ge ri de ka lan ka dın la rı mı za, kız la rı mı za sal dı rı-
yor lar.”

“Doğ ru söy lü yor sun ma dam de dim. Yıl lar dır bir lik te 
ya şadı ğı mız Ana do lu Er me ni le ri de bu ger çe ği bil se ler di. Şimdi-
ye ka dar yap tı ğı mız sa vaş lar da bir Er me ni nin bur nu ka na dı mı? 
Ye men çöl le rin de ya da Bal kan lar da ya şa mı nı yi ti ren Türk le rin 
ge ri de ka lan evi ni, bah çe si ni yok ba ha sı na Er me ni yurt taş la rı-
mız sa tın alıp zen gin ol ma dı lar mı? Bu nun la da ye tin me di ler. 
Yıl lar ca bir lik te ya şa dık la rı bu ulu sun düş man la rıy la sa vaş ta bir-
le şe rek, or du mu zu ar ka dan vur ma ya ça lış ma dı lar mı?”

“Ne di ye yim oğul. Al lah tan bul sun lar. Se bep olan lar, 
se bep siz kal sın.” 

Bu gün kü gi bi anım sı yor dum: Öğ le vak ti nin sı ca ğın da 
eği timden dö nen as ke ri bir lik le rin yo lu üze rin de ki ev le rin pen-
ce re le ri açıl mış tı. Er me ni genç le ri ve kız la rı baş la rı nı uzat tı lar. 
Yor gun kı ta yı al kış la ya cak la rı nı san dık. Ha yır. Ön ce den ha zır-
la dık la rı tor ba lar do lu su si ga ra kü lü nü ve çöp le ri üze ri mi ze 
dök tü ler.

Tut sak kal dı ğı mız pav yon lar, Kars-Alek sand ra pol yo lu 
üze rin de ol du ğu için, ara sı ra ge lip ge çen ara ba cı ve yol cu lar-
dan ha ber ler alı yo ruz. Er zu rum ve Bit lis’in Rus lar dan ge ri alın-
dı ğı nı öğ re ni yor se vi ni yo ruz. Bir kaç gün son ra da bu nun doğ ru 
ol ma dı ğı ha be ri ge li yor. Ger çek du ru mun da ne ol du ğu nu an la-
ya mı yor, me rak ta ka lı yo ruz.

Ni san son la rı na doğ ru Kaf kas ya Ge nel Va li si Gran dük 
Ni ko la Ni ko la ya viç’in ya ve ri olan bir ge ne ra lin ge le ce ği ha be ri 
ya yıl dı. Tut sak la rın du ru mu nu ya kın dan gö re cek miş. Ara mız da 
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bu lu nan tut sak bin ba şı lar dan bi ri (sa yı la rı al tı idi) he pi mi ze;
“Ar ka daş lar” de di. “Ge le cek olan ge ne ral yük sek yet ki-

ler le do na tıl mış bir ki şi dir. Ka pı dan içe ri gir di ği za man ken di-
si ne say gı gös te re rek, se lam du ru mu na ge çe lim. Bu ra dan kur-
tul ma mız için yar dı mı do ku na cak tır.” 

Bir baş ka sı sö ze ka rış tı:
“Bu ra da çek ti ği miz acı lar yet mi yor muş gi bi, bir de ken-

di si ne say gı gös ter mek için aya ğa mı kal ka lım? Ben aya ğa 
kalk mam ve se lam da ver mem. İs ter se öl dür sün ler be ni.”

Bü tün ar ka daş lar bu dü şün ce ye ka tıl dı. Aya ğa kalk ma ma, 
se lam ver me me ka ra rı alın dı. 

Ni san so nu na doğ ru ger çek ten ge ne ral gel di. Ko ğuş tan 
içe ri gir di ği ni gör dük. Tut sak su bay lar ol duk la rı yer de, bu lun-
duk la rı du rum da kal dı lar. Ge ne ra le bak ma dı lar bi le. Ge ne ral 
Rus bin ba şı sı na kı za rak sor du:

“Bun la rın gel di ğim den ha be ri yok mu? Ken di le ri ne söy-
len me di mi?” 

“Söy le dim Ge ne ra lim” de di su bay. “Bir haf ta ön ce ve de 
bu sa bah söy le dim.” 

Evet söy le miş ti.
“Ma dem be ni böy le kar şı la dı lar,” de di Ge ne ral. “Hiç 

bi ri si aya ğa kal kıp se lam ver me di, bun lar için en ağır iş lem le ri 
yap ma lı sın.” 

Ka pı dan çı kıp git ti. O gün den son ra Rus er le riy le nö bet-
çi le ri nin dav ra nı şı da ha da da ya nıl maz ol du. Ka pı da nö bet tu tan 
Rus er le riy le ko nuş mak bi le ya sak lan dı. Son ay lar da köy ha ma-
mı na git me mi ze izin çık mış tı. Ney se ki bu iz ni ge ri al ma dı lar. 
Yı kan dı ğı mız da bir iki ge ce ra hat uyu yor, son ra ye ni den bit ler-
le tah ta ku ru la rı nın sal dı rı sı na uğ ru yor duk. Ça ma şır la rı mı zı ih ti-
yar bir Rus  ka dı nı yı kı yor du. Yı ka dı ğı ça ma şır la rı ka pı ya ge ti-
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rip sa hip le ri nin adı nı oku yup ça ma şı rı tes lim eder ken, bir ta raf-
tan da ken di si ne ve ri len kir li ça ma şır la rı su ba yın adıy la bir lik te 
def te ri ne ya zı yor du. Ka dın git tik ten son ra Rus eri gö rü nür ve 
“Gas pa da” der di. “Bu yaş lı ka dı na bi le su la nı yor su nuz. Be nim 
köy de gü zel bir kız kar de şim var, onu ge tir sem kı sa sü re de zen-
gin olu rum”.

O olay dan son ra pav yon lar dan so rum lu Rus ko mu tan, 
baş ka bir ye re atan dı ve ye ri ne da ha sert, gad dar bi ri gel di. Her 
gün si vil tut sak lar dan ölen le rin kağ nı ara ba la rıy la çu kur la ra 
ta şın ma sı na se yir ci ol mak da ya nı lır gi bi de ğil di. Ce hen nem 
aza bıy la kıv ra nı yor duk. Rus as ker le ri bu ce hen ne min za ba ni le-
riy di. Oy sa Çar Ni ko la, “Uls la rın hep sin den da ha kah ra man ca 
ve in san ca sa va şan Türk tut sak la rı na iyi ba kıl ma sı nı” em ret-
mek tey di. Ama biz, gad dar Rus su ba yı nın ve hır sız er le rin eli ne 
düş müş tük.

İyi ki ha ma ma git me mi ze en gel ol mu yor lar dı. On be şer 
ki şi lik gu rup lar ha lin de ha ma ma yı kan ma ya gi di yor duk. Bir 
gün içer de yı ka nır ken bir den ka pı açıl dı. Rus he ki mi,  ka rı sıy la 
bir lik te gö rün dü. He kim, 

“Efen di ler” de di. “Bu ön le ri ni ze bağ la dı ğı nız bez ler 
ne dir? Şim di he pi niz o bez le ri çı ka ra cak sı nız. Ben he ki mim, 
he pi ni zi mu aye ne ede ce ğim. Gör mem ge rek.” 

Bir ar ka da şı mız köy he ki mi ne yak laş tı. 

“Bi zim di ni mi zin ge re ği sa kın ma mız ko şul dur. Di ni miz 
er kek lik or gan la rı mı zı ört me mi zi em re di yor.”

“Ha yır çı ka ra cak sı nız” de di He kim. “Rus za gu nu na 
(ya sa sı na) uy mak zo run da sı nız. Yok sa as ker ça ğı rır, zor kul la-
nı rım.” 
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“Bu doğ ru ol maz” de di ar ka dı şı mız. “Tut sak la ra sal dı rı 
olur, bu ka ra rı nız dan vaz ge çin.” 

He kim ya rı cid di ya rı şa ka, 
“Gas pa da. Duy du ğu ma gö re siz önü nüz de ki ni  kes ti ri-

yor muş su nuz. Ka rım me rak edi yor. Ne re sin den ke sil miş di ye.”
Ka rı sı uta na rak ko ca sı nın ar ka sı na  sak lan mış, bel ki gös-

te rir ler di ye kol tu ğu nun al tın dan tut sak la rı iz li yor du. Bu da 
ara mız da gü lüş me le re ne den ol du. “He ki min ka rı sı nın me ra kı nı 
gi der mek is te yen  var mı?” di ye ba ğır dı bi ri si.

Ye ni ata nan asık su rat lı Rus bin ba şı sı, bir gün ko ğu şu mu-
za gir di, bir ge ne ra lin kış la yı de ne tim için ge le ce ği ni bil dir di. 
Bu kez içi miz den bir bin ba şı tut sak, o git tik den son ra; 

“Ar ka daş lar” de di. “Ge çen kez ge len ge ne ra le gös ter di-
ği miz so ğuk dav ra nı şın ce za sı nı faz la sıy la çek tik. Bu ye ni ge le-
cek ola na da öy le dav ra nır sak, da ha bü yük kö tü lük le re uğ ra-
yabi li riz. Ge rek siz dik ka fa lı lık la, ço ğun lu ğu mu zu sı kın tı ya 
dü şür me ye hak kı mız yok.”

Evet bu kez ge ne ra le say gı gös te re cek tik. İlk işi miz gar-
ni zo nu te miz le yip dü ze ne sok mak ol du. Bir ma sa bul duk ve 
üze ri ne tut sak ar ka daş la rı mı zın ya pık la rı el iş le ri ni özen le yer-
leş tir dik. Tut sak lar dan bi ri “Gül ce mal” va pu ru nun bir ma ke ti ni 
yap mış tı. Bu nu bir ca me kân içi ne koy muş ve ma vi ye bo yan mış 
pa muk lar la dal ga lı bir de niz oluş tur muş tu. Gül ce mal va pu ru 
dal ga lı bir de niz de yol alı yor du. İçi miz den bir bin ba şı ko mut 
ve re cek ve he pi mi zi sı ra ile ge ne ra le ta nı ta cak tı. Rus ko mu ta nı 
du ru mu göz den ge çir mek için ko ğu şa gir di ğin de be ğe ni si ni 
“Oçen ha ru şu. çok gü zel.” di ye rek açık la dı. 

Ni ha yet ge ne ral, Ma yı sın 22. gü nü öğ le den son ra gel di. 
Ko ğuş tan içe ri gir di ğin de, Türk bin ba şı sı “Dik kat sa ğa bak” 
di ye ba ğır dı. Ge ne ra lin kar şı sın da se lam du ru mu na geç ti. Ge ne-
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ral bu gö rü nüm kar şı sın da ir kil di. Sağ eli ni uzat tı ve as ker se la-
mı ver di. Son ra tut sak su bay la ra dön dü. He pi miz put gi bi du ru-
yor, ge ne ra le ba kı yor duk. Bi zi de se lam la dı ve Rus bin ba şı sı na 
dö ne rek, 

“Bun lar ne ki bar, ne iyi as ker ler” de di. “Mem nun 
ol dum.” 

He pi mi zin te ker te ker eli mi zi sı ka rak ha tı rı mı zı sor du. 
Sı ra nın bi ti min de el iş le ri nin yer al dı ğı ma sa yı gör dü. Ma sa nın 
ya nın da dur du. Gül ce mal va pu ru nu işa ret ede rek “Bu nu kim yap-
tı” di ye sor du. Va pur ma ke ti ni ya pan üs teğ men ile ri çı ka rak, 

“Ben yap tım Pa şa Haz ret le ri” de di. 
“De niz su ba yı mı sı nız?”
“Ha yır ka ra su ba yı yım. Be ğen di niz mi?” 
Ge ne ral,
“Evet çok be ğen dim.” de di.
“Pa şa Haz ret le ri. Türk su bay la rı bu va pu ru si ze ar ma ğan 

edi yor lar. Ka bul bu yu rur sa nız mem nun ola cak lar” de di, üs teğ-
men. 

“Ka bul ede mem. Bu de ğer li ar ma ğa nı ala cak ka dar 
pa ram yok.” 

“Pa ra al mak ak lı mız dan geç mi yor. Ka bul et me niz bi zim 
için bü yük bir onur dur.” 

Te şek kür et ti ve ar ka da du ran ya ve ri ne dö ne rek va pu ru 
al ma sı nı söy le di. Ya ver, ca me kân la bir lik te va pu ru al dı. Ge ne-
ral, 

“Ne ye ih ti ya cı nız var?” di ye sor du. 
“Biz ler bu ra da al tı ay dan be ri bek li yo ruz,” de di Türk 

bin ba şı. “Gi de ce ği miz yer he nüz bel li de ğil. Yok sul luk ve pe ri-
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şan lık çe ki yo ruz. Bağ lı ola ca ğı mız yer le re gön de ril me mi zi di li-
yo ruz.” 

“Söz ve ri yo rum”, de di Ge ne ral. “İçi niz de bir has ta lık 
or ta ya  çık ma dı ğı tak dir de on beş gün için de bu ra dan ha re ket 
ede cek si niz.”

O gün den son ra Rus ko mu tan ile er le rin biz le re kar şı 
dav ra nış la rın da be lir gin bir yu mu şa ma ol du. Ne var ki, ha re ke-
ti mi ze üç gün ka la bir ar ka da şı mız di zan te ri ye ya ka lan dı. Bü tün 
ne şe mi zi yi tir dik. Tre ne bi nin ce ye ka dar da yan ma sı nı, has ta lı-
ğı nı bel li et me me si ni sağ la ma ya ça lış tık ve ni ha yet yo la çık ma-
mız ger çek leş ti. 

İki bey gir ara ba sıy la se kiz kağ nı ver di ler bi ze. Bey gir 
ara ba sı nı bin ba şı bey ler ka pış tı. İki kağ nı ya eş ya la rı mı zı yük le-
dik. Dü şük rüt be li su bay lar da öte ki al tı kağ nı ya yer le şin ce, 
yir mi su ba ya kağ nı lar da yer kal ma dı, bin ba şı bey ler on la rı bey-
gir ara ba la rı na al ma dı lar. Sır tı mı za yük le ri mi zi al dık ve ara ba-
la rın ar ka sın dan yü rü me ye baş la dık. Hay li yü rü dük. Biz yü rür-
ken, bir Rus su ba yı üç ara bay la gel di ve ya ya olan la rı mı zı ara-
ba la ra bin dir di. 

Çev re si çi men le kap lı bir yol da iler le me ye baş la dık.
Yolcu lu ğu muz iki sa at sür dü. Bir tren is tas yo nu na var dık. İs tas-
yon ko mu ta nı ka dın idi. Ha zır olan tre nin üçün cü mev ki ine 
yerleş tik. Rus ya’nın iç le ri ne doğ ru gi de cek tik. Han gi yö re sin-
de, ne gi bi olay lar la kar şı la şa cak tık bi le mi yor duk. 

RUS YA’NIN İÇ LE Rİ NE DO⁄ RU

Tren öğ le ye doğ ru sa at 11.00’ de ha re ket et ti. Alek sand-
ra pol kö mür is tas yo nu na uğ ra dık tan son ra Tif lis’e doğ ru yol 
al ma ya baş la dı. Çağ la yan bir ır ma ğın ak tı ğı ve çev re sin de gü zel 
köşk le rin bu lun du ğu bir va di den ge çi yor duk. Ba zen de çöl gi bi 
yer le re sü rük lü yor du tren bi zi. Bir is tas yon da du rur dur maz 
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yol cu lar ye re at lı yor, el le rin de ki ib rik le ri çeş me den suy la dol-
du ra rak yer le ri ne dö nü yor lar dı. Ge ce Tif lis’e  var dık. Her tren 
is tas yo nun da bizi iz le yen ve Ale xand ra pol (Güm rü) ga rın da bir 
aşa ğı bir yu ka rı yü rü ye rek tut sak la rın bu lun du ğu va go na ba kan 
bi ri si il gi mi zi çek miş ti. Ba şın da ast ra gan kal pa ğı olan bu te miz 
gi yim li adam, özel lik le Türk su bay la rı nın bu lun du ğu  yer den 
göz le ri ni ayır mı yor du. Ba kış la rın da dost luk be lir ti si de yok tu. 
Tif lis’te tren dur du ğun da bu ki şi de or ta dan kay bol du. Tif lis 
is tas yo nun da va gon için de bir gün kal dık. Va gon lar ni ha yet 
kı mıl da dı. Ha re ket edi yor ol ma lıy dık. Ba şı mı pen ce re den uzat-
mış dı şa rı ya ba kı yor dum. Ast ra gan kal pak lı ada mı tek rar gör-
düm. İki bük lüm yaş lı bir ka dı nın elin den tut muş va go no mu za 
doğ ru ge li yor du. Yaş lı ka dı na eli ni uza ta rak biz le ri gös te ri yor-
du. Tren hız lan dı. Ka dın, an cak bir kaç adım at tı ve ne fe si ke sil-
miş ol ma lı ki, dur du, iki eli ni gö ğe kal dır dı. Sol eliy le yaş lı 
ka dı nı tu tan adam da el le ri ni kal dır dı. Tren uzak la şır ken on lar, 
öy le ce dur muş bi ze ba kı yor lar dı. Kı mıl da mı yor lar dı. Gö nül le-
rin de sev gi ve say gı nın tit reş ti ği ni his se der gi bi ol dum. 

Tif lis ge ri ler de kal mış tı. Eli za beth pol’a (Gen ce) doğ ru 
yol, alı yor duk. Ha va da bo ğu cu bir sı cak lık var dı. Çöl or ta sın da 
iler li yor gi biy dik. Ba kû’da Ha zer De ni zi ni gör dü ğü müz de, 
Ana do lu kı yı la rı nı anım sa dım. Ge mi ler, mav na lar, ka yık lar. 

Ba kû tren is tas yo nun da, çev re yi gez me mi ze izin ve ril di. 
Rus er le ri on adım ile ri miz de, halk la iliş ki kur ma mı za, ko nuş-
ma mı za en gel olu yor lar dı. İki si vil, er le re yak la şa rak be ni gös-
ter di ler. Ya nı ma ge lip bir şey ler söy le di ler. Çe vir men den öğ ren-
dim ne söy le dik le ri ni. Gür cü olup ol ma dı ğı mı so ru yor lar mış. 
Ha yır Tür küm de dim. Ya nım dan ay rıl dı lar, ama bi raz uza ğa 
gidip ge ne de be ni gö zet le me yi sür dür dü ler. Ha zer De ni zi kı yı-
sın da tre ni miz yol alı yor du. Ba kû’nun pet rol ku yu la rı uzak ta 
kal dı. Yol bo yun ca ya rım met re ça pın da de mir bo ru lar uza nı-
yor du. Bu bo ru la rın için den pet rol ge çi yor muş. Bo ğu cu sı cak... 
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de ni zin se rin li ğin den iz yok... De mir yo lu bo yun ca ge niş ay çi-
çe ği tar la la rı ara sın dan ge çi yor duk. Bu tar la lar da ço ğun luk la 
ka dın lar ça lı şı yor du. Tren bir is tas yon da du rur dur maz, gö ze ti ci 
er ler tren den ini yor ve iş çi ka dın la ra sal dı rıp on la rı öpü yor lar dı. 
Ka dın lar da on la rın bu dav ra nış la rı nı hoş kar şı lı yor du. Ba zı la rı, 
da ha da ile ri gi di yor du. Oy sa o ka dın lar, beş on eri taş la so pay-
la ko va la ya bi lir di, böy le yap mı yor lar dı. Bu da er le ri da ha çok 
şı mar tı yor, sal dı rı la rı nı art tı rı yor lar dı.

Bir öğ le vak ti Ka ra de niz’i gör dük. Ru sof na eya le ti nin 
is tas yo nun da bir kaç sa at kal dık. Şim di ye dek uğ ra dı ğı mız yer-
ler: Tif lis, Gen ce, Ba kû, Der biz, Pı zak lı, Zag ru ni. Tren yol cu lu-
ğu nun ye din ci gü nün de yiz. Bun dan son ra Rus ya iç le ri ne gi re-
ce ğiz. Ka ra de niz’i bir da ha gö re me ye ce ğiz. Gü zel kı yı la rı nı ve 
İs tan bul’a ka dar uza nan ma vi li ği ni, tre nin için de ya şı yor gi biy-
dim. Yü re ğim çar pı yor du. Ar tık Ka ra de niz de ge ri ler de kal mış-
tı. Ka ra va gon lar bi zi alıp sö ker ce si ne Rus ya’nın iç le ri ne doğ ru 
sü rük lü yor du.

Mos ko va’ya ka dar tam on üç gün, on üç ge ce yi tren de 
ge çir dik. Ba zen ekin siz, düm düz, ku rak alan lar dan, ba zen gör-
kem li or man lar ara sın dan, çağ la yan la rın ya nın dan ge çi yor, 
ge ce ka ran lık bir dün ya nın de rin lik le rin de kay bo lu yor duk. 
Mos ko va uzak tan gö rün dü. Gör kem li kub be le riy le ki li se ler 
al tın gi bi par lı yor du. Tren ol duk ça hız lı git ti ği hal de, bu es ki 
Rus ken ti bi ze gö rün me mek te di re ni yor du. Ak şa mü ze ri is tas-
yon lar dan bi rin de dur duk. Tren den yu var la nır gi bi in dik. İs tas-
yo na ya kın bir yer de bi zi bir kış la ya yer leş tir di ler. Er te si gün 
kış la dan çı ka rak üç bö lü me ayır dı lar bi zi. Ben otuz ki şi lik bir 
bö lü me ve ril dim. Gi de ce ği miz yö re ye gö re üçe bö lün müş tük. 
Bi zi Var na vin ka sa ba sı na gön de re cek le ri ni söy le di ler. Öte ki 
gu rup lar Ko log raf ve Vet lu ga’ya doğ ru yo la çık tı lar. 

Mos ko va’da bir gün ve bir ge ce kal dık. Bi zi bey gir ara-
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ba la rı na bin dir di ler. Ara ba lar öy le si ne es ki ve kı rık dö kük tü ki, 
ki mi miz yü rü me yi ter cih et tik. Vol ga üze rin de ku rul muş gör-
kem li ah şap köp rü den ge çi yor duk şim di. İs tan bul’un Ka ra köy 
Köp rü sü nü anım sa tı yor du ba na. Köp rü üze rin den Vol ga Ir ma ğı, 
Ha liç gi bi gö rü nü yor du. Bir çiz gi üze rin de gü zel bi na lar, apart-
man lar, bah çe ler ve park lar... Sü ley ma ni ye ve Aya sof ya ca mi le-
ri nin mina re le ri ni de gör sek, bu ra sı İs tan bul di ye ce ğiz ne re dey-
se.  Köprü hem ge niş, hem çok uzun du. Köp rü den he men son ra 
iki ya nı gör kem li ma ğa za la rın vit rin le riy le süs len miş bir çar şı-
dan geçtik. Öte ki kı yı ya var dı ğı mız da, he pi mi zi ala cak sa yı da 
ara ba ların ha zır ol du ğu nu gör dük. İki şer üçer bin dik ara ba la ra. 
Bir sa at son ra da bir ka sa ba ya var dık. Ora da mo la ve ril di. Bir 
kah ve ye gi re rek çay iç me yi dü şün dük. 

Şim di kah ve de çay içi yo ruz. Bir Rus da ge lip kar şı mız-
da ki ma sa ya otur du. Çay, büs ki vi ve pey nir le do na tıl mış bir 
tep si yi ge ti rip ada mın ma sa sı na bı rak tı lar. Adam bir kaç lok ma 
al dı. Ta dı nı de ner gi bi. Son ra gö ze tim ci miz Rus eri ne ma sa yı 
gös te rip git ti. Rus eri de ar ta ka la nı ye di bi tir di. Mo la so na er di-
ğin de Rus gö ze tim ci ça vuş ha zır ol ma mı zı söy le di. Ara ba la ra 
bin dik. Ye ni bi çil miş ekin tar la la rı nın ara sın dan ge çip gi den 
toz lu bir yol da iler le me ye baş la dık. 

 Rus köy lü ve kent li gi yim le ri bir bi ri nin ay nı. Yir mi 
ya şın da olan genç ler bı yık ve sa kal bı ra kı yor. Bı yık la rı ağız la-
rı nı ör tü yor. Ço ğu nun da sa ka lı göğ sü ne ka dar uzun. Ge niş 
si yah pan to lon, uzun çiz me ve ya ka sı ko lu iş le me li, be li bir 
kay tan la bağ lı, bal dır la rı na dek uza nan min tan lar. Saç lar gür ve 
kaş la rı hı za sın dan en se ye  dek fır do la yı ke sil miş . Baş la rı nın 
üze rin de ley lek yu va sı ta şı yor gi bi ler. Yaz mev si mi ne öz gü 
kı lık bu ol sa ge rek. 

Uzak ta bir köy gö rün dü. Ara ba la rı mız  toz lu yol dan ağır 
ağır iler le ye rek kö ye yak la şın ca, al lı, ye şil li, be yaz lı giy si le riy-
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le bi zi bek le yen ka la ba lı ğın kö yün ya kı nın da top lan dı ğı nı fark 
et tik. Bal kan sa va şın da, Yu nan lı la rın yap tı ğı gi bi, bi zi ta şa mı 
tu ta cak lar, üze ri mi ze çü rük yu mur ta, do ma tes mi ata cak lar dı? 
Kö ye da ha da yak laş tı ğı mız da, ka la ba lı ğın bi ze doğ ru koş tu ğu-
nu gör dük ve ara ba la rın içi ne sin dik. Ka dın er kek, ço cuk ara ba-
la rın et ra fı nı çe vir di, el le rin de ki ek mek ve çö rek le ri biz le re 
uzat tı lar. Ara ba la rı mız yi ye cek le dol du. “Ar tık ver me yin, bu 
bi ze ye ter” de dik çe “Ha yır yo lu nuz uzak” di yor lar dı. “Biz si ze 
ve re lim ki , Tan rı da ana la rı nı za, ba ba la rı nı za, bi zim siz de ki 
tut sak ev lat la rı mı za ver dir sin”.

Ba zı sı ya nı mı za yak la şı yor, 
“Ha ni si zin ya ta ğan la rı nız, ha ni si zin ka vuk la rı nız. Ev de 

kaç ka rı nız var?”
“Bi zim ya ta ğan la rı mız, ka vuk la rı mız yok di yor duk. 

On lar es ki den miş. İçi miz de ev li olan la rın bir ka rı sı var.”
Bu cö mert ve iyi yü rek li in san la rın ko nuk se ver li ğin den 

duy gu lan mış tık. Bi zi bü yük bir bi na ya yer leş tir di ler. Ka dın ve 
er kek ler ya nı mı za ge le rek me rak la yü zü mü ze ba kı yor lar dı. 
Sa bah ay nı ka la ba lık yol cu et ti bi zi ve ar ka mız dan, “İs ko pu mir 
bu dit” di ye ba ğır dı lar. “İn şal lah ba rış olur”. 

Rus ya’da il gi mi zi çe ken bir şey var dı: Bu yok sul, cö mert, 
ko nuk se ver in san lar iki şey den kor ku yor du. Bir Çar Ni ko-
la’dan, bir de yer yü zün de Ta nrı nın ve ki li olan pa paz efen di den. 
Pa paz la rın tut sa ğı idi ler ve onun zul me va ran ege men li ği ne 
bo yun eği yor lar dı. Her evin en gös te riş li ye ri ne ve yük se ğe, 
aziz ler den bi ri nin res mi ası lıy dı. İçe ri gi ren her kes, bu re sim 
kar şı sın da du rup say gıy la eği le rek haç çı ka rır dı. So kak ta her 
yol ay rı mın da bi le bir aziz res mi ası lıy dı.İn san lar du ru yor, haç 
çı ka rı yor öy le yo lu na de vam edi yor du.

Res min ası lı ol du ğu yer de hiç kim se si ga ra bi le içe mezdi. 
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Su ra tı mı za ba kan ka dın la rın ve kız la rın ağ zın dan çı kan 
ilk söz “Uit so  çor ni” idi. “Hep si si yah”. Si yah de ğil, es me riz 
biz di yorduk. Ka dın la rı mız ve kız la rı mız da mı biz ler gi bi 
si yah tır? Ha yır di yor duk, on lar siz ler gi bi be yaz ve gü zel dir. 

Gör dü ğü müz bi na lar, be ce rik li us ta la rın elin den çık mış 
ol du ğu için gü zel di. Us ta la rın özen le ke sip yont tu ğu di rek le rin 
uç la rı bir bi ri ne uyum lu ola rak bir leş ti ri li yor, ara da ka lan boş-
luk lar bir tür yo sun ile dol du ru la rak, tek kat lı sağ lam ev ler ya pı-
lı yor du. Bu ev le ri ön ce bir mey dan da ha zır lı yor, alt la rı na ko nan 
kı zak lar la kay dı ra rak, ye ri ne gö tü rü yor lar dı. Köy ler de iki sı ra 
ha lin de ya pı lan bu ev le rin ara sın da ge niş bir cad de yer al mak-
tay dı. Her evin önün de de bir taş lık bu lu nu yor du. 

Uğ ra dı ğı mız köy ler de çok iyi kar şı la nı yor duk. Bi ze kem 
göz le ba kan, yal nız ca pa paz lar dı. On la rın sev gi si ni ka za na mı-
yor duk. Pa paz la ra kor ku ve say gıy la ba kan bu yok sul ve cö mert 
in san la rın gi yi niş le ri sa de ve fa kat çok te miz di. Top rak bir çöm-
le ğe doğ ra dık la rı la ha na yap rak la rı nın üze ri ne bir kaç dam la 
“sı mışk” de dik le ri ay çi çe ği ya ğı dö kü yor ve “çor ni hi lep” si yah 
ek mek ile yi yor lar dı. Ye me ğe baş lar ken üç kez haç çı ka rı yor, 
ye mek bi tin ce de ay nı şe yi tek rar edi yor lar dı. 

Şim di bir baş ka köy de yiz. Bu kö ye ak şam, gü neş ba tar-
ken gir dik ve iki şer üçer ev le re da ğı tıl dık. Ben iki ar ka da şım la 
bir eve ko nuk ol dum. Ev sa hi bi, oğ lu, kı zı bi rer bi rer ka pı ya 
ka dar gel di ler ve bi ze kin le ba kıp tek rar uzak laş tı lar. Keş ke baş-
ka bir eve git sey dik di ye dü şü nü yor duk. Bu su rat sız ev sa hi bi ni 
gör me sey dik di ye ara mız da ko nu şu yor duk. Bir ara ka pı nın 
ke na rın dan bi ze ba kan kü çük bir kız be lir di. 

“Ma ma. Gel gel, bun lar ne se vim li adam lar.”
İçi miz de Kâ mil adın da ki ar ka dı şı mız, kü çük kı za onu 

gül dü re cek bi çim de su ra tı nı de ğiş ti re rek bak mış. Kı zın an ne si 
ve ba ba sı ya nı mı za gel di ler. Adam, 
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“Efen di ler” de di. “Biz de si ze ba kıp ne ka ba su bay lar 
gü zel ka dın ve kız la rı mı zı gö rü yor lar da, buz gibi so ğuk du ru-
yor lar. Bu si yah adam lar, gü zel kız la rı mı zı be ğen mi yor lar mı? 
di ye dü şü nü yor duk.”

Oy sa Tür ki ye’de bir er ke ğin ya nı da ki ka rı sı na ya da kı zı-
na il ti fat et mek kav ga ne de ni olur du. Ne gü zel ka rın var de me-
yi kim se gö ze ala maz dı. 

“Be ğe ni yo ruz kız la rı nı zı, çok gü zel ler” de dik. 
Su rat sız ada mın yü zü gül dü. O köy den de ge ri miz de sev-

gi do lu ba kış lar bı ra ka rak ay rıl dık. He men her ge ce yi bir baş ka 
köy de ko nak la ya rak ge çi ri yor duk. Ye ni gel di ği miz kö yün çev re-
si ni ku şa tan tar la la rı ve çi çek le ri sey re dal mış tım. Ufa cık bir 
te pe nin üze rin de ya pa yal nız dım. Ak şa mü ze riy di. Gök bu lut-
suz... Ay çi çek le ri sa rı bo yun la rı nı eğ miş, dü şü nü yor lar dı san ki. 
Uzak la ra doğ ru bir or man ufuk ta kay bo lu yor du. Yan ta raf ta az 
eğim li, ba kım sız ve ye ni sü rül müş bir tar la var dı. Üze rin de at lar, 
inek ler ot lu yor, do muz sü rü le ri do la şı yor du. Tür ki ye öz le mi 
çök müş tü içi me. En gin ova la rın, uzun va di le rin ne re de? Ka val 
se si de du yul mu yor. Ge ce ka ran lı ğı na de ğin dı şar da kal dım. 
Ko nuk edil di ği miz eve dön dü ğüm za man ar ka da şım gü le rek,

“Biz yı kan dık.” de di. Göz le ri par lı yor du. 
“Yı kan dı nız mı, ne re de?”
Bir ku lü be gös ter di ler. Git tim. İçer de sı cak ve so ğuk su 

bu lu nan iki fı çı var dı. Ak şam ye me ğin den son ra bu ku lü be ye 
gel dim. Yı kan ma ya baş la dım. Bi raz son ra ka pı ara lan dı. Ev 
sa hi bi ka dın, 

“Gas pa da. Se ni yı ka ma ya gel dim.” de di. 
Ga rip bir öne riy di bu. Be ce re bil di ğim ka dar Rus cay la 

iti raz et tim:
“Ma dam te şek kür ede rim. Ben ken dim yı ka nı yo rum” 

- 80 -



Yar dım et mek te, be ni yı ka mak ta di ren diy se de, te şek kür 
ede rek öne ri si ni ge ri çe vir dim. Ku lü be den çık tık dan son ra, ev 
sa hi bi ka dın be ni eleş tir di. Sa bah ara ba la ra bi ne rek yo la çı ka ca-
ğı mız za man onu üz gün gör dük. “Ku su ra bak ma yın” di yor du. 
“Kız la rım ev de yok tu, si zi eğ len di re me dik.” Tek rar tek rar 
te şek kür et tik ve ara ba lar ağır ağır köy den uzak laş tı. Ar ka mız-
dan “İs ko pu mir bu dit” di yor du ka dın. “İn şal lah ba rış olur.” 

Bir öğ le vak ti gü zel bir kö ye gel dik. Köy de mo la ve ril di. 
Bir bi na nın önün de sı ra la ra otur duk. Çev re mi ze bir çok ka dın 
kız top lan dı. On lar bi zi  biz   on la rı sey re di yor duk. Bi ri bi raz 
da ha so kul du, tut sak su bay lar dan  bi ri nin şap ka sı nı ala rak, 
ki mi si de sa çı mı zı çe kip kaç tı. Biz ise sa de ce gü lüm se mey le 
ye ti ni yor duk. Hat ta el şa ka sın da faz la ile ri gi den ler de ol du. 
On la ra sı rı ta rak ya nıt ver me ye ça lı şı yor duk. Kar şı sı ra da sa ka lı 
bı yı ğı bir bi ri ne ka rış mış, kor kunç yüz lü, iri kı yım üç mu jik otu-
ru yor du. Bi ze ba ka rak ken di ara la rın da ko nu şu yor lar dı. Ka dın-
la ra böy le du rum lar da faz la ya kın lık gös ter me nin, er kek ler 
ara sın da kav ga ya ne den olan so nuç la rı na ken di ül ke miz de ta nık 
ol du ğu muz için çe kin gen dav ra nı yor, kar şı mız da otu ran mu jik-
le ri  kız dır ma ma ya özen gös te ri yor duk. Tut sak tık, ba şı mı za dert 
açıl sın is te mi yor duk. Ni te kim az son ra mu jik ler den bi ri ye rin-
den kalk tı, bi ze doğ ru gel me ye baş la dı. İçi miz den bi ri el şa ka-
sın da öl çü yü mü ka çır mış tı, aca ba ki mi dö ve cek bu adam. 
Ya nı mı za iyi den iyi ye so kul du,

“Gas pa da” de di”, bu ka dın lar, kız lar si ze ol ma dık şa ka lar 
ya pı yor lar. Hâ lâ an la ma dı nız mı. He pi niz de ka ra ku ru adam lar-
sı nız. Bun la rın ne is te dik le ri ni bil mi yor mu su nuz, ya da siz ler 
er kek de ğil mi si niz?” 

Bir ka dı nı kap tı ğı gi bi ha va ya kal dır dı, tut sak bir su ba yın 
ku ca ğı na bı rak tı. “Sı kı tut” di ye ba ğır dı. Son ra ye ri ne gi dip 
otur du. Bü tün kız lar çığ lık la ka çış ma ya baş la dı. Bu ka çış ve 
çığ lık lar bir gös te riy di el bet, Ya ka lan mak is ter gi bi ka çı yor lar-
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dı. Bi ze kız gın lık la ba kan mu jik le rin gül dü ğü nü gö rü yor duk. 
Her tut sak su bay gön lü nün di le di ği kız la ko nu şu yor bi raz son ra 
da or ta dan kay bo lu yor du. Ara mız da çok ya kı şık lı bir üs teğ men 
var dı. Bir kü çük ço cuk gel di, ona bir şey ler söy le di ve elin den 
tu tup gö tür dü. Be nim de ya nı ma yaş lı bir ka dın yak laş tı. Kar-
şım da du ran bir ka dı nı gös te ri yor, onun la bir lik te git me mi işa-
ret edi yor du. Ben da ha gü zel bir ka dı nı gös ter dim, Yaş lı ka dın 
“ne li za” ya sak de di. Gös ter di ği ka dın çok çir kin di. Ba şı mı 
çe vir dim. Onu is te me di ği mi  bel li et tim. 

Uzak ta bir ev den çok gü zel şar kı du yu lu yor du. Şar kı yı 
da ha ya kın dan din le mek is te dim. Ye rim den kalk tım, eve yak-
laş tım. Pen ce re açık tı. Pen ce re si so ka ğa ba kan  oda sın da çok 
gü zel kızlar var dı. Kü çük ço cu ğun ça ğır dı ğı üs teğ me ni gör düm. 
Bir kı zı ku ca ğı na oturt muş, yü zü nü de kı zın yü zü ne da ya mış tı. 
Utancın dan kıp kır mı zı ol muş  ter le miş ti üs teğ men. Bu ku cak-
laş madan öpüş me den sı kıl dı ğı an la şı lı yor du. Gör dük le rim kar-
şı sın da do na kal mış tım. Kız lar be ni gör dü ler, içe ri ça ğır dı lar. 
Üs teğme nin du ru mu na düş mek is te mi yor dum. Uzak laş tım ve 
es ki ye ri me dön düm. Bu köy de iki sa at kal dık. 

Se me nov ka sa ba sı nın bu gü zel kö yün den ay rı la rak Ba kiy 
de ni len bir ka sa ba ya gel dik. Bu ra da ku la ğın da işit me ara cı ta şı-
yan, in ce uzun, te miz gi yim li bir yüz ba şı ad la rı mı zı oku ya rak 
yok la ma yap tı. Ad la rı mız, bu su ba yın ağ zın da öy le bir bi çi me 
gi ri yor du ki, han gi mi zin adı söy le ni yor an la ya mı yor duk. O da 
za ten nok san lık olup ol ma dı ğı nı an la mak için de ğil, gün de lik le-
ri mi zi el le ri mi ze ver mek için kâ ğıt dan ad la rı mı zı oku yor du. 
Ya rın dan son ra, son du ra ğı mız Var na vin ka sa ba sı na va ra cak tık.

Kaf kas ya’dan bu ra ya ka dar hep düz ve or man lık yö re ler-
den ge çe rek gel dik. Ana do lu gi bi yük sek dağ la ra, de rin va di le-
re, ge niş ova la ra rast la ma dık. Don ve Vol ga dı şın da bü yük 
ır mak lar da gör me dik. Yo lu muz ekin ve ay çi çe ği tar la la rın dan 
ya da or man lar için den geç miş ti. Ko yun sü rü le ri ye ri ne do muz 
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sü rü le ri gö rü yor duk. Mer kep, de ve de yok tu. Son du ra ğı mız 
Var na vin ka sa ba sın dan ön ce bir köy de ko nak la dık. Köy ev le ri-
ne iki şer üçer yer leş ti ril dik. İki ar ka daş la bir lik te yaş lı bir mu ji-
ğin evi ne ko nuk ol dum. Mu ji ğin ba tı cep he sin de bi zim le sa va-
şan bir oğ lu var dı. Öte ki oğ lu da yaş lı bi riy di. Ba tı cep he sin de-
ki oğ lu nun ka rı sı, ku ca ğın da ço cu ğuy la bir lik te, bi ze çok da 
gü zel hiz met edi yor du. Mü jik yet miş ya şın da ka dar, sa çı sa ka lı 
ağar mış “Gas pa da” di yor “bi zim ge lin siz le ri çok sev di. Bir kaç 
gün bu köy de kal sa nız iyi ola cak. Bi ça re nin ko ca sı üç yıl dır 
as ker de”. Bir bi ri mi ze bak tık. “Ka lı rız  ama, Star şi (ça vuş) izin 
ver mez”

Yaş lı mü jik, 
“Ben Star şi’ye söy le rim.” de di. 
Ge li nin yü zü ne bak tık. Boy nu nu bir ya na eğ miş, gü lüm-

se yen ba kış lar la âde ta yal va rı yor du. Ge ce olun ca so fa ya uzun 
bir post se ril di. Bu nun üze rin de uyu ya ca ğız. Rus ya’da ço ğu 
köy ev le rin de ya tak ye ri ne böy le uzun, ge niş ye re se ri len post 
üze rin de ya tı yor lar dı. Pos tun bir bö lü mü ya tak bir bö lü mü de 
yor gan ola rak kul la nı lı yor, bü tün ai le, ço cuk la bir lik te ay nı pos-
tun içi ne gi ri yor du. Şim di biz de ye re se ri len pos tun için de bir-
lik te uyu ya cak tık. 

Yaş lı mu jik bi raz öte miz dey di. Yaş lı oğ lu pos tun bir ucu-
na uzan dı. Genç oğul ka rı sıy la bir lik te pos tun içi ne gir di. Ge lin 
de he men ayak ucu muz da ço cu ğuy la bir lik te ya ta ğın ke na rı na 
uzan mış tı. Biz de üç ar ka daş pos tun öte ki ucu na yer leş tik. 
Sa ba ha kar şı, gün ağar ma dan bir gü rül tüy le uyan dım. Her kes 
de rin bir uy ku için de. Ge lin ayak ucu muz da se re ser pe uzan mış. 
Yav ru su da mı şıl mı şıl uyu yor. Ya nım da ki ar ka daş da gö zü nü 
aç mış ba na ba kı yor du. “Ne ol du” di ye fı sıl da dım. İşa ret 
 par ma ğı nı du da ğı nın üze ri ne koy du.

“Sus” 
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“Ne o, ne var?”
Ne re dey se gü neş  do ğa cak. Kalk tık, otur duk. Ge lin de 

kalk tı. Çay ha zır lı ğı na gi riş ti. Bi raz son ra da se ma ve rin ba şı na 
top lan dık. 

“Ne ol du ge ce an lat sa na” de dim usul ca. 
“Son ra an la tı rım.” 
Yaş lı Mu jik “Efen di ler” de di, ya nım da ki ni gös ter di, “bu 

genç bu ra da kal sın”. Kalk tı. Star şi’den izin al mak için git ti. 
Ya rım sa at son ra dön dü:

“Ne gad dar adam. İzin ver me di.” 
Ça yı mı zı iç tik ten son ra sı ray la dı şa rı çık tık. Köy ala nın-

da bek le yen ara ba la ra bin dik. Yol da ak lı ma gel di sor dum. Gül-
dü. “Ge ce uya nıp  bak tım” de di. “Ge lin se re ser pe ya tı yor. 
Da ya na ma dım. Ok şa ma ya öp me ye baş la dım. Bu es na da bir ses 
duy dum. Ka yın bi ra de ri bi ze ba kıp gü lü yor du. Kork tum, ye ri me 
atla dım. Sen uyan dın, ne ol du di ye sor dun ve ge ne uy ku ya dal-
dın. Ye ni den ka dı nın ya nı na sü zül düm. Gö züm ge ne ada ma 
ta kıl dı. Pos tun ara sın dan ka dın la be ni sey re di yor du. İkin ci kez 
ya ta ğı ma at tım ken di mi. İş te böy le ol du”.

Kar şı da Var na vin gö rü nü yor du. Ken tin kı yı sın da ka la ba-
lık bi rik miş bi zi bek li yor. Ara ba lar eğim li bir yol dan aşa ğı, bir 
de re ye doğ ru ya vaş ya vaş  ini yor du. Ka sa ba nın ba tı ya ka sın da-
ki Vet lu ga Ir ma ğı na ka rı şan bir de re üze rin de ki köp rü den ge çi-
yo ruz. Şim di ka la ba lı ğa doğ ru yak la şı yo ruz. Bi ri ken ler kı mıl-
da ma dı. Ye nik düş müş bir ulu sun tut sak la rı ola rak bu ka sa ba ya 
gi rer ken, üze ri mi ze ta kı lan ba kış lar dan  bi zi kü çüm se dik le ri 
an la şı lı yor du. Sı rı ta rak ba kan lar var dı. Çev re si ağaç lı ge niş bir 
cad de de iler li yor duk. Gü zel bir kış la nın önün de ara ba lar dan 
in dik. Va yansky Na çal nik de dik le ri jan dar ma ko mu ta nı ad la rı-
mı zı oku ya rak yok la ma yap tı. Şiş man, uzun boy lu , ka fa sın da 
tab la gi bi şap ka ta şı yan kır mı zı su rat lı bi riy di. Sa ka lı ile bı yı ğı  
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uza yıp omuz la rı na ka dar sark mış tı. Te miz gi yim li ve ken di ni 
be ğen miş mağ rur bir yüz ba şı.... Yok la ma dan son ra, tut sak lar 
ara sın da bir yar bay ve al tı bin ba şı yı alıp ken tin or ta sın da Kost-
ro ma Cad de sin de ki bir bi na ya yer leş tir di ler. Bi na yı bir Rus 
al ba yın dan bu amaç için ki ra la mış lar dı. Bu nun böy le ol du ğu nu 
son ra öğ ren dik. Bu evin kar şı sın da kö şe ba şın da baş ka bir ev de 
de biz den ön ce ge len 30-40 Türk su ba yı var dı. Yüz ba şı, üst teğ-
men ve teğ men ler den olu şan bi zim ka fi le yi de bu bi na dan beş 
yüz met re ka dar do ğu sun da, bir bi ri ni dik le me si ne ke sen yol la-
rın bir kö şe sin de ki bi na nın en üst ka tı na yer leş tir di ler.

Ger çek tut sak lı ğı mız baş la mış tı. 
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Bö lüm II.

Kost ro ma Eya le ti nin, Vet lu ga Ir ma ğı na ka rı şan bir de re 
ya nın da ki Var na vin, çok gü zel bir ka sa ba. 20-30 dük kâ nı var. 
Bir bü yük ki li se, bir er kek, bir de kız li se si, bir or ta oku lu, sa at 
ku le si ve bü yük bir has ta ne ile 500-600 ev den olu şan kü çük 
ka sa ba. Bi ri bi ri ni dik ke sen so kak la rı, ke na rı ağaç lı cad de si ve 
gü zel bi na la rı ken ti süs lü yor. Ka sa ba nın uza ğın da gü ney kı yı-
sın dan Vet lu ga Ir ma ğı ge çi yor. Ir mak ta ba nın dan yüz met re 
yük sek lik te ve Mos ko va’dan 350 ki lo met re ku zey do ğu da olan 
bu kü çük ka sa ba nın ku ze yi, uf ka ka dar sık ağaç lı or man lar la 
kap lı. Ara sı ra uzak tan ge çen bir tre nin se si ni işi ti yo ruz. Vet lu ka 
Ir ma ğın da ge mi ta şı ma cı lı ğı da ya pı lı yor. Haf ta da üç gün ge mi 
ge li yor. Gün düz ler öy le uzun ki, gü neş bat tık tan iki sa at son ra 
ye ni den do ğu yor. Ay dın lık ge ce ler de ya şı yor duk. Siv ri si nek ler-
den uyu mak ola nak sız dı. Ci bin li ği ol ma yan lar uy ku dan yok sun 
idi. Her gün ek me ği mi zi bir mu jik ge ti ri yor du. Oda nın or ta sı na 
ka dar yü rü yor ek mek çu va lı nı ye re bı rak tık tan son ra gür se siy-
le ba ğı rı yor du:

“Gas pa da Er zin can ken ti niz düş tü. “ 

Her gün ek me ği bir fe la ket ha be riy le bir lik te ge ti rip bı ra-
kı yor du.Tut sak kal dı ğı mız bi na nın gi riş ka tın da da  iki ai le otu-
ruyor du. Üst kat ta bi ze ay rı lan ye re, on al tı ba sa mak bir merdi-
ven le çı kı lı yor du. Cad de yi gö ren ge niş pen ce re li iki bü yük oda, 
da ra cık bir ko ri dor ve ay rı ca ye mek oda sı ve mut fak. Ta van 
ara sın da ki iki oda, tut sak er le re ve ril miş ti. Ben oda nın cad de yi 
gö ren kö şe si ne yer leş tim. Tah ta ran za lar üze ri ne se ril miş ot 
ya tak lar ay nı za man da is kem le miz di. Cad de yi gö ren bu oda dan 
yol dan ge lip ge çen le ri sey re di yor duk. 
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Bir ay ol du. Mos ko va’dan ay lık la rı mız gön de ril me di. 
Jan dar ma ko mu ta nı, Tem muz so nun da ay lık la rı mız gel di ğin de 
öden mek ko şu luy la bi ze otuz rub le ödünç ver di. Bu çok işi mi ze 
ya ra dı. Çay, şe ker, tü tün gi bi ih ti yaç la rı mı zı kar şı la dık. Ya nı mı-
za bir gö ze tim ci Rus eri ve ri yor lar, ka sa ba yı ge ze bi li yor duk. 
Ona bir kaç “ko pik” ödü yor duk. Bir gün o gö ze tim ci Rus eri 
te laş la içe ri gir di ve ba ğır ma ya baş la dı:

“Gas pa da. Ku pat sa poy dum!”

Ne de di ği ni an la ma dık. Bir çe vir men ça ğır dık. “Efen di-
ler.Yüzme ye gi de lim” di yor muş. Bir kaç tut sak, gö ze tim ci er le 
bir lik te yı kan ma ya git tik. Vet lu ga Ir ma ğı nın kı yı sın da, ken te 
ya kın bir plaj dı bu ra sı. Bir yaş lı ka dın la, on iki yaş la rın da tom-
bul bir kız, bir de on dört ya şın da baş ka bir kız yı ka nı yor lar dı. 

Her üçü de çı rıl çıp lak tı. Az son ra kent ten baş ka la rı gel-
me ye baş la dı. ka dın er kek giy si le ri ni, iç lik le ri ni ve don la rı nı 
çı ka rıp su ya at lı yor lar dı. On la rın çı rıl çıp lak su ya gir me le ri ni 
biz na sıl ya dır ga dıy sak, on lar da bi zim gi yi nik ol ma mı zı ya dır-
gı yor du. Rus ka dın ve kız lar çev re miz de top lan dı. Bi zim de 
çıp lak su ya gir me mi zi is ti yor lar dı. Üze ri mi ze ta kı lan me rak lı 
ba kış la rı umur sa ma dan, don la rı mız la su ya gi rip çık tık. Eve 
dö nüş te bu ola yı ar ka daş la rı mı za an lat tık. On lar da pla ja git me-
yi alış kan lık ha li ne ge tir di ler.   

BAR DAK

Gö ze tim ci Rus eri ne beş on “ko pik” ve re rek pa zar ye ri ni, 
ki li se ve çev re si ni, park la rı sey re di yor, so kak la rı do la şı yor duk. 
Ka sa ba nın pa zar ye ri, ci var köy ler den ge len ler le do lup ta şı yor-
du. Rus köy lü kız la rı ve de li kan lı la rı el le rin de ar mo ni ka ve 
ba la lay ka la rı, şar kı söy le ye rek, ulu sal giy si le ri için de dans edi-
yor, ge tir dik le ri nes ne le ri sat ma ya ça lı şı yor lar dı. İri li ufak lı 
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do muz sü rü le ri öz gür ce do la şı yor, ses le ri pa za rın gü rül tü sü ne 
ka rı şı yor du. Ak şam üze ri köy lü ler ara ba la rı na bi ne rek pa zar 
ye ri ni bom boş bı ra kıp gi di yor lar dı. 

Bir çay bar da ğı al mak için bir dük kâ na gir dik. Dük kân 
sa hi bi ne is te di ği mi zi sor du

“Kak vı ha ti te. Ne is ti yor su nuz?”
“Bar dak yes de dik. Bar dak var mı?” 
adam kız dı ve su ra tı mı za doğ ru ba ğır dı:
“Pa şol. De fo lun.”
Par ma ğı nı uza ta rak ka pı yı gös te ri yor du. Bir yan lış lık mı 

yap mış tık? Oy sa dük kâ nın ra fın da bir di zi bar dak var dı. Ar ka-
da şı mız bar dak la rı gös ter di. 

“Bu bar dak mı?” di ye sor du adam. 
“Bar dak” de dik. 
“Gas pa da. Bu, sta gan dır.”
Yol dan ge çen bir ka dı nı içe ri ça ğır dı, ka dı na bar da ğı gös-

te re rek “Türk le re bu nun adı nı sor” de di. Ka dın sor du. 
“Bar dak” de dik. 
Ka dın kıp kır mı zı ol du.  Yü zü mü ze tü rü rür gi bi “tuh” 

de di, hırsla dük kân dan dı şa rı çık tı. Dük kâ nın sa hi bi ise kah ka ha 
ile gü lü yor du. Bar dak söz cü ğü nün Rus ça da ge ne lev an la mı na 
gel di ği ni o gün öğ ren dik. 

EV SA Hİ Bİ NİN KI ZI

Bi rin ci kat ta otu ran ev sa hi bi nin eşi, el li yaş la rın da ufak 
te fek, di kiş iş le ri ni us ta lık la ya pan, iyi yü rek li bir ka dın dı. 
Ak şam üze ri bü tün ev hal kı, ken di le ri ne ait mut fak ta top lu ca 
ça lı şı yor lar dı. Av lu ya vol ta at ma ya çık tı ğı mız za man, on la rı 
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ça lı şır ken gö rür dük. Mut lu, or ta sı nı fın bir sim ge siy di bu ai le. 
Bi ri on al tı, öte ki on dört ya şın da iki kı zı oku la gi di yor, en 
kü çük kız la rı Ba buş ka ise av lu ya çı kın ca bi ze eş lik edi yor du. 
Ba buş ka kı sa sü re de he pi mi zin sev gi li si ol muş tu. Biz de onun 
âde ta sev gi li oğul la rı idik. An ne si ona kim gez me ye gi di yor 
di ye so rar sa öğ ren di ği Türk çe söz cük le ri sı ra lı yor du: “Sev gi li 
oğ lum Ka mi (yani Kâ mil) git ti”. 

Ak şa mü ze ri okul ta til olun ca, ev sa hi bi nin kız la rı av lu da 
ar ka daş la rıy la bir lik te ko va la ma ca oy nu yor ya da el le riy le bir-
bir le ri ne top atı yor lar dı. Biz de on la rı pen ce re den sey re di yor-
duk. Ar ka daş la rı mız ara sın da, aşa ğı kat ta otu ran bu ai le yi zi ya-
re te git me yen bir ben kal mış tım. Ki mi ken di si ne göm lek dik tir-
mek, ki mi çar şı dan şe ker, tü tün al dır mak için ev sa hi bi nin 
ha nı mı na baş vu ru yor du. O da kim se yi in cit me den dı şa rı çı ka rı-
yor, ıs mar la nan la rı alıp ge ti ri yor du. Ken di si pen ce re de bek le-
yen su ba ya ba şıy la se lam ve rir, is te nen le ri al dı ğı nı be lirt mek 
is ter di. Ko ca sı uzun boy lu, ya kı şık lı ve gü ler yüz lü bir adam dı. 
Ba zı ak şam la rı ıs sız av lu ya çık tı ğım da, ev hal kı nın be ni gör-
mek  için pen ce re ye top lan dık la rı nı fark edi yor dum. Ara la rın-
da ki ko nuş-ma ko nu su nun ben ol du ğu mu, üze rim de top la nan 
ba kış lar dan an lı yor dum. 

Her tut sak su ba yın gün de bir kaç kez bu eve gi rip çık ma-
la rı na kar şın, bir kez ol sun be nim ken di le ri ni gör me ye git me yi-
şi mi ya dır gı yor ol ma lıy dı lar. Bel ki de ki bir li, ken di ni be ğen miş 
bi ri ol du ğu mu sa nı yor lar dı. Bir kez on al tı ya şın da ki, li se ye 
gi den kı zı ile av lu da kar şı laş tım. Ba kış tık. Kı zar dı, kaç tı. Ben 
de yü zü mün ateş gi bi yan dı ğı nı his set tim. Ben de kı zar mış 
ol ma lı yım. 

Ne za man ge zin ti için av lu ya in sem onu pen ce re de gö rü-
yor dum. An ne si ni ça ğı rı yor du. Ya nı na ge len an ne si nin göğ sü ne 
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ba şı nı ko yu yor ve ara la rın da bir şey ler ko nu şa rak ba na ba kı yor-
lar dı. Ba şı nı göğ sü ne da ya dı ğı an ne si nin şef kat li eli saç la rı nın 
üze rin de ge zi nir ken, ku la ğı na ses siz ce fı sıl da nan söz le rin et ki-
siy le, an ne si ne da ha faz la so ku lu yor, ba na bay gın göz ler le ba kı-
yor du. 

Bir gün öğ le son ra sı çe vir me ni de ya nı ma ala rak hiç 
uğ ra ma dı ğım bu alt kat ta otu ran ev sa hip le ri ni ya kın dan ta nı-
mak ve bir çift min tan ıs mar la mak ama cıy la ka pı la rı nı çal dım. 
“Ev de kim se ler yok ga li ba” de di çe vir men. Ben ka pı ya elim le 
vur ma yı sür dür düm.Ka pı açıl dı. Ev sa hi bi nin li se ye gi den on 
al tı ya şın da ki kı zı Ti na ile kar şı laş tım. Be ni ka pı da bı rak tı, içe-
ri kaç tı. Onun ye ri ne an ne si gel di,

“Pa ja lus ta (lüt fen) içe ri gi rin” de di. 
Çe vir men le bir lik te içe ri gir dik. Ti na ile iki kız kar de şi 

Ve ra ve Eng li ana, se kiz ya şın da ki oğ lu Vic tor çev re me di zil di-
ler. Ama cı mı an lat tım, ku maş sa tın alın ma sı için on Rub le ver-
dim. Çe vir men çe ki lip git ti, yal nız kal dım. Be ni so ru yağ mu ru-
na tut tu lar. Rus ça bil mi yo rum di ye ya nıt ve ri yor dum. Sı kıl dım, 
kaç ma yı dü şün düm. O sı ra da evin er ke ği içe ri gir di. An ne ve 
ba ba bir şey ler ko nuş tu lar. Son ra dö nüp ba na bak tı lar. Ti na ile 
göz gö ze gel dik. Onun ba kış la rı kar şı sın da kı za ra rak önü me 
bak tım.

Dil bil me mek ne kö tü di ye dü şün düm ken di ken di me. 
Utangaç lı ğım ile Rus ça bil mez li ğim be ni ku şat mış, gü lünç 
du ru ma dü şür müş tü. Ti na da kı zar mış, ba ba sı nın ar ka sı na sak-
lan mış tı. Ba ba sı Ti na’yı ön ta ra fa al dı ve saç la rı nı ok şa ya rak, 
“Gas pa da” de di. “Bu kız sa na Rus ca öğ ret sin. Her gün gel, ders 
al. “

“Moj nu” (olur) de dim.
Bir sü re da ha kal dım, izin is te yip ay rıl dım. Ti na be nim le 

ka pı ya ka dar gel di. Ka pı da bir kez da ha ba kış tık. Göz le rin de ki 
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gü lüm se mey le ışık sa çı yor du. Ken di si ne “De sub dan” (Ge ne 
gö rü şe lim) de dim. Kal bim tat lı umut lar la çar pa rak, mut lu, 
yu ka rı çık tım. De rin bir dü şün ce ye dal mış tım. Ti na’nın gü lüm-
se me si gö zü mün önün den git mi yor du. Gü zel ve kıv rak vü cu du-
nu, ba kış la rı nı, tat lı gü lüm se yi şi ni dü şü nü yor dum Bir den ak lı-
ma Ge ne ral Ah met Ağa gel di. Rus ya’da ki oğ lu Alek si’yi 
dü şün düm. Ara mız da ba ba sı nı arı yor du, Ah met Ağa yı. Ana do-
lu’da ken di si nin bel ki bir kar de şi da ha ol du ğu nu bil mi yor, 
onun la sa vaş ma ya gi di yor du. 

Yir mi üç ya şı mın ba na ba ğış la dı ğı cin sel gü cün ye şert ti ği 
aşk çi çe ği nin, böy le ya ban cı bir ül ke de ve bir tut sa ğın kal bin de 
aç ma sı na se yir ci ka lı yor dum. Ulu suy la, dev le tiy le, bü tün kut sal 
öğe le riy le düş man olan bir ya ban cı ül ke de ba na gös te ri len bu 
sev gi yi bir mut lu luk sa ya bi lir miy dim? Sev me ye ve se vil me ye 
her za man kin den çok ih ti ya cım var dı

UD YA PI YO RUM
Akıp gi den za ma nı unut mak için bir uğ raş bul ma lıy dım. 

Pa ram ol sa bir ke man sa tın ala bi lir dim. Bir ke man 50 Rub le idi. 
Rus la rın ver di ği ma aş ka dar. Bu nun tü mü nü ke man al ma ya 
ayır sam, aç ka lır dım. Ge ce gün düz ak lı mı kur ca la yan buy du. 
Bir ke man ala bil mek. Ay da beş Rub le ayır sam, on ay bek le mem 
ge re ke cek ti. Tut sak lı ğın acı sın dan kur tul mak için, yok tan öf ke-
le ne rek bir bi ri nin üze ri ne yü rü yen, dö vü şen, ya da ken di si ni 
ku mar oy na ma ya alış tı ran öte ki ar ka daş la rım gi bi dav ran mam 
ola nak sız dı. Da ha ye di ya şın day ken din le di ğim klar net se si 
ru hu mun de rin lik le ri ne ya yıl mış, çal gı öğ ren me ye ka rar ver-
miş tim. Aca ba bir ud ya pa maz mıy dım? Her hal de bu ke man 
ka dar pa ha lı ya mal ol maz dı. Bir ça kı, bir eğe, tut kal ve bir de 
kont rap lak ye ter di. Udun sa pı kaç san ti met rey di aca ba? Kar nı-
nın ge niş li ği, de rin li ği ne ka dar dı? Bu öl çü le ri bil sem, işim 
ko lay la şa cak. Aca ba şu yet miş beş tut sak ara sın da bu öl çü le ri 
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bi len var mı? Na sıl öğ ren me li? Kim den öğ ren me li? Tür ki ye’de 
iken tan bu ri Ce mil Efen di nin “Reh be ri Mu si ki” ad lı ki ta bı eli-
me geç miş ti. Udun ska la ve akor du nu o ki tap tan öğ ren miş tim. 
Bil dik le rim bu ka dar dı. O ki tap; şim di ya nım da ol sa, ne iyi 
olur du. Ge ce le rim uy ku suz ge çi yor du. Ya tar ken, otu rur ken, 
yer ken, içer ken tek dü şün cem bir ud yap mak tı. Kes kin bir ça kı 
bı ça ğı edin miş tim. Bir eğe, tut kal ve bir de kont rap lak bul ma lı-
yım. Ev sa hi bi ha nım ba na bun la rı sağ la ya bi lir di. 

Ak şa mü ze ri okul dan çı kan li se öğ re ci si kız lar, evin av lu-
sun da oy nu yor lar dı. Ar ka daş lar pen ce re den on la rın oyun la rı nı 
sey re di yor, ben de ba zen aşa ğı ya av lu ya ini yo rum. Be ni gö ren 
Ti na, oyu nu bı ra ka rak evi ne ka çı yor du. Okul ar ka daş la rı bir 
ona bir de ba na ba kı yor lar dı. Ara la rın da gü lüş me ler göz kırp-
ma lar olu yor du. Var lı ğım la oyun la rı nı boz du ğu mu dü şü ne rek 
tek rar yu ka rı çık tı yo rum. Ben mer di ven le ri tır ma nır ken kız lar 
ba ğı rı yor lar dı. 

“Ti na gel, o git ti.” 
Ti na’nın an ne si bir kaç gün son ra çe vir men le ba na dik ti ği 

iki min ta nı gön der di. Ne de gü zel dik miş ti. Hem di kiş pa ra sı nı 
ver mek, hem de te şek kür et mek için, da ha çok Ti na’yı da ha 
ya kın dan gör mek ama cıy la ev le ri ne git tim. Be ni gü ler yüz le 
kar şı la dı lar. Eğe, tut kal ve kont rap lak ih ti ya cım dan söz et tim. 
Bir kaç gün son ra ger çek ten çe vir men, kont rap lak ile eğe ve 
tut ka lı ge ti rip ver di. Tut sak ar ka daş la rım sor du lar:

“Bun la rı ne ya pa cak sın?
“Ud ya pa ca ğım.” 
Be ni sa ba ha ka dar dü şün dü ren, uy ku suz bı ra kan nes ne ler 

iş te kar şım da du ru yor du. Sü re yi tir me den işe ko yul mak is ti yor-
dum. Elim de çe kiç, tes te re gi bi araç lar yok tu. Ça kı bı ça ğı ile 
ke se cek tim, kont rap lak tah ta yı. Ön ce üze ri ne çe şit li çap lar da 
ya rım da ire ler çiz dim. Çiz gi ye gö re tah ta yı oyu yor, ke si yor, 
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çen tik li yer le ri ni de ege ile dü zel ti yor dum. Par mak la rım ka bar-
mış, su top la mış tı. So nun da ya rım da ire ler or ta ya çık tı. Ama bu 
iş le ri oda da yap mam ola nak sız dı. Av lu nun bir kı yı sın da boş 
olan do muz ahı rı nın bir kö şe sin de ça lı şı yor dum. Ba zen ne yap-
tı ğı mı me rak eden ar ka daş lar ge lip so ru yor, ud yap tı ğı mı söylü-
yor dum. Ki mi si beş par ma ğı nı bir leş ti rip tuz dö ker gi bi kafa-
mın üze rin de sal la yıp gi di yor, ki mi si de do ğal ola rak “Mosko va 
tı mar ha ne si ne” di yor du. 

Bir gün ak şa mü ze ri okul çı kı şın da Rus kız la rı da gel di ler. 
Do muz ahı rın dan  içe ri gi re rek çev rem de top lan dı lar. Ne yap tı-
ğı mı sor du lar. 

“Tü resky ba la lay ka” de dim on la ra, Türk ba la lay ka sı.

Şim di di lim le ri he sap lı yor, ke si yor, ya pış tı rı yo rum. Gün-
de an cak üç di lim ke sip ya pış tı ra bi li yor, ku ru mak üze re mut fa-
ğa gö tü rüp bı ra kı yor dum. Ev sa hi bi ka dın elin den ge len yar dı-
mı esir ge mi yor du. Da ha bü yük bir bı çak ile bir de tut kal ka bı 
ver di. Ufak çi vi, zım pa ra ka ğı dı ge tir di. Ço ğu kez kü çük Vic tor 
da be ni sey re di yor du. Bü yük bı çak la sol par ma ğı mı, ol duk ça 
de rin bi çim de o gün kes tim. Sağ elim le baş par ma ğı mı av cu mun 
için de tu tar ken acı için de kıv ra nı yor dum. Vic tor ko şa rak dı şa rı 
fır la dı. An ne siy le bir lik te ge ri gel miş ti. Sa rı bir toz ve te miz 
sar gı be zi var dı elin de. Ya ra ya to zu ek ti, gü zel ce bağ la dı. 
Te şek kür le ri mi sun duk tan son ra yu ka rı oda ya çık tım ve bir haf-
ta ça lı şa ma dım. Ud ya vaş ya vaş be lir me ye baş la mış tı. 

“Ma ran goz mu sun, ud yap ma yı kim den öğ ren din” di yor-
du ar ka daş lar. 

Okul dan çı kın ca her gün Ti na uğ ru yor, ba kış la rıy la ve 
an la ma dı ğım söz cük le riy le ça lış ma gü cü mü art tı rı yor du. Ge ne 
bir gün ya nın da uzun boy lu es mer bir kız la gel di, 

“Kız ka de şim Alek sand ra” di ye ta nıt tı. 
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Şim di iki si de kar şım da ba na Rus ça so ru yor lar dı. Ba zen 
evet, ba zen ha yır di ye ya nıt lı yor dum. Ti na’nın kız kar de şi ar tık 
ya nım dan ay rıl mı yor du. Bi ri nin be ni iz le me si  ho şu ma gi di yor-
du ama, bu kız hu zu ru mu ka çır ma ya, te dir gin et me ye baş la mış-
tı. Ara da bir gö ğüs ge çi ri yor, ge ri ni yor du. Ahı rın kuy tu bir 
kö şe si ne gi de rek, “Bu ra sı çok gü zel” di yor du. Bi ça re kı zın 
bo yu bo su ye rin dey di, ama gü zel bir yüz ba ğış la mak ta Tan rı 
ona kar şı cim ri dav ran mış tı. Ken di si köy öğ ret me niy miş, bu ra-
ya ta ti li ni ge çir me ye gel miş ti. 

Bir ay uğ raş tık tan son ra, udun sa pı nı ve göv de si ni yer le-
ri ne ya pış tır mış tım. Eme ği min so nu cu, ud or ta ya çık mış tı. Sı ra 
tel le ri bul ma ya gel di. Aca ba kaç tel ge rek liy di? Çar şı da bu lu nur 
muy du? Ti na’nın an ne si ne ri ca et tim. Be nim için çar şı ya gi dip 
ara ma ya baş la dı. Ben de pen ce re de sa bır sız lık la onu bek le me ye 
ko yul dum. Ne den son ra ev sa hi bi ha nım kar şı dan gö rün dü. 
Pen ce re ye bak tı. Be ni fark et ti ve ba şı nı sal la dı. Ko şa rak aşa ğı-
ya in dim, kar şı la dım. Tel le rin hep si de is te ği me uy gun du. Tel-
le ri alıp yu ka rı çık tım. Bü tün tut sak ar ka daş lar ba şu cum da 
top lan mış ba na ba kı yor du. Tel le ri bi rer bi rer yer le ri ne tak tım. 

“Oğ lum sen Tür ki ye’de aç kal maz sın” di yor du ki mi si.
“Bir ud çu dük kâ nı aç san çok pa ra ka za nır sın.”
Ya rım sa at ka dar uğ raş tık tan son ra tel ler yer le ri ne ta kıl-

mış tı. Ki raz ağa cı ka bu ğun dan yap tı ğım mız ra bı tel le re do kun-
dur dum. Ku la ğı ok şa yan ses ler oda ya sü zül dü. Öte ki oda da 
olan lar gel di. Hep si de bir ağız dan, “Dur ma çal” di yor du. 

Elim de ki udu bı rak tım, 
“Çal ma yı bil mi yo rum” de dim. “Öğ re ne ce ğim.”
Olay ça buk du yul du. “Bir üs teğ men ud yap mış, hem de 

ça kı bı ça ğı ile”. Öte ki gar ni zon dan tut sak ar ka daş lar da gel di. 
İç le rin de bir de yüz ba şı var dı. Udu eli ne al dı. Akort et ti. Ufak 
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bir gü lüm se me ile udu göğ sü ne bas tır dı, mız ra bı eli ne ala rak 
tel le re do kun du. Yüz ba şı nın se si de gü zel di. Mız ra bı, tel le ri nin 
üze rin de do laş tı rır ken oda ya de rin bir ses siz lik çök müş tü. 
He pi miz ken di mi zi mü zi ğin alıp gö tü ren ahen gi ne bı rak mış tık. 
Yüz ba şı bir şar kı dan öte ki ne ge çi yor, her kes ses siz din li yor du. 
Tür ki ye bu kü çü cük oda da ara mız day dı.

Yüz ba şı mız ra bı bı rak tı. Udun nok san la rı var de di.Te lin 
bi ri udun sa pı na do ku nu yor. Bu nun gi de ril me si ge rek. Ay rı ca-
ger gi te li ko nul ma lı. Bir de no ta def te ri al. Sa na her gün ders 
ve ri rim. Se vin cim den çıl gı na dön düm. Er te si gün yüz ba şın dan 
ses ders le ri ne ait ilk bil gi le ri edin mi şim. Ba na bir de ska la yaz-
mış tı. No ta def te ri ni alıp yu ka rı oda ya çık tım. Mız ra bı udu mun 
tel le ri üze rin de do laş tır ma ya baş la dım. Ye mek ye di ği miz ge niş 
sa lon be nim ça lış ma odam ol muş tu. 

Bir gün ge ne böy le ça lı şır ken, aşa ğı dan bir kaç kez vu rul-
du. Alt kat ta ki ev sa hi bi ra hat sız olu yor du her hal de. Udu ye ni den 
eli me al dım. Mız ra bı tel le rin üze rin de do laş tır ma ya baş la dım. 
Ses azal dı. Ama mors al fa be si gi bi telg raf tı kır dı sı nı anım sa tı yor-
du. Bu böy le sü rüp git ti. Ak şa mü ze ri av lu ya çı kıp ge zi ni yor, 
Ti na’nın çe ki ci ba kış la rı nı gör dük ten son ra, yu ka rı çı kıp udu eli-
me alıp ça lış ma ya baş lı yor dum. Ge ce le ri Ti na’nın ba kış la rı nın 
et ki si al tın da uy ku suz kal dı ğım da olu yor du. Udun tel le ri üze rin-
de mız ra bın do laş ma sı ya vaş ya vaş me lo di ye dö nüş me ye baş la-
mış tı. Ama ge ne de her gün yüz ba şı dan ders alı yor dum. 

Ev sa hi bi ha nım dan ba na bir no ta def te ri sa tın al ma sı nı 
ri ca ede cek tim. Ti na ka pı da be ni gö rün ce içe ri kaç tı, oda sı na 
ka pan dı. An ne si gir me mi söy le di. Bu sı ra da ba ba sı da gel miş ti. 
Ka rı sıy la bir şey ler ko nuş tu, adam oda ya git ti. Ti na’yı alıp 
ge tir di ya nı ma. Kız kıp kır mı zı ba ba sı nın ar ka sı na sak lan mak 
is te dik çe, ba ba sı onu bı rak mı yor, saç la rı nı ok şu ya rak ba na bir 
şey ler söy lü yor du. So nun da ge ne ba ba sın dan kur tul du, oda sı na 
kaç tı. An ne ve ba ba ba na ba kı yor du. 
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“Gas pa da” de di ba ba sı, “Bu kız sa na Rus ça öğ ret mek 
is ti yor. Sen gel mi yor sun.”

Ya nıt ver me dim. 
“Kı zı mı sev mi yor mu sun, gü zel de ğil mi? Ni çin ka çı yor-

sun?”
“Ben de onu se vi yo rum. Fa kat Rus ça bil mi yo rum.”
“Her gün gel, sa na Rus ça öğ re te cek. Sa na aşa ğı dan her 

gün telg raf gi bi işa ret gön de ri yor.”
O tı kır dı la rın Ti na’nın ba na gön der di ği aşk me saj la rı 

ol du ğu nu, o za man öğ ren dim. Ne ya pa bi lir, ne di ye bi lir dim. 
Ara mız da yurt far kı, din far kı ulus far kı ol du ğu nu, bu umut suz 
aşk tan bir so nuç çık ma ya ca ğı nı na sıl söy le ye bi lir dim. “Ha ra şu, 
Moj nu” (gü zel, olur) gi bi söz cük ler söy le ye rek ay rıl dım. 

Yu ka rı çık tı ğım za man ye ni den dü şün ce le re dal dım. Aca-
ba ba rış ol sa Ti na be nim le Tür ki ye’ye ge lir mi? Gel se mut lu 
olur mu? Ül ke si ni ve ai le si ni bı rak mak tan du ya ca ğı acı yı be nim 
var lı ğım ve  sev gim azal ta bi lir mi? On dan böy le bir öz ve ri yi 
bek le me ye hak kım olur mu? Bir bi riy le ça tı şan bu dü şün ce ler, 
bir bur gu gi bi duy gu la rı mı de li yor du. Ak lı ma, Ah met Ağa yı 
ara mız da ara yan Aleksy ge li yor du hep. Tür ki ye’ye dö nen 
Ah met Ağa, Rus ya’ da ki oğ lu nun öz le mi ni çek miş miy di aca ba? 
Ona ben ze me me liy dim. Rus ya’da ar kam dan be ni ara ya cak bir 
ben ze ri mi bı rak ma ya cak tım. 

Tut sak ol sak da ge ne ken di as ker kı lı ğı mı zı ta şı yor duk. 
Baş ka giy si miz de yok tu. Es ki di ği za man ye ni si ni yap tır mak 
ola nak sız ve ona rı mı da çok güç tü. Ce ket le rin ya ka la rı dik ve 
sert ti. Boy nu mu zu sı kı sı kı ya ku şa tan ya ka da as ke ri sı nı fın ren-
gi yer alı yor du. Ka ra su bay la rı nın ya ka sı ko yu ye şil çu ha ile 
kap lıy dı. Ki mi ar ka daş la rın yap tı ğı gi bi, ben de ko yu ye şil çu ha 
ile gün ler ce uğ ra şa rak ken di ya ka mı onar dım. Par mak la rım 
iğ ne yü zün den de lik de şik ol du. bi zim oda ya ge len bir bin ba şı, 
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onar dı ğım ya ka yı gö re rek çok be ğen di. Ken di ce ke ti nin ya ka sı-
nı da de ğiş tir me mi, onar ma mı is te di. Par mak la rı mı gös ter dim. 
Bin ba şı git ti. Ama ya rım sa at son ra tut sak Türk eri, ay nı ce ke ti 
ge ti re rek “Bin ba şı be yin ya ka sı nı ona ra cak mış sı nız” de di ve 
ko lun da ta şı dı ğı ce ke ti ba na ver mek is te di. “Oğ lum” de dim, 
“Bin ba şı be ye söy le dim, par mak la rım di kiş ya pa ma ya cak öl çü-
de ya ra lan dı. Ce ke ti ge ri gö tür.” Er ce ket le bir lik te git ti. Bir sa at 
son ra baş ka bir er ge ne ay nı ce ke ti ge tir di. 

“Bin ba şı be yin ce ke ti nin ya ka sı nı de ğiş ti re cek sin.” 

Bin ba şı be yin ya ka sın dan ya ka mı kur ta ra ma ya ca ğı mı 
an la mış tım. Bu ge len eri de uy gun bir dil le ge ri gön der dim. 
Da ha son ra ay nı ce ket ha tı rı nı kı ra ma ya ca ğım bir ar ka da şın 
ko lun day dı. Ben den onar ma mı is ti yor du. Ta nı dım ce ke ti. 
Al dım. Uğ ra şa rak onar dım. Ken di si ne de ğil, bin ba şı be ye gön-
der dim. Çar pık boy nu na ya kı şıp ya kış ma dı ğı nı bi le mem. Ama 
ay nı bin ba şı bir ar ka da şı nı zi ya ret et mek için bi zim oda ya gel di. 
Gar ni zon dan is kem le bu lu nun ca ya ka dar bin ba şı ar ka da şın şil-
te sin de otur du ve ne den son ra ya ka sı nı onar dı ğım dan ötü rü 
ba na te şek kür et mek ha tı rı na gel di. Ne var ki, te şek kür et mek 
için ya nı na ça ğı rı yor du be ni. Ya nı na gi der ken, ran za nın ayak 
ucun da ki bat ta ni ye nin ke na rıy la ör tü lü içi kay nar su do lu çay-
dan lı ğı gör me dim. Çarp tım ve ye re düş tüm. Çay dan lık dev ril di. 
Aya ğım da ki ço ra bı kay nar su dan kur ta rıp çı kar ma ya ça lı şır ken 
bin ba şı be yin se si ni du yu yor dum:

“Teşe kek kür ede rim. Ya ka çok gü zel ol muş.” 

Ak şa mü ze ri pen ce re önü ne bi ri kip cad de de ge zi nen kız-
la rı sey re der dik. İç le rin de bi ri var dı ki, su bay lar onun için “Var-
na vin Kra li çe si” di yor lar dı. On se kiz ya şın da bu Rus gü ze li nin 
ko ca man si yah göz le ri, uzun kir pik le ri, pı rıl pı rıl si yah saç la rı 
var dı, in ce uzun be de niy le her ke sin il gi si ni çe ki yor du. O ge çer-
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ken, bü tün tut sak su bay lar pen ce re de top la nı yor, bu fet tan ci ve-
lek Rus dil be ri de, bü yü le yi ci ba kış la rı nın tut sak su bay la rı na sıl 
et ki le di ği ni bil di ğin den, özel lik le Rus de li kan lı la rıy la gö zü mü-
zün önün de ki cad de de ge zin me yi ter cih edi yor du. İçi miz de bi ri 
var dı ki bu kı za tut kun du. Pen ce re önün de onun gel me si ni bek-
ler, ya da ona rast la mak umu duy la so kak so kak do la şır dı. Bu 
Rus gü ze li ni pay la şa ma yan bi ri da ha var dı. Pa ris’te eği tim gör-
dü ğü nü söy ler di hep. Kost ro ma va li si gar ni zo nu de ne ti me gel-
di ği za man, çe vir men lik yap mış tı. Ki mi tut sak ar ka daş la rı mı za 
Fran sız ca der si ve ri yor du. Ben Al man ca ça lış ma yı ter cih et miş-
tim. Rus gü ze li nin pe şin de so kak so kak do la şan bu iki tut sak 
Türk su ba yı, bir lik te dı şa rı çı kar, yor gun ar gın bir lik te dö ner ler-
di. Bir gün ge ne bir lik te çık tı lar, ama ay rı ay rı dön dü ler. Bir bir-
le ri ne kız gın ol duk la rı an la şı lı yor du.Pen ce re nin önün de uzun 
uzun dü şün me ye dal mış tı bi ri. Fran sız ca öğ ret me ni ise yal nız 
çı kı yor du ar tık. Pen ce re den dal gın dal gın dı şa rı yı sey re di yor du; 
ne den son ra ba şı nı ba na doğ ru çe vir di, 

“Fran sız ca der si al ma ya ca ğım ar tık” de di. 
“Ne den, Ne ol du ni çin da rıl dı nız bir bi ri ni ze?” 
“Bi li yor sun. Kı zı bir lik te iz li yor duk. Son ra ne de di ba na 

bi li yor mu sun? Bu kı zın pe şi ne düş me, o be ni se vi yor. He men 
ya nın dan ay rıl dım.” 

Pen ce re den bir sü re da ha bak tı. Ağ la mak lı bir ses le, 
“Bu kız çok ho şu ma gi di yor du. Onu Tür ki ye’ye gö tü re-

cek tim. İs tan bul’da Ci ba li sem tin de bir  evi miz var. Ora da mut-
lu bir yu va ku ra cak tık. Göz le ri de ma vi kı zın. Si yah de ğil.”

“Sen ev li de ğil mi sin” de dim. “İs tan bul’da ki ka rı nı ne 
ya pa cak sın?”

“Dör de ka dar ev li li ğe di ni miz izin ver mi yor mu? İki si de 
bir ev de ya şa yıp gi der ler di.”
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Eli mi ze ge çen bir Rus ga ze te sin de, Türk or du su nun 
Ga liç ya’da Avus tur ya lı lar la bir lik te sa vaş tık la rı nı oku duk. 
Ga ze te Türk sa vun ma sı nı öv güy le an la tı yor du. Ço ruh va di sin-
de Ma den Han la rı mev ki in de sa vaş bü tün hı zıy la sü rer ken ve 
Er zu rum gi bi şim di de Bay burt kent le ri el den git mek üze rey-
ken, or du la rı mı zın Av ru pa sa vaş alan la rın da ne işi var di ye 
dü şü nü yor dum. Ken di ulu su nu düş man sal dı rı sın da sa vun ma sız 
bı ra ka rak, kör pe cik, de ne yim siz or du la rı nı Av ru pa sa vaş alan la-
rı na gön de ren za val lı mem le ket, di yor dum ken di ken di me.

Ek me ği mi zi ge ti ren mu jik, oda nın or ta sı na ka dar yü rü-
müş “Gas pa da. Bay burt vi zal” (Bay burt düş tü) di ye ba ğır mış-
tı.* Yü re ği miz acıy la bur kul du. Rus lar ise ye ni den as ker top la-
ma ya hız ver miş ti. On al tı, on ye di ya şın da ki ço cuk lar, el le rin de 
ar mo ni ka, iki ta ra fın da ana ba ba sı, göz yaş la rı dö ke rek, bü tün 
ka sa ba ya ya yı lan ba la lay ka ve ar mo ni ka ses le ri ara sın da, sa va-
şın ye ni kur ban la rı ola rak so nu ol ma yan bir yol cu lu ğa çı kı yor-
lar dı. Bir ak şam ev sa hi bi nin kırk beş ya şın da ki er kek kar de şi 
ağ la ya rak ya nı mı za gel di. 

“Gas pa da ben as ke re gi di yo rum” , de di. “Ya rın er ken-
den.”

Bu ha be re üzül dü ğü mü zü söy le dik, sağ sa lim dön me si ni 
di le dik. Son ra “Is ko pu mir bu dit” (ya kın da ba rış olur in şal lah) 
de dik. Rus lar yaş lı la rı bi le as ke re ça ğır ma ya baş la mış tı. Bel ki 
Tür ki ye de ay nı du rum day dı. Bil mi yor duk. Bir şey bi li yor duk ki, 
ül ke miz içi ne sar kan düş ma nı dur dur ma ya ça lı şır ken, ay nı 
za man da Ga liç ya’da Türk or du su nun sa vaş ma sı için bir çok 
gu rup lar si lah al tı na alı nı yor, ay nı acık lı gö rü nüm ler ya şa nı yor-
du. Ama biz Rus lar gi bi sal dır gan de ğil dik. Bir ka lım di rim sa va-
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şı ve ri yor duk. Bir yan dan bir kâ bus gi bi ba şı mı za çö ken ka pi tü-
las yon lar be la sı nı  or ta dan kal dır mak, öte yan dan her ge liş me 
ham le mi zin kar şı sı na di ki len Rus en ge li ni aş mak zo run day dık. 

Ağus tos son la rı na doğ ru yağ mur lar baş la dı ve Ey lü lün 
ilk haf ta sı gök ten bo şa nır ca sı na inen sağ nak bi zi oda la rı mız da 
kal mak zo run da bı rak tı. Yağ mur la bir lik te ha va ka ra rı yor, 
so kak lar dan sel ler akı yor du. Şim di Rus lar, ev le ri nin çift kat 
pen ce re le ri nin ara sı na pa muk dö şü yor lar. Kı şın er ken ge li şi biz 
tut sak la rın ço rap, giy si gi bi so run la rı nı gün yü zü ne çı kar dı. 
Ey lü lün on be şin de kar yağ dı, bir sa bah uya nır uyan maz her 
ta ra fın bem be yaz ol du ğu nu gör dük. 

Gün geç tik çe çay, şe ker, ek mek, tü tün gi bi nes ne le rin 
fi yat la rı hız la ar tı yor, on la rı sa tın al ma mız ola nak sız la şı yor du. 
Dük kân la ra gar ni zon ko mu ta nı kır mı zı su rat lı Rus yüz ba şı sı nın 
ya zı lı iz ni ol ma dan gi re mi yor duk. Bir yol suz luk ağı nın içi ne 
düş müş ol du ğu mu zu o za man an la dık. Ko mu ta nın biz le re kar şı 
dav ra nı şı da sert leş miş ti. Bir gün oda ya su bay yar dım cı sıy la 
bir lik te gir di. Yok la ma yı onun ya pa ca ğı nı, ne re de gö rür sek 
ken di si ne se lam ver me miz ge rek ti ği ni söy le di. 

Kış ol ma sı na kar şın, ço cuk yaş ta ki genç le rin as ke re alın-
ma sı sü rü yor du. Bu ço cuk lar omuz la rın da be yaz tor ba la rı, el le-
rin de ba la lay ka ve ar mo ni ka la rı, çev re le ri ni ku şa tan ana  ba ba-
la rı nın ara sın dan şar kı la rı göz yaş la rı na ka rı şa rak ge çip gi di yor-
lar, bu ye ni sa vaş kur ban la rın dan ki mi le ri de bu lun du ğu muz 
oda nın pen ce re le ri ne doğ ru yum ruk sal lı yor la dı. 

Ek me ği mi zi ge ti ren mu jik ne za man içe ri gir se, bir ka ra 
ha be ri kü çüm se yi ci ba kış la rıy la su ra tı mı za çar par dı. Ken di si ne 
bir oyun oy na ma ya ka rar ver dik. Ge ne bir gün içe ri gir di. Sır-
tın da ki ek mek çu va lı nı oda nın or ta sı na bı rak tı:

“Gas pa da. Re fa hi ye vi zal” di ye ba ğır dı. Re fa hi ye düş tü. 
Tam sı ra sıy dı. İçi miz den bi ri ba ğır dı:
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“Ar ka daş lar top la nın.” 
Çe vir me ne da ha ön ce ge re ken söy len miş ti. 
“Bu mu ji ke sor” de dik. “Ajans ha be ri ger çek mi?”
He pi miz mu ji kin et ra fı nı çe vir miş tik. 
“Evet ger çek miş” de di çe vir men. 
Oda da ki bü tün tut sak su bay lar se vinç gös te ri si ile ba ğır-

ma ya, bir bi ri nin eli ni sı kıp ku cak laş ma ya baş la dık. Mu jik şa şır-
mış tı. 

“Ne ol du, ne den se vi ni yor su nuz?” di ye sor du. “Bu ha be-
re se vi ne cek ne var?” Yü zü mü ze ba kı yor du. Bu so ru la rı kim se 
duy mak is te mi yor du bi le. Bi ri si el li ko pik çı kar dı çe vir me ne 
ver di.

“Bu nu ek mek çi ye ver” de di. “Böy le si her iyi ha ber için 
ken di si ni ödül len di re ce ğiz.”

Mu jik pa ra yı it ti. 
“Ne ol muş? Bu ha be re se vin mek de ğil, üzül mek da ha 

doğ ru olur. Bu kent si zin idi, şim di bi zim eli mi ze geç ti. “ 
“Bu ha ber ger çek se se vin me miz do ğal dır” de dik.” Çün-

kü bu kent Rus sı nı rın dan 48 sa at içer de. De mek Türk or du su 
ora lar da sa va şı sür dü rü yor. Bu pa ra si zin dir alın.”

Pa ra yı ye ni den eliy le it ti. 
“Çar Ni ko la ya lan söy le mez” de di. 
“Çar Ni ko la, ölen ve tut sak olan la rın ye ri ne ye ni as ker 

top lamak için ver di ği kent le ri al mış, iş gal et miş gi bi gös te ri yor. 
Bu, Ça rı nı zın po li ti ka sı dır. Türk or du su nun mer kez den ve sağ 
ka nat tan çe vir me ey le mi ni, ajan sı nız ni çin ver mi yor? Çün kü 
Ça rı nı zın yön te mi, ger çek le ri giz le mek, ye ni den savaş kur ban-
la rı top la yıp cep he ye gön der mek tir.”

- 101 -



Mu ji ki can evin den vur muş tuk. Ho mur da na rak uzak laş tı. 
Bir da ha da ken di si ni gör me dik.  Bi ze ek mek ge tir me di. Ama 
uy dur du ğu muz ha ber ku lak tan ku la ğa ya yıl ma ya baş la mış tı. 
Çar Ni ko la, al da tı yor muş bi zi di yor lar dı. Kent le ri al dık ha ber-
le ri ya lan mış. Dün Türk tut sak la rı nın se vin ci ni gör me liy di niz. 
Bu tür ko nuş ma la rı bi ze de yan sı tı yor lar dı. Ek me ği mi zi ar tık 
Rus er le ri ge tir me ye baş la mış tı. 

PA PA ZIN HIN CI
Var na vin tut sak la rı ara sın da bir de Türk he ki mi var dı. 

Has ta olan la rı mız la il gi le ni yor, ge re kir se has ta ne ye ka dar gö tü-
rü yor du. İlaç edin mek te çok da ya ra rı do ku nu yor du. Has ta ne, 
ka sa ba nın do ğu sun da ge niş bah çe ile çev ri li idi. İçin de ay rı ca 
bü yük bir ec za ne var dı. Duy du ğu mu za gö re, beş he kim ve iki 
de ec za cı ça lı şı yor muş. Has ta ne öğ le den ön ce köy ler den ge len 
has ta lar la do lu olur, öğ le den son ra da kim se cik ler kal maz dı. 

O gün tut sak Türk he ki miy le bir lik te has ta ne ye git tik. 
Ya nı mız da çe vir men de var dı. Sa at 9 ol du ğu hal de, he kim ler 
oda la rı na gel me miş ler di. Baş he ki min oda sı nın gi ri şin de ufak 
bek le me ye rin de kö şe de ki sı ra ya otur duk. Kar şı mız da, ka sa ba-
nın kürk ler için de var lık lı ha nım la rın dan al tı sı, sı ra lar da otur-
muş, baş he ki mi bek li yor lar dı. Has ta ne nin av lu su ve ko ri dor lar 
has ta in san lar la do luy du. Ha va çok so ğuk tu. Ama Rus lar ko yun 
pos tun dan kürk le ri ve el le ri ni ko ru yan yün el di ven le riy le so ğu-
ğu duy mu yor lar dı bi le. Biz sır tı mız da in ce ka put la rı mız la üşü-
yor, tit ri yor duk. Sa at ler ge çi yor du, baş he kim gö rü nür de yok tu. 
O sı ra da ko ri dor dan genç bir pa paz geç ti. Bu lun du ğu muz ye rin 
ka pı sı na ka dar gel di. Kö tü ba kış lar la bi zi süz dü ve git ti. Ara dan 
on da ki ka geç miş ti ki ge ne gel di. Tik sin tiy le yü zü mü ze bak tı ve 
uzak laş tı. İçi miz de bir hu zur suz luk be lir miş ti. Ba kış la rı düş-
man cay dı pa pa zın. Kin do luy du. Üçün cü kez ge li şin de uzak laş-
ma dı. Ge lip ya nı mı za otur du. Bir şey ler söy le me ye baş la dı. 
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Çe vir men söy le dik le ri ni ak tar dı. “Gas pa da. Bu ra da her kes şap-
ka sı nı çı kar mış otu ru yor. Siz tut sak lar ise şap ka ile du ru yor su-
nuz. Ni çin Tan rı mı zın hu zu run da şap ka nı zı çı kar mı yor sunuz?”

Pa pa zın, Tan rı mız de di ği baş he ki min oda sı na du va ra 
asıl mış bir pi ri fa ni nin res miy di. Tan rı mız di ye bu kâ ğıt par ça-
sı na biz den say gı bek li yor du. Ken di mi tu ta ma ya rak, 

“Kim gör müş bu Tan rı yı” de dim.

Tut sak he kim sö zü mü kes ti. Çe vir me ne dö ne rek,

“Söy le Pa paz efen di ye” de di. “Bi zim say gı mız ba şı mız-
da ki şap ka ile dir. Şap ka mı zı çı ka rır sak, ge le ne ği mi ze gö re Tan-
rı nı za say gı sız lık et miş olu ruz.” 

Bu söz ler Pa paz efen di yi da ha çok öf ke len dir di.

“Ya şap ka nı zı çı ka rır sı nız ya da si zi şu köy lü le re par ça-
lat tı rı rım. Cep he de bin ler ce Slav kar deş le ri mi zi öl dü rür ken, 
şim di de Tan rı mı za say gı sız lık ede mez si niz.”

“Pa paz efen di”, de di tut sak he kim, biz le ri bel ki öl dür tür-
sünüz, ama şap ka la rı mı zı çı kart tı ra maz sı nız. Bi zim ül ke miz de 
de Rus tut sak la rı var. Bu ra da bi ze ne ya pı lır sa, ay nı so nuç on la-
rın da ba şı na ge le cek tir.” 

Has ta ne de ki ler bu kar şı lık lı tar tış ma yı din li yor, ki mi le ri 
bu ruk, ye rin den kal kıp ho mur da na rak uzak la şı yor, ki mi le ri 
“Lar nu, Ver nu, Ha ra şu” di ye pa paz dan ya na çı kı yor du. Du rum 
kı sa sü re de ya şam sa va şı na dö nüş tü. Pa paz ora da bu lu nan kürk-
lü ha nım la ra dön dü,

“Bun lar Slav düş ma nı dır, “ de di bi zi gös te re rek. “Bin ler-
ce kar de şi mi zi bom ba lar la, ze hir li gaz lar la öl dür dü ler. Tut sak 
düş tü ler şim di. Ama ara mız da Rus yurt ta şı gi bi ra hat ça do la şı-
yor lar. Bir de Tan rı mı zın kar şı sın da şap ka la rı nı  çı ka ra rak say gı 
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gös ter me ye ra zı ol mu yor lar. Kal kın bir lik te Va yansky Na çal-
nik’e (Ja nar ma ko mu ta nı na) gi de lim. Düş man la rı mı zı ara mız da 
de ğil, bod rum da gör mek is ti yo ruz.” 

Kürk lü ha nın lar hep bi den “Lar nu” de di ler. Aya ğa kalk tı-
lar. Bod ru ma atıl ma mız için Pa paz la söz bir li ği ede rek Jan dar-
ma ko mu ta nı na gi de cek ler di. Bi ze sev gi ve acıy la ba kan kürk lü 
ha nım la rın göz le ri ne şim di tik si ni dol muş tu. Pa paz efen di 
yü rek le ne rek ba ğır dı:

“Çı kın has ta ne den, de fo lun!”
He kim ar ka da şım, çe vir men ara cı lı ğıy la ya nıt ver di:
“Ki li se ni ze gel miş ol say dık ko va bi lir di niz bi zi. Ama 

bu ra sı has ta ne. Bu ra nın he kim le ri gel me yin de me dik çe biz bu 
has ta ne ye ge li riz.”

Bu söz ler Pa pa zın da ha çok kız ma sı na ne den ol du. 
“Hay di ha nım lar ne du ru yor su nuz ku man da na gi de lim.” 
Za yıf su ra tı, çı kık şa kak ke mik le ri, tak ke si nin al tın dan fır-

la yan sa rı saç la rıy la ku dur muş gi biy di. Ma vi göz le ri kin sa çı yor-
du. Kürk lü ha nım la ra bak tık. On la rın göz le rin de de nef ret var dı. 
Ko ri dor da ho mur dan ma lar baş la mış tı. Üze ri mi ze yü rü yen ka la-
ba lık, döv mek le ye ti nir miy di aca ba? Yum ruk la rı nı sal lı yor du 
ki mi si. Far kın da ol ma dan aya ğa kalk tık ve ge ri ge ri çe kil dik. 
Kor ku yor duk. Bi zi öl dür se ler, Os man lı hü kü me ti mi ara yıp so ra-
cak tı. Me rak edip sor sa ne ya nıt alır dı? Si bir ya’ya gi der ken yol da 
do na rak öl dü ler, ya da kurt lar ye di gi bi ler den bir ya nıt gön de ri-
lir di. Os man lı hü kü me ti bi zi anım sar da so rar sa eğer. Has ta ne de-
ki yı ğın lar bir den bi re genç pa pa zın bo yun du ru ğu na gir miş ti. O 
ne der se ya pa cak lar dı. Ölüm bi çi mi mi zi pa paz sap ta ya cak tı. Bir-
den bir ses du yul du. Yir mi beş yaş la rın da bir ka dın dı ba ğı ran. Bir 
sı ra nın üze ri ne çık mış biz le ri gös te re rek, 

“Du ru nuz” di yor du, “du ru nuz!”
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Bir kö şe ye bü zül müş tük. 

“Uy gar ulus lar sa vaş tut sak la rı için hak lar ta nı mış tır” 
di ye ba ğı rı yor du ka dın.”Bu hak la rın için de en önem li si on la rın 
ya şa ma hak la rı dır.”

Biz le re doğ ru eli ni uza ta rak ko nuş ma sı nı sür dür dü. Söz-
cük ler ağ zın dan te ker te ker dö kü lü yor du ve biz de onun ne 
söy le di ği ni an lı yor gi biy dik. 

“Gör mü yor mu su nuz, bi tik du rum da lar. Yok sul luk tan 
göz le ri nin al tı ka rar mış. Çek tik le ri acı san ki az mış gi bi, siz de 
on la rı bod ru ma at tır mak is ti yor su nuz. Ulus la ra ra sın da kar şı lık-
lı dav ra nış hak kı var dır. Eğer Rus tut sak la rı da on la rın ül ke sin-
de ay nı so nu ca uğ rar sa bu nun so rum lu su siz ler olur su nuz.”

Kin ve öf key le uza nan yum ruk lar ye re in di. Var nu, Moj-
nu söz le ri ni işit tik. Kin ve öç de ni zin de ki fır tı na yı kı sa ko nuş-
ma sıy la din di ren bu ka dı na as ker ce se lam ver dik. 

Aya ğa kal kan ve git me ye ha zır la nan ka dın lar yer le ri ne 
otur muş lar dı. Oda dan uzak la şan pa paz efen di bi ze dön dü: 

“Eğer ce na ze ge çer ken şap ka nı zı çı kart maz sa nız si zi par-
ça lat tı ra ca ğım.” 

“İs pa si vu” de dik ka dı na. Te şek kür ede riz. O da so ğuk ve 
cid di bir ta vır la “Ni çe vu” (bir şey de ğil) de di. 

Rus hal kı bir kuk la mıy dı? Ne re ye çe kil se o yö ne mi 
gi di yor du? Ki li se bir kâ bus gi bi bu hal kın üze ri ne çök müş tü. 
Biz on la rın gö zün de din siz dik ama, her kö şe ba şın da, yol ay rı-
mın da, ko nutla rın her kö şe sin de Tan rı di ye ki min ol du ğu be lir-
siz re sim le re ta pı nı yor lar dı. Yer, içer, ya tar ken hat ta he la ya 
gi der ken haç çı kar tı yor, du var la rı na ası lı re sim den âde ta izin 
alı yor lar dı. Bu re sim le rin hiç bi ri de bir bi ri ne ben ze mi yor du 
üs te lik. Rus lar bir bi rin den fark lı Tan rı la ra  ta pı nı yor du. 
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Has ta ne den ay rıl dı ğı mız za man av lu bom boş tu. Kim se-
ler kal ma mış tı. Her kes ila cı nı al mış, yat ma sı ge re ken ler de has-
ta ne de ko nuk edil miş ti. Ge ri ka lan lar kı zak la rı na bi ne rek kö yün 
yo lu nu tut muş tu. Ka sa ba bir ır mak kı yı sın day dı ve siv ri si nek-
ten kim se uyu ya ma dı ğı hal de, sıt ma ya ya ka lan mış kim se de 
gö rünmü yor du. Hep si de sağ lık lı in san lar dı. Her gün has ta ne ye 
ge lenle rin sa yı sı 100-200 ara sın day dı. Bun la rın bir bö lü mü has-
ta ne ye ya tı rı lı yor, öte ki ler ilaç la rı nı kö ye gö tü rü yor du. Bu nun 
için her ay pek önem siz bir üc ret öde me le ri ye ter liy di. 

O gün kır mı zı yüz lü jan dar ma ko mu ta nı, kal dı ğı mız oda-
yı de ne ti me gel di ve ar ka daş la rı top lu ca na maz kı lar ken gör dü. 
Da ha ön ce top lu ca iba det için ar ka daş lar, ki li se de yer ay rıl ma sı 
ri ca sın da bu lun muş lar dı. Bu nu anım sat tı lar ken di si ne. “Gas pa-
da” de di, “Pa pa zı kız dır mış sı nız. O din siz le ri ki li se de gör mek 
is te mi yo rum di yor. Ar tık ola nak sız.” Rus ya’da dev rim her hal de 
ki li se nin yü zün den or ta ya çık mış tır. Da ha son ra hep dü şün mü-
şüm dür, has ta ne de bi zi köy lü le re par ça lat tır mak is te yen pa paz, 
Bol şe vik dev ri min de aca ba han gi ta raf ta yer al dı di ye. Bel ki de 
Si bir ya’ya sü rül müş tür. 

Kı şın şid de ti git tik çe ar tı yor, art tık ça da Rus lar ka lın 
kürk le re bü rü nü yor lar dı. Biz tut sak lar sa, so ğuk tan dı şa rı çı ka-
mı yor duk. Vet lu ğa Ir ma ğı don du. Uzak tan, don muş ır mak üze-
rin de pa ten le ka yan la rı sey re di yo ruz. Genç kız la rın, de li kan la-
rın kay ma la rı çok gü zel gö rü nüm ler ser gi li yor. Al tı ye di ya şın-
da ki ço cuk lar bi le pa ten ler üze rin de ka yı yor lar. Çok tan be ri 
aşa ğı ya inip av lu da do laş ma mış tım. Oda da ken di mi çal gı ya 
ver miş tim. Bir an ol sun udu mu elim den bı rak mı yor dum. Ud 
çal ma yı çok da iler let miş tim. O gün sı kı ca gi yin dim. Av lu da 
20-30 san tim ka lın lı ğın da kar var dı. Bir aşa ğı, bir yu ka rı do la-
şır ken Ba buş ka, ya nı ma gel di, sağ elim den tut tu. Şim di bir lik te 
ge zi ni yo ruz. O dur ma dan an la tı yor. Her iki mi zin göz le ri kar 
üze rin de, hep ay nı ayak iz le ri mi ze bas ma ya ça lı şı yo ruz. Ba buş-

- 106 -



ka bir den du rup eli mi çek ti. “Ne var Ba buş ka”, de dim. Pen ce-
re yi gös ter di. Ba şı mı çe vi rip pen ce re ye bak tım. Ti na par ma ğı nı, 
teh dit eder gi bi sal lı yor du. Bu so ğuk ta dı şa rı çı kıp do la şan 
Ba buş ka’ya bu teh dit. Kü çük kı za dön düm: “Ha va so ğuk üşü-
ye cek sin, kar de şin sa na kı zı yor içe ri gir” de dim. “Ha yır üşü mü-
yo rum” de di. Ba şı mı kal dı rıp pen ce re ye ye ni den bak tım. Ti na, 
be ni işa ret edi yor du. Ba buş ka’ya de ğil ba nay dı öf ke si. Bir an 
dur dum. Par ma ğı nı sal lı ya rak bir şey ler söy lü yor du. Ni çin gel-
me di ği mi uğ ra ma dı ğı mı, so ru yor gi biy di. İki kez Rus ça ders 
al mak için ge le ce ği mi bo şu na söy le miş tim. Umut suz bir sev da-
ya düş mek ten kor ku yor dum. Şim di Ti na’nın ba kış la rı nın et ki si 
al tın da, boy nu bü kük hay ran onu sey re di yor dum. Ba kış la rım da 
acı var dı bel ki de. Ye ni öğ re nip çal dı ğım şar kı nın da et ki si 
al tın day dım. Tat lı bir sı cak lık vü cu du mu sar mış, Ti na’nın 
bü yü le yi ci ba kış la rı kal bi mi ke der le dol dur muş tu. Ar ka daş la rı-
mı Rus kız la rıy la aşk oyu nu na gir dik le ri için kı nar ken, şim di bu 
tat lı gir da ba ben yu var la nı yor dum. Ona ba kar ken ne re dey se 
ağ la ya cak gi biy dim. Ti na, sev gi ve aş ka su sa mış kal bim le 
oy na ma de mek is ti yordum. Bu sev gi iki mi zin de acı çek me mi-
zin ne de ni olan bir so nu ca sü rük le ye bi lir di bi zi. İki ay rı ulu sun, 
iki ay rı ge le ne ğin ve iki ay rı çev re nin in san la rıy dık. Ulu su mu 
ve yur du mu bı ra kıp bu ra da ka la maz dım. Ay nı öz ve ri yi de 
on dan is te ye mez dim. Bun la rı Ti na’ya söy le mek is ti yor dum.

Ba şı mı pen ce re den ayır dım ve ye re bak tım. Kü çük 
Ba buş ka bir da ha eli mi çek ti. Pen ce re ye bak ma mı işa ret et ti. 
Bak tım. O da acı do lu iri si yah göz le riy le ba na ba kı yor du. Ba şı-
mı ve da eder ce si ne ye re eğ dim. Bu nun la, sev gi min be ni ikin ci 
bir tut sak lı ğa it me si ne gü cü mün yet me ye ce ği ni an lat mış gi biy-
dim. Ba buşka’nın eli ni bı ra ka rak av lu dan ay rıl dım. Mer di ven-
le ri ağır ağır çı ka rak oda ya gel dim. O gü ne dek hiç bir kı zın 
pe şin den git miş de ğil dim. Ken di mi çir kin bu lu yor dum. Oy sa 
Ti na’nın pe şin de ko şan çok ya kı şık lı de li kan lı lar var dı. On la rı 
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bir ya na itip be nim gi bi bir tut sa ğa ne den il gi du yu yor du. 
Be nim le oy nu yor muy du aca ba? Onu gör dü ğüm za man bu kuş-
ku lar uçup gi di yor, bü yü le yi ci ba kış la rı nın et ki si al tın da kal bi-
min çar pın tı sı nı ye ni den du yu yor dum. 

Ne za man, udu eli me alıp mız ra bı tel le rin üze rin de do laş-
tır ma ya baş la sam, aşa ğı kat dan ge len tı kır tı la rı du yu yor, ama 
ar tık umur sa mı yor dum. Telg ra fın ses siz se da sız tı kır tı la rı ba na 
Ti na’nın uzak tan uza ğa sev gi si ni gön de ri yor du. Öte ki gu rup tan 
ba zı tut sak ar ka daş lar da ge li yor, çal dı ğım şar kı la rı din li yor lar-
dı. Bun lar dan bi ri nin se si de çok gü zel di. Şar kı nın söz le rin de 
ba na eş lik et me ye baş la mış tı. Mü zik öğ ret me ni tut sak yüz ba şı 
ba na ders ver mek ten vaz geç ti. Ba zen ge lir udu eli ne ala rak bir-
kaç şar kı okur, ya mız ra bı, ya da udun te lin den bi ri ni kı rar 
gi der di. Ba zen de ken di si gel mez gön der di ği tut sak er ile udu 
is te tir di. Her se fe rin de de bir te li ek sik ge li yor du udun. Bir gün 
her hal de udu da kı rıp gön de re cek ti. Ni çin ba na ders ver mek 
is te mi yor du. Yok sa üc ret öde me mi mi bek li yor du? Dü şün ce mi 
bir lik te mü zik ic ra et ti ği miz ar ka da şı ma aç tım. “Aca ba üc ret mi 
bek li yor? Pa ra öde me yi mi öner sem” de dim. “Doğ ru su nu söy-
le mek ge re kir se” de di ar ka da şım, “sen ar tık on dan da ha iyi 
ça lı yor sun”. Ger çek mi söy lü yor du aca ba. On dan da ha iyi mi 
çal ma ya baş la mış tım? Ar tık öte ki gar ni zon da ki ar ka daş lar da 
be ni ud çal mam için da vet edi yor lar dı. Ço ğu kez ül ke mi zin tür-
kü le ri ni ça lı yor, hep bir ağız dan söy lü yor duk. Tut sak lı ğı mı za 
bir can lı lık gel miş ti. 

Bir ak şa mü ze ri jan dar ma ko mu ta nı gel di, yok la ma yap-
tık dan son ra, 

 “Gas pa da” de di, “Siz le ri bu bi na dan çı ka rıp, kış la ya öte-
ki gu ru bun ya nı na gön de re ce ğiz. Şim di den ha zır la nın. Türk 
sa vaş tut sak la rı nın hep si ni bir ça tı alın da top la ya ca ğız. Kış la 
bi na sı bu amaç için en iyi si dir.”
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Bu söz ler le ir kil dik. Ne şe miz kaç mış, az ön ce ki mü zi ğin, 
kalp le ri miz de ki mut lu lu ğun ye ri ni, acı bir bu ruk luk  al mış tı. Bir 
ar ka da şı mız, 

“Ka pi tan” de di. “O bi na bu ka dar tut sa ğı ala maz. Siz ora-
da ha va sız lık tan biz le ri öl dür me yi mi dü şü nü yor su nuz?” 

Ara mız da ko nuş ma ya baş la dık. Ko mu tan, mağ rur, biz le-
re ba kı yor du. Ken di ne gü ve ni yor, te ker  te ker he pi mi ze söz 
ve ri yor du. Ken din ce de mok ra tik bir gös te ri ser gi le mek tey di. 
“Git me ye lim ar ka daş lar, git me ye lim. Ge re kir se da ha üst 
ma kam la ra ya za lım” di ye ko nu şu yor duk ara mız da. Tut sak 
su bay lar dan bi ri,

“Bu evin ki ra sı nı Rus hü kü me ti öde mek ten yok sun düş-
müş se, biz ara mız da pa ra top lar öde riz”, de di. 

“Kim den han gi ma kam dan emir al dı nız” , di ye sor du bir 
baş ka sı.

“Al dı ğı nız em ri bi ze gös te rin.”
Ko mu tan ya nıt ver di:
“Em ri gös ter mek zo run da de ği lim. Siz den em re ita at 

bek le rim”. 
Bir iki yüz ba şı dı şın da tut sak la rın hep si Türk çe ko nu şu-

yor du. “Bu he rif ya lan cı” di yor duk? “Böy le bir emir yok”. Git-
me ye lim. En yük sek ma ka ma baş vu ra lım telg raf çe ke lim. Yir-
mi ki şi lik  yer de yüz ki şi yi ya tır mak is ti yor lar di ye. Bun lar dı 
ko nu şu lan. He pi mi zi kış la içi ne bir ara ya ge ti rir se, ko mu ta nın 
bi zi sö mür me si ko lay la şa cak tı. Onun ya zı lı iz ni ol ma dan çar şı-
dan hiç bir şey sa tın ala mı yor duk. Ken di si ta cir gi bi ucu za alı-
yor, bi ze pa ha lı ya sa tı yor du. Kış la nın av lu sun da inek bes li yor 
ve ken di sü tü nü sat mak için, çar şı dan süt al ma mı zı da ya sak lı-
yor du.

“Ka pi tan” de dik. “si zin ama cı nı zı an lı yo ruz. Otuz ki şi nin 
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an cak sı ğa ca ğı ye re yüz tut sa ğı dol du ra rak, ya vaş ya vaş on la rı 
öl dü re cek si niz. Fa kat biz bu nu ka bul et me ye ce ğiz.”

“Git me niz zo run lu dur Gas pa da”, de di ve uzak laş tı. 
Er te si gün ve ge ce ara mız da hep bu ko nu tar tı şıl dı. Mos-

ko va’ya şu telg ra fı çek me ye ka rar ver dik. “Yir mi ki şi nin ka la-
bi le ce ği bir bi na ya, yüz Türk tut sak dol du rul mak is te ni yor. 
Ön len me si ni tut sak su bay lar adı na di li yo ruz”. Er te si gün jan-
dar ma ko mu ta nı gel di: 

“Mos ko va’ya telg raf çek me ni zin ge re ği yok” de di. 
“Ta şı na ca ğı nız bi na yı onar ta ca ğım.Gö re cek si niz iyi ola-

cak”
“Ke sin lik le ol maz” de dik. “İs te ği miz bu bi na dan öte ki 

bi naya git me mek. Mos ko va’ya telg raf çek me ye zo run lu yuz. 
Bundan dön me ye ce ğiz.” 

Ti na’nın an ne si ev sa hi bi ha nım, ko mu ta nın tut sak 
su bay lar sa ye sin de zen gin ol du ğu nu söy lü yor muş. Ka rı sı nın 
giy di ği kürk le ri kim se giy mi yor muş. Ön ce le ri bir ka put la yok-
la ma ya ge lir ken, şim di çok gös te riş li kürk gi yi ne rek ge li yor du. 
Ka rı sı nın ve kı zı nın gi yi mi de de ğiş miş ti. He pi mi zi bir bi na da 
top lar sa, bu ken di si için çok fay da lı ola cak tı. Bü tün tut sak la rın 
ar tık alış ve riş yap ma la rı ken di si nin im za sı nı ta şı yan bel ge ile 
onun te ke li al tı na gi re cek ti. Biz le ri bir ça tı alın da top la ma sı, 
yu ka rı dan ge len emir le de ğil, ken di dü şün ce si nin ürü nüy dü. 

Aç lık, yok sul luk ve ha va sız lık için de çok acı gün ler ge çi-
re ce ği mi zi bi li yor duk. Ço ğu mu zun öle ce ği ni tah min edi yor-
duk. 1916’ nın Ara lık ayın day dık. Mos ko va’dan ge len bir Rus 
ga ze te si eli mi ze geç miş ti. Al man la rın ba rış öner di ği ni ya zı yor-
du. Bu ha be ri se vinç le oku duk. Ka izer Wil helm’in ba rış se ver 
ol du ğu nu ar tık “iti laf” dev let le ri de ka bul eder ler di her hal de. 
Ka izer Wil helm öne rir se, ba rış olur du el bet. Bel ki bir aya ka dar 
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yur da dö ner dik. Kış la ya ta şın ma mı za ge rek de kal maz dı. Önü-
müz de ki gün ler de ga ze te ler ba rış gö rüş me le ri nin baş la dı ğın dan 
sö ze decek ti. Ba rış he ye ti Ber lin’de top la nır dı. Ha yır, bel ki 
Vi ya na’da...

En iyi si İs tan bul’da top lan ma sıy dı. Hem iyi yü rek li 
Ka izer Wilhelm ba rış öne rin ce, bu nun kar şı sı na han gi dev let 
çı ka bi lir di? En azın dan ha yır de me se ler bi le, ses siz ka lır lar dı.  
Ba rış gö rüşme le ri ne Tür ki ye’den Ta lat  Pa şa, ya da Ma li ye 
Ba ka nı Ca vit Bey ka tı lır dı. Tut sak ar ka daş lar la bun la rı tar tı şı-
yor duk. Ba rış gö rüş me le rin de, “Rus lar dan Kaf kas ya’yı is te me-
li yiz” di yen ler de var dı içi miz de. Kış la ya ta şı na ca ğı mı zı unut-
muş tuk ar tık. Ba rış söy len ti si kal bi mi ze öz gür lü ğün se rin ha va-
sı nı yay mış, fe rah la mış tık. Köy lü ler bu lun du ğu muz bi na nın 
önün den ge çer ken “Is ko pa mir bu dit” di yor lar dı. Bir haf ta yı 
mu lu luk için de ge çir dik. Yok la ma ya ge len jan dar ma ko mu ta nı-
na, san ki Rus ka muo yu nu bi ze yan sı ta bi lir miş gi bi sor duk:

“Al man lar ba rış için no ta  ver miş ler. Ya kın da ba rış olur 
mu?”

Ya nıt la dı: 
“Ka izer Wil helm tut sak olun ca ya ka dar sa vaş sü re cek-

tir.” 

İçi miz den gül dük. Ba rış gö rüş me le ri İs tan bul’da baş lar-
sa, her hal de Dol ma bah çe Sa ra yın da gö rüş me ler ya pı lır dı. 
Ha yır, Yıl dız Sa ra yı da ha uy gun dur, di yor du ki mi si. Ba rış 
gö rüş me le ri için İs tan bul’da sa ray seç mek te de güç lük çe ki yor-
duk. Ön ce Rus lar dan Kaf kas ya’yı ge ri is te me liy dik. Ka ra de niz 
bir Türk gö lü ol ma lıy dı. Bü tün ge mi le ri, ter sa ne ve fab ri ka lar 
bi ze tes lim edil me liy di. Evet çok doğ ru, çok doğ ru. Sı vas to pol 
kı yı sın da ne ka dar top ve tü fek fab ri ka sı  var sa bi zim ol ma lıy dı. 
Fır sat eli mi ze geç miş ken, Bal kan Sa va şın da yi tir di ği miz top-

- 111 -



rak la rı da ge ri alır dık. Bü tün bir haf ta mız bu tür tar tış ma lar la 
geç ti. Her ka fa dan bir ses çı kı yor, kim se kim se yi din le mi yor du. 
Ba rış ola sı lı ğı he pi mi zi çıl gı na çe vir miş ti. 

Bir haf ta son ra Mos ko va’dan ga ze te ler ge lin ce bü tün 
ha yal le ri miz yı kıl dı. Al man la rın ba rış no ta sı na kar şı ve ri len 
ya nı tın Türk çe ye çe vi ri si eli mi ze geç miş ti. Ga ze te ler, “Al man-
la rın ba rış öne ri si, on la rın güç süz lü ğü nü gös te ren bir bel ge dir” 
di ye ya zı yor du. “Al man ulu su nun mo ra li ni yük selt mek için 
baş vu rul muş bir yön tem dir. Sa vaş so nu na ka dar sü re cek tir.” 
Fran sız, İn gi liz ga ze te le ri de ay nı şe yi ya zı yor muş. Kim se 
ko nuş mu yor, oda da çıt çık mı yor du. Düş kı rık lı ğı nın iz le ri her 
tut sak su ba yın su ra tın da oku nu yor du. 

Isı sı fı rın al tın da 20 de re ce ye düş müş tü. So ğuk lar bü tün 
şid de tiy le sü rü yor du. Her kes ye ni den ken di içi ne ka pan mış, bir 
uğ raş bul muş tu. Ben de udu elim den bı rak mı yor dum. Bir öğ le 
vak ti ev sa hi bi ha nı ma uğ ra dım. Bel ki Ti na’yı gö rür düm. Ama 
ev de yok tu. Oda sı cak tı ve ka dın ma ki ne ba şın da sa bah giy si-
siy le di kiş di ki yor du. He men he men çıp lak gi biy di. Diz le ri ne 
ka dar uza nan kı sa bir kom bi ne zon var dı üze rin de. Bir iki adım 
uzak ta is kem le yi gös ter di. Otur dum. 

“Pa ruc cik” de di, Öte ki bi na ya gi de cek miş si niz? Bu çok 
kö tü. Siz le re alış mış tık. Özel lik le kız la rı mız si zin çal gı nın se si-
ni ara ya cak. Ne den li acı lı ses ler çı ka rı yor su nuz. Bi zi unut ma-
yın.” 

“Kuş ku suz ma dam, siz le ri her za man gör me ye ge li rim. 
Yap tı ğı nız iyi lik le ri hiç bir za man unu ta ma yız.”

Bu sı ra da ko ca sı gel miş, gü nay dın de dik ten ve ka rı sı na 
bir şey ler söy le dik ten son ra git miş ti. Ba buş ka ile Vic tor da 
av lu ya oy na ma ya çık tı lar. Oda da yal nız kal mış tık. Kı zıy la ara-
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mız da ki iliş ki den hiç söz et me di. Ayak la rı nı bir bi ri üs tü ne 
at mış, çıp lak ba cak la rı tü müy le or ta ya çık mış tı. Vü cu du nu 
ar ka ya yas la dı, el le ri ni saç la rı nın ara sın da bir leş ti re rek bay gın 
ba kış la rıy la be ni sey ret me ye baş la dı. 

“Ar ka daş la rı nız bu eve her gün ge li yor. Fa kat siz ne den 
sık gel mi yor su nuz?”

“Si zi ra hat sız et mek ten çe ki ni yo rum. “

El le ri ni uzat mış ba cak la rı nın üze rin de do laş tı ra rak, is tek 
do lu göz le ri ni göz le ri me dik miş bek li yor du. Kı mıl da ma dı ğı mı 
gö rün ce, 

“Üs teğ men” de di. İs kan bil oyun la rın dan han gi si ni bi li-
yor sun?” 

“İs kan bil oyu nu nu, an cak Rus ça bil di ğim ka dar bi li rim.”

Du ru mu nu de ğiş tir me den eli ni uza ta rak pen ce re nin kı yı-
sın da du ran is kan bil kâ ğıt la rı nı al dı ve ka rış tır ma ya baş la dı. 

“Pa ruc cik. Sen Rus la rı sev me din. Dil le ri ni de öğ ren mek 
is te miyor sun. İs te sey din Rus ça yı bir ay da öğ re nir din.”

“Rus la rın saf, te miz ve tok göz lü olan la rı nı se vi yo rum. 
Fa kat yö ne ti ci ler le pa paz lar dan tik si ni yo rum. Bun lar dan bi ri 
has ta ne de kar şı laş tı ğı mız pa paz , öte ki de Va yansky Na çal nik 
Ka pitan Ni ki fo rov.”

Du var da ası lı Mer yem Ana res mi ni gös te re rek ko nuş ma-
mı sür dür düm. 

“Bu, Tan rı ola maz” de dim. “Pek çok yer de Mer yem Ana 
res mi var. Hiç bi ri öte ki ne ben ze mi yor. Mer yem kaç ta ne? 
Pa paz la rı nız, ca hil mu jik le re her de di ği ni yap tı rı yor, bu re sim 
kar şı sın da say gıy la eğil me le ri ni sağ lı yor. Bu nu ba şa rır ken için-
den gü lü yor da ola bi lir. Bağ naz bir pa pa zın her is te ği ne bo yun 
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eğen, iyi ile kö tü yü ayırt ede me yen, tut sak su bay la ra ezi yet 
ede rek, çar şı dan ucu za al dı ğı nı on la ra pa ha lı ya sa tan bir Na çal-
nik ta ra fın dan yö ne til me ye ra zı olan bu in san la rın di li ni bil me-
sem ne çı kar.”

Bu söz le ri Rus ça na sıl söy le miş tim bil mi yo rum. Be ni 
din ler ken ev sa hi bi, “Lar nu, Ver nu, Ha ra şu” gi bi söz cük ler le 
ko nuş ma mı iz le di ği ni gö rü yor dum. Söy le dik le ri mi an la sın 
an la ma sın içim de ki ze hi ri dök müş tüm. Oyun dan ge ri dö nen 
ço cuk lar la ko ca sı da içe ri gi rin ce be ni sı kın tı dan kur tar mış 
ol du lar. Ve da ede rek ev den ay rıl dım. 

Ak şam yok la ma sı nı ge ne kır mı zı su rat lı ko mu tan yap tı. 
Yok la ma dan son ra, 

“Ar ka daş lar duy du ğu ma gö re be ni şi kâ yet et miş si niz” 
de di. “Ben den ya kı nır, be ni güç du ru ma so ka bi lir si niz. Ba na 
ce za ver di re bi lir si niz. Fa kat bu doğ ru ol maz. O bi na ya yal nız 
siz de ğil, al bay ve bin ba şı lar da ta şı na cak tır. O bi na da bu ra dan 
da ha ra hat ede cek si niz. Ve li ki Gas pa da (bü yük efen di ler) lüt fen 
güç du rum da bı rak ma yı nız be ni.” 

Âde ta yal va rı yor, he pi mi ze ay rı ay rı ba ka rak olur de me-
mi zi bek li yor du. Bir yüz ba şı  tut sak, “Bir bu çuk ay dır o bi na yı 
onar ma ya ça lı şı yor lar. Bu ka sa ba da ne ka dar ka la ca ğı mız da 
bel li de ğil. Ma dem ri ca edi yor bu inek he rif le bo zuş ma ya lım. 
Ka ba da yı lık biz de kal sın”. Pe ki yi öy le ol sun, de dik. “Ama bir 
ko şul la kış la nın ha ma mın da yı kan ma mı za izin ve ri le cek”. 

Söz le ri miz ken di si ne çev ril di. Ara lık ayı nın son gü nüy-
dü. O gün her kes, eş ya sı nı ha zır la dı. Doğ ru ca kış la ha ma mı na 
gi dil di. El bi se ve ça ma şır la rı mı zı asa cak bir ara lık tan içe ri ye, 
yı kan ma ye ri ne gi ri li yor du. Ha mam, bi zim Tür ki ye’de alı şık 
ol du ğu muz ha mam la ra hiç ben ze mi yor du. Yı kan ma ye rin de iki 
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bü yük böl me var dı. Sağ ta raf ta ki böl me de al tın da ateş ya nan 
bü yük bir ka zan gö rü lü yor du.Tür ki ye’de ta hin hel va sı ya pı lan 
ka zan lar ka dar bü yük tü. Bu nun ya nın da bi zim ek mek çi fı rın la-
rı nı an dı ran, ama da ha kü çük bir fı rın var dı. İçi taş dö şe liy di ve 
taş lar fı rı nın  al tın da ki ocak ta ya nan odun la kız gın ha le ge ti ri li-
yor du. Bi ri boş, iki fı çı du ru yor du içer de. Fı çı lar dan bi rin de 
sı cak su var dı. Öte ki fı çı ya da ku yu dan su çe kip dol dur mak 
ge re ki yor du. Ha va çok so ğuk tu. Buz gi bi so ğuk ha mam da na sıl 
yı ka na ca ğı mı zı dü şü nü yor duk. Bir mu jik içe ri gir di. Elin de ki 
uzun sap lı tas la fı rı nın için de ki kız gın taş la ra su serp me ye baş-
la dı. 

Kız gın taş lar üze ri ne ser pi len su bir an da bu har la şa rak 
fı rı nın ağ zın dan dı şa rı çı kı yor, ha ma mın içi ne ya yı lı yor du. Bir 
kö şe de du ran ağaç bak raç lar kul la nı lı yor du ka zan dan sı cak su 
alıp so ğuk su ile ka rış tı ra rak uy gun ısı da ki suy la yı ka na bil mek 
için. Bir bi ri nin üs tü ne kon muş ke re vet ler var dı. Da ha ılık ya da 
da ha sı cak yer de yı kan mak is te yen, is te di ği yük sek lik te ki ke re-
ve tin üs tü ne çı kı yor, ora da yı ka nı yor du. Yu ka rı kat lar da ha 
sı cak ol du ğu için ben ze min tah ta la rı üze rin de yı kan ma yı ter cih 
et tim. Alt kat da yı kan ma nın sa kın ca lı ol du ğu nu son ra dan 
öğ ren dim. Ha mam dan çı kın ca bay gın lık ge çir dim. Kar bon 
ga zıy la ze hir len miş tim. Üze ri ne su ser pi len kız gın taş lar ay nı 
za man da kar bon ga zı da ya yı yor ol ma lıy dı. 

Yı kan dık tan son ra ge ri dön dük ve eş ya la rı mı zı top la ya-
rak bi na nın av lu sun da bi rik tik. Tem mu zun ilk gü nün den Ara lık 
ayı nın otu zun cu gü nü ne ka dar tam beş ay kal mış tık bu ev de. 
Ge rek sin me le ri mi zi çar şı dan sağ la mak ta bi ze bü yük yar dı mı 
do ku nan ev sa hi bi ne ve kü çük Ba buş ka’ya gö nül den bağ lan-
mış tık. Par ma ğı mı bı çak la kes ti ğim za man Vic tor’un eve ko şup 
an ne siy le bir lik te gel me si ni unu ta maz dım. 
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Av lu da ko mu ta nı bek li yor duk. Bi zi alıp kış la ya gö tü re-
cek ti. Ti na pen ce re den ba na ba kı yor. Ne den bu den li ıs rar la 
ba kı yor du? Ne söy le mek is ti yor du aca ba. Ne öne mi var. “Sa tıl-
mış Ge dik” kö yün de ki gi bi bir ya şam be ki yor du bi zi. Gö zü mün 
önü ne has ta ne de ki Pa paz gel di. Kin do lu ma vi göz le ri ni gö rür 
gi bi ol dum. Ba şım ağ rı yor du. Ayak ta du ra cak gü cüm de yok. 
Du va ra yas la nı yo rum. Kal bim çar pı yor du. Ha va ka pa lıy dı, 
don du ru cu bir so ğuk var dı. Ti na’nın ca mın ge ri sin den gön der-
di ği gü lü cük ler ve işa ret ler be ni il gi len dir mi yor du ar tık. Göz le-
ri miz son bir kez kar şı laş tı. Omuz silk tim ve ba şı mı öte ta ra fa 
çe vir dim. Bu öy kü yü bu bi na da bı ra ka rak git mek is ti yor dum. 
Bir an ön ce bu ra dan kaç mak dört yüz met re uzak ta ki kış la ya 
ulaş ma is te ği duy dum. 
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Bö lüm III.

Ta şın dı ğı mız kış la da tut sak 62 su bay ve 15 er var dı. Bi zi, 
beş al tı ar ka da şı ta van ara sı na ufak bir oda ya yer leş tir di ler. Bu 
da ra cık oda da ka la cak tık. Bi na da kı mıl da ya cak yer yok tu. 
Av lu su çok dar dı. Vol ta atıp yü rü mek bi le ola nak sız dı. Tah ta 
per de ile çev ri liy di. Ah şap köh ne bir bi nay dı. 

Tam kar şı da bir Rus al ba yı nın evin de iki oda ya da al tı 
bin ba şı ile bir yar ba yı yer leş tir miş ler di. Ak şam yok la ma için 
ge len ko mu ta na ça tı ka tın da ki da ra cık oda yı gös ter dik: 

“Biz tut sak la ra gö re uy gun bir yer de ğil bu ra sı. Ra hat 
ede ce ği mi zi söy le di ği niz yer mi bu ra sı?”

Yal va rır ca sı na ko nu şan adam git miş, ye ri ne ge ne es ki 
aza met li ki şi gel miş ti, ka ba ve sert bi çim de,

“Ne ya pa lım” de di. “Al man tut sak lar ca nı mı zı çok yak tı. 
Şim di lik böy le ha re ket ede ce ğiz. Son ra da Mos ko va’dan ge len 
ya zı lı em ri oku du:

“Tut sak la ra bir be yaz, bir si yah iki fund (1 fund 325 
gram) ek mek, ay da bir fund şe ker ve üç gün de bir kez et.”

Jan dar ma ko mu ta nı bun la rı söy le di ve git ti. Dok san ki şi-
yi aşan tut sak sa yı sıy la kış la da adım ata cak yer kal ma mış tı. Pek 
ço ğu muz ye mek le ri mi zi ya ta ğı mı zın üs tün de yi yor duk. Biz den 
ön ce kış la da bu lu nan lar, tut sak bir yüz ba şı ta ra fın dan yö ne ti li-
yor muş. Şim di yaş lı bir yar bay yö ne te cek biz le ri. Ama “Ben 
yaş lı yım si zi yö ne te mem” de di. Ye ri ne genç bir bin ba şı yı 
gö rev len dir di. Öte ki bin ba şı lar, ki mi yüz ba şı lar bu na kar şı çık-
tı lar. “Na sıl olur da ha kı dem li bin ba şı var ken gar ni zon ne den 
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onun buy ru ğu na gir sin” de di ler. Za ten kar ma şık bir ya pı mız 
var dı. Ara mız da ki çe liş ki ler tü müy le su yü zü ne çık mış tı. Biz le-
ri bir uğ raş, bir dü şün çev re sin de top la yıp yön len di re cek li der 
de yok tu içi miz de. Bi zi yön len di re cek bi ri çık sa, çe şit li et nik 
gu rup lar ki şi yi kü çüm sü yor, ala ya alı yor du. Bir boş luk, dü zen-
si zik için dey dik. Kim se nin kim se ye say gı sı da yok tu. “Sa tıl mış 
Ge dik” kö yü nü ye ni den ya şa ma ya baş la mış tık san ki. Önem siz 
bir mü zik eğ len ce si ne bi le kar şı çı kan lar olu yor du. Bun lar, ara-
mız da ki Arap su bay lar dı. “Çal gı şer’an ha ram dır”  di yor lar dı. 
Çal gı ça lın ma sı na kar şı çı kan lar dan bi ri de, İs tan bul’da soy lu 
bir ai le nin kı zıy la ev len miş bir yüz ba şıy dı. Ama bir yıl ev li lik-
ten son ra ül ke si ne ge ri dön dü ğün de ka rı sı nı bı rak mış tı. Bir 
er kek ço cuk do ğur du ğu nu ve gel me si ni ya zan ka rı sı na, “Âşık 
ola na Bağ dat uzak de ğil, be ni se ven ya nı ma ge lir” di ye ya nıt 
gön der miş. Bu ev li li ğin ger çek leş me si ne ara cı olan üs teğ men 
ya kı nı yor du: “Bi ça re ka dın ile yav ru su nun acık lı ve yok sul 
du rum la rı nı anım sa dık ça acı du yu yo rum. Son ra dan öğ ren dik ki 
Bağ dat’ta ev li imiş ve beş ço cu ğu var mış”. Çal gı nın din ce 
ha ram ol du ğu nu söy le yen bu ki şi, ka rı sı nı ye ni do ğan ço cu ğu 
ile İs tan bul’da aç ve yok sul bı rak ma yı içi ne sin di re bi li yor du. 

Ocak ayı nın son haf ta sın da kı şın en şid det li dö ne mi ni 
ya şa ma ya baş la dık. Isı sı fı rın al tın da 30 san tig rad de re ce ye 
in miş ti. Sa at ku le si ne ve res mi bi na la ra kır mı zı bay rak asıl dı. 
So ka ğa kim se çık maz ol du. Çar şı ve pa zar yer le ri in san sız kal-
dı. Bü tün cam lar ka lın buz ör tü süy le kap lan mış tı. Ki mi miz 
ka pu tu na sa rıl mış, ki mi miz ba şı na bez do la yıp ağ zı nı bur nu nu 
ört müş, ya ta ğı na uzan mış tı. He la, kış la nın dı şın da, en uzak 
nok ta sın da, bir ku lü be için dey di. Ora ya ka dar git me ola na ğı da 
kal ma mış tı. Rus lar kürk gi yin di ği ve ku lak la rı nı ör ten tüy lü 
kal pak la rı ol du ğu hal de dı şa rı çık mı yor du. 

Oca ğın so nu na doğ ru Rus ga ze te le rin den Ta lat Pa şa nın 
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Sad ra zam ol du ğu nu öğ ren dik. “Sa kın ca lı ha yal” baş lı ğı al tın da 
bir de ma ka le ya yım lan mış tı. “Al man ya ye ni den sa va şa ha zır-
la nı yor. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ya da ba rış ol sun. Ama kim se 
ba rı şı ağ zı na al mı yor” di ye ya zı yor du ma ka le ve şöy le de vam 
edi yor du:” Düş kı rık lı ğı na uğ ra mak tan kor ku yo ruz. Fi yat lar 
git tik çe ar tı yor. Çay, şe ker, si yah ek mek de kal ma dı. Be yaz 
ek me ğin ta dı nı ise unut tuk”

Aç lık tan öle cek gi biy dik. Şu ba tın ilk haf ta sın da ye ni bir 
so ğuk dal ga sı he pi mi zi oda la ra tut sak et ti. Sa at ku le si ne ge ne 
kır mı zı bay rak asıl dı. Isı sı fı rın al tın da 37 san tig ra da in di. Kent 
de rin bir ses siz li ğe gö mül dü ye ni den. So ba lar da bol odun yan-
dı ğı hal de ge ne de üşü yor duk. Bec gu ri de ni len bu so ba lar o 
den li be ce riy le ya pıl mış tı ki, için de odun yan dı ğı za man üç oda 
bir den ısı nı yor du. Ta va na ya kın bir de li ğe ay rı ca bir bo ru ile 
bağ lıy dı. So ba odun la ol du ru lup yan ma ya baş la dı ğı za man bu 
de lik ka pa tı lır, odun tü müy le kor ha li ne gel di ği za man açı lır ve 
sı cak ha va oda la rın du var la rı ara sın da ki boş luk lar dan do la şır dı. 
Sı cak lık ba zen o den li faz la olu yor du ki, ken di mi zi dı şa rı atı-
yor duk. So ba nın için de odun lar ya nar ken, ba ca de li ği ni açı yor-
lar dı. Ama şim di bu so ba lar bi le so ğu ğu ön le ye mi yor du. 

Tut sak ar ka daş la rı mız dan Ga ni, so ğu ğa da ya na ma ya rak 
has ta lan dı. Ya şa ma sın dan umu du kes ti ler. Has ta ne ye gö tü rül dü. 
Aç lık tan öle cek gi biy dik. Gar ni zon da et di ye ve ri len, kar al tın-
da sak la dık la rı kurt lan mış öküz ve man da ka fa la rıy dı. Su da 
haş la ya rak yi yor duk. Ko ku sun dan miğ de miz bu la nı yor, ku su-
yor duk. Ek mek mik ta rı nı da gün de 170 gra ma in dir di ler. Yaz 
mev si min de in ce in ce doğ ra na rak küp le re ba sı lan ve kı şın kon-
ser ve ni ye ti ne kul la nı lan la ha na yap ra ğıy la çor ba pi şi ri yor duk. 
Çor ba öy le si ne kö tü ko ku yor du ki, onu da içe mez ol muş tuk. 
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GA Nİ’NİN ÖLÜ MÜ

Tut sak ar ka da şı mız Ga ni Efen di, şu ba tın baş la rın da has-
ta ne de öl dü. Onun ölü mü he pi mi zi de rin bir acı ya boğ du. Gar-
ni zon da ölüm ses siz li ği var dı. Kim se ko nuş mak is te mi yor du. 
Rus ko mu tan, ce na ze tö re ni ne ka tı la ca ğı nı söy le di. Ki li se bah-
çe si nin bir ke na rın da 25 rub le ye me zar kaz dır dık. Ora ya gö mü-
le cek ti. An cak ara mız da çı kan tar tış ma lar çok can sı kı cı ol du. 
Ki mi le ri şöy le söy lü yor du: “Rus la ra ce na ze mi zi na sıl ta şı dı ğı-
mı zı gös te re lim. Onu me za ra gö tü rür ken en ön de se si gü zel 
ha fız lar ila hi oku ya rak yü rü sün”. Ki mi le ri de “Ce na ze yi tek bir 
ge ti re rek gö tü re lim” di yor du. Her ka fa dan bir ses çı kı yor du. 
Ha yır en doğ ru su zik re de rek ce na ze yi ta şı ya lım di yen de var dı. 
İs tan bul’da Hı rıs ti yan ce na ze si ta şı nır ken, ba zı pa paz la rın ve 
sır ma iş le me li giy si ler için de ço cuk la rın el le rin de mum lar la dua 
oku duk la rı na ta nık ol muş tum. Bu tür bir yön te min şim di Rus-
ya’da hem de gös te riş ol sun di ye uy gu lan ma sı na akıl er di re mi-
yor dum. Bu nu söy le sem din le yen de ol maz dı. Uzun tar tış ma lar 
so nu cun da ölen su bay ar ka da şı mı zın me za ra ses siz ce gö tü rül-
me si ne ka rar ve ril di. Ce na ze nin me za ra ka dar ta şın ma sı na iki 
man ga Rus as ke ri ile ko mu tan da ka tıl dı. Ye ni ta şın dı ğı mız kış-
la da bu, ilk kur ba nı mız dı. 

Teğ men Ga ni’nin ölü mün den son ra gar ni zon da ye ni bir 
uğ raş bi çi mi or ta ya çık tı. Bir kaç tut sak ufak bir oda da top la na-
rak, zik ret me ye, Al la hın adı nı ana rak tes pih çek me ye baş la dı-
lar. Dü zen li bi çim de da ima yat sı va kit baş la yıp bir kaç sa at 
sü ren bu ayin, bü tün oda lar dan hat ta so kak tan bi le işi ti li yor du. 
On beş gün ka dar sü ren bu ayin bir den bi re dur du ve kış la yı 
ye ni den bir ses siz lik kap la dı. Ayi ne ka tı lan bir ar ka da şı mı zın 
dav ra nış la rı be lir gin bi çim de de ğiş miş ti. Bü tün pa ra sı nı, üs tün-
de ki giy si le ri çı ka rıp he la ya at tı. Ko ğu şun or ta sı na ka dar ge li-
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yor, yük sek ses le uzun bir söy le ve baş lı yor du. Ba zen bir ölü 
gi bi ses siz, ba zen de taş kın ve sal dır gan dı. Ta nın maz ha le gel-
miş ti. Bir gün be ni ya nı na ça ğır dı. Ud ile mev le vi peş re vi çal-
ma mı söy le di, çal ma ya baş la dım. Bir den ya tak tan fır la dı ve 
“Ya! Hey!” di ye ba ğı ra rak ço cuk gi bi ağ la ma ya baş la dı. Eli mi 
ut muş öp mek is ti yor du. Onu böy le gör me ye alı şık de ği lim. 
Oy sa ne den li şa ka cıy dı. He pi mi zin dost lu ğu nu ka zan mış tı. 
Öz gür dü şün ce li, açık sözlüy dü. Giy si le ri ni, pa ra la rı nı he la ya 
at tı ğı gün den son ra onu iz le me ye baş la dık. Bu işi nö bet le ya pı-
yor duk. Nö bet sı ra sı her gün bi ri miz dey di. 

Ba zen ko ğu şun için de bir kö şe ye sak la nıp göz le ri ni 
ka pa ya rak, “Be ni gö rü yor mu sun” di ye ba ğı rı yor du. “Göz le ri-
mi ka pa dım be ni gö re mez si niz” . Sağ eli ni bir kaç kez al nı na 
doğ ru sal lı yor “püf, püf” di ye çev re si ne üf lü yor ve bir baş ka 
kö şe ye ka ça rak, “iş te be ni bu ra da gör mü yor lar” di ye ye ni den 
ba ğı rı yor du. Bir gün bü tün giy si le ri ni üze rin den çı ka rıp at tı. 
“Be ni gö rü yor mu su nuz” di ye sor du. Çev re sin de ki ler “Ayıp 
de ğil mi, utan mı yor mu sun” di ye ba ğır dı lar. Söy le nen le ri duy-
mu yor, sa de ce, “Göz le rim ka pa lı, be ni gö re mez si niz” di ye 
ba ğı rı yor du. Şu ba tın son la rı na doğ ru den ge siz li ği iyi ce art tı ve 
gör dük le ri ne sal dır ma ya baş la dı. Eli ne ge çe ni atıp kı rı yor du. 
Ken di si ni ur gan la kar yo la ya bağ la mak zo run da kal dık. 

Sa kin leş ti ği za man dı şa rı çı kıp gez mek is ti yor du. Bir 
Rus as ke ri ne de sal dır dı ğı için, bi na dan dı şa rı çık ma sı ya sak-
lan mış tı. Yok la ma yap ma ya ge len jan dar ma ko mu ta nı na ağ lar 
gi bi yal var dı:

“Be ni bı ra kın ge ze yim. Kim se ye za ra rım do kun maz.” 
Ko mu tan duy gu suz ca ya nıt ver di:
“Gu layt ne li za” (gez mek ya sak)
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Ar ka sı na bak ma dan uzak laş tı. He pi miz üzül müş tük. 

Ba ğır ma sı na, sal dır ma sı na da yan ma gü cü müz kal ma yın-
ca jan dar ma ko mu ta nı na baş vu ra rak, ken di si nin kış la bi na sı nın 
ku le sin de ki boş bir oda ya ka pa tıl ma sı nı öner dik. Her gün bi ri-
miz ku le oda sı nın ka pı sın da nö bet tu tu yor duk. Ka pı da ufak bir 
de lik var dı. Bu ra dan dı şa rı ya ses le ne rek si ga ra is ti yor du. Onun 
bu is te ği ni ye ri ne ge ti ri yor duk. Ama bir gün ufak de lik ten 
du man çık ma ya baş la dı. İn ce ot ya ta ğı si ga ray la yak mak ve 
yan gın çı kar mak is ter ken ka pı yı açıp içe ri gir dik. Ya nan ya ta ğı 
sön dür me mi ze kar şı koy du. Ka lın bir ur gan la ken di si ni bağ la-
mak zo run da kal dık. O gün den son ra da kim se si ga ra ver me di. 
Ge ce le ri çığ lık ses le rin den uyu ya mı yor duk. Ni ha yet ni san 
ba şın da Mos ko va tı mar ha ne si ne gön de ril me si ne ka ra ve ril di. 
El le ri ön den bağ lı ola rak Va pur is ke le si ne doğ ru me rak lı bir 
ka la ba lı ğın ara sın dan gö tü rü lür ken, bir den bi re dur du. Yük sek 
ses le ba ğır ma ya baş la dı:

“En ver Pa şa do loy. En ver pa şa kah rol sun!”
Bi ze dön dü, Türk çe, 
“En ver Pa şa ana nı zı bel le ye cek,” de di. 
Pa zar ye ri ne gel miş tik. Halk me rak lı göz ler le ba kı yor du. 

Ne söy le di ği ni an la ma ya ça lı şı yor lar dı. 
“Ke rensky oçen ha ra şu ce va lek” (Ke rensky çok iyi bir 

in san) di ye ba ğır dı on la ra. 
Ge ri si ni Türk çe sür dür dü:
“Onun da ana sı nı ben bel le ye ce ğim.” 
Yo lu na de vam et ti. Ge mi ye bin me den ön ce is ke le de dur-

du. Bizle ri gör dü. He pi mi zin eli ni ay rı ay rı sık tı, sa rıl dı ve 
ve da laş tı. Zikr ve tes pih çe ken üs teğ me nin eli ni sık ma dı. Son ra 
piş man ol muş gi bi ge ri ye dön dü ve ya nı na ça ğır dı. Onun la da 
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ve da laş tı. Son ra dan an la tı lan la ra gö re ge mi de yük sek bir ye re 
çık mış, 

“Ben Müs lü ma nım. Gök ten in dim. Bun dan son ra İsa’ya 
de ğil ba na haç çı ka ra cak sı nız” di ye ba ğır mış. 

Rus as ker le ri ken di si ni ora dan in dir miş ler. 

KE RENSKY DEV Rİ Mİ
O gün köy lü ler, el le rin de ar mo ni ka ve ba la lay ka la rıy la 

Var navi ne bir sel gi bi akıp gel di ler. Yüz ler ce si kı zak lar üs tün de 
bü tün ka sa ba yı do la şı yor du. Ma vi li, ye şil li, kır mı zı lı ulu sal giy-
si leriy le Var na vin ka sa ba sı nı gü zel leş tir di ler. Çev re si bir ki lo-
met re den da ha uzun olan da ire sel bir yol da sa bah tan akşa ma 
ka dar kı zak la ya rış tı lar. Biz sey ret mek ten usan dık, on lar ya rış-
mak tan usan ma dı. Her so kak ta sa ğı na so lu na gü zel iki kız alan 
de li kan lı lar, el le rin de ar mo ni ka, şar kı söy le ye rek dans edi yor-
du. Bi ri nin şar kı sı şöy ley di ve gü zel se si bü tün Var na vin de yan-
kı la nı yor du:

U men ya est den gi
Ya mo gu teb ya ku pit
“Ben de çok pa ra var. Se ni sa tın ala yım” di yor du şar kı. 

Gü zel bir se si var dı de li kan lı nın.. Coş ku ve acı do luy du. Var na-
vin ka sa ba sın da tit re şi yor du. 

Şu bat, ge ri de aç lık ve yok sul luk bı ra ka rak git miş ye ri ne 
Mart gel miş ti. Ama ha va lar ge ne de so ğuk tu. Mar tın so nu na 
doğ ru da kıt lık baş la dı. Be yaz ek mek tü müy le or ta dan kalk tı. 
Süt, bit ki sel yağ, ay çi çe ği ya ğı fi yat la rı o den li art tı ki, sa tın 
alın ma sı ola nak sız laş tı. Bir çu val 16.5 ki lo unun fi ya tı 20 Rub-
le ye çık tı. Mos ko va’dan ge len ga ze te ler hü kü me tin düş tü ğü nü 
ya zı yor du. Mil let Mec li si (Du ma) nın açıl dı ğı nı öğ ren dik. 
Ça rın kaç tı ğı ve ye ri nin bel li ol ma dı ğı, ba zı ba kan la rın öl dü rül-
dü ğü ha be ri ku lak tan ku la ğa do la şı yor du.  
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Mar tın or ta la rı na doğ ru, Bağ dat’ın İn gi liz le rin eli ne geç-
ti ği ni yaz dı ga ze te ler. Arap kö ken li tut sak su bay lar bu ha be re 
de li ce se vin di ler. Ken di le ri ne öz gür lük mü ve re cek ti İn gi liz ler? 
Ne umu yor lar dı? Rus ko mu ta nı ge le rek ken di le ri ne “İn gi liz 
or du su na ka tı lır lar sa, tut sak lık la rı nın kal ka ca ğı nı” söy le di. 
Öz gür ola cak lar dı. İlk an da ha be rin şaş kın lı ğı ile ne evet, ne 
ha yır de di ler. Ama bir ye re top la nıp gün le ce ken di ara la rın da 
ko nuş tu lar. 

Ül ke de bir çal kan tı var dı. İç yü zü nü  biz de bil mi yor duk. 
Bir gün köy lü ler sa bah er ken den ka sa ba ya gel di ler, Sol kol la rı 
üze rin de “TM” harf le ri ya zı lı bant lar var dı. Ki li se nin çan la rı 
ça lı yor, halk so kak lar da çıl gın ca ko şu yor du. O gün öğ le den 
son ra bü yük bir ka la ba lık, kal dı ğı mız kış la nın önü ne ka dar gel-
di. Jan dar ma ko mu ta nı da ya nı na yir mi ka dar as ker al mış, kız 
li se si ne doğ ru iler li yor du. Biz tut sak lar me rak ve kuş kuy la 
on la ra ba kı yor duk. Hal kın ta şı dı ğı bay rak lar üze rin de Rus ça iri 
harf ler le “Mer ha ba Cum hu ri yet” ya zı lıy dı. Hoş gel din Cum hu-
ri yet! Bu söz cük ler ya zı lıy dı fla ma lar da. Ye ni den bir bay ram 
ha va sı ya şı yor du Var na vin. Na sıl Cum hu ri yet is te ye bi lir bu 
in san lar di ye dü şü nü yor duk. Va ro lu şun dan be ri des po tizm 
(mu la ki yet) ile yuğ rul muş bir ulus cum hu ri yet gi bi yük sek bir 
yö ne tim bi çi mi ni na sıl kav ra ya bi lir di? Meş ru ti yet aşa ma sı nı 
ya şa ma dan cum hu ri ye te na sıl ge çe bi lir ler? Biz tut sak su bay lar  
böy le dü şü nü yor ara mız da tar tı şı yor duk.

Ke rensky adın da bi ri, ada let ba ka nı da ha son ra da baş ba-
kan ol muş di ye duy duk. Çar Ni ko la’nın çe kil di ği ni ar tık ga ze-
te ler de ya zı yor du. Ku lak tan ku la ğa Rus or du la nın kö tü du rum-
da ol du ğu ha be ri ya yı lı yor du. Gu rup lar ha lin de as ker ler cep he-
den ka çı yor muş. Eli mi ze ge çen bir Mos ko va ga ze te sin de, or du 
ko mu tan lı ğı nın bir bil di ri si ni oku duk:

- 124 -



 “Rus ya öz gür lü ğü nü ka zan dı fa kat kuş ku ve ir ti ca (ge ri-
ci lik) öz gür lü ğün düş ma nı dır. Or du yu gü ven siz li ğe ve di sip-
linsiz li ğe sü rük le ye rek ül ke de ayak lan ma çı kar mak ve dev ri len 
Tah tı kur tar mak is te yen ler var dır. Zor kul lan ma yı ge rektir me-
den, kı ta la rın dan ay rı la rak köy le ri ne gi den le rin ge ri dön me le ri 
ve ya sa la ra uy ma la rı ge re kir. Su bay la rın bu nu erle re bil dir me-
si..”

Bir gün Jan dar ma ko mu ta nı he pi mi zi bü yük oda ya top la-
dı, hi za ya diz di ve şun la rı söy le di. Hırs lıy dı. Çün kü bir tut sak 
su bay ar ka da şı mız, tut sak Türk eri ni döv müş tü:

“Ben bu gü ne ka dar siz le re iyi dav ran dım” de di. “Fa kat 
bu nu siz kö tü ye kul lan dı nız. Ken di er le ri ni zi döv dü nüz. Bir 
Rus ça vu şu nun üze ri ne yü rü dü nüz. Bu ra da Rus ya sa la rı var dır. 
Baş ka bir ya sa yok tur. Er le re bir şey söy le me hak kı nı siz den 
alı yo rum. Bir ya kın ma nız olur sa ba na bil di rir si niz. Ge re ke ni 
ben ya pa rım. Türk or du sun da di sip lin ol ma dı ğı nı bu olay lar 
ka nıt lı yor.”

Tut sak Türk eri ni dö ven su bay su çu ol ma dı ğı nı söy le ye-
rek gü ya ken di si ni sa vun du. Hap se dil me me si ni ri ca et ti. Rus 
ko mu ta nı da onu af fet ti. Bu ola ya he pi miz üzül dük. Rus ça vu-
şu nun üze ri ne yü rü mek, ken di as ke ri mi zi döv mek taş kın lık tı. 
Bü yük bir ulu sun su ba yı ola rak onu ru mu zu ko ru mak he pi mi zin 
gö re viy di, ama içi miz den ba zı la rı bu nu unu tu yor du. Tut sak lı ğın 
acı sı nı ken di iç dün ya sı na da la rak ya da ça lı şa rak unut mak is te-
yen ler üzün tü du yu yor du. Tam bir keş me keş için dey dik. Kim se 
kim se yi din le mi yor du. “Bu ra da sen de tut sak sın, ben de tut sa-
ğım. Ka rış ma ya yet ki li de ğil sin” gi bi söz le ri çok sık işi tir 
ol duk. Tut sak lı ğın bi rin ci yı lı do lar ken, ya rın ne ola ca ğı mı zı 
bi le me mek, ül ke de ki si ya sal kar ga şa, kuş ku la rı mı zın art ma sı na 
ne den olu yor du. Te dir gin lik, he pi mi zi et ki si al tı na al mış tı. 
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Giy si le ri es ki yin ce ye ni si ni yap tır ma nın ola nak sız lı ğı nı 
gö ren ki mi ar ka daş lar, ken di le ri ne ge ce lik en ta ri si dik ti rip 
onun la do laş ma ya baş la dı lar. Böy le ce giy si le ri ni es ki mek ten 
ko ru muş ola cak lar dı. Ayak la rın da na lın, sırt la rın da en ta ri ve 
baş la rın da tak ke ile ne den li gü lünç gö rün dük le ri nin far kın da 
de ğil ler di. Bu gü lünç giy si ler için de sa at ler ce kış la ka pı sı nın 
önün de otu ru yor, ge lip ge çen le ri sey re der ken, ken di le ri ni sey-
re den le ri görmü yor  gi biy di ler. Türk ulu su nu ve or du su nu 
kü çük dü şür dük le ri nin far kın da bi le de ğil ler di. Bun lar her ge ce 
bir oda ya top la nıp, yük sek ses le Al la hın adı nı ana rak tes pih 
çek me ye ve ayin yap ma ya baş la mış lar dı. 

Ni san or ta la rı na doğ ru ga ze te ler, Baş ba kan Ke rensky’nin 
Sa vaş ala nı nı do laş tı ğı ha be ri ni ver di. Ke rensky bu de ne ti min 
so nu cun da ba sı na şu açık la ma yı yap mış tı:” Rus as ke ri sa va şa-
cak du rum da de ğil. Fa kat tek yan lı ba rış da onur kı rı cı dır. Böy-
le ba rış is te mi yo ruz. Al man la ra sal dı ra ca ğız”. 

Bir or du sa va şa cak du rum da de ğil se, onun la sal dı rı ya 
geç me nin ya ra rı ol maz ki. Bu an lam sız sav, bi zi ge ne de se vin-
dir di. Jan dar ma ko mu ta nı, o ken di ni be ğen miş, he pi mi ze te pe-
den ba kan adam git miş, ye ri ne za val lı, ür kek ve çe kin gen bi ri 
gel miş ti. Ağ lar gi bi bir ses le, 

“Bi zi mah vet ti niz” de di. 
Sa va şı yi tir dik le ri ni ka bul edi yor du ar tık. Acık lı bir ses le 

ko nuş ma sı nı sür dür dü:
“Siz Türk ler Rus la rın me za rı nı Ça nak ka le’de kaz dı nız.” 
Şim di bü tün Rus ya’da Tük le rin Ça nak ka le sa vun ma sın-

dan söz et tik le ri an la şı lı yor du. Var na vin ka sa ba sın da, “Bi zi 
bi tir di niz. Bi zi mah vet ti niz” gi bi söz ler işit me ye baş la mış tık. 
Rus ye nil gi si nin ne de ni ni Türk le rin Ça nak ka le’yi sa vun ma sı ve 
Müt te fik ge mi le ri ne bo ğa zı ka pat ma la rın da gö rü yor lar dı. Türk-
ler, Ça nak ka le’yi sa vun ma sa lar ve ya bo ğa zı Müt te fik le re aç mış 
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ol sa lar dı bu sa vaş bir yıl da bi ter di di yen le re rast lı yor duk. O gün 
de kır mı zı su rat lı jan dar ma ko mu ta nı, ne re dey se kar şı mız da 
ağ la ya cak tı. Biz ler den ken di si ni te sel li et me mi zi bek li yor 
gi biy di. Buy ru ğun da ki er ler de ken di si ni din le mi yor du ar tık. 
Bü tün gü cü nü yi tir miş ti. Biz tut sak la ra sı ğı nı yor du. 

Mar tın üçün cü haf ta sın da Bin ba şı Hak kı bey de has ta lan-
dı. Tut sak he kim ar ka da şı mız ve re me ya ka lan dı ğı nı söy le di. 
Ba şın da sı ray la nö bet tu tu yor duk. Üç gün son ra du ru mu da ha 
da ağır laş tı. Has ta ne ye gö tür dük, ama ka bul et me di ler. O ka dar 
ök sü rü yor du ki, so nun da şir yan da ma rı kop tu. Has ta ne ka bul 
et mek zo run da kal dı. Rus he ki me du ru mu mu zu an lat tık. Bi rer 
bi rer aç lık tan öle ce ği mi zi söy le dik. Rus he kim, kim se an la ma-
sın di ye Al man ca, 

“Rus ya’da hü kü met yok. Bir anar şi dir sü rü yor, “ de di. 
İs ma il Hak kı’yı bı ra kıp kış la ya ön dük. Bir kaç gün son ra 

da ölüm ha be ri gel di. Onu da omuz la rı mız da ta şı ya rak, ses siz 
se da sız ki li se bah çe si nin bir kö şe si ne göm dük. 

Rus ya’da Ke rensky hü kü me tiy le bir lik te meş ru ti ye tin 
ila nı kar ga şa yı art tır mış, or du da ki di sip li ni tü müy le or ta dan 
kal dır mış tı. Ak şam yok la ma la rı na ge len jan dar ma ko mu ta nı, 
Rus er le ri ne sö zü nü din le te mi yor du. Hat ta Rus ça vu şu yö ne ti-
mi ele al mış tı. Sa de ce ken di si ko nu şu yor, ko mu ta na söz bi le 
ver mi yor du. Ko mu tan, em rin de ki ça vu şun buy ru ğu na gir miş ti. 
Ay nı gün ler de Rus gö ze tim ci er le rin  ye ri ne ye ni le ri atan dı. 
Es ki le ri ni gö rev den al dı lar. Ye ni ge len ler ise biz le ri sa ya rak tes-
lim al mak is te di. Jan dar ma ko mu ta nı da ra cık hol de he pi mi zi 
top la dı. Geç ge len le ri de azar la dı. Yan ya na di zil dik. Ye ni ata-
nan gö ze tim ci er ler, te ker te ker sa ya rak bi zi tes lim al dı lar. O 
gün den son ra da her ba şı na buy ruk Rus eri, bi zim yet ki li ami ri-
miz, ko mu ta nı mız ol du. Sü re yi tir me den de yol suz lu ğa gi riş ti-
ler. Pen ce re den 1.5 Rub le ye pa zar lık ede rek sa tın al dı ğı mız sü te 
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ken di le ri de ay rı ca 1 Rub le, ba zen 1.5 Rub le ek le ye rek bi ze 3 
Rub le ye sat ma ya baş la dı lar. Jan dar ma ko mu ta nı ve ça vuş bu nu 
gör mez lik ten ge li yor du. 

Asıl acı olan içi miz de ki ba zı tut sak la rın ça vuş la iliş ki 
kur ma la rı ve bu yol suz lu ğu bir lik te yü rüt me le riy di. Os man lı 
Dev le ti ne bağ lı çe şit li ulus lar dan or du ya gi ren bu çı kar cı ki şi-
le rin kim ler ol du ğu nun far kı na var dık ve Rus er le riy le iş bir li ği 
yap ma la rı nı ön le dik. On lar azın lık tay dı. Bü yük tep kiy le kar şı-
lan dı lar, Rus er le riy le iş bir li ği ya pa rak tut sak la rı sö mür me le ri-
ne en gel olun du. Es ki Ro ma lı lar dan ün lü Çi çe ron, bir söy le vin-
de, “Ey Ro ma lı la rın piç ev lat la rı” di ye sö ze baş la mış ve “ara-
nız da ar tık ger çek Ro ma lı yok tur. Çün kü ele ge çir dik le ri ül ke-
ler de ya ban cı halk la bir le şen Ro ma lı lar dan piç bir ku şak or ta ya 
çık tı” de miş ti. On lar da Tür ki ye’nin piç ev lat la rıy dı. Rus ça vu-
şuy la iş bir li ği ya pan lar ya ni...

Var na vin ka sa ba sın da bek çi yok. Gü zel bir ge le nek bu. 
Ma hal le de otu ran ai le ler, sı ray la ge ce nö be ti tu tu yor. Ai le nin 
bü tün üye le ri el le rin de “şak şak” lar ve fe ner ler le ma hal le yi 
bek li yor. So kak la rın en kuy tu yer le ri ni bi le de net li yor lar. Er te si 
ge ce baş ka bir ai le gö re vi üst le ni yor. Tut sak lı ğı mı zın ilk gün le-
rin de, öte ki ev de alt kat da otu ran ai le yi böy le ge ce so kak ta 
gö rün ce şa şır mış tık. Son ra nö bet tut tuk la rı nı an la dık. Yan la rın-
da kü çük Ba buş ka bi le var dı. Vic tor da. On lar da bek çi lik gö re-
vi nin bir par ça sı nı üst le ni yor lar dı. Bu kü çük ka sa ba da bir de 
sa at ku le si var. Ku le de bir ka dın sü rek li nö bet tu tu yor du. Ya zın 
bu nö bet ko lay, ama kı şın ısı sı fı rın al tın da 40 de re ce ye dü şün ce 
ne ya pı yor du bu ka dın? Ko yun pos tu na sa rı nıp kar üze rin de 
ya tan bir po lis gör müş tük. O da öy le ya pı yor dur bel ki. Çok 
so ğuk lar da hal kın dı şa rı çık ma ma sı için sa at ku le si ne kır mı zı 
bay rak ası lı yor ve bü tün da ire ve okul lar ta til olu yor du. 

1917’nin Ha zi ra nı bu nal tı cı sı cak lar la bir lik te gel di. Siv-
ri si nek le rin sal dı rı sın dan uyu ya maz ol duk. En se mi ze, yü zü mü-
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ze ko nan bu da vet siz ko nuk la rı kov mak için ken di mi zi şa mar-
lıyor duk. Oda nın du var la rı, bi ze kar şı sa vaş açan siv ri si nek le rin 
kan la rıy la kıp kır mı zı ol du. Bü tün ge ce ka nı nı em di ği Türk tut-
sak su bay la rın in ti ka mı na uğ ru yor lar dı. Tah ta ku ru la rı nın ve 
siv ri si nek le rin dö kü len kan la rı za ten bi zim kan la rı mız dı. Var-
na vin ka sa ba sın da gün düz ile ge ce ara sın da bir fark yok tu ve 
gü neş ba tar ken ye ni den do ğu yor du. Gü neş ba tar ken de bü tün 
ka sa ba de rin bir ses siz li ğe gö mü lü yor du.

Ha zi ran da sı cak lar o den li art tı ki, telg raf di rek le ri ne 
ko nan kuş lar bay gın yer le re düş tü ler. Ağız la rı açık ka lan ser çe-
ler yer le re se ril di. Bir kaç ay ön ce sı fı rın al tın da 40 de re ce ye 
inen ısı, şim di sı fı rın üs tün de 40 de re cey di. Bu sı cak gün le rin 
or ta sın da, yok luk, pa ra sız lık ve aç lık, ba rış umu du nun yok olup 
git me si, gö ze tim ci Rus er le ri nin acı ma sız ege men li ği, gar ni zon 
dı şın dan içe ri ye bir lok ma ek me ğin bi le gir me si nin ya sak lan-
ma sı ya şa mı ola nak sız du ru ma ge tir miş ti. Ra ma zan bu sı cak 
aya rast la dı. Ki mi ar ka daş la rı mız bir kaç Rub le ta sar ruf et mek, 
hem de se vap ka zan mak için oruç tut ma ya baş la dı lar. 

Tü tün tü müy le or ta dan kalk tı. Pa ra sı nı, tut sak dü şe ce ği 
za man, giz li ce çiz me si nin içi ne sak la yan ki mi soy lu ve zen gin 
tut sak ar ka daş la rı mız, Mos ko va’dan tü tün ge tirt me nin yo lu nu 
bul du lar. Ça vuş ya da er le re ufak bir bah şiş ve rip bel ki Var na-
vin ka sa ba sı nın tü mü nü sa tın al mak ola nak lıy dı. Ka ra bor sa dan 
1 Rub le ye sa tın al dı ğı mız  ma hor ka de ni len tü tün, o den li sert 
ve acıy dı ki, bir içim de ağız lı ğın için den su lar dam lı yor du. 
Ki mi le ri so ğan ka bu ğuy la sert li ği ni gi der me yi de ne diy se de, bu 
kez tü tün ye ri ne sa man el de et miş ol du lar. He pi miz adı na alış-
ve riş iş le ri ni yü rü ten bir tut sak ar ka da şı mız, ta ne si ni 70 
ko pik’ten bul du ğu yir mi dört ma hor ka si ga ra sı, gar ni zon da bir 
dev rim et ki si ya rat tı. Tü tü nü nü Mos ko va’dan ge tir ten var lık lı 
su bay ar ka daş la rı mız, ma hor ka yı sa tın al ma nın or tak lı ğı na 
ka tıl ma dı lar. Oy sa on lar dan bi ri Var na vin kra li çe si nin me me le-
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ri ni gör mek için, 1 Os man lı al tı nı kar şı lı ğı 70 Rub le yi ba ğış la-
mak tan ka çın ma mış tı. 

VAR NA VİN KRA Lİ ÇE Sİ NİN ME ME LE Rİ.

İki tut sak su bay kar şı lık lı otur muş tav la oy nu yor lar. Var-
na vin kra li çe si ola rak ad lan dı rı lan Rus gü ze li, tut sak lar gar ni-
zo nu nun içi ni sey ret mek için pen ce re ye tır ma nı yor ve tav la 
oy na yan iki su ba ya bak ma ya baş lı yor. Su bay lar du rum dan 
ha ber siz oyun la rı nı sür dü rü yor. Ne den son ra Var na vin kra li çe si 
ta ra fın dan sey re dil mek le ol duk la rı nı gö rü yor lar. Göz le ri is ter 
is te mez, pen ce re ye aba nan kı zın gö ğüs le ri ne ta kı lı yor. Ger da nı-
na doğ ru inen o ta ze ve du ru be yaz boy nu nun bi ti min de kör pe 
iki yu var lak tan göz le ri ni ayı ra mı yor ve tav la oy na ma yı unu tu-
yor lar. İri ka ra göz lü, uzun kir pik le ri ile iç gı cık la yı cı ba kış la rı-
nı su bay la ra yan sıt mak tan çe kin me yen Var na vin kra li çe si ne 
öpü cük gön de ri yor lar. Pen ce re nin ge ri sin den şuh bir ses, 

“İs pa si vu.” (Te şek kür ede rim.)

Tut sak lar dan bi ri elin de ki 1 Os man lı al tın li ra sı nı gös te-
ri yor ve bu nu ken di si ne ve re ce ği ni işa ret le an la tı yor. Fa kat bir 
ko şul la: So yu nup me me le ri ni gös te rir se. Rus gü ze li nin gö zü 
kır mı zı al tın li ra da dır. Kar şı lı ğı 70 Rub le. Bir ser vet. So yu nup 
me me le ri ni gös te rir, ama ya kır mı zı al tın li ra yı ver mez ler se. 
Na sıl bir gü ven ce is te me li.... Ay nı so run iki tut sak su bay için de 
ge çer li. Ya pa ra yı alır da me me le ri ni gös ter mez se. Kız bu nun 
ça re si ni bul muş tur bi le. Ca mın ge ri sin den Rus ça ba ğı rır:

“Na mus sö zü.” 
“Na mus sö zü” der, öte ki ler.
Kız aşa ğı ya iner. Göm le ği nin düğ me le ri ni çö zer. Me me-

le ri dı şa rı çık mış tır. Pen ce re ye tek rar tır ma nır. Por ta kal bü yük-
lü ğün de ki, yu var lak iki kü çük me me. Kör pe ve be yaz. Pen ce re 
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ar ka sın dan bu iki kü çük yu var lak me me ye kar şı çıl gın ca işa ret-
ler ve öpü cük ler gön de ri lir ken kız ses le nir:

“Na mus üze ri ne söz ver di niz uza tın pa ra yı.”

Pen ce re nin al tın dan kır mı zı li ra yı, ile ri de da ha uy gun 
du rum la rın or ta ya çık ma sı ola sı lı ğı nı yi tir me mek için, uza tır lar. 
Öpü cük ler bu kez yön de ğiş ti rir. Dı şar dan içe ri ye, kız dan tut-
sak la ra doğ ru yö ne lir.

“Das vi da ni ya gas pa da” (hoş ca ka lın) der, kız ve kı rı ta 
kı rı ta uzak la şır. 

Bu olay tut sak lar ara sın da he men ya yıl dı ve gü nün ko nu-
su ol du. “Bir Os man lı li ra sı na iki me me, çok pa ha lı” di yen ler 
ol du. “Ap tal lık bu, ay nı kız plaj da çı rıl çıp lak, gi dip gör me miş-
ler mi?” di ye söy le nen le re de ras ta dık. Bir kaç gün son ra bu olay 
da unu tul du ve her kes ken di iç dün ya sı na gö mül dü.

İLK KA ÇI PLA NI

Tut sak bir ar ka da şı mı zın ka çış plan la rı ha zır la ma sı, onun 
uz man lık da lı ha li ne gel miş ti. Ne var ki, bu plan la rı pek cid di ye 
alan yok tu. Plan lar dan il ki ol duk ça il gi çe ki ciy di. Vet lu ga Ir ma-
ğın da ki ka yık lar dan bi ri ne giz li ce bi ne rek kar şı kı yı ya geç me yi 
ve ora dan yü rü ye yü rü ye Ka zan ken ti ne git me yi öne ri yor du. 
Kar şı kı yı ya ge çin ce Or ma nın için de ve kim se ye gö rün me den 
Ka zan ken ti ne yü rü mek ko lay di yor du, ka çış pla nı nın ya pım cı-
sı, tut sak lar dan kim se ler duy ma ma lıy dı. Kar lar eri me ye baş la-
mış, Vet lu ga Ir ma ğın da ki su se vi ye si yük sel miş ti. Bü yük buz 
kit le le ri de var dı, şim di Vet lu ga Ir ma ğın da. Es ki ve kü lüs tür 
ka yık la rın buz kit le si ne çarp ma sı ka çı nıl maz dı. Yo ğun or man 
için de iz bul mak ola nak sız dı. Pla nın ge çer siz li ği he men an la şıl-
dı ve her kes  bir bi ri ne “Ka çış ne za man? Tür ki ye’ye biz den de 
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se lam gö tü rün” de me ye baş la dı alay ede rek. Son ra da hiç kim se 
ka çış tan söz et mez ol du. Ama her ke sin ka fa sı nın için de ka çı şı 
plan la dı ğı an la şı lı yor du. 

KURT LU ÖKÜZ KA FA SI Yİ YOR DUK

Tem muz da Rus ya’nın bu kü çük ka sa ba sı sı cak tan ya nı-
yor du âde ta. Ufak bir esin ti bi le yok tu. Kış la nın ge ne de en se rin 
ye ri bi zim kal dı ğı mız ta van ara sıy dı. Cad de ye ba kan iki pen ce re 
ve da ya nı la cak kor ku luk la rı ol ma yan bir bal kon, ken tin uzak 
kı sım la rı nı, uf ka ka dar uza nan or ma nı gör me mi zi sağ lı yor du. 
Bo ğu cu sis her ya nı sar mış, ne fes ala mı yor duk. Ge ce se rin lik 
çık sa bi le bu kez siv ri si nek le rin sal dı rı sı na uğ ru yor duk. 

Ça tı ka tın da ki pen ce re den, bi zim tut sak bin ba şı la rın al tı 
ay kal dık la rı Rus al ba yı nın evi gö rü nü yor. Bu al bay, oğ lu ile 
bir lik te ba tı cep he sin dey miş. Şim di bi ze kar şı sa va şı yor ol ma lı. 
Kırk beş yaş la rın da gö rü nen dinç bir ka rı sı ve dört de kı zı var. 
On yaş la rın da bir de oğ lu. No vog rad as ke ri oku lun dan ta ti li ni 
ge çir mek için gel miş. Üye le ri bir bi ri ne bağ lı bir Rus ai le si ni 
gö rü yo ruz bu ev de. Uzak tan bi le böy le bir iz le nim edi ni yo ruz. 
Ka dın sa bah el ara ba sıy la pa za ra gi di yor, sa tın al dık la rı nı bu 
ara ba ya dol du ra rak eve ge ti ri yor. Şiş man üç kı zı, li se de oku yor. 
En kü çük kız da il ko ku la git mek te. Ev de yal nız ka lan er kek 
ço cuk ağaç la ra ve dam la ra tır man ma ya me rak lı. Tır ma nır ken 
gös ter di ği çe vik lik he pi mi zin il gi si ni çe ki yor. Hem de ko lay ca, 
be ce riy le tır ma nı yor ağaç la ra. Bir dal dan öte ki ne at lı yor. 

Kış la ya bi zi gör me ye de ge li yor ba zen. Gel di ği za man da 
as ker gi bi se lam ve ri yor. Yal nız dav ra nı şı na de ğil, bil gi si ne de 
hay ran kal dık bu ço cu ğun. Beş ço cuk ana sı olan bu iyi yü rek li 
ka dı nın kı şın, so ba da ya ka ca ğı odu nu bi zim tut sak Türk er le ri 
kes miş ti. O ne den le de biz le re kar şı ola ğa nüs tü bir ya kın lı ğı, 
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sem pa ti si var dı. Di kiş dik mek te, sö kük le ri mi zi es ki le ri mi zi 
ya ma mak ta yar dım edi yor du se ve se ve. On se kiz, on al tı ve on 
dört yaş la rın da ki çok gü zel üç kı zı da ay rı ca Türk su bay la rı nın 
gö nül le ri ni coş kuy la dol du ru yor du. Ne ça re ki o gün ler de aç lı-
ğın ve yok sul lu ğun ar tı şı, yal nız tut sak la rı de ğil Rus hal kı nı da 
ça re siz lik için de bı rak mış tı. Aç lık tan her kes ya kı nı yor du. Çok 
yok sul dü şen ler le, di len ci ler, ki mi ev ler den top la dık la rı ek mek 
kı rın tı la rı nı kış la ya ge ti rip tut sak la ra sa tı yor lar dı. Pa ra sı olan 
tut sak lar sa tın ala bi li yor du.

Kış tan ar ta ka lan öküz ka fa la rı nı pi şi rip ye mek zo run da 
ka lı yor duk. Öy le kö tü ko ku yor du ki bu ka fa lar pi şer ken, kış la-
nın uza ğın dan ge çen ler bi le el le riy le bu run la rı nı ka pa tı yor lar-
dı. 

Kış la da en çok ek mek yi yen iki tut sak var dı. Her bi ri 
ay da 90 fund ya ni 29 ki lo ek mek ye miş ler di. Bun lar dan bi ri si 
de ben dim. Öküz ba şı ve la ha na ye mek ten tik si ni yor dum. Ye di-
ğim sa de ce ek mek ti. Ki mi su bay lar ya kın köy le re gi de rek kar-
puz bü yük lü ğün de şal gam la ge ri dö nü yor, onu el ma gi bi yi yor-
lar dı. Gün lük ek mek hak kı mız, ya rım fun da ya ni 160 gra ma 
in miş ti. Ek mek le de ka rın do yur ma ola na ğı kal ma mış tı. Elim de 
pa ra ede cek bir udum kal mış tı. O da üz gün an la rım da acı mı 
unut tu ran en ya kın ar ka da şım dı. İs te me ye is te me ye udu on 
Rub le ye sat tım. Bir ta ne da ha ya pa rım di ye dü şün düm ken di 
ken di me. Eli me ge çen pa ray la 33 ki lo pa ta tes al dım. Bir ak şa-
mü ze ri Rus ko mu ta nı gel miş, “Ar ka daş lar” de miş ti, “so ğan ve 
pa te tes sa tın alıp sak la ma nız iyi olur. İler de sı kın tı çek mez si-
niz”. Türk Yar ba yı has ta ne ye gi der ken ken di si ne 400 Rub le 
pa ra sı nı ema net bı rak mış tı. Onu so ğan ve pa ta te se ya tır ma yı 
dü şü nü yor du. Ya has ta yar bay iyi olup dö ner se, te da vi için 
Mos ko va’ya gön de ril miş ti. 
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Udun yok lu ğu nu acı acı duy ma ya baş la dım.  Çok de ğer-
li bir dost tan yok sun kal mış tım. Umu du nu yi tir miş bir de li gi bi 
oda dan oda ya do la şı yor dum. Ken di mi oya la mak için na sıl bir 
ça re bul ma lıy dım. Tav la öğ ren me ye ka rar ver dim. Ki tap oku ma 
ola na ğı yok tu. Bü tün ki tap lar Rus çay dı. Her tut sak su bay, ken di 
uz man lık da lın da öte ki le re ders ver me liy di. Bu dü şün ce ön ce 
il gi çek me di. Ama son ra her kes de böy le bir ge rek si nim doğ du. 
Ben de, to pog raf ya der si ver me ye baş la dım. Ön ce ara zi nin olu-
şum ya sa la rı nı an lat mak la işe gi riş tim. Son ra sı ra tes vi ye eğ ri-
le ri ne ge le cek, yük sek lik fark la rı nın he sa bı nı ve re cek tim. Ben 
an la tır ken bi ri nin gül mek te ol du ğu nu gör düm. Bu, Fran sa’da 
eği tim gör dü ğü nü söy le yen ve bu nun la övün dü ğü an la şı lan 
ki şiy di. 

“Ba ğış la yı nız bir yan lış mı yap tım?”

“Bun lar il ko kul da oku tu lan bil gi ler,” de di gü le rek.

Oda dan çı kıp git ti. Ar ka daş lar “Sen an lat ma ya de vam et” 
de di ler. Gün de bir ya da iki sa at sü ren to pog raf ya ders le ri de so na 
er di. Umut suz luk ve can sı kın tı sı ye ni den bi zi cen de re si içi ne 
al dı. Elim de ka lan bir kaç Rub le ile ye ni den ud ya pa bi lir dim. 
Ka ra rı mı ver dim. Kont rap lak tah ta sı edin dim ve ay nı ça kı bı ça ğı 
ile on la rı kes me ye baş la dım. Tem muz da bir bi ri ne ya pış tır dı ğım 
tah ta lar da ha ça buk ku ru yor du. Bu kez, hem da ha gü zel ol du ud, 
hem de ça buk bit ti. Uda ka vuş muş tum. Ta van ara sın da ye ni udu-
mun tel le ri üze rin de mız ra bı do laş tı rır ken, oda ya ya yı lan me lo di-
nin et ki si al tın da tut sak lı ğın ezik li ği ni unu tu yor dum. 

O gün ler de ar ka daş lar gü zel bir tav la yap mış lar dı. Yal nız 
pu lu ve zar la rı yok tu. Ki mi si pul la rın tah ta dan ya pıl ma sı nı öne-
ri yor, ki mi si zar la rın sa bun dan ya pı la bi le ce ği ni ile ri sü rü yor du. 
Beş san ti met re ça pın da bir odun par ça sı bul ma la rı ye ter di pul-
la rın ya pı mı için. Atıl mış bir kü rek sa pı bul ma la rı nı söy le dim. 
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Bu lup ge tir di ler. Bu nu ke se rek, yu var lak pul la rı ha zır la mış 
ol dum. Mü rek kep le bo ya dık la rım si yah pul la rı oluş tur du. 
Şi mdi sı ra zar yap ma ya gel miş ti. Sa bun dan da ya pı la bi lir di, 
ama en iyi si ke mik ten ol ma lıy dı zar lar. 

Ke mik ten diş fır ça mın sa pı nı kes tim ve kı rık bir eğe ile 
on la rı eşit bü yük lük te küp ler ha li ne sok tum. Ça kı ucuy la üzer-
le ri ne nok ta la rı oy mak güç bir iş ti. Bu da so nun da ol du. Ve 
zar la rı tes lim et tim. Pa ten ti ba na ait olan bu zar ve pul lar ar tık 
oda oda do la şı yor du. Ben de on la rın oyun la rı nı sey re di yor ve 
ta van ara sı na çı kıp udu eli me alı yor dum.

Bir gün udum la baş ba şa iken ma li ye me mur la rın dan bir 
ye dek su bay tut sak ar ka da şım gel di, sı kıl gan “İzin ve rir mi sin 
ben de ça la yım” de di. Udu ken di si ne uzat tım. Akod ru nu dü zelt-
ti ve bir hi caz tak si mi yap tı. Udu çal ma sın da ki us ta lık din le ye ni 
hay ran bı ra kı yor du. Ken di si ni coş kuy la din li yor dum. O mız ra bı 
tel le rin üze rin de do laş tı ra rak bir me lo di den öte ki ne ge çi yor du. 
Tak sim ve şar kı la rı nı bi tir di. Udu ba na uzat tı. 

“Be ye fen di”, de dim “be ni öğ ren ci niz ola rak ka bul eder 
mi si niz?”

“Si zi öğ ren ci ola rak ka bul et mek be nim had dim de ğil. 
Be ni din le me niz ye te cek tir.”

“Ud si zin dir. Her gün is te di ği niz za man ge lip ça la bi lir si-
niz.”

Bu, uzun sü ren dost lu ğu mu zun baş lan gı cı ol du. Udu eli-
me ala rak he men her gün ya nı na gi di yor, ken di si ne uza tı yor-
dum. O ça lı yor, ben din li yor dum. Göz le rim tel le rin üze rin de 
mız ra bı do laş tı ran el le rin dey di. Çok şey öğ re ni yor dum. 

Şim di ar tık tut sak la ra ek mek ye ri ne gü ne 160 gram un 
ve ri yor lar dı. Pi şi rin, ek mek ya pın, yi yin de mek is ti yor lar dı. 
Un la rı bir leş ti ri yor, kış la nın fı rı nın da pi şi ri yor duk. Fı rın, su bay-
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la rın ya rı sı na bir gün, öte ki ya rı sı na er te si gün ek mek pi şi ri yor-
du. 

YÜZ BA I BAS Rİ

Yüz ba şı Bas ri cim ri bir adam dı. San dı ğı, Mos ko va’dan 
ge tirt ti ği tü tün, ev vel ce fı rın da ha zır lat tı ğı be yaz pek si met ler ve 
fun du 30 ko pi ğe sa tın alıp bi rik tir di ği şe ker le do luy du. Esir 
ol du ğu za man çiz me si nin al tı na sak la dı ğı bir kaç al tın Os man lı 
li ra la rı nı ka çır mak ola na ğı nı bul muş tu. 

O gün Bas ri Bey ,be ni ya nı na ça ğır mış tı. Aca ba ni çin? 
Git tim. Uzun ge ce lik en ta ri si sır tın day dı. Üze ri ne giy di ği as ke-
ri ka pu tuy la cad de ye açı lan ka pı nın önün de du ru yor du. “Ha. 
Gel din mi? “ de di be ni gö rün ce. “Şu kar şı ya bak çok gü zel. 
Se nin elin den re sim yap mak ge li yor. Şu nun ba na bir res mi ni 
çiz”. Kar şı da Rus al ba yı nın evi nin ka pı sı nın önün de çok gü zel, 
tek at lı  de ri kap lı, iş le me li bir fay ton du ru yor du. Yüz ba şı Bas ri, 
fay to nun res mi ni yap ma mı is ti yor du ben den. Tür ki ye’ye dö nün-
ce ay nı sı nı edi ne cek miş. “Hay di dur ma, ara ba git me den ka lem 
kâ ğıt ge tir res mi ni çiz.” Umur sa ma dım.

“Hay di ya hu. He rif şim di ara ba sı na bi ner gi der.”

“Yüz ba şı Bas ri Bey, baş ka ku lu nu za yap tı rı nız.”

“Kar ga ya pis li ğin ilaç de miş ler de gi dip de ni zin or ta sı na 
sıç mış.”

Omuz silk tim ve ya nın dan uzak laş tım. Bu nu hak et miş ti. 
Çün kü onun ba şın da ki şap ka yı onar mış tım. Şap ka o den li yağ 
ve pis lik içi ney di ki, sök tü ğüm za man piş man ol muş tum. Ge ne 
de uğ raş tım ve onar dım şap ka yı. Ken di si ne ver mek için ya nı na 
git ti ğim de tav la oy nu yor du. “Bu yu ru nuz, şap ka nız” de dim. 
Al dı ba şı na koy du. Zar la rı at tı. Ne fis si ga ra sı nı tüt tü rür ken 
yü zü me bak ma dı bi le.
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Te şek kür et mek le ye tin di. Söz cük ler ağ zın dan güç lük le 
çık mış tı. İki gün ön ce idi. Yüz ba şı Bas ri Bey, fı rın dan ye ni çık-
mış ek me ği elin de oda sı na gi di yor du. Fı rı nın önü ne ka dar ge le-
rek ar ka daş la ra ses len dim, 

“Ar ka daş lar” de dim, “be nim bu gün ek me ğim yok ve 
açım. Ek me ği faz la olan ba na ve rir se, ya rın ken di pa yı mı ona 
bı ra kı rım.”

Yüz ba şı Bas ri,
“Al kar de şim” de di, “be nim ek me ğim, se nin ol sun.”
Ek me ği alıp ta van ara sı na çık tım. Ya rım sa at son ra so ğu-

yan ek me ğin kı yı sın dan bir par ça ko par mak is te dim. Bu na 
ge rek kal ma dan par ça ke ni li ğin den ay rı lı ver di. Ko pan par ça 
ça mur du. Ye ne cek gi bi de ğil di. Yüz ba şı Bas ri ek me ğin kı yı sı-
nın ça mur ol du ğu nu gö rün ce baş ka sı na ver me yi dü şün müş tü 
ke sin lik le. Za ten un di ye ver dik le ri nin, za man za man ya rı sı top-
rak çı kı yor du. 

Ba na ver di ği ça mur lu ek me ği ar ka daş la ra gö tü rüp gös-
ter dim. Onun kir li kal pa ğı nı onar mış ve gün ler ce ek mek yi ye-
me miş tim. Şap ka o den li pis ti. Ka pu tun dan par ça ke sip, pan to-
lo nu na sü va ri lik yap ma mı is te di ği za man da “Ya zık bu ka pu ta” 
de miş tim. “Kes me ye lim. Çün kü bu ka put tan bol bol bir pan to-
lon ya pı lır. Rus ter zi si ne gö tür”. Beş al tı gün son ra gel miş pan-
to lo nu ba na gös te ri yor du. “Bu pan to lo nu şu üs teğ me nin sa ye-
sin de gi yi yo rum” di yor du çev re sin de ki le re. Ama iş te şim di 
ba na ça mur lu ek me ği ver mek ten çe kin me miş ti. 

Er te si gün fı rın dan be nim ta ze sa man lı ek me ğim çık mış-
tı. Al dım oda sı na gö tür düm. Ken di si ne uzat tım,

“Dün ba na ver miş ol du ğu nuz ek me ği niz” de dim. 
“Dün far kı na var ma dan o ça mur lu ek me ği sa na ver mi-

şim” de di. “Dur o yan lış lı ğı mı ona ra yım.”
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Ye ni ve sı cak ek mek ten bir di lim ke se rek ba na uzat tı. 
“Bor cu mu ver dim. Baş ka şe ye ih ti ya cım yok tur,” 

de dim. 
Yat tı ğı ran za da beş so mun ek mek üst üs te du ru yor du. 

Oda dan dı şa rı çık tım. 

KI LA NIN ONU RU
Var na vin ka sa ba sı nı ba tı dan do ğu ya iki ye bö lü yor du  

Kost ro ma Cad de si. Bu nu di ki ne ke se rek gü ne ye doğ ru uza nan 
yo lun üze rin de, tut sak lı ğı mı zın geç ti ği kış la var dı. Es ki ah şap 
bir bi na. Dı şar dan gö rün me me si için tah ta per dey le çev ri liy di. 
Tut sak la rın dı şa rı çık ma sı nı  ön le me ye de ya rı yor du bu tah ta 
per de. Gü ne ye ba kan ka na dın da ki ka pı da sü rek li nö bet çi du ru-
yor du. Tut sak la rın ge zi ne bil me le ri için 100 met re ka re lik bir 
alan mev cut tu. He pi miz ge zi nir ken de adım ata cak yer kal mı-
yor du. Av lu gi bi bir yer di bu ra sı. Bir kö şe sin de tah ta per dey le 
ay rıl mış bir ku yu var dı. Ya zın iş çi ler bu ku yu dan su iç me ye 
ge li yor lar dı. 

Av lu nun ku yu dan ya na olan cep he si ne ba kan lar, gü zel 
bir bi na gö rür ler di. Kürk man to la rı için de ki gü zel ka dın ve 
te miz gi yim li ka mu gö rev li si ol du ğu an la şı lan bir efen diy le 
ak şa mü ze ri ge zin ti ye çı kı yor lar dı. On la rı uzak tan sey re di yor-
duk. Dü zen li gi yi niş le ri, gü zel bi na nın en üst ka tın da otur ma la-
rı var lık lı ol du ğu nu gös te ri yor du. Ada mın kız kar de şi ile tut sak 
ar ka daş la rı mız dan bi ri iliş ki kur muş, ken tin uzak ye rin de bir 
ara ya ge lip ko nu şu yor lar mış. Pen ce re den bir bir le ri ne işa ret 
gön der dik le ri de olu yor du. Ev le ri nin pen ce re si, bu lun du ğu muz 
ta van ara sın da ki oda dan gö rü lü yor du. Ne za man bi zim genç 
tut sak teğ men bir yo lu nu bu lup dı şa rı çı kar sa, on lar da dı şa rı 
gez me ye çı kı yor lar dı.

Tut sak kal dı ğı mız kış la nın bir onu ru ol du ğu nu öğ ren-
mek te ge cik me dik. Genç su ba yın, kar şı ki ev de pen ce re den 
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ba kan gü zel kız la işa ret leş me si kış la nın onu ru nu  ze de li yor, 
na mu su na göl ge dü şü rü yor muş. Bir kaç tut sak ken di le ri ni, kış-
la nın na mu su nu ko ru mak la gö rev len dir miş ol ma lı lar ki, genç 
su ba yı tu tup ka dın la rın ya nın da döv me ye baş la mış lar. Ka dın la-
rın ağ la ma la rı ba ğır ma la rı kış la ya doğ ru, su ba ya vu ru lan yum-
ruk la rın kalp le ri ne in di ri len dar be ler ol du ğu nu, işa ret le riy le 
an lat ma ya ça lış ma la rı bir ço ğu mu zu de rin den üz dü. Bu na kar şın 
ba zı la rı da mut luy dular. Güpegün düz kış lada bulunan tut sak 
subay lara bu genç teğ men boy nuz mu tak tıracak tı? Kış lanın bir 
namusu var dı. Bunu ko ruduk larını düşünüyor lar dı. Dövülerek 
aşağılanan subayın onurunu kim koruyacak tı? Olayı, Janar ma 
komutanı Nikiforov’a baş vurarak an lat mak ve ken disini döven-
leri şikâyet et mek is tediy se de buna en gel olun du. Türk top-
lumu hak kın da Rus yüz başısın da yan lış kanılar uyan dıracağı ve 
bunun ulusal onurumuzu zedeleyeceği söy len di. İyisi mi tut sak-
lık tan kur tulup Tür kiye’ye geri dönün ce, Har biye Nezaretine 
şikâ yet et meliy di. Tanık lık ederiz dedik. Tut sak kal dığımız kış-
lanın na musu, hem de ulusal onurumuz bir lik te korun muş ol du 
böy lece. 

Ne var ki, buna ben zer olay ların aramız da giz li kal ması 
ve dışa sız maması için gös terilen çabalar, kimilerini daha çok 
sal dır gan ol maya yönelt ti. İs mail Hak kı Bey öl dük ten ve Yar-
bay tedavi için Mos kova’ya gön deril dik ten son ra bin başılar 
arasın da, biz leri disip lin için de tutacak biri çık madı. Bin başılar 
da bir bir le riy le geçinemiyor lar dı. “Ulusal onuru koruma” reçe-
tesi, kimile rinin cüretini daha çok art tır dı. Daha şımarık ve sal-
dır gan ol du lar. Yönetimi üst lenen en yaş lı bin başı göl gesin den 
çeki nen, ikir cik li bir adam dı. Aramız daki düzeni sağ layamadı. 
Gece ku mar oy nayan lar, bir birine bıçak çekip sal dıran lar, 
“Aman Rus lar duy masın, hak kımız da kötü düşün celere sahip 
ol masın lar” diye ört bas ediliyor ve on lar da böy lesi çekin gen-
lik ten yarar lanı yor du. Kış lada huzur kal ma mış tı. İki yıl için de 
on dört kez olay çık mış tı. Bun ların çoğu  kav ga dö vüş ten 
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ibaret ti. Udumu is te yen bir tut sak ar kadaşa ver mediğim için 
üzerime yürümesi, udu par çalamaya kal kış masını  bu sayıya 
kat ma dım. 

O sıralar da General Kor nilof’un adı sık sık geç meye baş-
lamış tı. Gene ral Kor nilof’un Kerensky hükümetinin görev den 
çekil me sini is teyerek 70 bin kişilik or dusuy la Pet rog rat’a 
yürüdüğünü yazıyor du gazeteler. Gazetenin bu haberi biz leri 
yöneten Bin ba şıya Türk çe olarak çev ril di. Ne düşün düğü, bu 
olayı nasıl yo rum ladığı  sorul duğun da ar kasına yas lanarak, 

“Kor nilof da biz den yana” dedi.
Bu söz, kış la için de hemen yayıl dı. Yeni bir alay konusu 

doğ du. “Tür ki ye’den mek tup mu gel miyor. Düşün düğün şeye 
bak. Kornilof biz den yana”. Her kes ken di sözünün sonun da 
“Kor nilof biz den yana” demeye baş lamış tı. Al man lar, 3 Ey lül 
1917’de Riga’yı ele geçir diler. Olay ların geliş mesini günü 
gü nüne iz leme olanağımız yok tu ama, gelen haber leri bir birine 
ekleyerek bazı sonuç lara ulaşabiliyor duk. Stok holm’da “Tut sak 
Türk lere Yar dım Komis yonu” kurul duğunu öğ ren dik. Yeni mi 
kurulmuş tu bu komis yon, ön ce de var mıy dı bil miyor duk. Bir 
lis te dü zen le yerek gerek sin melerimizin bil diril mesi is teniyor-
du. Kışlada ara mız da düzen li hiç bir iliş ki kal madığı için böy le 
bir listeyi hazır lamak güç leş miş ti. Birinin lis teye gir mesini 
is tedi ğini öte kisi yad sıyor ve her kafadan bir ses çıkıyor du. 
Ekim ayına gir miş tik. Yiyecek ve içecek ten bel ki de en önem-
lisi giy si ih tiya cımız dı. Kış gelin ce es kimiş giy silerimiz, ar tık  
bizi koru yama yacak tı. Sonun da bir lis te gön deril di. Neler yazıl-
mış tı içine bilemiyorum. Ek mek ve yemek pişir mek biz lere 
düş müş tü. Gö rev bölümü yapıl dı. Odun yaran lar, su taşıyan lar, 
hamur yoğu ran lar, ek mek pişiren ler bir çizel gede belir len di. 
Ben hamur yoğuran ekip te görev al dım. Pek az un veril diğin-
den, ay rıca nişas ta katarak unu ço ğal tıyor duk. O zaman da 
yo ğur ması çok güç leşiyor du. Rus ya’da geçi receğimiz ikin ci 
kış tı bu. 

- 140 -



BOLEVİKDEVRİMİ

Dört ay dır Mos ko va tı mar ha ne sin de ka lan iki ar ka da şı
mız ge ri gel di. Es ki den ge siz lik le rin den hiç bir iz kal ma mış gi bi. 
Ke rensky hü kü me ti nin düş tü ğü nü on lar dan öğ ren dik. İn gi liz ler 
Bağ da tı ele ge çi rin ce Os man lı or du su nu terk ede cek Arap 
kö ken li tut sak su bay la rın ara mız dan ay rı la rak öz gür ola cak la rı 
bil di ri lin ce, Arap kö ken li su bay lar dan ba zı sı bu öne ri yi ka bul 
et miş ve biz den ay rıl mış lar dı. Bun lar dan bi ri si nin Mos ko va cad
de le rin de gez di ği ni bu ge len ar ka daş lar dan öğ ren dik. Ne var ki, 
on lar dev rim den hiç söz et me di ler. Oy sa bi ze ka dar ula şan  
“Türk İli Türk Di li” ga ze te si, Ke rensky hü kü me ti nin düş tü ğü nü 
ya zı yor du. Ye ri ne Bol şe vik hü kü me ti geç miş ti. Ga ze te de ki 
ha ber le ri din le mek için tüm tut sak lar bü yük oda da top lan dık. 
“Ey as ker ler” di yor du ga ze te, “ba rış si zin eli niz de dir. Ba rış, eğer 
siz is ter se niz ger çek le şe cek tir. Ba rı şa en gel olan ko mu tanla rı nı zı 
din le me yin. Bir haf ta ya ka dar ev le ri ni ze dö ne cek si niz”. Ga ze te
de bir de baş ma ka le var dı ve şun lar ya zı lıy dı:

“Dört yıl dan be ri sa va şan Rus ya ni ce in san lar yi tir di. 
Fab ri ka lar ka pan dı. Ev ler, ocak lar sön dü. Bu yet mi yor muş gi bi 
şim di de anar şi baş gös ter di. Bir ta kım hay dut lar as ker giy si le
riy le her ta ra fı yağ ma edi yor lar. Tren soy mak, adam öl dür mek 
ola ğan. Uk ray na özerk li ği ni eli ne al dı, as ker le ri ni sa vaş ala nın
dan ge ri çe ki yor. Kaf kas ya ba ğım sız lı ğı nı açık la dı, kırk ki şi den 
olu şan bir Mec lis kur du. Fin lan di ya ba ğım sız lı ğı nı ilan et ti. 
Don Ka zak la rı, Si bir ya’da di le dik le ri gi bi ha re ket edi yor. Rus
ya’da hü kü met yok, or du yok. Teb riz’ de Er me ni ler ve Rus lar, 
Türkle ri ve Kürt le ri öl dü rü yor. Rus ya çö kü yor. Türk ve Müs lü
manlar için en uy gun za man. Rus ya’da ki bü tün Türk tut sak la rı
nı top la ya rak bir or du oluş tur ma lı. Os man lı im pa ra tor lu ğu 
böy le bir ör güt len me yi aca ba ba şa ra bi lir mi? Bu ye re se ri len 
var lı ğın bir da ha aya ğa kalk ma ma sı için bun dan da ha gü zel fır
sat olur mu?”
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Haf ta da bir ge len bu ga ze te yi, ar tık dört göz le bek li yor
duk. Olay lar bir bi ri ni ko va lı yor du. Rus ya’da ki kar ma şa bu 
kü çük ka sa ba ya ka dar yan sı dı. Vot ka ve şa rap içe rek dük kân la
rı yağ ma la mak Var na vin ka sa ba sın da da gö rü lür ol du. Şim di ye 
ka dar iki Ru sun bir bi riy le kav ga et ti ği ne ta nık ol ma mış tık. Ama 
dün iki mu jik el le rin de bal ta lar la bir bir le ri nin üze ri ne yü rü dü. 
Uzak tan ba kı yor duk. Bir bir le ri ni öl dü re cek ler di. Bir met re 
uzak lık ka lın ca dur du lar. El le rin de ki bal ta lar ha va ya kal kıp bir
bir le ri nin ba şı na ine cek di ye kor kuy la ba kı yor duk. Bi ri öte ki ne 
aşa ğı lar ca sı na, “Nah. Ko yun” de mek le ye tin di. Öte ki de “Nah. 
Man da” de di. Bir bir le ri ne vur ma dı lar.

Ar tık kış la nın gö ze tim ci Rus er le ri de iç me ye gi di yor, 
dü şe kal ka kış la ya dö nü yor lar dı. Cu mar te si öğ le den son ra baş
la yan iç ki, yüz ler ce ka dın ve er ke ğin cad de ler de kö şe baş la rın
da yer le re ya tıp sız ma la rıy la pa zar te si sa ba hı na ka dar sü rü yor
du. Oy sa Çar Ni ko la şa rap iç me yi ke sin lik le ya sak la mış tı. 
Şim di so kak lar da sı zın ca ya ka dar iç ki iç mek ye ni den baş la dı. 
Bir ak şa mü ze ri Va yansky Na çal nik (Ja nar ma Ko mu ta nı) Ni ki
fo rov yok la ma yap mak için gel di.

“Gas pa da” de di, “Bol şe vik ler ba rış ma sa sı na otu ra cak. 
Fa kat ya pa cak la rı ba rış Rus ulu su nun ba rı şı de ğil, Bol şe vik le
rin ken di ba rı şı dır.”   

As ker ler ken di si nin gö rev de kal ma sı nı is te mi yor muş. 
“Bun dan son ra ar tık ben gel me ye ce ğim” de di ve git ti. Ka sım 
1917’nin son gün le riy di. Kış la nın yö ne ti mi Rus er le ri ne geç ti. 
So ğuk lar da bü tün şid de tiy le baş la dı. Ar tık as ker ler dük kân la rı 
açı yor, ne bu lur lar sa alı yor lar dı. Yağ ma la ma hak kı sa de ce on la
rın dı. Sar hoş olup so kak lar da ya tı yor lar dı. 

O gün ha mu ru iki ar ka daş güç lük le yo ğur duk. Pi şen 
ek mek, ye ne cek gi bi de ğil di. Kum ile unu ka rış tı rıp ver miş ler. 
Diş leri mi zin ara sın da kum ta ne le ri çı tır çı tır ses ler çı ka rıp gı cır
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dı yor du. Fı rın dan çı kan kum lu ek mek ler yı ğı lıp kal dı. Kim se 
yi ye me di. Ça vu şa ya kın dık. Ne ya pa lım, biz de onu yi yo ruz 
de di. Ara lık ayı nın or ta la rı na doğ ru Mos ko va’dan “İs lam Ta tar 
Par ti si” üye le rin den Ha şim ad lı bi rin den bir kart gel di. İh tiyaç
la rı mı zın ne ol du ğu nu so ru yor ve bil di ril me si ni is ti yor du. 
Ça vuş lis te gön der me mi zi ya sak la dı. İl gi sin den ötü rü mut lu 
ol du ğu mu zu bil di ren bir mek tup gön der mek le ye tin dik. Gerçek
ten mut lu ol muş tuk. İlk kez bi zim le il gi le nen bi ri çık mış tı. Ara
lı ğın so nu na  doğ ru jan dar ma ko mu ta nı tek rar gel di. Bu kez 
üze rin de er giy si si var dı. Av lu da top lan dık. Ko mu tan ağ zı nı 
açıp ko nuş ma ya baş la dı ğı an da Bol şe vik Par ti si üye si olu ğu 
an la şı lan bir er ko mu ta nın önü ne geç ti ve sö zü nü ke se rek bi ze, 

“Siz Rus er le ri gi bi yi yip içe cek si niz bun dan son ra” 
de di. 

Ko mu tan se si ni çı kar ma mış tı. Ar ka sı na bak ma dan yü rü
yüp git ti. Ger çek ten o gün den son ra bir kaç gün bi ze bol bol 
ye mek ve ril di. Hat ta ka sap tan et bi le gön der di ler. O gün ler de 
Ha şim’den bir kart da ha gel di. Kart ta her bi ri mi ze yir mi be şer 
Rub le gön de ri le ce ği ve açık ad re si mi zin bil di ril me si is te niyor
du. Rus ya’da ki Türk tut sak la rı nın du ru mu nu ye rin de in ce lemek 
için bir Rus ge ne ra li ile Ga lip Ke ma lî ve Tur han Bey le rin Pet
rog rad’a gel dik le ri ni ga ze te ler den öğ ren dik. On lar dan ön ce, 
du ru mu mu zu gör mek için Mos ko va’dan iki yet ki li nin ge le ce ği 
ha ber ve ril di. Bun lar Bol şe vik le rin üst dü zey üye le rin den miş. 
Ko yun de ri sin den kürk le re bü rün müş, ayak la rın da han tal ke çe 
çiz me ler, baş la rın da ku lak la rı nı kap la yan tüy le ri uzun kal pak la
rıy la bu iki ki şi gel di. Bü yük oda ya top lan dık. Bun lardan bi ri 
sor du:

“Bu ra sı ne dir?” 
“Bu ra sı Türk tut sak su bay la rın kal dı ğı bi na dır.” 
“Bol şe vik ler tut sak ta nı mı yor. Bü tün ulus lar kar deş tir. 
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Bu gün den iti ba ren siz ler bi zim ko nu ğu muz su nuz. İs te di ği niz 
ye re git mek te öz gür sü nüz. Açın ka pı la rı”

Onun bu söz le ri kar şı sın da bü tün su bay lar hep bir ağız
dan, 

“Izr dı ras vuy te bol şe vi ki (hoş gel di niz Bol şe vik ler) ya şa
sın bol şe vik ler” di ye ba ğır dı. 

On lar da mağ rur bir ifa dey le. 
“Das vi dan ya ta va riş” (hoş ça ka lın yol daş lar) de di ve 

uza kaş tı lar. 
Er te si gün Bin ba şı Ce mal Be yi ça ğır dı lar. Ce mal Bin ba şı 

ağır baş lı, sağ du yu lu ve den ge li bir ki şiy di. İçi miz de en yük sek 
rüt be li, bir o kal mış tı. Du ru mu mu zu bü tün açık lı ğıy la an lat mış 
ve da ra cık ah şap bi na da ya şa ma nın ola nak sız lı ğı nı be lirt miş ti. 
Bir kaç tut sak su ba yın öl dü ğü nü ve bir üs teğ me nin Mos ko va 
tı mar ha ne si ne gön de ril di ği ni söz le ri ne ek le miş ti. Bu an la tılan
la ra kar şı on lar da, 

“Si zin bir kıs mı nı zı ev le re nak le de ce ğiz. Sa bah se kiz den 
ak şam dör te ka dar ser best ola cak sı nız”, de miş ler.

Bu ha be re çok se vin dik. Ger çek ten on lar Var na vin’de 
kal dık la rı sü re için de öz gür ce dı şa rı çık tık, gez dik ve öğ le den 
son ra sa at dört te kış la ya dön dük. Ne var ki bu  öz gür lü ğü müz 
iki gün sür dü. Ka pı ya ye ni den nö bet çi ko nul du. Ka sa ba da 
“Ka dın Ha pis ha ne si “ di ye anı lan bir bi na ya içi miz den 13  ki şi
nin ta şına ca ğı bil di ril di. 31 Ocak 1918 gü nü, 13 ki şi Ka dın 
Ha pis ha ne si de ni len bi na ya ta şın dık. İç le rin de ben de var dım. 
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BölümIV.

Ka dın Ha pis ha ne si di ye anı lan bi na nın oda la rı na bi rer 
iki şer yer leş tik. Oda lar ra hat, gü zel, kü çük ve ha va dar dı. Pen
ce re le ri de cad de ye ba kı yor du. İki ka nat lı ka pı dan içe ri gi ri lin
ce, sağ yan da uzun bir ko ri dor var dı. Ko ri do run sa ğın da, yan 
ya na dört oda ve oda la rın pen ce re le ri cad de ye kar şıy dı. Ko ri do
run so lun da ve so nun da he la, ay rı ca da yan ya na iki oda da ha 
bu lu nu yor du. Bü yük ka pı dan gi rin ce sağ ta raf ta ki bö lüm de gar
di yan, ai le siy le bir lik te otu ru yor du. Mut fak ve fı rın bi na için
dey di, or tak la şa kul la nı lı yor du. Gar di ya nın ka rı sı za yıf, yü zü 
çil li ve iyi yü rek li bi riy di. Çok ça lış kan dı. Bi ri on ya şın da, öte
ki da ha kü çük ve ikiz olan iki kız ço cu ğu var dı. Aleksy adın da 
kü çük bir oğ lu ay rı ca köy ler de öğ ret men lik ya pan iki bü yük 
oğu ile ka la ba lık bir ai le. 9 ki şi den olu şan bu ai ley le kom şu 
ol muş tuk. 

Çok ka ba sa ba gö rü nen ve gür se siy le bi na yı çın la tan  
ada mın, as lın da iyi yü rek li  ol du ğu nu öğ ren mek te ge cik me dik. 
Or tak la şa kul lan dı ğı mız çay ka za nı her za man kay nı yor ve gar
di ya nın ka rı sı biz le re doğ ru Rus ça, 

“Ve da ki pi la” di ye ba ğı rı yor du. 
Çay su yu nun kay na dı ğı nı o za man öğ re ni yor duk. 
Ar ka daş lar elin de dem li ğiy le ka za na doğ ru yü rü yor, 

sı cak  su dan alıp yer le ri ne dö nü yor du. Gar di ya nın ka rı sı kı sa 
sü re de “Ar ka daş lar su kay na dı” de me yi de öğ ren miş ti. Bu nu 
öy le bir söy ler di ki, gü lüş mek ten ken di mi zi ala maz dık. Her gün 
dem li ği sı cak suy la dol dur mak için mut fa ğa gir di ğim de iki 
kü çük kı zın bir bir le ri ne ma sal söy le dik le ri ni ve sof ra yı ha zır la
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yan an ne si nin de ufak lok ma lar la on la rı bes le di ği ni gö rü yor
dum. Ko ca sı nın, kız la rı nın ve oğul la rı nın ye mek le ri ni ay rı ay rı 
ha zır la yan bu say gı de ğer ka dı nın, iki kü çük kı zı nı bir kuş bes
ler gi bi do yur du ğu na ta nık olu yor dum. Her lok ma da, te şek kür  
et me yi de unut mu yor du kız lar. Ba zen bu iki kü çük kı zın bir lik
te şar kı söy le dik le ri ni du yu yor duk. Ön ce le ri bi ze pek ya ban cı 
du ran ev hal kı ya vaş ya vaş ko nuş ma ya ve bi ze re ya kın laş ma ya 
baş ladı lar. 

Bi na nın ar ka sın da ay rı ca bir bah çe, bah çe nin so nun da da 
ha mam var dı. Hiç bi ri miz yı kan mak için sı kın tı çek mi yor duk. 
On üç tut sak su bay, öte ki gu rup dan ay rı, ses siz ve dü zen li bir 
ya şa mı bi ze ba ğış la yan bu bi na ya yer leş tik. Cad de nin öte ki 
ke na rın da si vil Al man tut sak la rı nın kal dık la rı bi na, ay rı ca bu 
bi na nın ya nın da bir Rus sa ile si nin otur du ğu baş ka bir ev da ha 
var dı. Pen ce re nin ke na rın da otu rur ken cad de den ge lip ge çen le
ri gör dü ğü müz gi bi, ba zen ge lip ge çen me rak lı Rus lar da pen
ce re den oda mı zı gör me ye ça lı şı yor du.

Var na vin ka sa ba sı na  Var şo va lı diş he ki mi çok gü zel bir 
ka dın gel miş ti. Tut sak su bay la rın ço ğu o ge lir gel mez diş le ri ni 
te da vi et tir me iz ni al dı lar. On la rın ara sın da ben de var dım. Ama 
asıl amaç bu in ce uzun za rif diş he ki mi ka dı nı sey ret mek, 
parmak la rı nın ağ zı mı za, du dak la rı mı za do kun du ğu nu duy mak
tı. Sı ra mı zın gel me si ni bek le mek da ha da çok ho şu mu za 
gi diyor du. Çün kü li se li kız öğ ren ci ler de ge lir, on la rı gö rün ce 
yerle ri miz den kal kıp san dal ye le ri mi zi on la ra ve rir dik. 

Ge ne bir gün bek le me oda sı na san dal ye le ri mi zi li se li kız 
öğ renci le re ver dik. Te şek kür edip otur du lar. Ben on lar dan bi ri
nin ba şu cun da ayak ta bek le me ye baş la mış tım. Te pe le rin den 
ön lerin de ki ki ta ba ba kı yor dum. Ge omet ri ki ta bıy dı bu. Bir 
prob le mi çöz me ye ça lı şı yor lar dı. Ki tap ta ki şek li kâ ğı da çi ze rek 
te pe den ön le rin de ki def te rin üze ri ne bı rak tım. Te pe den inen bu 
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kâ ğı dı bir aşk ila nı san mış ol ma lı lar ki yü zü me ba kıp ba ğır dı lar. 
Ses siz kı mıl da ma dan du yu ru yor dum Kâ ğı dın üze rin de ki şek li 
gördü ler. Dik kat le bak tı lar. Prob le min çö zü mü ol du ğu nu an la
dı lar. Bi ri ba şı nı kal dı rıp sor du:

“Mü hen dis mi si niz?” 
“Ha yır” de dim. “Ka ra su ba yı yım.”
“Fran sız ya da Al man mı sı nız?”
“Ha yır Tür küm.”
“Siz de de böy le şey ler oku tu lu yor mu?”
Bu nu sor mak ta hak lıy dı lar. Çar yö ne ti mi Türk le ri kö tü 

ta nıt mış ol ma lıy dı. Hak kı mız da hiç bir şey bil mi yor lar dı. 
Sı ra ba na gel miş ti. İçe ri gir dim ve za rif diş he ki mi nin 

el le ri ne çe ne mi tes lim et tim. El le ri ağ zı mın için de do la şı yor du. 
Sık sık “had kı ray” ve “zad kı ray” söz cük le ri ni tek rar edi yor du. 
An lamı nı bir bi ri ne ka rış tır dı ğım bu söz cük ler be nim ha ta yap
ma ma ne den ol du ve za rif par ma ğı nı diş le ri min ara sın da sı kış
tır dım. Cil ve li bir bi çim de çığ lık at mış ve ay nı za man da ge ri 
çe ki le rek yü zü me ür kek bak mış tı. Son ra ive diy le dı şa rı çık mış
tı. Has ta ne nin baş ka bö lü mün de ça lı şan tut sak Türk he ki miy le 
bir lik te içe ri gir di. He kim, 

“Ulan ne yap tın? Ni çin ka dı nın eli ni ısır dın?”
“Yan lış bir an la ma ol du. Özür di li yo rum.”
Gü zel diş he ki mi par ma ğı nı eliy le tut muş gü lüm sü yor du. 

Ka dı nın eli ni ger çek ten ısır mış de ğil dim. Ama bir kez tut sak 
he kim ar ka da şın eli ne bir fır sat ver miş tim. Gar ni zon da he men 
her ke se an lat mış ola yı. Gö ren ler, 

“Ka dı nın baş ka ısı ra cak ye ri ni bu la ma dın mı”
 di ye ta kı lı yor lar dı ba na. 
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ÖZGÜRTUTSAKLARIZ
1 Şu bat 1918 gü nün den be ri öz gü rüz. Di le di ği miz ye re 

gö zetim siz gi de bi li yo ruz. Rus lar da ser best çe ya nı mı za, ta oda
la rımı za ka dar ge li yor, ko nu şu yor lar, yo ğurt, pey nir, tuz ve seb
ze ge ti ri yor lar dı. Kar şı lı ğın da pa ra alıp gi di yor lar. Pa ra ye ri ne 
batta ni ye, ka put is te yen ler olu yor. Bir çok la rı du ru mu mu zu 
gö re rek acı yor, in şal lah yur du nu za dö ner si niz di yor, dua edi
yorlar. Sa va şın bit ti ği ni ba rış ya pıl dı ğı nı ya zı yor ga ze te ler, ina
namı yo ruz. Şu ba tın ilk haf ta sın da bir so ğuk dal ga sı bi zi ev le re 
sı ğın mak zo run da bı rak tı. So ğuk sı fı rın al tın da 30 san tig rad. 
Kı zı lay’dan Var na vi ne genç bir ki şi gel di ve he pi mi ze el li şer 
Rub le da ğıt tı. Bir lik te pek çok şap ka ka put, pan to lon ge tir di. 
Bu nun da ğı tı mın da ge ne çir kin tar tış ma lar ol du. Ba na da bir 
pan to lon düş tü. Şim di so ğu ğa kar şı ken di mi ko ru ya bi li yo rum. 

1918 yı lı nın Mart ayın da yız. Tut sak lı ğı mı zın yir mi al tın
cı ayı. Mos ko va’da Yu suf Ak ço ra, Var na vin ka sa ba sı na iki ki şi
yi gön der di. Ya kup Ke ma lî ve Şem set tin Ka zan ge len le rin adı. 
Her bi ri mi ze 100 Rub le ver di ler. O ge ce ken di le ri ne bir kaç 
ar ka daş bir ara ya ge le rek şar kı söy le me yi ka rar laş tır dık. Ben ud 
ça la cak tım. Ana do lu’nun en gü zel tür kü le rin den il gi çe ke ce ği ni 
san dı ğı mız bir prog ram ha zır la dık. Kış la ya gi dip bü yük oda ya 
top lan dı ğı mız da ön ce den ay rı lan sı ra la ra otur duk. Ko nuk la rı
mız gel di. Mü zi ği yö ne te cek olan üs teğ men ar ka daş biz le ri 
bek leme den eliy le işa ret ve re rek şar kı yı söy le me ye baş la dı. 
Ba na da baş la ma mı ba şıy la bil dir diy se de dev re ye gir mem ola
nak sız dı. Kız dı ğı nı, ba kış la rın dan an lı yor dum. Ko ro da ki ar ka
daş lar  dirsek le riy le be ni dür tü yor, şar kı ya baş la ma mı is ti yor
lar dı. Bu ola nak sız dı. Der di mi kim se ye an la ta mı yor dum. Hiç 
kim se so runun far kın da de ğil. Be nim çal mak is te me di ği mi san
maktaydı lar. Oy sa bi zim şef, ba na udu mu akort ede cek za ma nı 
bı rakma dan şar kı ya baş la mış tı. 
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Ye ni ta şın dı ğı mız bi na da hem mü zik le uğ ra şı yor hem de 
sı ray la ar ka daş la rın port re le ri ni ya pı yor dum. Ön ce le ri san dal
ye ye oturup poz ve ren ar ka daş la rın res mi ni ya rım sa at te ya pa
bi lir ken, şim di bu sü re yi on da ki ka ya in dir miş tim. Asıl ama cım 
yağ lıbo ya ya da su lu bo ya bu la rak re sim yap mak tı. Bir gün bir 
Rus su ba yı ya nın da on ya şın da ki kü çük kı zıy la bi zi zi ya re te 
gel di. Oda la rı ay rı ay rı do laş tı ve bir oda da otur ma ya ka rar ver
di ler. “Ara nız da res sam var, kim dir o” di ye sor du. Be ni gös ter
di ler. “Re sim le ri ni zi gö re bi lir mi yiz?” Gö re bi lir si niz de dim, 
yap tı ğım re sim le ri ge ti rip gös ter dim. Bun lar ki mi ar ka daş la rın 
kart la ra yap tı ğım port re le riy di. Kü çük kız, su lu bo ya ta kı mı nı 
ba na ver mek is te di ği ni söy le di. Re sim le ri be ğen miş ler di. “Çok 
se vini rim” de dim kü çük kı za. Yü zü me bak tı gü lüm se di. Rus 
su ba yı ye ni den sor du:

“Bu ra dan ba zen pi ya no se si du yu yo rum. Han gi niz ça lı şı
yor su nuz?” 

“Bu bi na da pi ya no yok tur” de dik. “Ulu sal çal gı mız ud 
var.”

“Din le ye bi lir mi yim?”

Udu odam dam ge tir dim. Kü çük bir tak sim den son ra 
“Şad ol sa gö nül ba ri bi raz son ne fe sin de” ad lı şar kı yı çal ma ya 
baş la dım. 

“Ne den li acı lı, an la mı nı söy ler mi si niz?

“ An la mı da bes te si ka dar hü zün lü dür,” de dik. 

Ay rı lır ken he pi mi zin ay rı ay rı el le ri ni sık tı lar. Dost ça 
se lam ve rip git ti ler. Er te si gün kü çük kız, ken di su lu bo ya ta kı
mı nı ba na ge tir di. O gün den son ra renk li re sim ler yap ma ya 
baş la dım. 

Bir gün iki kü çük oyun cak yap tım kom şu nun iki kü çük 
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kı zı na gö tü rüp ver dim. Ver di ğim oyun ca ğı ya dır ga dı lar. Na sıl 
oy na yacak la rı nı bil mi yor lar dı. İki kü çük çı ta ara sı na ge ri li ip 
üze rin de tak la atan cam baz idi bu oyun cak lar. Kar şı la rın da 
cam baz la ra tak la at tı rın ca gül me ye baş la dı lar. Hoş lan mış lar dı. 
On la rın güldük le ri ni ve oyun ca ğı sev dik le ri ni gö rün ce mut lu  
ol dum.

Bir gün öğ le vak ti kay na yan ka zan dan sı cak su al mak 
için mut fa ğa git miş tim. Ar ka oda nın ka pı sı açık tı. Bü tün ai le 
ma sa ba şın da otur muş ye mek yi yor du. Dem li ğe, çay yap mak 
için su ko yu yor dum. Kü çük kız lar dan bi ri ge lip ar ka dan boy nu
ma sa rıl dı;

“Arif Efen di mi ne iz de lay te ba la lay ka. Lüt fen ba na 
ba lalay ka yap.”

“Moj nu” de dim. Olur. 
Gi dip ye ri ne otur du. Öte ki si gel di. Boy nu ma sa rıl dı:
“Arif Efen di. Mi ne iz de lay te sku rup tu”. Ba na bir ke man 

yap. “Moj nu” de dim. Olur. 
Sof ra da ki ler kah ka hay la gü lü yor du. Ben de ayak tan sev

giy le on la ra ba kı yor dum. An ne le ri sor du:
“Arif Efen di ev li mi si niz, ço cuk la rın var mı?” 
“Ha yır Ma dam. He nüz ev li de ği lim ama, ço cu la rı se vi

yorum.”
Ara mız da de rin bir dost luk doğ muş tu. Be ni ken di le rin

den ayırt et mi yor lar dı. Bu ai le nin Tan ya adın da ye tiş kin ve 
gü zel bir kı zı var dı. Ar ka daş la rı mız dan bi ri de bu kı za kur ya pı
yor du. “Bu genç kı zın kal biy le oy na mak iyi de ğil” de dim ona. 
“Ba rış olur sa  bir lik te Tür ki ye’ye gö tü re cek mi sin onu”? 
Gü lüm se di. Yü zü me bak tı. “Dü şün dü ğün şe ye bak” de di. “Ben 
onu sev mi yo rum ki” ,
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TÜRKİLİNOPEDİLİ
Var na vin ka sa ba sın da adı Var na vin olan bir ga ze te 

ya yımla nı yor du. On beş gün de bir çı kan bu ga ze te de bir ma ka
le ya yım lan dı. Ma ka le nin adı “Tür ki li No pe di li”ydi: Türk ler 
mu zaf fer mi? Baş lı ğı bu olan ma ka le, Türk le rin Var na vin’de ki 
çap kın lı ğı nı ko nu alı yor alay lı bi çim de, “Ha yır, Türk ler cep he
de de ğil, bu ra da Var na vin’de mu zaf fer dir. Çün kü ka dın la rı mı
zın, kız la rı mı zın kalp le ri ni ça lı yor lar” di ye ya zı yor du. Ya zı 
şöy le sü rü yor du:

“Ge çen ak şam bir Türk su ba yı ile bir ka dın ne hir kı yı sın
da do la şır ken Kı zıl Has sa Ala yı nın er le ri on la rı bir lik te gö rür ve 
üzer le ri ne doğ ru yü rür ken su bay ka çar, ka dın da bir lik te ol duk
la rı nı yad sır. Bi zim Bol şe vik hü kü met uyu şuk. Tut sak su bay lar 
ge ce le ri ser best ge ze bi li yor lar. Ne bü yük teh li ke.”

Var na vin ga ze te sin de ki bu ya zı nın olum suz et ki le ri ni  
kı sa sü re de ya şa ma ya baş la dık. Ga ze te de sö zü edi len ka dın, 
pos ta me mu ru nun ka rı sıy dı ve 35 yaş la rın day dı. Tut sak Türk 
su ba yı ise on dan 10 yaş kü çük. Genç ve ya kı şık lı tut sak su bay
la ra il gi du yan bu ka dın, bu alan da ol duk ça da cö met ti. Ma ka
le nin il ginç ya nı, Bol şe vik hü kü me ti ni uyu şuk luk la suç la ma sı 
ve tut sak su bay la rın ge ce dı şa rı çık ma la rı nın ya sak lan ma sı nı 
is te me siy di. Kız la rın kalp le ri nin ça lın dı ğı nı söy le mek le de Rus 
de li kanlı la rın kıs kanç lık la rı tah rik edi li yor du. 

Kış la da ki gö ze tim ci er ler he men er te si gün “Ka dın la rı
mız la, kız la rı mız la gö rüş me ye cek si niz, gez me ye cek si niz” di ye 
buyruk la rı nı bil dir mek te ge cik me di ler. So kak ta ço cuk lar, tut sak 
Türk su bay la rı nın ar ka sın dan “Tür ki li No pe di li” di ye tem po 
tu ta rak alay et me ye baş la dı lar. Bü tün bun lar Var na vin’de Bol
şe vik er le rin ön cü lü ğün de olu yor du. Rus kız la rıy la çar şı da ya 
da so kak ta gö rü len tut sak Türk su bay la rı aşa ğı la nı yor du. Türk 
su ba yıy la ge ze ne hiç kim se nin ka rış ma ya hak kı yok tur di ye 
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di re nen ler, sa de ce Rus ka dın la rı ve kız la rıy dı. Ken di öz gür
lükle ri ni sa vun mak tan çe kin mi yor lar dı. Bol şe vik er le rin on la ra 
“Siz de bur ju va sı nız, on lar da” ya da “siz de ka pi ta list si niz, 
on lar da” gi bi ya nıt lar ver dik le ri ni gö rü yor duk.

Bol şe vik er ler bu lun du ğu muz bi na ya ge li yor, oda la rı mı
za gi rip ya tak la rı mı zın üs tü ne otu ru yor ve biz ler le tar tı şı yor lar
dı. Şun la rı söy lü yor lar dı bi ze:

“Siz ka pi ta list le re ölüm. Bin ler ce iş çi yi çift lik ler de, fab
rika lar da ça lış tı rı yor, on lar sa ye sin de var lık sa hi bi olu yorsu nuz. 
Ge ne de on la rı hor lu yor, kü çüm sü yor su nuz. Türk su ba yı da Rus 
su ba yı gi bi ka pi ta list. He pi niz ay nı sı nız”.

“Ha yır ya nı lı yor su nuz” di yor duk on la ra: “Şu gör dü ğü
nüz Türk su bay la rı nın hiç bi ri nin ne çift li ği, ne de fab ri ka sı var
dır. Hep si de ken di ya şam la rı nı alın te riy le sür dü rü yor. Tür ki ye’ 
de yok su lun da var lık lı nın da oğ lu ça lı şın ca su bay ola bi lir”.

Yü zü mü ze ba kı yor, “Eğer doğ ruy sa siz özün de bol şe vik
si niz” di yor lar dı. Son ra da, “El ele ve re lim şu do muz ka pi ta list
le ri yok ede lim” öne ri siy le yol daş lı ğı mı zı açık lı yor lar dı. Biz de 
on la ra şöy le söy lü yor duk:

“Tür ki ye’de böy le bir so run yok tur. Şim di lik bi ze her iki 
sı nı fın da bir za ra rı do kun mu yor. Eğer si ze za ra rı do ku nuyor sa 
ka pi ta list ler le siz bo ğu şun, bi ze ne.”

Bol şe vik Hü kü me ti, yö ne ti mi ele ala lı iki ay ol du ğu  hal
de, oda mı za ka dar ge len er ler, bi ze ko mü niz min er de min den 
söz edi yor ve ya kın da bü tün dün ya iş çi le ri nin ayak la na ca ğı nı, 
Le nin sa ye sin de ka pi ta list le rin yok edi le ce ği ni ve iş çi le rin ra ha
ta ka vu şa cak la rı nı söy lü yor lar dı. Ka rı sı na gön de re ce ği mek tu
bu bi le bi zim Rus ça bi len su bay la rı mı za yaz dı ran bu oku ma sız  
yaz ma sız er le rin iki üç ay gi bi kı sa bir sü re de Bol şe vik re ji mi ni 
kav ra ma la rı ve onun sa vu nu cu su ol ma la rı nı an la mak ta güç lük 
çe ki yor duk. Üç yıl lık sa vaş ta mil yon lar ca in sa nı nı yi tir miş, 
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yok sul ve pe ri şan du ru ma düş müş bu ül ke nin ko şul la rı on la ra, 
il ke le ri ni yay ma nın en uy gun or ta mı nı ha zır la mış tı. Sa vaş tan 
ye nik ve yok sul, aç ve bit kin çık mış Rus ya’nın ge çir me si do ğal 
olan top lum sal bu na lı mı nı fır sat bi le rek, yo ğun bir kam pan ya ya 
gi riş miş, ül ke nin her yö re sin de kong re ler, bil di ri ler, söy lev ler 
ve ga ze te ya yın la rıy la  ken di il ke le ri ni pe kiş tir me ye baş la
mışlar dı. Bu ca hil Rus er le ri bi le, şim di o il ke le rin en azı lı 
sa vunu cu la rıy dı.

Ay rı lan jan dar ma ko mu ta nı nın ye ri ne ge çen, uzun boy lu 
za yıf Rus teğ me ni bir gün ya nı mı za ge le rek,

“Tut sak su bay la rın Rus ka dın ve kız la rıy la gez me le ri ni 
Sov yet Mec li si ka rar ala rak ya sak la dı. Bu ka ra ra uy ma yan la rı
nız za rar gö re cek tir”de di. 

“Siz ka dın ve kız la rı nı za ge re ke ni söy le yi niz ya nı mı za 
ge lip bi zim le gö rüş me sin ler” de dik. “On la ra hiç bir za man 
bi zim le ne den ko nu şu yor su nuz di ye me yiz. Ya nı mı za gel me yin 
gi din di ye me yiz.”

“Gas pa da” de di teğ men, “Bi zim ka dın la rı mı za, kız la rı
mı za sö zü müz geç mi yor ki. On la rın siz ler le ko nuş ma sı nı 
en gelle ye mi yo ruz.. Fa kat siz le rin on lar la ko nuş ma sı nı ya sak
laya bi li riz.”

Ya nı tı mı zı bek le me den çe ki lip git miş ti. 
Var na vin ka sa ba sın da her Rus eri, ko mu tan ke sil miş ti. 

Rus ka dın ve kı zıy la yol da bir lik te yü rü yen Türk su ba yı nı, 
ka dı nın kar şı koy ma sı na rağ men, on dan zor la ayır ma ya baş la
mış lar dı. Ba şı mı za bir de bu so run çık tı. Ne var ki ben  bu tür 
olay la rın dı şın day dım. Odam da mü zik ve re sim le uğ ra şı yor, 
he men he men kim sey le ko nuş mu yor dum. Bir gün odam da ça lı
şır ken gar di ya nın ka rı sı ya nı ma gel di,

“Arif Efen di” de di, “Ha yat ta ça lış mak ba na öz gü. Oğul
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la rım, kız la rım sa bah tan ak şa ma ka dar ge zi yor lar, ben ça lı şı yo
rum. Se nin ar ka daş la rı nı gö rü yo rum on lar ge zi yor lar, sen bu ra
da ça lı şı yor sun”

“Ma dam” de dim. “Ça lış mak be nim zev kim dir. Böy le 
mut lu olu yo rum.”

“Ça lış mak tan za rar gel mez” de di. 

Çok sa yı da re sim yap mış tım. Bun lar dan ki mi le ri Var na
vi ne ait pey zaj lar dı. Re sim le rin ço ğu nu oda nın cam la rı na 
ya pış tır dım. Ge lip ge çen ler du ru yor, re sim le ri sey re di yor du. 
Ca mın ge risin de on la rın yü zü me be ğe niy le bak tık la rı nı gö rü
yor dum. Kar şı bi na da otu ran Al ba yın kız la rı Nad ya ile Ol ga da 
re sim le ri gör mek için gel di ler. Be ğen dik le ri ni işa ret edi yor lar
dı. Son ra içe ri gir di ler. Re sim ler çok gü zel Arif Efen di, çok 
gü zel de di ler. Al ba yın kü çük se vim li oğ lu da ba na re sim li der
gi ler ge tir me ye baş la dı. Ba zen as ke ri okul giy si si ile ka pı dan 
içe ri gi rer gir mez to puk la rı nı bir bi ri ne vu ra rak se lam ve ri yor
du. Son ra bir lik te der gi nin say fa la rı nı ka rış tı rı yor duk. Bir gün 
ge ne gel di. De de si nin 400 Rub le ye sa tın al dı ğı ke ma nı ge tir
miş ti. Ba na ver di. 

BASKIN

Her Bol şe vik er, Var na vin ka sa ba sın da ko mu tan dı. Ak şam 
sa at  dört ten son ra dı şa rı çı kan tut sak su bay la rın yo lu nu ke si yor 
ve kış la ya dön me ye zor lu yor lar dı. Gaz da ver me dik le ri için 
ge ce le ri ka ran lık ta kal mış tık. Bi zim oda nın gaz ih ti ya cı nı 
Al bayın oğ lu kar şı lı yor du. Ön ce le ri dü zen li bi çim de ve ri len 
be sin mad de le ri de  git tik çe azal dı, so nun da onu da ver mez 
ol du lar. Vet lu ga Ir ma ğın da buz lar eri di ği için, va pur lar iş le me
ye başla mış tı. Uzak tan dü dük ses le ri ni du yu yor duk.

Ha ber al dı ğı mı za gö re bi zi Kost ro ma ili ne gön de re cek
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ler miş. Bu na se vin dik. Var na vin’de ki Bol şe vik er le rin zul mün
den kurtul duk. Bin ba şı Asım ile Teğ men Ke rim Efen di le rin 
kaç tıkla rı nı o gün öğ ren dik. Ka zan’a gi de cek ler miş. 

Var na vin ka sa ba sın da kü çük bir si ne ma var dı. Ba zı ge ce
ler ora ya gi di yor duk. 15 Ni san 1918, tut sak Türk su bay la rı ve 
er le ri için önem li bir gün ol du. Bir gu rup o gü nün ge ce sin de 
si ne maday dık. Sa lon da per de nin açıl ma sı nı bek li yor duk. Film 
baş lar baş la maz içe ri gi re ce ğiz. Sa lon da şık gi yim li Rus ai le le
ri var dı. Bir kaç ar ka daş ayak ta ko nu şu yor duk. Bi raz ile ri miz de 
iki Erme ni, iki kız kar de şiy le biz le re ba kı yor. Çok gü zel bu iki  
Erme ni kı zın biz le re çe ki ci ba kış lar gön der di ği ni kı rıt tık la rı nı 
fark edi yo ruz. Bir den, bir si lah se si işit tik. Bir da ha.. Si lah ses
le ri sık laş tı. Ka sa ba da ka çış ma ve pa nik.. Bağ rış ma lar.. Son ra 
si nema sa lo nu na bir ha ber ya yıl dı. Türk su bay la rı nı öl dü rü yor
lar. Mer di ven ler den hız la in dim. Ken di mi so kak ta bul dum. 
Her kes ka çı şı yor du. Ka çan la rın ayak ses le ri ni du yu yor dum, 
du var lar da yan kı la nı yor du. Ka ran lık ta ya vaş ya vaş iler li yor
dum. Pa zar ye ri ne gel dim. Bir an du rup dü şün düm. Vet lu ga 
Ir ma ğı na doğ ru mu gi de yim? Ora da bir ka yı ğa bi nip kar şı ya 
ge çe rim. Ge ce nin ka ran lı ğın da tar la la ra doğ ru mu koş sam? 
Ka rar sız dım. Si lah ses le ri ve ba ğır ma lar, ka çış ma lar sü rü yor. 
Her ta raf tan ses ler du yu yor dum. Türk le ri öl dü rü yor lar. Yo lun 
kı yı sın da içi su do lu yan gın fı çı sı nın ya nın da bul dum ken di mi. 
Ana cad de den 150 met re ka dar uzak tay dım. Fı çı nın kı yı sı na 
sin dim. Uzak tan garni zon gö rü nü yor, ışık la rı da ya nı yor du. 
Ka ran lık ta du var di binden yü rü me ye baş la dım. Kış la ya yak laş
tım. Ka pı açık tı. Bir ham le de ko şa rak içe ri gir dim. Ar ka daş lar 
bü yük bir ma sa nın çev re sin de top lan mış lar dı. He ye can la tar tı
şı yor lar dı. Pet rol lam ba sı nın tit rek ışık la rı  yan sı yor du yüz le ri
ne. Her kes ayak ta.. Ara la rı na dal dım, ne ol du di ye sor dum. 
“Ge le cek le ri var sa gö recek le ri de var” di yor du bi ri si. Be ni duy
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ma dı lar bi le. Sor dum. Ca nım, bir şey yok.. Ya bu si lah ses le ri.. 
Bol şe vik er ler, tut sak Türk er le ri mi zin çev re sin de si lah atı yor lar. 
Bel ki bi raz son ra da bu ra ya ge le cek ler. Ki mi si nin elin de odun. 
Ki mi si nin elin de bal ta var dı. Ken di si ne ya ra ya cak ne var sa her
kes eli ne bir şey al mış tı. Bu es na da Bin ba şı Mus ta fa Be yin se si
ni duy duk:

“Ar ka daş lar be nim sö zü mü din le ye cek si niz. Bir öne rim 
var.”

“Din le ye ce ğiz” de dik he pi miz. 
“Ön ce şu el le ri niz de ki le ri bı ra kın. Her kes ken di ye ri ne 

gitsin. Ya tak la rı üze ri ne otur sun. İs kam bil oy na yan lar ma sa da 
oyu nu nu sür dür sün. Kış la da bir ha zır lık ol du ğu ka nı sı na ka pıl
ma sın lar. Ben ka pı da bek le ye ce ğim. On la rı kar şı la yaca ğım”

Her kes Bin ba şı nın de di ği ni yap tı. El le rin de ki le ri bı rak tı. 
He pimiz me rak ve he ye can la bek le me ye baş la dık. Bi raz son ra 
el le rin de ta ban ca lar la on, on beş Bol şe vik eri nam lu la rı ile ri ye 
dö nük içe ri gir di ler. Bin ba şı Mus ta fa Bey aya ğa kalk tı ve ön le
ri ne çık tı: 

“Ne is ti yor su nuz” di ye sor du. “Ni ye gel di niz.? Bu ne 
hal?”

“Ar ka da şı mı zı dö ven yüz ba şı yı is ti yo ruz. Onu bi ze tes
lim edin, gi de lim” 

“Ar ka da şı mız yüz ba şı yı siz döv müş sü nüz. Da yak tan 
bay gın du rum da içer de ya tı yor. Si ze onu tes lim ede mem. İçe ri 
gi rer onu zor kul la na rak ala bi lir si niz. Fa kat çok iyi bi li niz ki, 
çok kö tü so nuç lar bun dan do ğar.”

Ko mü nist Rus er le ri bu yü rek li lik kar şı sın da bir an 
du rak la dı lar ve ara la rın da tar tış ma çık tı. İç le rin de li der ol du ğu 
an la şı lan bi ri,

“Bun lar bi zi Mos ko va’ya şi kâ yet eder ler, iş kö tü ye gi di
yor” de di. 
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Ko lu sa rı lı ve adı Alek sandr olan er,
“Ha yır” de di. “Be nim ko lu mu bu du ru ma ge ti ren yüz ba

şı yı al ma dık ça bir ye re git mem. İs te dik le ri ye re şi kâ yet et sin ler. 
On lar dan mı kor ka ca ğız.”

Li der olan,
“Ben bu iş te yo kum. Yüz ba şı bay gın ya tı yor muş. Has ta 

bir ada mı is te mek doğ ru de ğil.”
Bin ba şı Mus ta fa Bey,
“Bu so run bu ra da ka la cak de ğil. Telg ra fı ha zır la dık bi le. 

Mos ko va’ya gön de re ce ğiz. Le nin’e ve bü tün dev let le rin Mos
ko va’da ki el çi lik le ri ne telg raf çe ke cek, can gü ven liği mi zin 
ol ma dı ğı nı bil di re ce ğiz.. Biz de si zin tut sak la ra aynı sı nın ya pıl
ma sı nı is te ye ce ğiz.

Er le rin tü mü ho mur da na rak git ti. Yal nız li der le ri olan er 
kal dı. Ma sa ba şı na otur du. Sar hoş tu. Bir si ga ra is te di. Ver dik. 

“Ne re de o”, di ye sor du. “Kork ma sın gel sin bu ra ya. O, 
bi ze, Rus la ra ben zi yor, gel sin ko nu şa lım. Ben yi ğit, yü rek li 
adam la rı se ve rim. Gel sin eli ni  sı ka yım. Ama bi zim ar ka da şı 
çok döv müş. Bi zim ki ler de onu döv müş ler.”

Is rar la yaş lı yüz ba şı yı gör mek is ti yor du. 
“Öte ki bi na da. Bay gın ya tı yor. Şim di ge ce. Ya rın gö rür

sünüz.”
“Onun eli ni sı ka ca ğım.”
Sal la nı yor du. Sar hoş tu.
“Öte ki bi na ya gi de cek ar ka daş la rı mız var” de di Bin ba şı 

Mus ta fa Bey.  “Yol da ge ne ar ka daş la rı nız sal dır ma sın lar.”
“Ha yır sal dır maz lar. On la rı ben gö tü rü rüm.”
Öte ki bi na ya gi de cek olan lar üç ki şiy dik. Kalk tık bir lik te 
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yü rü ye rek ko nu şa ko nu şa eve ka dar gel dik. Ka pı ka pa lıy dı. 
Ya vaş ça üç kez vur duk. Ka pı ar ka sın da ha fif bir ka dın se si, 

“Kim si niz” di ye sor du. 
“Bi ziz.. Arif, Ce mal, Ha lit.”
Ka pı açıl dı. Bi zi içe ri ye al dı. Haç çı kar dı. Dua edi yor du. 

Ço cuk la rı da, hep si se vinç için dey di.
“Oğul cu ğum Arif gel din mi? Bil sen ne ka dar kork tum. 

He pi niz gel di mi? Kim se nok san de ğil ya.”
Rus ça vuş atıl dı:
“Kim se nok san de ğil. Kork ma. Kim se nin bur nu bi le 

ka na ma dı.”
Son ra bi ze dön dü, 
“Ba na vot ka ve rin” de di. “Be ni oda nı za gö tü rün. Onu 

gör mek is ti yo rum.”
“Öte ki bi na ya ar ka daş lar gö tür müş ler” de dik. “Şim di  

ora da”
Ola yın as lı nı er te si gün öğ ren dik. Kış la bi na sı nın ka pı

sın da ar tık nö bet çi Rus er le ri yok tu. Nö bet tut mu yor lar. Sa bah 
se kiz den ak şam dör de ka dar dı şa rı çık mak ser best. Fa kat, Rus 
er le ri dı şa rı çık ma mı za kar şıy dı.. So kak ta gör dük le ri Türk 
su ba yı nı zor kul la na rak kış la ya ge ri gön de ri yor lar dı.. Yaş lı 
yüzba şı yı da dı şar da gö rün ce adı Alek sandr olan er, 

“Ka pi tan” di yor, Evi ni ze dö nün gez mek ya sak.” 
Yaş lı yüz ba şı, kim se ye za ra rı do kun ma yan bir ki şi. Kız

lar la da iliş ki si yok. Ne var ki her Bol şe vik er, Var na vin ka sa
ba sın da sö zü din len me si ge re ken ko mu tan dı san ki.. Yüz ba şı 
al dır mı yor. Yü rü me ye de vam edi yor. Alek sandr ken di si gi bi bir 
kaç er da ha bu la rak yaş lı Yüz ba şı nın kar şı sı na çı kı yor:
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“Ge ri evi ne dön.” 
Yüz ba şı, Rus ça bil mi yor. Türk çe söy le di ği ni de on lar 

an lamı yor. Bir bir le ri ne sö vü yor lar. Zor kul lan mak is ti yor Rus 
er le ri. Yaş lı yüz ba şı cad de ke na rın da di kil miş olan ağaç lar dan 
bi ri ne sa rı lı yor ve ağa cı kö kün den ko pa ra rak, 

“Bu yaş lı ada mın ölü sü bi le si ze ye ter” di ye ba ğı rı yor.
Rus er le ri bir ağa cı kö kün den çe kip çı ka ran bu yaş lı, 

güç lü ada mı kor ku için de sey re di yor ve da ğı lı yor lar. Fa kat 
he men son ra, bir man ga Rus eri ge li yor ve Yüz ba şı nın çev re si
ni sa rıyor:

“Dön ge ri ye. Evi ne git.”
Rus er le ri ne mey dan oku ya rak,
“Yak laş ma yın” di yor Yüz ba şı. “Ge ber ti rim.” 
Yüz ba şı dan yum ru ğu yi yen ye re se ri li yor. Baş ka er ler 

ko şup yaş lı yüz ba şı nın üze ri ne çul la nı yor, ba yıl tın ca ya ka dar 
vu ruyor lar. Sü rük le ye rek hü kü met bi na sı nın önü ne ge ti rip 
bı rakı yor lar. Son ra da gi dip iç me ye baş lı yor lar. Ge ce kış la nın 
çev re sin de ha va ya si lah at ma ya, taş kın lık yap ma ya baş lama la
rı nın ne de ni buy muş. 

Si lah ses le riy le kış la ya gir di ğim za man içer de ki bü tün 
tut sak su bay la rı ken di le ri ni sa vun mak için ne bul muş lar sa el le
ri ne al mış bek ler du rum da gör müş tüm. Bin ba şı Mus ta fa Be yin 
se rin kan lı dav ra nı şı ol ma say dı ken di mi zi kan lı olay la rın için de 
bul ma mız ka çı nıl maz dı.

Ye ni ata nan Jan dar ma Ko mu ta nı uzun boy lu za yıf Teğ
me ne ola yı Bin ba şı Mus ta fa Bey sert bir dil le an lat tı. Teğ men 
şa şırmış, bi raz da kor ku için de an la tı lan la rı din li yor  ne ya pa ca
ğı nı bi le mi yor du. Yal va rır gi biy di. Mos ko va’ya telg raf çe kil
me mesi ni ri ca edi yor du. Mos ko va’ya çek ti ği miz telg ra fı ka bul 
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et me di. Biz de Stok holm ve Mos ko va’da ki “Türk Tut sak la rı nı 
Ko ru ma” kong re le ri ne mek tup gön de re rek ola yı yan sıt tık. 
Ba ka lım il gi lenen ola cak mı?

DAVET

Rus al ba yı nın oğ lu, bu olay ne de niy le, an ne si nin ve kız 
kar deşle ri nin çok bü yük üzün tü duy duk la rı nı, Var na vin’de 
bu lu nan Rus su bay ve ai le le ri nin de ola yı acıy la kar şı la dık lar nı 
söy le di. Ni sa nın so nu na doğ ru Rus la rın din sel bay ra mı olan 
“yor tu”la rı baş lı yor du. Rus al ba yı nın oğ lu an ne si nin bi zi ev le
ri ne da vet et ti ği ni bil dir di:

“Si ze ya kın lık du yu yo ruz. Ya rın öğ le ye doğ ru sa at on da 
ge le ce ğim. Si zi bi ze gö tü rü rüm.”

Ar ka daş la rı ma “Bu giy si ler le na sıl gi de riz” de dim. “Ri ca 
ede lim an ne le ri bu dü şün ce sin den vaz geç sin”. Ço cuk ne ko nuş
tu ğumu zu an la dı: 

“Ne ko nu şu yor su nuz, ben de bil mek is ti yo rum” de di. 

Her iki ar ka daş da yü zü me ba kı yor lar dı:

“An la ta lım mı, söy le ye lim mi? “

“Söy le yin” de dim. 

“Bu giy si le ri miz le evi ni ze ko nuk ol ma ya çe ki ni yo ruz.”

“Biz de öy le dü şün dük” de di ço cuk. “Giy si le ri es ki ol du
ğu için gel mez çe ki nir ler. Ama an nem giy si ye önem ve ren
lerden de ği liz de di.”

Son ra ken di dü şün ce siy miş gi bi ek le di:

“Biz in san lar da ni te lik ve in ce lik ara rız. Ça re yok 
ge lecek si niz.” 

Ye ni den ri ca et tik:
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“An ne ni bu da vet ten vaz ge çir. Giy si le ri miz den uta nı yo
ruz.”

Ger çek ten iki yıl dır giy si le ri miz es ki miş, üst te ta şı na maz 
du ru ma gel miş ti. Ya ma üs tü ne ya ma vur muş tuk. Ye mek öz le mi 
çe ken mi de ri mi zin fer ya dı kar şı sın da giy si dü şün me ola na ğı
mız da yok tu. Bu es ki püs kü giy si ler le bir Rus ai le si ne ye mek 
ye me ye na sıl gi de bi lir dik? Ken di ken di me bir has ta lık ba ha ne 
ede rek git me me ka ra rı al dım ve bu nu kim se ye bel li et me dim. 
Ki mi ar ka daş lar dan ödünç ce ket, pan to lon ala bi lir dik. Öy le ce 
bel ki düz gün giy si le ri miz olur du. Er te si gün sa at on da al ba yın 
kü çük oğ lu gel di. “Gi de lim, an nem bek li yor” de di. Biz üç ar ka
daş ha zır dık. Ödünç bul du ğu muz giy si ler üze ri mi ze uy mu yor
du, ama hiç ol maz sa üze rin de ki ya ma lar da ha az dı. Ço cu ğun 
ya nı sı ra ev le ri ne doğ ru yü rü me ye baş la dık. Beş da ki ka son ra 
ka pı dan içe ri gir miş tik bi le. Al ba yın eşi bi zi so fa nın ka pı sın da 
kar şı la dı. Biz üç tut sak Türk su ba yı bir hi zada, sağ aya ğı mı zı 
sol aya ğı mı zın ya nı na ay nı za man da ge ti re rek üç sağ el ka şı mı
zın hi za sın da, se lam dur duk ve ken di mi zi ta nıt tık:

“Pa ruc cik Arif.” 
“Pa ruc cik Rük ned din.” 
“Pa ruc cik Ke mal.”
Kar şı sın da bu say gı du ru şu muz, ma da mı çok mem nun 

et miş ti. El le ri mi zi iç ten lik ve sev giy le sık tı. 
“Bu yu ru nuz ev lat la rım ge li niz” de di. 
Bi zi ko nuk oda sı na al dı. Da ire sel bir ma sa ba şın da yer 

gös ter di. Otur duk. Ha tı rı mı zı sor du. Her de fa sın da aya ğa kal ka
rak ya nıt la dık. Biz de onun ha tı rı nı sor duk. Göz le rim bir ara lık 
ma sa üze rin de du ran bir ki ta ba ta kıl dı. Ma dam, 

“Ev lat la rım. Bu, ai le mi zin fo toğ raf al bü mü dür alın ba kın. 
Ben ge re ken açık la ma la rı ya pa rım.” de di. 
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Ev sa hi bi ha nı mın eşiy le ni şan lan dık la rı gün çek tir dik le
ri re sim. Ge lin ol du ğu za man ki fo toğ ra fı... Dü ğün re sim le ri... 
İki ço cu ğu nun dün ya ya gel di ği za man ki re sim le ri. Kaf kas
ya’da, Or ta As ya’da, Si bir ya’da, Rus ya’nın çe şit li kent le rin de 
ço cuk la rıy la bir lik te çe ki len re sim ler. Gez dik le ri yer le re ait 
gü zel gö rün tü ler. Al bü mün so nu na gel di ği miz za man bir sa ati 
aş kın bir sü re geç miş ti. Re sim ler kar şı sın da duy du ğu muz hay
ran lı ğı be lirt tik. 

“Ma dam haz ret le ri” de dik, “Açık la ma lı yız ki anı la rı nız 
bi zim ki ler den çok zen gin dir. Her üç yıl da bir çı kan sa vaş lar ne de
niy le  biz ler böy le si gü zel anı la rı re sim ola rak edi neme dik.”

Bir baş ka al büm, bir üçün cü sü. Hep si ni göz den ge çir dik 
ve duy du ğu muz hay ran lı ğı be lirt tik. Bir ara lık du var da bir 
ya ğıl bo ya res me gö züm ta kıl dı. Ev sa hi bi ha nım ne re ye bak tı
ğı mı fark et ti:

“Bu nu üni ver si te ye gir di ğim yıl yap mış tım.”

“Bu nu li se son sı nıf öğ ren ci si iken iş le miş tim.”

“Bu da il ko kul eli şi der sin de iş le di ğim na kış.”

Oda da gör dü ğü müz her eş ya hak kın da bil gi ve ri yor du. 
Bu es na da ka pı açıl dı. İçe ri ye si yah kü çük kı vır cık tüy lü kö pek
le bir lik te bir ha nım gir di. “Türk su bay la rıy la ta nı şı yo rum de ğil 
mi” di ye sor du. Aya ğa kal ka rak onu da as ker ce se lam la dık. 
Ge len yaş lı ha nım ve te ri ner al ba yı nın eşiy miş. Bir da ki ka son ra 
bir baş ka ha nım içe ri gir di. Ec za cı bin ba şı sı nın ha nı mıy la da 
ta nış mış ol duk. Ev sa hi bi, 

“Acı la rı nız ve yok sul lu ğu nuz la çok ya kın dan il gi le ni yor
duk” de di. “Fa kat Hü kü me tin ge rek siz ku ral la rı ve ko şul la rı 
ne de niy le sa de ce kar şı dan ba kı yor, is te me mi ze kar şın il gi gös
te re mi yor duk. Bu gün si zi ara mız da gör mek ten çok mutlu yuz. 
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Kü çük oğ lum si zi çok se vi yor. Si zi bi ze ta nıt mak ta bü yük ro lü 
ol du.”

“Sa yın Ma dam” de dik. “çok tan be ri ai le şef ka tin den yok
sun duk. Biz tut sak su bay la ra gös ter di ği niz  bu ya kın il gi ye en 
iç ten te şek kür le ri mi zi su nu yo ruz. Bu gü nü ya şamımı zın en 
de ğer li anı sı ola rak bi le ce ğiz ve öy le ana ca ğız. Oğ lu nuz, ze kâ sı 
ve üs tün ni te lik le riy le Rus su bay la rı ara sın da seç kin bir ko nu
ma kı sa sü re de ge le cek tir. Böy le bir ev la da sa hip ol du ğu nuz 
için si zi kut lu yo ruz.”

“Öy le mi dü şü nü yor su nuz. Biz ak si ka nı da yız. Bu yıl 
Fran sız ca der sin den bü tün le me ye kal dı. Ça lış mı yor. Hay laz bir 
ço cuk.” 

“Sa yın Ma dam, ar ka daş la rı mız için de çok iyi Fran sız ca 
bi len ler var. Ya rın dan iti ba ren Fran sız ca ders al ma ya baş laya bi
lir.”

Biz böy le ko nu şur ken ço cuk, sı kıl gan ye re ba kı yor, se si
ni çı kar mı yor du. Ko nu Türk ai le ya pı sı na gel di ve ev sa hi bi 
ha nım da Tür ki ye’de çok ev li li ğin ger çek ten olup ol ma dı ğı nı 
sor du. 

“Sa yın Ma dam” de dik. “ül ke miz de soy lu sı nıf bu âde ti 
bı rak mış tır. Or ta sı nıf uy gu la mak ta. Eğer ai le nin ço cu ğu ol maz
sa er kek bir kez da ha ev len me hak kı nı ko rur. An cak her iki 
ka dı nı ay rı ay rı ev ler de ba rın dır ma sı ko şul dur. Bu âdet de 
za man la gi de rek kalk mak ta dır. Ka dın la rın ör tün me si Bü yük 
Pet ro za ma nın da da var dı. Siz ler bu nu ya vaş ya vaş kal dır dı nız. 
Biz he nüz kal dı ra ma dık. Ama bu da bir gün ge le cek ta ri he  ka rı
şa cak.” 

Ar ka da şım ku la ğı ma fı sıl da dı:
“Al ba yın üç gü zel kı zı ner de kal dı aca ba?”
Bi raz son ra da dı şar da ayak ses le ri işit tik. Tah ta la rın 
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oy na masın dan oda ya doğ ru yak laş tık la rı an la şı lı yor du. An ne le
ri içe ri ça ğır ma sı na rağ men gir me di ler. Ara la rın da ko nu şu yor
lar dı, ne de dik le ri ni an la mı yor duk. Er kek kar deş le ri kal kıp 
yan la rı na git ti. Ma dam, 

“Kız la rım” di ye ses len di. “İçer de Türk su bay la rı var. 
Ge li niz, be ni mah cup et me yi niz.”

On la rın içe ri gir me yi şi biz le rin var lı ğın dan ötü rüy dü. 
Bir bi ri mi ze” kal ka lım ar tık” di ye fı sıl da dık ve aya ğa kal ka rak 
ay rıl mak için izin is te dik. Ma dam dı şa rı ya doğ ru tek rar ses
lendi:

“Kız la rım ni çin böy le ya pı yor su nuz? Su bay lar si zin bu 
ka ba lı ğı nı zın et ki siy le aya ğa kalk tı lar gi di yor lar.” 

Bi ze dö ne rek, 
“Ri ca ede rim otu ru nuz efen di ler” de di. 
Ço cuk içe ri gir di:
“Ni çin gel mi yor lar, bi li yor mu su nuz?”
Bil mi yor duk. 
“Din sel bay ram olan yor tu gü nü “Hı ris tos vos ki ris” 

di ye rek her kes bir bi ri nin du da ğın dan öper. Onun için gel mi yor
lar.” 

Al ba yın kız la rı nın du dak la rı nı biz le re öp tür mek is te me
dik le ri ni an la mış ol duk. Yan la rın da bir lik te gel dik le ri iki kız 
ar ka da şı, eğer on la rın du dak la rı nı öper sek, okul da bü tün sı nıf 
ar ka daşla rı na du ru mu an la ta cak tı. Tut sak Türk su bay la rı na 
du dak la rı nı öp tür dük le ri için bel ki de alay ko nu su ol mak tan 
çe ki ni yor lar dı. Ken di le ri ne gü ven ce ver dik:

“Du dak la rı nı öp me ye cek, ken di ge le nek le ri mi ze uy gun 
ola rak bay ram la rı nı kut la ya ca ğız.”

Ev sa hi bi nin oğ lu bu nu kız kar deş le ri ne ilet mek te ge cik
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me di. Kız lar da içe ri gi re rek el le ri mi zi sık tı lar, biz de on la rın 
bay ram la rı nı kut la dık. Şim di kar şı mız da beş gü zel kız otur muş, 
me rak için de biz le ri in ce li yor lar dı. Ha va so ğuk ol ma sı na rağ
men, kız lar tül giy si le ri için de, omuz baş la rı na ve gö ğüsle ri ne 
ka dar dö kü len saç la rıy la çok gü zel di ler. Hay ran ba kış la rı mız 
kar şı sın da on lar da sı kıl gan kar şı mız da otu ru yor lar ve bi ze 
ba kı yor lar dı. Ev sa hi bi ha nım,

“Siz ler genç si niz” de di, Bir bi ri niz le da ha iyi ko nu şur su
nuz.” 

Ko nuk iki ha nım la bir lik te dı şa rı çık tı ve gü zel kız lar la 
biz le ri yal nız bı rak tı. Kız lar dan bi ri he men sö ze baş la dı:

“Türk su bay la rı Var na vin’de ki kız la ra bi rer ad koy muş, 
bi ri ne de “Var na vin Kra li çe si” di yor muş su nuz bun lar kimler dir. 
İs mi ni söy ler mi si niz?”

“Söy le riz” de dik. “Fa kat siz de Rus kız la rı nın Türk 
su bayla rı na ver di ği ad la rı bil di rir se niz..”

Bir ço ğu mu zun adı nı söy le di ler. Söy le dik le ri doğ ru 
de ğil di. Bu nu an la dık ve 

“Bun lar şim di ak lı nı za ge len ad lar” de dik. “Biz ger çek 
ad la rı mı zı öğ ren mek isi yo ruz”

Biz ken di mi ze tak dı ğı nız ad la rı bi li yo ruz de di ar ka daş lar. 
Arif Be ye ne ad tak dı nız?” 

“Ye li zub” (Be yaz diş) de di ler. “Öte ki ma hal le de ‘Çor ni 
Hu doj nik’ (Es mer res sam).

Sı ra bi ze gel miş ti. Biz de on la ra tak tı ğı mız ad la rı söy le
dik. Bü yük kı za  “sa rı gül”, or tan ca kı za “me nek şe” ve en kü çü
ğü ne de “pe ri kı zı” di yor duk. Öte ki ko nuk iki kız da “süm bül 
ve pa pat ya” olu ver di ler. Ön ce inan ma dı lar. Son ra da inan mış 
gö rün dü ler. Ama asıl me rak etik le ri “Var na vin Kra li çe si nin kim 
ol du ğuy du.
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“Ti na mı” di ye sor du kız la dan bi ri. 

“Ha yır ona ta kı lan ad “çort” (şey tan) 

Bu na se vin di ler. An ne le ri gel di , ye me ğin ha zır ol du ğu nu 
ve ye mek oda sı na ge çil me si ni söy ler di. Te şek kür ede rek kalk
tık. Ma sa çev re sin de bü tün ko nuk lar otur duk. Ye mek, ku zu 
kı zart ma sı, pey nir tat lı sı, çay ve pas ta dan iba ret ti. Ne şe li bir 
öğ le ye me ği ye dik.Ye mek te Nad ya adın da ki en bü yük kız la rı;

“An ne ci ğim. Arif Be yin ulu sal çal gı sı nı din le mek is ter 
mi si niz” di ye sor muş tu. An ne si, 

“Hay hay, ni çin din le mek is te me ye lim. Eğer lüt fe dip 
ça larlar sa.” 

Ben ne den li kar şı çık tıy sam da ev sa hi bi nin oğ lu bir 
ko şu udu mu ge tir miş ti bi le. Di va nın üze ri ne bı rak tı. Ye mek ten 
son ra ha nım lar la kız lar udun ba şın da top lan dı lar. Tel le re do kun
ma ya baş la dı lar. Ka lın ve in ce tel ler tit reş ti. Oda nın içi ne in ce 
ve ka ba ses ler ya yıl dı. Kız lar dan bi ri sor du:

“Arif Efen di bu çal gı yı siz mi yap tı nız?”

“Evet ben yap tım,”

“Lüt fen bir şey ça lı nız.”

Kar şım da eği le rek udu ba na uzat tı. Udu eli me al dım. Ben 
de on la rı ba şım la se lam la ya rak bir san dal ye ye otur dum. Tel le re 
do kun ma ya baş la dım. Oda ya hü zün lü ses ler ya yı lı yor il giy le 
be ni din li yor lar dı. Uşak ma ka mın da bir şar kıy dı bu. Oda yı 
de rin bir ses siz lik kap la mış tı. 

“Si zin şar kı la rı nı zı din li yo ruz. Çok ha zin şey ler si zin 
oy nak şar kı la rı nız yok mu?” di ye sor du lar. 

“Var.” 
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Ak lı ma “Çek de ve ci de ve le ri yo ku şa aman” şar kı sı gel di. 
Çal ma ya baş la dım ve ay nı za man da üç ar ka daş bir lik te bu coş
ku do lu tür kü yü söy le dik. Söz le ri şöy ley di tür kü nün:

De ve yük sek ata ma dım ur ga nı, aman. 
Üşü dük çe çek ba şı na yor ga nı, aman. 
De ve ci ye sor dum as lın ne re li?
De di İs ken de ri ye’li. 
Aman el ma ya nak lı, 
Aman ki raz du dak lı,
Gü zel isen gel be ri, 
Çir kin isen git ge ri. 
An la mı nı sor du lar tür kü nün. De ve nin Rus ça sı nı bil mi

yor duk. Onu hay va nın bi çi mi ni ta nım la ya rak an lat ma ya ça lış
tık. Ne den li uğ raş tık sa da on la ra de ve nin Rus ça sı nı söy let mek
te ba şa rı lı ola ma dık. Ni ha yet Aleksy öner di: 

“İçi niz de res sam var, res mi ni yap sın” 
Ka ba tas lak de ve res mi çiz dim ve öy le lik le Rus ça sı nı 

öğ ren dik. Kız lar son di ze yi def ter le ri ne yaz dı lar. Çok be ğen
miş ler di:

Gü zel isen gel be ri 
çir kin isen git ge ri. 
Biz de on lar dan bir şar kı söy le me le ri ni is te dik. Ko nuk 

ha nım lar da da hil hep bir ağız dan baş la dı lar. Aman Tan rım. Bu 
ne me lo di. Ne ahenk. Bu tit rek ve gâh yük se len, gâh al ça lan 
dal ga lı bir de niz ka dar coş kun, ba zen bir çöl ka dar  ıs sız ve 
sa kin ve bi zi bü yü le yen mü zi ği de rin bir ses siz lik için de ken di
miz den ge çer ce si ne din le dik. Yüz le ri nin gü zel li ğiy le ses le ri nin 
ku sur suz lu ğu bir bü tün oluş tu ru yor du. He le beş ya şın da ki 
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kü çük kı zın in ce ve tit rek se siy le eş lik et me si bi zi çok duy gu
lan dır mış tı. 

Ev sa hi bi ha nım bü tün iç ten li ğiy le, il gi gös ter me sin de ki 
ge cik me den ötü rü özür di li yor, “Ev lat la rım” di yor du, ”biz le re, 
acı la rı nı zı pay laş ma ola na ğı nı bu gü ne ka dar el de ede me di ği miz 
için üz gü nüz.” 

“Sa yın Ma dam” de dik, “Bi zi bu söz le ri niz le duy gu lan
dırdı nız. Tut sak ol du ğu muz dan be ri böy le ola ğa nüs tü bir şefka
ti hiç bir yer de gör me dik. Bu nun anı sı nı ölün ce ye ka dar sak la
ya ca ğız.”

“Sa vaş çok kö tü” de di Ev sa hi bi. “Ne den in san lar bir bi
ri ni öl dü rü yor lar. Ço cuk lar ba ba sız, ba ba lar ana lar, oğul suz 
ka lıyor. Vah şet bu.”

 “Çok doğ ru. Bi zim ül ke miz Tür ki ye. Ora da siz ler den 
da ha çok ba rı şa muh ta cız. Biz ler Bal kan Sa va şın da Bul gar lar la, 
Sırp lar la, Yu nan lı lar la çar pış tık. Söz bir li ği et miş çe si ne üzeri mi
ze sal dır dı lar. Bul gar la rın yap tık la rı zu lüm her Tür kün kal bin de 
ya ra aç mış tır. Da ha ön ce Trab lus garp’ta sa vaş tık. İtal yan lar la.”

Ev den kalp le ri miz mut lu luk do lu ay rıl dık. Özel lik le 
za rif, gü zel ve tül le re bü rün müş kız la rın kalp le ri miz de ya rat tı ğı 
sev gi yi du ya rak eve dön dük. Ge ce geç vak te ka dar ara mız da 
ko nuş tuk. Gü nün ru hu mu zun de rin lik le rin de bı rak tı ğı et ki yi, 
uyu ya rak yi tir mek ten kor ku yor duk. Uyu ya rak, o duy gu dan 
yok sun kalma mak is ti yor duk. Pet rol lam ba sı nın ay dın lat tı ğı 
kü çük oda da ma sa ba şın da gün dü zü ye ni den ya şı yor duk. Son ra 
ya tak la rı mı za gir dik. Ama hâ lâ uyu mak ola nak sız dı. Yıl lar dan 
be ri sev gi ve şef ka te ne den li su sa mış ol du ğu mu zu an la dık. 

Bü tün Rus lar bay ram lık giy si le ri ni giy miş, so kak ta bir
bir le ri ne sa rı lı yor, üç gün dür kız er kek ağız dan öpü şü yor lar dı. 
Gü zel kız la rın te miz ve za rif giy si le ri için de so kak ta sa lı na sa lı
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na do laş ma la rı, bi zim es ki ve yır tık giy si le ri miz le tam bir çe liş
ki ya ra tı yor du. Kal dı ğı mız ev de ki genç kız lar da bay ram lık 
giy si le ri ni sırt la rı na ge çir miş, ko nuk la rıy la bir lik te ye mek 
yi yor lar dı. Bi zi de ça ğır dı lar. Yır tık ve es ki giy si le ri miz den 
utanç duy du ğu muz için da vet le ri ni ka bul et mek is te me dik. 
Ke sin ola rak git me me ka ra rı alan ben ol ma lı yım ki, kar yo la ile 
du var ara sı na sak lan dı ğım yer den ev sa hi bi nin oğ lu Aleksandr’ın 
se si ni işi ti yor dum:

“Arif Efen di kı de. Arif efen di ne re de?”
Alek sandr’ın be ni ara yı şı na kü çük kız kar de şi de ka tıl

mış tı. Ama bu la mı yor lar dı be ni. Ses le ri ni du yu yor dum. Bu 
da ve ti da ha ön ce öğ ren miş ol say dım, öte ki bi na ya, kış la ya 
gi der dim. Ka pı açıl dı. Ço cuk lar oda nın or ta sı na ka dar iler le di
ler. Dö nüp gi de cek le ri za man Alek sandr, kar yo la nın ba şu cu na 
ka dar gel di, be ni ye re otur muş gör dü. Yü zü me şaş kın bak tı:

“İz des” (Bu ra da). 
“Ne is ti yor sun Alek sandr” de dim. 
“An nem se ni ça ğı rı yor. Ma sa ba şın da bek li yor lar.”
Git mek zo run luy du. Kalk tım, iki ço cuk la bir lik te ko ri

dor dan geç tim. Ye mek or da sı nın ka pı sı na gel di ğim za man, 
bü tün ev hal kı, 

“Se ni be ki yo ruz, ne re de kal dın” de di ler.
Bu gös te ri be ni duy gu lan dır mış tı. Kar şı la rın da eğil dim 

ve gös ter dik le ri ye re otur dum. İki ar ka da şım ben den ön ce gel
miş yer le ri ni al mış lar dı. Ev sa hi bi ha nım biz le re, 

“Oğul la rım” de di. “Böy le bir bay ram gü nü nü kuş ku suz 
siz de ai le niz le bir lik te ül ke niz de ge çir mek is ter di niz. Si zin bu 
is te ği ni zi, si zi ara mız da gör mek le bi raz ol sun ha fif let mek is ti
yo ruz. İn şal lah ge le cek bay ra mı ül ke niz de ya par sı nız.”
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“Sa yın Ma dam, hak kı mız da gös ter di ği niz bu ko nuk
sever lik ten do la yı bi zi çok mut lu et ti niz. Te şek kür ede riz.”

Biz ler ye mek yer ken oda ya pek çok genz kız gir di. Öpüş
tü ler, gü lüş tü ler. Cı vı cı vıl ko nuş tu lar. Ye mek ten son ra ay rı lır
ken biz le re de bir bay ram gü nü ya şat mış ol duk la rı nı söy le ye rek 
te şek kür et tik. Oda mı za dön dük. Ben, ke ma nı eli me al dım ve 
çal ma ya baş la dım. Ar ka dı şım da ud la ba na eş lik edi yor du. 
Üçün cü sü, eli ne bir tep si al dı ve onun la tem po tut ma ya baş la dı. 
Hem tem po tu tu yor, hem de kıv rı la kıv rı la çin ge ne gi bi oy nu
yor du. Ev sa hi bi nin kız la rı ge lip ka pı nın ara lı ğın dan bi zi sey re
di yor lar dı. Son ra da çal gı la rı bir ya na bı rak tık ve ko nuş ma ya 
dal dık. Ka pı ça lın dı. So kak ka pı sı. Kim di ge len aca ba? İçe ri 
pos bı yık lı si vil, tut sak bir Al man gir di. 

“Ka pı nın önün den ge çi yor dum. Bu oda dan bir pi ya no 
se si duy dum. Mu si ki den an lı yo rum. Pi ya no yu gö re bi lir 
mi yim?

“Pi ya no muz yok tur” de dik. 
Udu gös te rek, 
“Bel ki bu çal gı yı gör mek is ti yor su nuz dur. Lüt fen otu ru

nuz, “ de dik. 
Otur du. Udu eli ne al dı. Tel le ri üze rin de par mak la rı nı 

do laş tırma ya baş la dı. Be ce re me di. Udu ge ri uzat tı. 
“Lüt fen şu nu bir kez ça lı nız da gö re yim” de di. 
Udu eli ne alan ar ka da şım çe şit li ma kam lar da do la şa rak 

on da ki ka sü ren bir tak sim yap tı. On dan son ra bir lik te bir şar kı 
söy le dik. Al man tut sak, se vin di. 

“Efen di ler izin ve rir se niz ben de ke ma nı mı ge ti re yim. “
Evi ne git ti. Ev le ri ya kın dı. Bi raz son ra ke ma nıy la gel di. 

“Dal ga lar üze rin de” adın da ki val si çal dı. Çok gü zel di çal dı ğı 
vals. Ke ma nı bı rak tı: 
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“Bi raz ön ce çal dı ğı nız par ça nın no ta sı nı gö re bi lir 
mi yim?” 

“Bu par ça nın no ta sı yok tur” de dik.
“Na sıl olur? Bu eş siz gü zel par ça nın na sıl no ta sı ol maz. 

de mek me lo di şim di kay bol du. Ne ya zık. Ya nı nız da hiç no ta 
yok mu?” 

Edin di ğim bü tün no ta la rı ge ti rip ken di si ne ver dim. Çal
ma yı de ne di, ama be ce re me di ve ge ri uza tır ken, 

“Bun lar yan lış” de di. 
“Yan lış ol sun. Biz ça lı yo ruz ya.” 
Ba na dön dü Al man ca ola rak:
“Si zin ke man no ta nız ner de? Siz de ola ğa nüs tü ye te nek 

var. İyi bir vi yo lo nist ola bi lir si niz. Be nim bir de gi tar ça lan 
ar ka da şım var, izin ve rir se niz onu da ge ti re yim.” 

Çok se vi ni riz de dik. Git ti  ve bir kaç da ki ka son ra elin de 
gi ta rı ve ar ka da şı ile gel di. Be ra ber ce bir par ça çal dı lar. Kom
şu ları mız ve yol dan ge lip ge çen ler pen ce re nin önü ne yı ğıl mış 
din li yor lar dı. Elim de ki ke ma nı al dı. Çe lik te li, “mi” se si ne 
akort et ti. Ba na dö ne rek, 

“Ke man öğ ren mek is ter mi sin? Sa na ders ve ri rim” de di. 
Ge ce sa at 1’e gel miş ti. Mü zik ça lış ma mız kon se re 

dö nüş tü. O gün den son ra pos bı yık lı Al man tut sak tan ke man 
der si al ma ya baş la dım. Öte ki ar ka daş lar el le rin de pet rol lam ba
la rıy la baş ka bir oda da top la nı yor, ko nu şu yor, ko nu şu yor lar. 
Oda nın içi elekt rik le ay dın lan mış gi bi olu yor du. 

Ço ğu kez odam da tek ba şı ma ka lı yor ka ran lık ta udu ya 
da ke ma nı eli me alıp mu si kiy le va kit ge çi ri yor dum. Bu ara da  
ufak ufak tab lo lar da ya pı yor dum. Es ki ve ye ni ev sa hip le ri ne 
bi rer tab lo ya pıp ver dim. Çok se vin di ler. Su lu bo ya yı yu mur ta 
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akıy la ka rış tı ra rak bir tür yağ lı bo ya tak li di re sim ler yap ma ya 
baş la dım. Yağ lı bo ya bu la mı yor dum. Bul sam da ala cak pa ram 
yok tu. Bu re sim ler den bi ri ni bu lun du ğu muz bi na da ki gad riya
nın ka rı sı ev sa hi bi ha nı ma ver miş tim. O da gö tü rüp Varna vin 
Res sam lar Bir li ği nin aç tı ğı re sim ser gi si ne bı rak mış. Ha be rim 
yok tu. Rus res sam la rın tab lo la rı ara sı na iki Tür kün de tab lo su 
ser gi len miş ve be nim yap tı ğım tab lo bi rin ci li ği ka zanmış. 
Bu nu, ha be ri se vinç le ge ti ren ev sa hi bi ha nım dan duy dum. Kış
la da ki ar ka daş lar be nim mi, adı Hil mi olan öte ki Türk tut sa ğın 
mı da ha gü zel re sim yap tı ğı nı ara la rın da tar tış mış lar. Bu tar tış
ma lar dan bi ri ne ben de ta nık ol dum. Ne öne mi var de dim on la
ra. Yüz ba şı Hil mi, yap tı ğı re sim le ri pa ray la sa tıyor du ve çok da 
pa ra ka za nı yor du. Oy sa ben re sim le ri ken di mi oya la mak için 
ya pı yor dum. Bi rin ci gel mem be ni il gi lendir me miş ti. Se vi ne me
dim bi le. Her hal de öte ki tut sak ar ka daş lar ben den da ha çok 
il gi len di ler. Var na vin ka sa ba sın da yol da gi der ken be ni gös te rip 
“Çor ni hu doj nik” de dik le ri ni du yu yordum. “Es mer Res sam” bu 
mu? Bu söz be nim için öde nen en bü yük üc ret ti. Mut lu olu yor
dum. 

Tut sak ar ka daş la rın ka ra ka lem çe şit li poz da re sim le ri ni 
ya pı yor, ken di le ri ne ve ri yor dum. On lar da se vi ni yor lar dı. Bu da 
ba na ye ti yor du. Bir gün bir tut sak ar ka da şım ya nı ma yak laş tı:

“Arif” de di, “bi lir mi sin Rus köy lü le ri, aziz re sim le ri ne 
çok me rak lı. Haz re ti İsa, Mer yem Ana re sim le ri ya pıp sa ta bi lir
sin. Pa ra ka za nır sın.” 

Bu be nim ya pa bi le ce ğim iş de ğil di. Ül ke tam bir kar ga şa 
için de. Ka dett’ler le Bol şe vik ler ara sın da çar pış ma ol du ğu nu 
du yu yo ruz. Var na vin’de her er, tut sak Türk su bay la rı nı bur ju va 
ve ka pi ta list söz cük le riy le aşa ğı lı yor. Ki mi le ri ge lip oda la rı mı
za gi re rek ya tak la rı mı zın üze ri ne otu ru yor, tü tün ve ça yı mı za 
or tak olu yor du. Hat ta ki mi nin uy ku su ge lin ce, uyu yan ar ka da
şı mı zı itip giy si le riy le, ya ta ğa gi re rek yat tı ğı na ta nık olu yor duk. 
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Ki mi nö bet çi de “Ben gez me ye gi di yo rum, kim se dı şa rı çık ma
sın” di ye emir ve ri yor du. Çe kin me den ve izin al ma dan ya ta ğı
mı za or tak ol ma la rı nın on la rın kar deş lik duy gu la rın dan kay
nak landı ğı nı san mı yor duk. Çün kü bir öğ le üze ri oda la rı mız da 
oturur ken, sün gü le ri tü fek le ri ne ta kı lı içe ri ye  gi re rek he pi mi zi 
dı şa rı çı kar dı lar. Ka pı nın önün de biz den ön ce gel miş, öte ki 
bi na da ki tut sak ar ka daş la rı mı zın as ker dü ze nin de bek le dik le ri
ni gör dük. On iki ki şi lik gu ru bu muz da on la ra ka tıl dı. Rus er le
ri nin ko mu tuy la yü rü yüş dü ze ni ne ge ti ril dik. Kış la da as ker le re 
ta lim et ti ri lir gi bi bir hi za ya di zi lip ne ya pı la ca ğı nı bek li yor duk. 
Kü für le ka rı şık bir ko mut se si işit tik: “Sağ dan say”. Ar ka dan 
kü für ve bir ko mut da ha: “Rus ça böy le sağ dan sa yıl maz”. Rus
ça bil me yen ve sa yı sa ya ma yan su ba ya sö vüyor lar dı. Sa yı say
ma güç lük le so nuç lan dı. Bom ba gi bi pat la yan bir ko mut da ha 
işit tik: “Ya rım sağ”.

Bu ko mut ve ri lir ve ril mez her  su bay sa ğa dö ne cek tek 
sa yan lar, çift sa yan la rın ya nın da ye ri ni ala cak tı. As ke ri okul 
ça ğın da Türki ye’de bu yü rü yüş bi çi mi ni öğ ren miş tik. Fran sız 
yö net me li ği ne gö rey di bu yü rü yüş dü ze ni. Rus lar Fran sız 
yö net me li ği ni uy gu lu yor lar dı. Oy sa Tür ki ye’de de ğiş ti ril di bu. 
Al man yö net me li ği baş ka bir dü zen ge tir di. Ki mi tut sak su bay 
ar kada şı mız bu nu bil mi yor ve yü rü yüş dü ze ni ne ge çe mi yor du. 
So nun da öğ ren di ler.

Marş ko mu tuy la bi lin me yen bir yö ne doğ ru yü rü me ye 
baş la dık. İki ya nı mız da sün gü lü Rus er le ri, ken tin için den ta lim 
adım la rıy la geç tik. Üs tü müz de ki es ki ve yır tık giy si le ri miz le 
acı na cak hal dey dik ve so kak tan ge çen ler du rup bi ze ba kı yor du. 
Var na vin’in çev re si ni bir kaç kez do laş tı rıl dık, yor gun ve bit kin 
bi na ya ge ri dön dük. Bi na nın önün de “Dur” ko mu tuy la dur duk. 
Rus er le rin den ça vuş ol du ğu an la şı lan, 

“Bun dan son ra” de di, “ka dın la rı mı za sar kın tı lık eder se
niz du ru mu nuz bu ola cak tır.”
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Bir Türk Bin ba şı sı kar şı çık tı:
“Su çu iş le ye ni ce za lan dır ma yıp, tü mü mü zü ce za lan dır

ma ya hak kı nız yok tur.” 
“Bun dan son ra bi ri ni zin su çun dan he pi ni zi so rum lu 

tu taca ğız. So ruş tur ma, yar gı la ma gi bi iş ler le sü re yi ti re cek 
de ği liz. Bu ka dar. Şim di ser best si niz. Bi na la rı nı za gi de bi lirsi
niz. Bir su çu sak la mak su ça or tak ol mak de mek tir. An la şıldı 
mı? Marş!”

Her kes da ğıl dı. Oda la rı mı za gir di ği miz za man bü tün 
san dıkla rın açıl mış ve iç le rin de ki ya rar lı nes ne le rin alın mış 
ol du ğu nu gör dük. Ça ma şır lar yer le re atıl mış tı. San dık lar bom
boş tu ki mi “traş ma ki nem yok” di ye ba ğı rı yor, ki mi de yir mi 
Rub le si ni arı yor du Suç iş le ye ni hoş gö rüy le kar şı la ma nın be de
li ni ağır öde miş tik. “Rus lar duy ma sın, ulu sal onu ru muz ze de le
nir” di ye taş kın lık eden le ri kı na ma ma nın, on la ra en gel ol ma
ma nın be deliy di bu. Ulu sal onu ru mu zu, sün gü lü Rus er le ri nin 
gö ze ti min de bü tün ken ti do laş tı rıl mak la ko ru muş mu ol duk? 
Ki mi ar ka da şı mı zın yap tık la rı taş kın lık la rın ce za sı nı he pi mi ze 
yük le mek te, Bol şe vik Rus as ker le ri pra tik bir yol bul muş lar dı. 

Ba rış ol du, ya kın da ku tu lup Tür ki ye’ye  dö ne ce ğiz di ye 
se vi nir ken, ter si ne kır mı zı su rat lı acı ma sız es ki Va yansky 
Na çal nik’i ara ma ya baş la mış tık. Gün geç tik çe Bol şe vik er le rin 
bas kı sı çe ki le mez du ru ma ge li yor ve ya kı na cak bir ma kam da 
bu la mı yor duk.

Er te si gün “Kı zıl Has sa Ala yı” nın er le ri marş söy le ye rek 
bi nanın önü ne ka dar gel di ler. Bir kaç kez ta lim adım la rıy la 
gi dip gel di ler. Bu da bir tür kor kut ma yön te miy di. 1918’in 
Ni sa nın da Ye dek As teğ men Fa ruk efen di, Ni san ve Ma yıs 
ma aş la rı na kar şı lık ol mak üze re hü kü me ti mi zin su bay ba şı na 
100 Rub le gön der di ği ni söy le di. Bin ba şı Bas ri Be yin da ğı ta ca
ğı nı öğ rendik. Eğer bu pa ra gel me sey di du ru mu muz çok kö tü 
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ola cak tı. Bol şe vik er le rin et di ye gön der dik le ri öküz ka fa la rı nı 
ar tık yi ye mi yor duk. 

Bu lun du ğu muz bi na, Var na vin’in ke nar ma hal le sin dey di. 
Kentin ka la ba lı ğın dan uzak tık. Bir kaç yüz met re son ra kır lar ve 
tar la lar baş lı yor du. Ço ğu kez dı şa rı çı ka rak kır la rı sey re di yor 
re sim ya pı yor dum. Yap tı ğım res mi pen ce re ye as ma yı sür dü rü
yor dum. Ge lip ge çen ler sey re di yor du. Özel lik le kar şı kom şu
nun iki gü zel kı zı, Nad ya ile Ol ga, her yap tı ğım ye ni res mi 
sey ret me ye ge li yor ve ca mın ge ri sin den ba na be ğe ni le ri ni 
ba kış la rıy la bel li edi yor lar dı. 

Ar ka daş la rım bir oda ya top la nıp ko nu şur lar ken, ben 
ke ma nı kol tu ğu mun al tı na ala rak pos bı yık lı Herr Mül ler’in 
ya nı na gi di yor dum. On dan ders al ma ya baş la mış tım. Ora da bir 
Al man pa pa zıy la ta nış tım. Uzun boy lu si yah saç lı, par lak yüz lü 
bir adam dı Pa paz. Bir gün ba na,

“Herr Arif” de di, “ni çin bi ça re Er me ni le ri teh cir et ti niz. 
Ül ke den kov du nuz?”

“Biz ler ül ke de ki is yan la rı bas tır mak için  uğ ra şır ken ya 
da cep he de As ya’nın en güç lü or du suy la sa va şa gi rer ken, on lar 
as ker lik hiz me tin den ba ğı şık lı ol duk la rı için, ti ca ret le riy le zen
gin olu yor lar dı. Üs te lik or du mu zu sa va şır ken ar ka dan vur mak 
da is te di ler. Eğer Al man or du la rı nı ar ka dan vur ma ya gi ri şen ler 
ol say dı, siz ne ya par dı nız?”

Bir da ha da bu ko nu yu sor ma dı. Ama yü zü me gü ven siz
lik le ba kı şın dan söz le ri me inan ma dı ğı an la şı lı yor du.

Ba zen ge ce ke man ça lar ken pen ce re hız la vu ru lu yor ve 
Herr Mül ler’in se si ni du yu yor dum:

“Fa se si ni yan lış çı kar tı yor sun.”

Evin den ge lip yan lı şı mı dü zel ti yor du. Her gün al tı sa at 
ke man ça lı yor du. Bu den li çok ça lış ma sı nın ne de ni ni sor dum. 
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“Ben ger çek vi yo lo nist ol mak is ti yo rum” de di. “Bu ça lış tı ğım 
az dır bi le”. O da ba na bir gün “Tür ki ye’ye dön me” de di. “Bu ra
da kal. Se ni bir kaç yıl için de ye tiş ti ri rim. Git ti ği miz her yer de 
kon serler ve ri riz”. 

“Bu ola nak sız Herr Mül ler” de dim. “Yur du mu terk ede
mem. Öz le me da ya na mam. Bir ke man yü zün den ora da ki 
an nem den, kar deş le rim den vaz ge çe mem”.

ODAYADÜENÇİÇEK

O ge ce ar ka daş lar lam ba la rı nı al mış, yan da ki oda da top
lan mışlar dı. Ka ran lık ta yal nız kal mış, pen ce re ke na rı na ba şı mı 
da yaya rak dı şa rı yı sey re di yor dum. Ge lip ge çen le rin ayak ses le
ri ni işi ti yor, ge ce nin ka ran lı ğın da ses le rin sa hip le ri ni gö re
miyordum. Ka ran lı ğın için de iki ha yal be lir di. Bun lar on da ki ka 
sü re için de bir kaç kez ge lip geç ti ler. Ka ran lı ğın için de kay bo lu
yor tek rar or ta ya çı kı yor ve bi na nın önün den ge çi yor lar dı. 
Ka dın mı, er kek mi ol du ğu nu se çe me di ğim bu iki ha yal pen ce
re nin önün de dur du. Bi ri si ba şı nı ca ma yak laş tı ra rak içe ri yi 
gör mek is ti yor du. Ba şı mı pen ce re nin ke na rı na da ya mış kor ku 
ile on la ra ba kı yor dum. Kim di ve ne yi arı yor lar dı? Bir kaç gün 
ön ce Rus er le rin si lah ara mak ama cıy la eş ya la rı mı zı kar ma ka
rı şık et tik le ri ni anım sa dım. Her şe ye düş man Ni hi list bir par ti
nin ku rul du ğu nu işit miş tik. Bu iki ha yal o par ti nin üye si miy di 
aca ba? Pen ce re nin ca mı na yak la şan, eli ni al nı na da ya mış içe ri
yi gör me ye ça lı şı yor du. Son ra öte ki ne ya vaş ça, 

“Bu ra da” de di Rus ça. 

Bu ra da olan ney di? Bi ri ni ya da bir şey mi gör müş ler di? 
An la ya ma dım. Uzak laş tı lar, ka ran lı ğın için de kay bol du lar. 

Ya ta ğın üze ri ne uzan dım ve dü şün me ye baş la dım. Oda
nın pence re si ni ara la dım ve bir da ha ge le cek olur lar sa ne is te
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dik le ri ni so ra cak tım. On da ki ka son ra ge ne gel di ler. Pen ce re nin 
önün de dur du lar ve açık ol du ğu nu fark et ti ler. Bir ta ne si sağ 
eli ni ge ri ye uzat tı ve pen ce re den içe ri ye bir şey fır lat tı. Oda yı 
ay dın la tan bir pat la ma yı bek ler ken dö şe me üze ri ne “paf” di ye 
yu mu şak bir nes ne nin düş tü ğü nü his se tim. Eli mi ha fif çe yer de 
gez di re rek atı lan şe yi bul dum. Bu, bir de met me nek şe idi. 

Ken di ken di me gül düm, kor ku mun yer siz li ği ni an la dım. 
İki kar yo la ara sın da bu lu nan ma sa nın üze rin de bar da ğa su dol
durdum ve me nek şe de me ti ni içi ne yer leş tir dim. Bu me nek şe 
de me ti bir sev gi nin gös ter ge si ola rak içe ri atıl mış tı. Oda ya 
gü zel bir ko ku ya yıl dı. An la dım ki, bu me nek şe nin yal nız ken di 
ko ku su de ğil di ve ay rı ca üze ri ne ko lon ya dö kü le rek ko ku art tı
rıl mış tı. Aca ba bu oda da ya tan üç ki şi den han gi si ne ait ti bu 
sev gi. Uy ku za ma nı gel miş ve iki ar ka da şım el le rin de lam ba ile 
oda ya gir miş ler di. Ma sa nın üze rin de bar da ğa yer leş ti ril miş 
me nek şe de me ti ni gör dü ler. Alıp kok la dı lar:

“Ağa bey bu ne re den gel di, ne gü zel koku yor. Hem 
ko lon ya da dö kül müş.” 

“Bil mi yo rum” de dim. İki ha yal pen ce re nin önü ne ge lip 
içe ri at tı lar.”

“Bu her hal de be nim gü zel Nad ya’mın ba na ar ma ğa nı dır. 
Yarın ona bir te şek kür bor cum ol sun.”

Son ra ken di ken di ne mı rıl dan dı: “Ne ci ve lek şu Nad ya”.
Er te si gün Nad ya’yı pen ce re nin ge ri sin de ki tap okur ken 

gör dük. Ders mi ça lı şı yor, ya da ro man mı oku yor bel li de ğil. 
Bi zim ta ra fa bak mı yor du bi le. Ar ka da şım he men gel di me nek şe 
de me ti ni eli ne al dı “Nad ya pen ce re nin önün de” de di. “Bun dan 
da ha uy gun za man ol maz. Gi dip ken di si ne te şek kür ede yim”. 
Oda dan fır la dı. Ka pı nın önü ne çık tı. Me nek şe de me ti ni bir eliy
le kal bi ne da ya ya rak öte ki eli ni ya na doğ ru aç mış eği le rek 
se lam ve ri yor du. Nad ya ona ba kı yor, fa kat, kar şı lık vermi yor, 
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yer le re ka dar eğil me yi ya nıt sız bı ra kı yor du. Hiç ol maz sa bir 
baş eğ me si ya da gü lüm se mey le kar şı lık gön der me si ge rekmez 
miy di? Ar ka da şın sev gi gös te ri si Nad ya’yı il gi len dir memiş ti. 

Er te si ge ce ge ne ka ran lık ta otur muş ud ça lı yor dum. 
Ar ka daş lar lam ba la rı nı el le ri ne ala rak yan oda da top lan mış lar
dı. Ka ran lı ğın için den iki ha ya lin ye ni den be lir di ği ni gör düm. 
Açık bı rak tı ğım pen ce re den içe ri ye ge ne bir şey at tı lar ve git ti
ler. El yor da mıy la atı lan şe yi bul dum. Bir me nek şe de me tiy di. 
Ara sı na iğ ne ili bir süm bül bir leş ti ril miş ti. Yan oda da ki top lan
tı da ğıl dı ve her kes lam ba la rıy la oda la rı na dön dü. Be nim iki 
ar ka daş da lam bay la oda ya gi rip ikin ci me nek şe de me ti ni gör
dü ler. “Ge ne mi me nek şe de me ti” de di ar ka daş. “Hem de bu 
kez süm bül de iliş tir miş. Fet tan kız şu Nad ya. Ya rın bir te şek kür 
bor cum ol sun”. Evet ge re kir, de dim. Me nek şe de me ti ni eli ne 
al mış ve ka pı nın önü ne çık mış tı. “Is pa si vu” te şek kür ede rim 
di ye ba ğırı yor, de me ti kal bi nin üze rin de tu ta rak yer le re ka dar 
eği li yor du. Ama Nad ya umur sa maz lık la ba kı yor, kı mıl da mı
yor du bi le. 

Öte ki oda dan kah ka ha lar yük se li yor du. Oda da tek ba şı
ma ka ran lık ta otu ru yor dum ge ne. İçe ri ye çi çek atar lar sa, pen
cere den ba şı mı uza tıp so ra cak tım. Bek le me ye baş la dım. İş te iki 
ha yal ge ne pen ce re ye yak laş tı. Pen ce re nin açık bı rak tı ğım ha va 
de li ğin den içe ri ye bir de met da ha at tı lar. He men koş tum:

“Eto si ve tok ka mu. Bu çi çek ki min?” di ye  ba ğır dım. 

“Hu doj nik (Res sam) sa na, sa na “

Fran sız ca ola rak ben de on la ra,

“Je vo us re mer cie be au co up” de dim (si ze te şek kür ede
rim). 

“Ni çe vu” de di ler ve uzak laş tı lar.
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Yüz le ri ni se çe bil miş tim. Bi ri al ba yın kı zı Nad ya idi. 
Ye re eği le rek çi çe ği al dım, or ta sı na dik kat le yer leş ti ril miş süm
bü lü gör düm. Ön ce ki gi bi bar da ğın içi ne yer leş tir dim.

Er te si gün, “Se ni bir Rus de li kan lı sı gör mek is ti yor” 
de di ler. Kim ola bi lir di aca ba. “Hu doj nik Arif ne re de” di ye sor
muş. Varna vin’de ar tık her kes be ni  Res sam Arif ola rak bi li yor, 
öy le ses le ni yor lar dı. Ye rim den kalk tım, yan da ki oda ya geç tim. 
Elin de çok gü zel bir çi çek bu ke ti tu tan bir de li kan lı du ru yor du. 
“Arif be nim” de dim. Çi çe ği uzat tı,

“Kız kar de şim bu nu si ze gön der di. Lüt fen ka bul edi niz” 
de di. 

Nad ya’nın er kek kar deş le rin den bi riy di bu. On iki yaş la
rın da ka dar dı. Üç ge ce dir pen ce re den içe ri atı lan çi çek de me ti
ne başka sı nın sa hip çık ma sı na kız la rın si nir len di ği an la şı lı yor
du. Çi çe ği al dım, 

“Te şek kür ede rim. Kız kar de şi ni ze se lam ve say gı mı 
su nuyo rum” de dim. 

“Kız kar de şim si zi çok be ğe ni yor ve se vi yor” de di. “Si zi 
in ce ve sa nat çı bir su bay ola rak ta nı yor.”

Ken di si ne na sıl bir ya nıt ver me liy dim. Ben de onu se vi
yo rum di ye mez dim. Bu ya lan olur du. Ba zen yol da onu gö rü
yor dum. Yü zü me ba kı yor, ça buk adım lar la âde ta ko şar ca sı na 
uzak la şıyor du. Ni ha yet de li kan lı ya, 

“Ger çek ten kız kar de şi niz çok se vim li dir” de dim.
“Nad ya si zi çok se vi yor. Siz de onu se vi yor mu su nuz?”
Ka ba lık yap ma mış ol mak için: şu ya nı tı ver dim. 
“Ben de onu se vi yo rum.”
Otur ma sı nı ri ca et tim. Otur du. Ken di si ne bir bar dak çay 

ver dim. Ça yı nı içer ken,
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“Nad ya si zin ay na ya ba ka rak yap tı ğı nız ken di res mi ni zi 
is ti yor”, de di. 

“Nad ya be ni ba ğış la sın lar, o res mi bir anı ola rak Tür ki
ye’ye gö tür mek is ti yo rum. Emir le ri ni ye ri ne ge ti re me di ğim 
için üz gü nüm. Fa kat bir ye ni si ni ya pa rak ken di si ne tak dim 
ederim.”

Bu söz le rim den mem nun kal mış tı. Ko nuk se ver lik ge re ği 
ken disi ne il gi gös ter dik. Ay rı lır ken kız kar de şi Nad ya’ya sev gi
le ri mi ilet me si ni söy le me yi ih mal et me dim. 

“Ka neş ni, ka neş ni” (Kuş ku suz, kuş ku suz) de di.
Ev den ay rıl dı. İlk ba ha rın ta ze ha va sı nın gön lüm de ya rat

tı ğı sev gi çi çe ği, içim de ka ba ran yurt öz le mi ni gi der me ye 
yetmiyor du. Oda ma ge ri dön düm.

VAYANSKYNAÇALNİK’İNACISI

Bu gün bir tut sak ar ka da şı mı zı da ha top ra ğa ver dik. Adı 
Teğ men Ali Sa mi. Bu Var na vin’de ki üçün cü kur ba nı mız dı. Bir 
has ta mız da Mos ko va’da. On dan ha ber ala mı yo ruz. Tı mar ha ne
ye gön deri len ar ka da şı mı zın ne du rum da ol du ğu nu da bil mi yo
ruz. 

Bir bu çuk ay ön ce Arap kö ken li iki su bay Bağ dat lı Ke mal 
ile Asım Ab dur ra him Efen di le rin Rus uy ru ğu na geç ti ği ni öğ ren
dik. Ba rış olun ca di le dik le ri ken te yer leş me le ri ne izin ve ril miş. 
Es ki yaş lı, kır mı zı su rat lı Va yansky Na çal nik’i gö rev den al dı lar. 
Ma aşı nı da kes miş ler. Tut sak ar ka daş lar ara mız da pa ra top la dık. 
Ken di si ne gön der dik. Bu dav ra nı şı mız onu duy gu lan dır mış. 
Te şek kür et mek için gar ni zo na ka dar gel di. Biz le re,

 “Ve li ki Gas pa da” (Bü yük efen di ler) de di. “Bu ül ke ye 
kırk yıl hiz met et tim. Gö re vi me son ver di ler. Şim di pa ra sız, 
pul su zum. Acık lı du rum da yım. Ço cuk la rı mı bes le ye bil mek 
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için, av tü fe ği mi ka pu tu mun al tı na sak lı yor, üç dört sa at uzak
la ra gi de rek tav şan vur ma ya ça lı şı yo rum. Eğer be ni ya ka la sa lar 
mah vo lu rum. Ama ne ya pa yım zo run lu yum.”

Ken di si ni te sel li et tik. Üzül müş tük. Ağır baş lı so ğuk kan lı 
bir as ker di. Biz tut sak la ra acı ma sız dav ran mış tı, fakat şim di 
hep si ni unut muş tuk. Biz le re öy le acı ma sız dav ran ma sı, bel ki de 
gö re viy di. İçi miz den hiç kim se bi ze çek tir di ği acı la rı anım sat
mak gi bi bir kü çük lü ğe baş vur ma dı. Ara mız dan el le ri mi zi sı ka
rak, bir ar ka daş gi bi ay rıl dı. Ola na ğı mız ol say dı da ha faz la 
yar dım ya pa cak tık. Ama biz de ya rı aç ya rı tok ya şıyor duk. 

Ay lı ğı mız geç gel di ği za man biz le re onar Rub le ödünç 
ve rip bi zi sı kın tı dan kur ta rı yor du. Sert dav ra nış la rı nın ge ri sin de 
bel ki de yu mu şak bir kal bi var dı. He pi mi zi kış la nın av lu su na 
top lar,

“Uvas ja lov ni dam” (Si ze ma aş ve re ce ğim) der di. 
Rus or du su ye nik du ru ma düş tü ğü za man çok acı ma sız 

olur. Sert le şir ve he pi miz den bu nun acı sı nı çı ka rır dı. Ne şe li 
ol du ğu za man Rus lar bir cep he de ke sin lik le za fer ka zan mış 
de mek ti. Gar ni zo na o ken di ne öz gü va kar ve aza me tiy le gi rer 
“uvas ja lov ni dam” (si ze ma aş ve re ce ğim) der ma sa nın ba şı na 
otu rup par mak la rı na kar şı dan tü kü re rek Rub le le ri sa yar dı. 
Ba zen şa ka da ya par dı. Bir ak şam gel miş “Mos ko va’dan emir 
al dım” de miş ti. “Ko yun tü ken miş tir. Ar tık ko yun eti ve ril me ye
cek. Bun dan son ra do muz yi ye cek si niz”. Tut sak su bay lar hep 
bir ağız dan,

“Ma dem ko yun yok tur biz de et ye me yiz” de miş tik.
“Ar ka daş lar Mos ko va’dan ge len emir de Türk su bay la rı

nın güç süz düş me me si, has ta ol ma ma sı için ken di le ri nin do muz 
etiy le bes len me si ya zı lı. Bu em re uy ma ya zo run lu yum. “

“Do muz eti di ni miz de biz le re ya sak tır” der dik. 
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“Ne gü zel”, de miş ti Va yansky Na çal nik. “Do muz eti 
pa ha lı. İs te se niz bi le ve re me yiz. Ko yun si zin ol sun, do muz eti 
bi zim.”

Ar ka sı na dö nüp bak ma dan uzak laş mış tı. Bu ada mın 
ge rek gar ni zon için de, ge rek dı şar da bir gün ol sun gül dü ğü nü 
gör me miş tik. Ara dan kaç yıl geç ti. Şim di kim bi lir ner de dir. Ya 
öl müş tür, ya da Bol şe vik ler onu zin da na at mış tır. 

TİNA’NINAKI
Ma yıs so nu na doğ ru sı cak lar art ma ya baş la dı. Tut sak 

Türk su bay la rı bi rer iki şer ka çı yor. Ka çan lar dan al dı ğı mız 
ha ber ler, bi zi de kaç ma ya özen di ri yor du. Var na vin’de  Wal der
man adında bir Al man var. Ka ça cak su bay la ra 300 Rub le ile bir 
de kasket sağ lı yor du.

Ti na şim di tut sak bir Türk su ba yı nı se vi yor. As teğ men 
Ke mal’i. Bir bir le ri ne de li ce âşık mış lar. Ne var ki Var na vin’den 
ka ça cak dört ki şi lik gu ru ba As teğ men Ke mal de da hil. Ma yı sın 
son haf ta sıy dı. As teğ men Ke mal’in yüz ba şı sı, bir lik te kaç ma yı 
em re di yor. Wal der man’dan 300 Rub le ile kas ket le ri de al mış lar 
bi le. Ve da sah ne si nin çok acık lı ol du ğu nu an la tı yor ar ka daş lar. 

Ti na “Git me Ke mal, be ni bı ra kıp git me” di ye ağ la ya rak 
ba yılmış. “Be ni bı ra ka cak tın, kal bi me aş kı nı ni çin iş le din.” 
As teğmen Ke mal de bir ya na yı ğıl mış. “Ti na git me ye zo run lu
yum. Emir al dım. Bu ge ce yo la çı ka ca ğız”. O da dü şüp ba yıl
mış. An ne ba ba ağ la ma ya, kü çük ço cuk lar hıç kı rık lar la kor ku 
için de çığ lık at ma ya baş la mış lar. “Ti na söz ve ri yo rum. Ba rış 
olun ca dö nüp se ni Tür ki ye’ye gö tü re ce ğim. Bir lik te mut lu ola
ca ğız” di ye in li yor muş As teğ men Ke mal. O gün ken di si ni bit
kin ve üz gün  gör dü ğü mü anım sı yo rum. Vic tor ti fü se ya ka lan
mış tı. Onun için üz gün dür di ye dü şün müş tüm. Yü rek le ri pa ra
la yan ay rı lış sah ne si ni ar ka daş lar an lat tı ğı za man ken di ken di
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me,” Şim di bun lar se nin ba şı na ge le cek ti Arif” de dim. “O acı ya 
na sıl da ya nır dın. Yur dun dan mı vaz ge çer din, yok sa Ti na’yı mı 
bı ra kır gi der din?” Bun la rı sor dum ken di ken di me. Ti na’yı ter
cih et sey din, ül ke ni öz le mez miy din, çıp lak vü cu du nu ısı tan 
gü ne şi unu ta bi lir miy din. Bir oğul gi bi il gi ve ya kın lık gör dü ğü 
bu ev de, Ti na’yı, onun te miz aş kı nı bı ra ka rak ka çan As teğ men 
Ke mal  de ğil, ben dim san ki. Ay rı lık sah ne si ni, san ki ben ya şı
yor dum. Ti na’nın acı sı nı pay laş mak ve ken di si ni te sel li et mek 
için ev le ri ne git tim. Bi ça re kız, sa ra rıp sol muş tu. Ba şı nı ya na 
eğ miş, pen ce re nin önün de dı şa rı yı sey re di yor du. 

Ken di si ne, 
“Gö rü yo rum çok üzü lü yor su nuz.. Ken di ni zi faz la acı ya 

kap tırma yı nız.  Ya kın da ba rış olur, is te ği ni ze ka vu şur su nuz.” 
de dim.

Ba şı nı kal dır dı. Boş göz ler le yü zü me bak tı. Be ni duy mu
yor du bel ki de. Göz le ri yaş lıy dı. Tek rar dı şa rı yı sey re dal dı. Onu 
acısıy la baş ba şa bı ra ka rak ev den ay rıl dım. 

DEVRİMDENHONUTSUZLUK
Çar Ni ko la za ma nı na ait olan Rub le yü rür lük ten kal dı rıl

dı. Bol şe vik ler ye ni pa ra çı kar dı lar. Ye ni ata nan Va yansky 
Na çalnik (Jan dar ma ko mu ta nı) genç ve de ne yim siz bir teğ men. 
Sö zü nü as ker le re din le te mi yor. Er le rin is tek le ri ne bo yun eğen 
kuk la dan fark lı de ğil. Er le rin dı şın da Bol şe vik yö ne tim den 
mem nun olan kim se ye rast la mı yo ruz. Yok sul, var lık lı, kent li, 
köy lü, bü tün halk, ye ni yö ne ti me kar şı de rin bir hınç ve kin 
du yu yor. Ya kın da tek rar kan lı dev rim baş gös te re bi lir. Var na vin 
ken tin de bü yük bir ti ca ret ha ne si ve Vet lu ga Ir ma ğın da iş le yen 
bir kaç ge mi si olan var lık lı ki şi yi, ko lun dan tu tup dı şa rı at mış
lar. Ti ca ret ha ne yi bas mış, bü tün def ter le re, fa tu ra la ra ve her 
şe ye el koy muş lar. Şim di ye ka dar ye di ğin, iç ti ğin ye ter de miş
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ler. Bu iş ye ri ar tık hü kü me tin ma lı dır. Ek mek, yi ye cek ve gi ye
cek Hü kü met ta ra fın dan bel ge ile ve ri le cek. Ki şi ye ait hiç bir 
nes ne ta nın mı yor, Hü kü me tin res mi mal dır di ye el ko nu yor. 
Bu lun du ğu muz bi na Boş le vik as ker ler ta ra fın dan is ti la edi lip 
sün gü ler le dı şa rı çı ka rıl dı ğı mız ve ken ti do laş tı rıl dı ğı mız za man 
da san dık lar, ba vul lar, çek me ce ler açıl mış, için de bu lu nan 
de ğer li nes ne ler alın mış tı. 

Ye ni jan dar ma Ko mu ta nı Va yansky Naç la nik kö tü bir 
adam de ğil di, ama em rin de ça lı şan er le rin ar zu ve ira de si ne 
bo yun eğ mek zo ru da. Ar tık her kes bir bi ri ne ar ka daş, yol daş 
an la mı na ge len “Ta va riş” de me ye baş la dı. 

Sa ndık la rı mı zı bom boş gö rüp için de ki de ğer li nes ne le rin 
alın mış ol du ğu nu fark edin ce du ru mu, bu genç, uzun boy lu 
Na çal nik’e bil dir dik. “Ko mü nist er ler böy le bir şey yap maz” 
de mek le ye tin di. Bir hay dut gi bi ken tin için de do la şan, her eve 
bur nu nu so kan, gir di ği ev de ka dın la rın ve kız la rın ya nı na, 
ko kan ço rap la rı ve çiz me le riy le otu ran, il gi gör me di ği, ya da 
su rat asıl dı ğı za man ba ğı rıp ça ğı ran, sö vüp sa yan bu ba şı boş 
er ler den bü tün Rus hal kı ya kı nı yor du. Her rast la dık la rı ka dın 
ve kı za, ken di le ri ni ta nıt ma dan ve izin al ma dan yak la şı yor, kol
la rı na gi ri yor, red de de bi lir ler se, o za man da aşa ğı la yı cı söz ler 
söy lüyor lar dı, 

“Türk su ba yı ol sak red det mez si niz” di yor lar dı. 
“Türk su ba yı ta nı ma dı ğı nın ko lu na böy le gir mi yor. İzin 

al ma dan ya nı mı za yak laş mı yor on lar, “ di yor du kız lar. 
Bu er ler is ten me dik le ri nin ve kü çüm sen dik le ri nin far kın

day dı. Tut sak Türk su bay la rı na sert ve ka ba dav ran ma la rı nın 
ger çek ne de niy di bu, o yüz den Bol şe vik le rin de ne ti mi gün geç
tik çe ar tı yor on la rın ge li şi gü zel dav ra nış la rı yal nız biz le ri de ğil, 
Rus hal kı nı da kız dı rı yor, çi le den çı ka rı yor du. Ül ke nin yö ne ti
mi bu ca hil, hiç bir ko şu la ve ku ra la bağ lı ol ma yan mu jik sü rü
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le ri nin elin de idi. Ye mek iç mek, eğ len mek, ko nuş mak ve gül
mek, yal nız bun la ra, ko mü nist er le re öz gü hak tı. Bi zim gi bi 
tut sak la ra ya şa ma hak kı bı ra kıl ma mış tı. So kak ta gör dük le ri her 
tut sak su ba yı ça ğı rıp “gar ni zo na ge ri dön me si” em re di li yor du. 
İzin alın ma dan dı şa rı çı kıl ma sı nın ya sak lan dı ğı be lir ti li yor, 
ama ne re den ve kim den izin alı na ca ğı söy len mi yor du. Bir gün 
gazya ğı is te me ye gi den ar ka da şı mı zı kov muş lar dı:

“Ba tum’u, Ba kû’yu eli miz den al dı nız. Da ha ne is ti yor su
nuz.   De fo lun ko yun oğ lu, ko yun lar.”

Rus lar bir bir le ri ni aşa ğı la mak için “ko yun” söz cü ğü nü 
kul lanı yor du. O gün böy le sö ven genç Va yansky Na çal nik’ten 
Ba tum ve Ba kû kent le ri ni ge ri al dı ğı mı zı öğ re nin ce se vinç ten 
de li ye dön müş tük. Ge ce pet rol lam ba sı na gaz ko ya ma yıp 
ka ran lık ta kal ma nın öne mi kal ma mış tı.

Bir gün il ginç  bir ko nuş ma ya ta nık ol duk. Tut sak bir 
Türk bin ba şı sı, uzak ta gör dü ğü tut sak Türk teğ me ni ni ça ğı rı
yor du. Su bay, ko şa rak bin ba şı nın ya nı na gel di, üç adım ka la 
ayak to puk la rı nı bir bi ri ne vu ra rak se lam ver di: “Bu yu run 
ko mu ta nım.” Uzak tan sey re den ol duk ça te miz, düz gün gi yim li, 
ka mu gö rev li si ol du ğu nu san dı ğı mız iki ki şi, ken di ara la rın da 
ko nuş ma ya baş la dı lar:

“Gö rü yor mu sun tut sak Türk su ba yı nın, bin ba şı nın kar şı
sı na ge li şi ni” di yor du bi ri öte ki si ne. “Üç yıl dır bu kent te ler. 
Hâ lâ as ke ri ter bi ye le ri ni unut ma dı lar. Bu di sip lin le el bet te 
sa va şı ka za nır lar. Rus or du su nun as ker sa yı sı mil yon la rı bul
muş ne çı kar. Di sip lin le ri ol ma dık tan son ra. “

Gu rur ve se vinç ten göz le ri miz de yaş bi rik miş ti. Ya nım
da ki, “Bu iki Ru sun bi ze il giy le bak tık la rı nı gö rü yor mu sun” 
di ye ko lu mu dürt tü. Bak tım, bi ri öte ki nin sır tı na vur muş, yü rü
me ye baş la mış tı. San ki o gö rü nü mü sey ret me ye ta ham mül le ri 
kal mamış gi bi. Hırs lı hır slı ko nu şa rak uzak la şı yor lar dı. 
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Var na vin’de bi zi so kak ta sa de ce kız lar ve ka dın lar sa vu
nu yor du. Rus er le rin kar şı sın da bi zim ko ru yu cu me lek le ri miz di 
on lar. Ne ga rip bir ül ke... Biz de ka dın la rı er kek ler ko rur, bu ra da 
er kek le ri ka dın lar ko ru yor. Nad ya ile ba zen so kak ta kar şı la şı
yor duk. Bir ke re sin de öğ le vak ti ar ka so kak lar da do la şı yor dum. 
Bu so kaklar, tar la lar ve bah çe ler le ken tin sı nı rı nı oluş tu ru yor du. 
Bir den bi re kar şım da onu gör düm. Ne re den çık mış tı? Na sıl 
ol muş tu da kar şı laş mış tık. Be ni iz le miş miy di aca ba? Yü zü ne 
il giy le baktım. Göz gö ze gel dik. Her tür lü dü şün ce yi, bi lin ci ve 
man tı ğı et ki si al tı na alan bu ba kış lar da gü lüm se me ve yü rek li
lik var dı. Ben sı kıl gan ve ür kek tim. Aşk ka ça nı mı ko va lı yor
du? Tut sak ola rak Var na vin’de ön le me ye ça lış tı ğım bir şey 
var sa, o da yü re ği me aşk me le ği nin ge lip yer leş me siy di. Kor ku
yor, çe ki niyor dum. Bir yan dan As teğ men Ke mal’in ko nu mu na 
düş me mek için onun acık lı öy kü sü nü anım sa ya rak ken dim de ki 
gü ven duy gu su nu ta dar ken, bir yan dan da yo lu mun üze rin de 
yük se len çe ki ci ve tat lı aşk en ge li ni de rin bir haz la kar şı lı yor
dum. Nad ya ba na ba kı yor du:

“Hu doj nik Arif” de di. “Ne den gez me ye çık mı yor su nuz.. 
Hep içer de re sim le uğ ra şı yor su nuz. Bir lik te ge ze mez mi yiz?” 

“Bi li yor su nuz Rus kız la rıy la ge zen tut sak su bay la rı Bol
şe vik er ler, aşa ğı lı yor, hat ta dö vü yor, ateş edi yor lar. Be nim 
si lahım yok. Ben bir su ba yım. Aşa ğı lan ma yı gö ze ala mam.”

“Kork ma yın. Ben ya nı nız da ol duk ça si ze kim se bir şey 
yapa maz. Ge ce ler uzun. Bir lik te ge ze bi li riz.”

“Var na vin ga ze te si ne bi zim de se rü ve ni mi zi yaz maz lar 
mı? Tut sak su bay lar gi de cek, o za man si ze kö tü göz le bak maz
lar mı?”

“Ben kim se den kork mu yo rum. Sen de kork ma. Hay di 
bir lik te yü rü ye lim.” 

Yol bo yun ca yü rü yor ve ko nu şu yor duk. Ama ben kor ku
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dan çev re me ba kı yor dum, o da be ni kork ma di ye te sel li edi yor
du.

“Eğer bir fo toğ ra fı nız var sa ba na gön de ri niz onu bü yü te
yim” de dim.

“Arif Efen di, ben si zin res mi ni zi is ti yo rum. Ay na ya 
ba ka rak yap tı ğı nız res mi. O si ze çok ben zi yor.”

“Olur gön de ri rim” de dim.
Ken tin ke nar yo lun da yü rü ye yü rü ye has ta ne ye çı kan 

cad de ye gel miş tik. İzin is te dim. O ge ri dön dü. Ben de Kost ro
ma Cad de si üze rin den yü rü ye rek eve dön düm.

Ha zi ra nın sı ca ğı Var na vin’in üze ri ne çök müş tü. Ge ce ler 
çok kı say dı ve gü neş ba tar ken ye ni den do ğu yor du. Ha va 
ka rarmı yor du hiç. Ge ce bi le gün dü zü an dı rı yor du.

Ka çan lar dan ay rın tı lı bir ra por al mış tık. Ka çar sak, iz le
me miz ge re ken yol la rı, uğ ra ya ca ğı mız köy ve ka sa ba la rı gös te
ren bir kro ki de ek len miş ti. Hat ta ge ce yi gü ven le ge çi re ce ği miz 
ai le le rin ad la rı da ya zıl mışt tı. Ra por da ko nuş tu ğu muz di lin 
Türk çe de ğil, Al man ca ol du ğu nu söy le me miz de öğüt le ni yor du. 
Wal der man’ın su bay la rı ka çır mak için Mos ko va’dan yar dım 
al dı ğı nı an la mış tık. Bu, her hal de “Türk Tut sak la rı na Yar dım” 
ko mi te sin den ge li yor du.

SOVYETMECLİSİNEADAYLIKÖNERİSİ
Gün ler den be ri üç ar ka daş kaç mak için gö rüş me le re baş

la dık. Her ke sin iki ki lo ka dar pek si met yap tır ma sı na, bir kas ket 
edin me si ne ka rar ver dik. Ay rı ca ha ki el bi se li olan lar onu si ya ha 
bo ya ta cak tı. Bir de Rus la rın giy di ği diz le re ka dar uza nan min
tan ile be le bağ la nan kır mı zı bağ edin me miz ge re ki yor du. Bun
la rı ya vaş ya vaş kim se nin il gi si ni çek me den ger çek leştir me miz 
zo run luy du. Plan ge re ği giy si le ri si ya ha bo ya mak, en so na bı ra
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kıl mış tı. Ön ce pek si met le ri yap tır ma ya baş la ya rak dı şar dan 
edin di ği miz un la rı so mun ola rak pi şi ri yor, in ce di lim ler ha lin de 
ke se rek bü yük bi na nın fı rı nın da pek si met olun ca ya ka dar bı ra
kı yor duk. Gru bu muz da iki Rus ça ve bir de Al man ca bi len ol du
ğu için, her gün bi ze ka tıl ma yı di le yen is tek li le rin sa yı sı ar tı
yor du. Ka la ba lık laş mak ya ka lan ma yı ko lay laş tır mak de mek ti. 
Bu nu uy gun bir dil le ken di le ri ne an latı yor duk. 

O gün ler dey di. Bir ak şa mü ze ri bin ba şı la rın oda sın da bir 
Rus eri nin be ni bek le di ği ni söy le di ler. Oda ya gir di ğim za man, 
binba şı lar la ko nu şan Kı zıl Has sa Ala yı’nın eri ne be ni gös ter di
ler. İl çe Sov ye ti nin et ki li üye le rin den bi riy miş. Ba na, 

“Hu doj nik Arif mi si niz”, di ye sor du. 
“Öy le söy lü yor lar” de dim. 
“Yap tı ğı nız re sim le ri gö re bi lir mi yim?”
Odam dan, yap tı ğım bir kaç su lu bo ya res mi ge ti rip gös ter

dim. Bun la rın ara sın da bir kaç ar ka da şı mın ka ri ka tü rü de var dı. 
Bin ba şı la rın oda sı na baş ka tut sak su bay lar da gel miş ti. Res mi 
eli ne alan, bu sen sin di ye bir bi ri ne gös te ri yor du. Kı zıl Has sa 
Ala yı nın eri sor du:

“Be nim de res mi mi ya par mı sı nız?”
“Ya pa rım. Eğer fo toğ ra fı nız var sa onu bü yü tü rüm de.”
Er te si gün, ar ka daş la rıy la bir lik te çek tir miş ol du ğu bir 

grup fo toğ ra fı nı ge tir di. İç le rin de ken di si nin res mi ni çı kar dı; 
bü yütme mi söy le di. Ne var ki, re sim net de ğil di. Yü zü nün 
çı kın tı la rı gö rün mü yor du bi le. Bu na kar şın res mi bü yüt tüm ve 
bir kaç gün son ra gel di ğin de ken di si ne ver dim. Be ğen di, kaç 
Rub le öde ye ce ği ni sor du. 

“Ya kın il gi niz be nim için ye ter li dir” de dim. “Pa ra 
al mam”
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Kı zıl Has sa Ala yı nın eri, bir kaç kez da ha gel di. Her ge li
şin de ba na ufak te fek ar ma ğan lar ge ti ri yor du. Bir gün kar şı sın
da otur dum, yü zü ne ba ka ba ka res mi ni yap tım. Bir lik te gel dik
le ri ar ka da şı res mi eli ne al dı:

“Ta va riş (Yol daş) bu tıp kı sen” de di. “Bak ne ka dar sa na 
ben zi yor.” 

Kalk tı res mi al dı ve el le ri ni bir bi ri ne vur ma ya baş la dı. 
Bi zim ka ra kaş lı, ka ra göz lü in san la rı mı zın res mi ni yap mak 
ko lay dı. Ama bu as ke rin  kaş la rı ve kir pik le ri bi le sa rı idi. Ka ra
ka lem res mi ni yap mak be ni hay li yor muş, ter let miş ti. İlk kez 
sa rı şın bi ri nin res mi ni ya pı yor dum. O gün den son ra bu Rus 
eriy le dost lu ğu muz iler le di. He men her gün ge li yor ge lir ken de 
bir şey ler ge tir me yi unut mu yor du. Onun sa ye sin de ma hur na 
tü tü nü iç me ola na ğı bul muş tum. Bir gün ge ne gel di:

“Ta va riş Arif” de di, İyi bir ha be rim var. Se ni Sov yet 
Mecli si ne al ma ya ka ra ver dik. Ar ka daş la rın gi bi kaç maya
caksın. Söz ver.”

Her şey ak lı ma ge lir di de Sov yet Mec li si ne üye ola ca ğım 
ak lıma gel mez di. Ay da 400 Rub le ma aş ala cak sın de miş ti. Kaç
ma ya ca ğı ma söz ver me mi is ti yor du. Oy sa ka çış pla nı mı zın 
ay rın tı la rı be lir miş ti, iki şer ok ka pek si me ti miz şim di den ha zır
dı. Pla nın bir ek sik nok ta sı kal mış tı. O da ka ça ca ğı mız gün ve 
sa at. Onu da ben sap ta ya cak tım. Kı zıl Has sa Ala yı nın eri ise 
ben den söz al mak için yal va rır gi bi ko nu şu yor du:

“Hu doj nik Arif, kaç ma ya ca ğı na söz ver. İl çe Sov ye tin de
ki ba şa rın ile Kost ro ma Sov ye ti ne geç mek se nin için iş ten bi le 
de ğil. Hay di dü şün me söz ver. Se ni ben öner dim. On lar da 
ka bul et ti ler.”

“Ta va riş Ale xi” de dim. “dü şün mem için ba na bir haf ta 
sü re ver. Ko lay de ğil. Ül ke de an nem, kar deş le rim var. Dört yıl
dır on la rı gör me dim. Öz lem için de yim. Sov ye te ka bul edil mek 
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be nim için bü yük onur dur. Böy le si çe ki ci bir öne riy le rü yam da 
kar şı laş sam inan maz dım. Hâ lâ da ina na mı yo rum. Bir yan da 
se nin öner di ğin bü yük onur lu iş ve ay da 400 Rub le ma aş, öte 
yan da öz le mi ni çek ti ğim ül kem. Ke sin ka rar ver mem bir den 
ol maz.”

Ken di si ne kar şı dü rüst dav ran mış, ger çe ği ol du ğu gi bi 
an lat mış tım. Yü zü me bak tı:

“An la şı lı yor Hu doj nik” de di. “Sen de kaç ma ya ka rar ver
din.”

“Ha yır böy le bir şey ha tı rım dan geç mi yor. Kaç mak için 
pa ra ge re kir. Be nim se pa ram yok. Hem bu ra dan ra hat ye ri ne re
de bu la ca ğım? Ba rı şı bek le mek zo run da yım. Za ten Tür ki ye’ye 
dö nün ce ye ni den be ni sa va şa gön de re cek ler bu nu bi li yorum”. 

“Hu doj nik eğer kaç ma yı dü şü nü yor san sa na şim di den 
söy le ye yim ka çan ar ka daş la rın ya ka lan dı lar. Ya kın da el le ri kol
la rı bağ lı bu ra ya ge ti ri le cek ler. Zin da na atı la cak lar. Kaç ma yı 
dü şü nü yor san vaz geç sa na ya zık olur.”

“Böy le bir dü şün cem yok. Kaç ma ya ca ğım.” 

“Kaç ma ya ca ğı na ça si is lu ve (na mus sö zü) de me sen inan
mam.” 

“Kaç ma yı dü şün me di ği me gö re bu sö zü söy le me ge re ği 
duymu yo rum.” 

Has sa Ala yı nın eri yü zü me bak tı. Kaç ma ya bir haf ta lık 
sü re miz kal mış tı. 

NADYAÇIRILÇIPLAK

Kal dı ğı mız bi na da siv ri si nek yok tu. Var na vin’in sı cak la
rı baş la mış tı, ama ge ce le ri ra hat uyu ya bi li yor duk. Ar ka daş lar
dan al dı ğı mız ha ber ler bi zi se vin dir miş ti. Ka çan ar ka daş lar dan 
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hiç bi ri nin ya ka lan ma dan Mos ko va’ya ulaş mış ol duk la rı nı ve 
Al man tut sak kim li ğiy le öz gür lük le ri ne ka vuş tuk la rı nı öğ ren
miş tik. Kı zıl Has sa eri nin söy le dik le ri doğ ru de ğil di. Hiç bi ri 
ya ka lan ma mış tı. 

Gün ler o den li uzun du ki, bit mek bil mi yor du. Ge ce 
ka ran lık da ol ma dı ğı için na sıl ka ça ca ğı mı zı bi le mi yor duk. 
Ke ma nı ge ri ver miş. Udu mu da bir ar ka da şa bı rak mış tım. 
Sa bah uya nın ca bü tün ar ka daş lar da ğı lı yor, bir kıs mı köy le re 
gi di yor, bir kıs mı da se rin ve ye şil ağaç al tı arı yor du. Var na vin 
De re si nin, Vet lu ğa Ir ma ğı na ka rış tı ğı yer de, yük sek  bir düz lük
te çev re si çi çek tar la la rı ve ağaç lar la çev ri li yaz lık bir si ne ma 
var dı. Do ğa çok gü zel di, Var na vin ka sa ba sı nın ba tı ya ka sın day
dı. Vet lu ka Ir ma ğı gü müş bir şe rit gi bi uza nı yor, yo ğun or man
la rın için de kay bo lu yor du. Ge ri de gü zel ev le ri, yük sek ki li se si 
ile Var na vin ka sa ba sı gö rü nü yor du. 

Ne acı ki, bu gü zel ka sa ba, top rak, çi çek ve ağaç lar ba na 
ya ban cıy dı. Bü tün bu gü zel lik le rin be nim için ek sik bir ya nı 
var dı. Ba na ait de ğil di ler. Çev re si çi çek tar la sı ve bü yük ağaç
lar la kap lı, Var na vin de re siy le Vet lu ga Ir ma ğı nın ke siş ti ği ye re 
ge le bil mek için, ufak bir köp rü den geç mek ge re ki yor du. Köp
rü, Var na vin De re si üze rin dey di. De re nin sağ kı yı sı nı iz le ye rek 
ka sa ba ya ge ri dö ner ken, tar la la rın için de ku yu gi bi bir çu kur luk 
gör müş tüm. Ka ça cak grup bu çu kur da top lan ma lıy dık. Ka çı şı
mı zın baş lan gıç nok ta sı ola cak tı bu çu kur luk. Al ba yın oğ lu nun 
söz le ri ak lı ma gel di. “Pa ruç cik Arif” de miş ti. “Ne den ke ma nı 
ge ri ver din. Oy sa kız kar de şim Nad ya Vet lu ga Ir ma ğı üze rin de 
ka yık için de sen den bir ke man kon se ri ri ca ede cek ti. Ga li ba bu 
kon se ri ver me den ka ça cak sın”. Kon ser ve re cek dü zey de ke man 
ça la mı yo rum de miş tim ona. Çu ku run ya nın dan geç tim, pla ja 
inen yo ku şun ba şı na ka dar gel dim. Plaj da kim se yok tu. Ge ne de 
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ge len ler olur dü şün ce siy le san ki on lar dan ka çı yor muş gi bi, pla
jın en uzak, fun da lık kı yı sı na ka dar yü rü düm. Fun da lık, tar la la
rı bir bi rin den ayı rır ca sı na ara ya gir miş ti. Sı cak kum la ra bas ma
mak için, tar la nın kı yı sın dan yü rü düm. Bu ra ya ge lir ken yo lu
mun üze rin de bir taş yı ğı nı na rast la mış tım. Bu taş lar ne re den 
gel miş de böy le üst üs te kon muş tu. Var na vin’de taş yok tu san
ki. Dün ya nın ta şı ol ma yan yö re siy di bu ra sı. Ama bu taş lar... Taş 
yı ğı nı na hay ret le bak tım. O da be nim gi bi bu  do ğa ya ve bu 
top rak la ra ya ba cıy dı. İki ya ban cı gi bi kar şı laş mış tık. Plaj da 
ipin ce cik kum sal düz lük, ayak ba sı la ma ya cak ka dar sı cak tı. 
Plaj Vet lu ga Ir ma ğı nın kı yı sın da yak la şık 500 met re ka dar 
uzun luk tay dı. Fın dık bü yük lü ğün de bir tek taş ta ne si bi le gör
mek ola nak sız dı. Vet lu ga Ir ma ğı mı ge tir miş ti bu in ce cik kum
la rı? Bu ra ya düz gün ce na sıl ser miş ti?

Bu nu dü şü nür ken hem ha yal ku ru yor, hem de uzak ta 
Var na vin si lu eti ni sey re di yor dum. Çan ku le siy le ki li se, ka sa ba
nın or ta sın da yük se li yor du. Üç yı lı mı tut sak ola rak ge çir di ğim 
kü çük ka sa ba be ni sey re di yor du. Sey ret sin çı rıl çıp lak so yun
dum ve su ya gir dim. Su so ğuk tu. Dı şar da ki bo ğu cu sı cak lık, 
su yu et ki le me miş ti he nüz. Onu ısıt ma mış tı. Su yun için de üşü
dük çe aya ğa kal kı yor, kız gın gü ne şin kar şı sın da ısın ma ya ça lı
şı yor dum. Ka sa ba nın bi na la rı, has ta ne si ve yük sek ağaç lar la 
kap lı park la rı sis li ha va nın ge ri sin de bel li be lir siz gö rü nü yor du. 
Ge rim de bu lu nan fun da lık ta ser çe le rin se si ni ve da ha uzak tan 
or man da ga ga la rıy la ağaç la rın göv de si ne vu ran ağaç ka kan la rın 
ta kır tı la rı nı işi ti yor dum. Bu nun dı şın da de rin bir ses siz lik için
dey dim. Var na vin, sis le rin için de eri yip kay bol muş tu. 

İki ha yal be lir di uzak ta. Pla ja doğ ru ini yor lar dı. On la rın 
kim ler ol du ğu nu se çe mi yor dum. Be nim gi bi sı cak tan bu nal mış 
ol ma lıy dı lar. İve di ive di pla jın kı yı sı na ka dar gel di ler. Kız gın 
kum la rın üze rin de âde ta zıp lı yor lar dı. Be nim yı kan dı ğım ye re 
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doğ ru se ke se ke ge li yor lar. Yir mi otuz adım ya kı nım da dur du
lar. Nad ya ile kız kar de şiy di ge len ler. Kom şu muz al ba yın kız
la rı. Üzer le rin de ki le ri he men çı kar dı lar. Bir ta ra fa fır lat tı lar. 
Çı rıl çıp lak tı lar. Nad ya’nın süt be ya zı ba lık etin de vü cu du ve 
por ta kal bü yük lü ğün de me me le ri... Kız kar de şi nin in ce, na rin 
vü cu du, düz gün ya pı sı mey da na çık mış tı. Bi ri öte ki si ni ye re 
ya tır dı ve şa ka laş ma ya baş la dı lar. Alt ta ka lan kur tu lu yor, öte ki
nin üs tü ne atı lı yor du. Fı kır da ma ve çığ lık ses le ri, itiş me... 
Ka çan bir den bi re ge ri ye dö nü yor, öte ki ni ya ka lı yor ye re ya tı rı
yor, üze ri ne çı kı yor du. An la ya ma dı ğım Rus ça söz cük ler söy lü
yor lar dı. Gül me ler, çığ lık lar. Ka dın la er kek ara sın da ki iliş ki le ri 
anım sa tı yor du de vi nim le ri. On, on beş da ki ka sü ren bu bo ğuş ma 
oyu nun dan son ra kum lar üze rin de ko va la ma ca baş la dı ve son ra 
da peş pe şe su ya at la dı lar. Ku laç atı yor, sa ğa so la dö ne rek yü zen 
iki be yaz ba lık gi bi bir bi ri ni iz li yor lar dı. Uzun si yah saç la rı bir 
su yı la nı gi bi kıv rı la kıv rı la peş le rin den gi di yor du. Ba na doğ ru 
yü zü yor lar dı. Nad ya, 

“Hu doj nik Arif” di ye ba ğı rı yor du.” Ha ru şu.”
“Gü zel mi” de mek is ti yor du. On la ra, 
“Oçen ha ru şu” (çok gü zel) di ye ba ğır dım. 
Aya ğa kalk ma mı işa ret edi yor lar dı. Oy sa ben do nu mu 

ıs lat ma mak için böy le kuy tu gö rün me yen bir yer seç miş tim. 
Çıp lak tım. Su yun için de otur muş tum, su omuz la rım hi za sın
day dı. So ğuk su için de üşü me ye baş la mış tım.  Kı yı ya doğ ru 
ya vaş ya vaş  bel li et me den kay ma ya ça lı şı yor dum. On lar da 
be ni iz le ye rek ıs rar la aya ğa kalk ma mı is ti yor lar dı. 

“Hu doj nik” di yor du Nad ya, “Biz kor ku mu yo ruz kız 
ol du ğu muz hal de. Bi zi sey ret ti niz. Biz de se ni gö re ce ğiz. “

“Naş za kon ne li za.  Bi zim ya sa mız da ya sak tır.” 
Ar ka nı zı dö nün di ye işa ret et tik çe gü lü yor, kı rı tı yor lar dı:
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“Se ni gör me dik çe bir ye re git me ye ce ğiz.”
Su için de kı yı ya yak laş tık ça su yun de rin li ği aza lı yor, 

vü cu dum mey da na çı kı yor du. Giy si le ri me üç adım ka dar uzak
lık var dı. He men fır la dım. Ku ma otur dum, giy si le ri mi ku ca ğı
ma alıp gi yin me ye baş la dım. Saç la rı mın su yu nu el le rim le 
sı vaz lar ken, on lar saç la rı nın su yu nu el le riy le sı ka rak akıt ma ya 
ça lı şı yor lar dı. Ben gi yin miş tim. On lar çıp lak tı. Ya nı ma gel di ler. 
Yan da ki fun da lık ta gez me yi öne ri yor lar dı. Sü re yi tir me den 
ka sa ba ya dön me yi dü şü nü yor dum. On lar da giy si le ri ni al dı lar, 
kı rı ta rak gi yin di ler. 

Şim di bir lik te yü rü yor duk. İki gü zel kı zın ara sın da yım. 
Tar la nın kı yı sın da iler ler ken, kar şı dan pla ja gel mek te olan beş 
tut sak Türk su ba yı nı gör dük. Hep si bir den ba ğır dı:

“Bu yos ma la rı ne re den bul dun.”
“Faz la ge li yor sa bi ze ver.”
On lar dan uzak la şın ca Nad ya sor du:
“Sen bi zi sev mi yor mu sun?”
“Si zi sev me mek için kalp siz ol mak ge re kir” de dim. 
Öğ ren di ğim ka dar Rus ça ile kor ku mu an lat tım. Rus er le

rin den aşa ğı lan ma ya ra zı ol ma ya ca ğı mı, bir su bay ola rak bu nu 
gö ze al ma mın doğ ru ol ma dı ğı nı, çün kü on la rın Rus kız la rı 
ya nın da gör dük le ri tut sak Türk su bay la rı na kö tü dav ran dık la rı 
an lat tım. On lar da:

“Oçen pla ho” (çok kö tü) di yor lar dı. 
“Ar ka daş la rı nız bi rer iki şer ka çı yor lar. Hu doj nik  siz de 

ka ça cak mı sı nız?”
“Kaç mak be nim için ola nak sız. Kaç mak için pa ra ge rek

li be nim de kaç ma yı sağ la ya cak ka dar pa ram yok.”
Dört gün son ra ak şa mın ala ca ka ran lı ğın da kaç ma ya 

ka rar ver di ği mi söy le mem ola nak sız dı. 
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KAÇI

1918 Tem mu zu nun ilk gü nü Var na vin ka sa ba sı nı terk 
ede ce ğiz. Ha zi ra nın 29’un da, ha ki renk ce ke ti mi si ya ha bo yat
mak üze re gön der dim. Er te si gün ge ri alı na cak. Ki lot pan to lo nu
mu sö ke rek, onu ki lot la rın dan arın dır dım, düz pan to lon ha li ne 
ge tir dim. Al man Wal der man’dan 300 Rub le ile ge rek li bel ge le ri 
edin di ği miz za man, kaç mak için her ön lem alın mış ola cak. Şim
di ye dek bü tün ka çan lar iki ya da üç ki şi lik grup lar ha lin de bu nu 
ger çek leş tir miş ti. Oy sa bi zim sa yı mız son gü nü bir den bi re art tı. 
Baş lan gıç ta oda ar ka daş la rım la kaç ma yı plan la mış tık, üç ki şiy
dik. Bi zim le bir lik te kaç mak is te yen le rin sa yı sı al tı ya çık mış tı. 
Ku lak tan ku la ğa ye ni bir kar şı dev rim ola ca ğı söy len ti le ri do laş
ma ya baş la mış tı. Çe kos la vak ya lı la rın Mos ko va’ya doğ ru yü rü
dük le ri, bir çok kent te sı kı yö ne tim ilan edil di ği ha ber le ri do la şı
yor du. Ya he men ka ça bi lir dik, ya da ar tık hiç ka ça maz dık. O  
ne den le bi ze ka tıl mak ta ıs rar eden üç ar ka da şa, “Ben bir ka ra 
su ba yı yım” de dim. “Ya şa mım yü rü mek le geç ti de sem ya lan 
ol maz. Aca ba sü rek li bir ay yü rü mek için ayak la rı nız da ve diz
le ri niz de ye ter li güç var mı? Açık so ru yo rum: Bi ri niz yol da ka lır 
yü rü ye mez se niz ar ka ma dö nüp  bak mam bi le. Yü rü yü şü sür dü
rü rüm. Bu bir. Ko şul suz buy ruk la rı ma uya cak sı nız, bu iki. Şim
di gi din dü şü nün on dan son ra ka rar ve rin. Siz ler ye dek su bay lar
sı nız. As ke re ye ni alın dı nız. Yü rü yü şe da ya nık lı de ğil si niz dir. 
Ayak ka bı lar aya ğı nı zı vu rur. Yol da ka lır sı nız. Çıp lak ayak la da 
yü rü me ye alış ma mış sı nız dır. İlk gün yak la şık 40 ki lo met re 
yü rü ye ce ğiz. Bu da se kiz sa at de mek tir.”

Ko şul la rı mı ka bul et tik le ri ni bil dir di ler. 

Ha zi ran’ın 30’un cu gü nü  si ya ha bo ya nan ce ke tim gel di. 
Ya ka sı nı bo za rak si vil bir giy si ya ka sı na dö nüş tür düm. Al man 
Wal deran’dan im za kar şı lı ğı 300 Rub le yi de al mış tım. Bel ge le
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ri miz ta mam lan dı. Her bi ri miz Al man sa vaş tut sak la rıy dık 
ar tık. Belge de ki ad lar bi zi öy le gös te ri yor du. Var na vin’de bu 
son ge ce miz ola cak. Rus lar dan ta nı dı ğı mız ai le le rin hiç bi ri ne 
ve da et me yi dü şün mü yor duk. Bu nu bi zim le ka ça cak olan lar dan 
da ri ca et tim. Ak şam öte ki bi na ya gi de cek ve bü tün gün uyu ya
cak tık. Ka ça ca ğı mız ge ce, gün düz uyu muş ol ma nın ya ra rı nı 
gö re cek tik el bet. Bi na yı çev re le yen tah ta per de den üç ta ne si ni 
sö ke rek iğ re ti bi çim de ye ri ne yer leş tir dik. Çı kış ko lay lı ğı sağ
lan mış ol du. İki şer iki şer tah ta per de den öte ki ta ra fa ge çe cek ve 
otu zar adım la bir bi ri mi zi iz le ye rek, Vet lu ğa Ir ma ğı nın Var na vin 
De re si ni kes ti ği nok ta da ki tar la ya ula şa cak ve çu ku run için de 
bir bi ri mi zi bek le ye cek tik. Bu nun için tah ta köp rü den geç me
miz, yaz lık si ne ma nın ya nın da, de re nin sağ kı yı sı nı iz le ye rek 
çu ku ra ulaş ma mız ge re ki yor du. Kış la da ka lan öte ki tut sak 
su bay lar, bi zim ka çı şı mı zı ko lay laş tır mak için, nö bet çi Rus 
er le ri nin çev re si ni ku şa ta cak, on la ra, çay ve ma hur ka si ga ra sı 
ve re rek ko nuş ma ya baş la ya cak lar dı. Eğer ba şa ra maz, ya ka la
nır sak bu kez gön de ri le ce ği miz ye rin Si bir ya’nın buz lu çöl le ri 
ol du ğu nu bi li yor duk. Gü neş gör me yen, ka ran lık zin dan la ra  da 
atı la bi lir dik. Yü re ği mi zi tu tuş tu ran öz gür lük ate şi  ve yurt öz le
mi bu teh li ke yi gö ze al ma ya zor lu yor du bi zi. Anar şi ve kar ma şa 
için de yü zen ül ke den bir an ön ce ka çıp kur tul mak is ti yor duk. 
Bol şe vik er le rin zul mü ne da yan ma gü cü müz kal ma mış tı.

Kaç ma dan bir gün ön ce Bin ba şı Mus ta fa Be ye, ka ça cak 
ar ka daş lar için gön de ri len ta li ma tın bi ze de ve ril me si ni söy le
dik. Du va ra in ce kur şun ka lem le yaz dı ğı köy ve kent le rin ad la
rı nı, ne re ler de ko nak la ya bi le ce ği mi zi bi ze not et tir di. Var na
vin’den çı kış ta Va si lic kovPrah vut gaSe me novNej ni No vog
rad ve Gor du’yu iz le ye ce ğiz.. Va si lic kov, bu cak mer ke zi. Jan
dar ma ka ra ko lu var. Ora da hiç bir ko şul da dur ma ya ca ğız. Var
na vin’den son ra ki do ku zun cu köy imiş Va si lic kov. On dan son

 196 



ra ki ilk du rak ye ri Prah vut ga. Bu köy de Di mit rov adın da bir 
ara ba cı 50 Rub le kar şı lı ğı bi zi tren is tas yo nu na gö tü re cek. 
Ak şam iş çi tre ni ne bi ni le rek Se me nov’a gi di le cek. Se me nov’da 
bir ka dın evi ne bi zi ko nuk ola rak ka bul ede cek. Er te si sa bah 
sa at 8’00’de Nej ni No vog rad’a ha re ket eden tre ne bi ne ce ğiz. 
Nej ni No vog rad’ın Ka zan ma hal le sin de Yu suf Ab dul lah Efen
di ye baş vu ra ca ğız. Yol bo yun ca, Al man ya da Avus tur ya tut sa ğı 
ol du ğu mu zu unut ma ya ca ğız.

Bu bil gi le ri edin dik ten son ra ya tak la rı mı za gi rip gün düz 
gö züy le uyu mak is te dik. Çün kü bü tün ge ce yü rü ye cek tik. Ama 
gö zü mü ze uy ku gir mi yor du. Sı ca ğın da et ki siy le ya ta ğın için de 
sağ dan so la dö ne rek de be le nip dur duk. 

Ak şa mü ze ri iki oda ar ka da şım Rus al ba yı nın eşi ni zi ya
ret et mek ve ve da laş mak için ev le ri ne git miş ler. Ya rım sa at 
son ra gel dik le rin de şun la rı an la tı yor lar dı. Al ba yın eşi;

“Ev lat la rım” de miş, “kaç mak için çok kö tü bir za ma nı 
seç ti niz. Çün kü Çe kos la vak lar Mos ko va’ya doğ ru yü rü yor. 
Bü tün Rus ya’da sı kı yö ne tim ilan edil di. Dev ri min kan lı bay ra ğı 
her ta raf ta dal ga la nı yor. Bü yük kent ler de bi na la rın üst kat la rı na 
ma ki ne li tü fek ler ve top lar yer leş ti ril miş. Bü yük cad de ler, ba ri
kat lar ku ru la rak ka pa tıl mış. Her kö şe ba şın da po lis ve jan dar ma 
ara ma ya pı yor du. Kor ka rım si ze bir kö tü lük ge le bi lir. Kaç ma 
za ma nı nı er te le yi niz. Da ha uy gun bir za ma na bı ra kı nız.”

“Ma dam çok te şek kür ede riz” de miş ar ka daş la rı mız. 
“Ka ra rı mız dan dön me ye ce ğiz. Ta lih ve ka der bi zim için ne 
ha zır la mış sa ona bo yun eğ mek ten baş ka ça re miz yok tur. Bu gü
ne ka dar biz le re gös ter di ği niz in san lı ğı ve iç ten ya kın lı ğı  ölün
ce ye de ğin unut ma ya ca ğız.”

“Ev lat la rım ma dem ka rar  ver di niz. Pe ki yi, ira de si zin. 
Yal nız köy ler de siz de bir Hı ris ti yan gi bi haç çı kar mak zo run
da sı nız. Haç çı kar ma yı bi li yor mu su nuz?”
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“Haç çı kar ma yı bi li yo ruz. Öğ ren dik.”

Ar ka daş lar dan bi ri haç çı ka ra rak bir Hı ris ti yan gi bi eğil
miş. Bu na ev hal kı  gü lüş müş. 

“Ma la kan köy le rin de üç par ma ğı yan ya na ge tir me yi niz” 
de miş al ba yın eşi. “Şa ha det ve onun ya nın da ki uzun par ma ğı 
kul la nı nız haç çı ka rır ken.”

Ben de gi dip ve da laş ma yı dü şün düm, ama son ra vaz geç
tim. Bu iyi kalp li ha nı ma ve da et me di ği me, bir kaç sa tır ya zıp 
bı rak ma dı ğı ma  hâ lâ üzü lü rüm. Ve da la şır ken göz ya şı dök mek
ten kor ku yor dum. Şim di ar tık her şey so na er mek te ve ya bir 
se rü ve ne atıl mak üze rey dik. 

VARNAVİNUZAKLARDAKALMITI

Bu lun du ğu muz bi na ile tah ta per de ara sın da su ku yu su 
var dı. İş çi le rin ge lip su iç ti ği ku yu. Per de nin üç tah ta sı nı sö küp 
çi vi ler le iğe ti ola rak üst le rin den tut tur muş tuk. Tah ta lar ya na 
kay dı rı lın ca al tın dan ko lay ca öte ki ta ra fa ge çe bi le cek tik. Gü neş 
bat mak üze rey di, tut sak ar ka daş lar dan bir grup, nö bet çi le rin 
çev re si ne top lan mış, ko yu bir soh be te dal mış lar dı. Pla nın bi rin
ci aşa ma sı ba şa rıy la yü rü yor du. Biz de içer de bü yük oda da 
si ya ha bo yan mış giy si ler için de iş çi le ri an dı rı yor duk. Ki mi 
ar ka daş lar la ve da la şı yor ve Tür ki ye’de ki is tek le ri ni def ter le ri
mi ze ya zı yor duk. Tam ve da la şır ken ne is tek le ri akıl la rı na gel
miş ti. Ki mi si de ar ka mız dan oku yup üf lü yor du. Bir den bu 
ka la ba lık için de bi ri se si ni yük selt ti:

“Arif Efen di”, di ye ba ğır dı. “Ya be ni ya nı nı za alır sı nız, 
ya da dı şa rı çı kar, ka çı yor lar de rim, nö bet çi yi ça ğı rı rım.” 

Dön düm bak tım. Bu, bi zim  el li ya şı na ki Aziz Efen diy di. 
Ona Aziz Em mi (Aziz Am ca) der dik. 
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“Ol maz Aziz Em mi, de dim, “İki ay dır ha zır la nı yo ruz. 
Giy si le ri mi zi bo yat tık. Kas ket al dık. Pek si met ha zır lat tık. Her 
şe yi miz ta mam. Se ni na sıl ara mı za ala bi li riz? Baş ka gu ru ba 
ka tıl, bi ze en gel ol ma. “

“Arif Efen di”, de di, “Bu de dik le ri nin hep si ni ben da ha 
ön ce ha zır lat tım. İş te bak kas ke tim. İş te bak bo yan mış ce ke tim, 
İş te pek si met ler. Ri ca ede rim be ni de alın. Ben za ten gün ler den 
be ri si zi gö zet li yo rum. Si zin le ka ça maz sam, kim se be ni gru bu
na al maz.” 

Önem li bir so run la kar şı kar şı yay dık. Ön ce üç ki şiy dik. 
Son ra al tı ki şi ol duk. Şim di de sa yı mız ye di ye çı ka cak tı. Ye di 
ki şi lik ka çış eki bi çok faz lay dı. 

“Ol maz” de dim.Yal var ma ya baş la dı. 
“Be ni bı rak ma. Gö zü nü se ve yim.”
Bir ar ka daş ku la ğı ma fı sıl da dı: “Sa ka lı nı kes me ye ra zı 

olur san se ni de ara mı za alı rız de”. Fı sıl da nan bu söz, bi zi Aziz 
Em mi den kur ta ra bi lir di. Din sel tö ren le uzat tı ğı sa ka lı nın  ke sil
me si ne el bet te ra zı ol ma ya cak tı. Onun en du yar lı nok ta sı na 
do ku nur, onu bi zim le bir lik te gel mek ten vaz ge çi re bi lir dik:

“Aziz Em mi, bi zim le gel mek is te yen sa ka lı nı kes mek 
zo run da dır an la şıl dı mı?”

“Arif Efen di, gel bu işi yap ma, sa ka lı ma kıy ma. Ben sa ka
lımın du ası nı yap tı rıp da uzat tım. Şim di na sıl kes ti re bi li rim?”

“Sen bi lir sin. Bi zim le ge le mez sin öy ley se.”
Ba şı nı ye re  eğ di. Acı acı dü şün me ye baş la dı. Ter le miş ti. 

Ya sa ka lın dan vaz ge çe cek ti, ya da bi zim le bir lik te gel mek ten. 
Bu iki dü şün ce ara sın da bo ca lı yor du. Bir an da ba şı nı yu ka rı 
kal dır dı. İş te bi ze yo lu nuz açık ol sun ben ka lı yo rum, sa ka lı mı 
kes ti re mem di ye cek ti. 
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“Arif Efen di”,di ye ke ke le di. sa ka la mın ke sil me si ne ra zı
yım.” 

Ma ki ne gel di. Aziz Em mi nin sa ka lı ke sil di. Yal nız çe ne
sin de bir tu tam sa kal kal mış tı. 

“Şim di kart pa pa za dön dün” de dik ken di si ne. Ka de re 
bo yun eğ miş, ba şı nı sal lı yor, 

“El ham dü lil lah Müs lü man’ım” di yor du. 
Ar tık onu da ara mı za al mak tan baş ka çı kar yol kal ma

mış tı. Sa at ge ce nin onu nu ge çi yor du. Gru bu mu zun ilk pos ta sı
na ha re ket em ri ve ril di. Aziz Em mi da hil, üç ki şi tah ta per de yi 
kal dır dı ve ku yu nun bu lun du ğu ta ra fa ge çe rek hız la cad de ye 
çık tı. Ar ka dan ay nı bi çim de ikin ci pos ta cad de ye çık mış tı. Ben 
üçün cü pos ta da en so na kal dım. Kal bim çar pı yor du, ağ zım 
ku ru muş tu. Bir acı lık var dı ağ zı mın için de. Ze hir gi bi acı bir 
tat. Cad de yi hız la ge çe rek ar ka daş la rı iz le me ye baş la dım. On la
rı göz den kay bet mek si zin pa zar ye ri ne ka dar yü rü düm. Kış la 
ta ra fı na dö nüp bak tım. Pet rol lam ba sı nın loş ışı ğın da pen ce re
den “Tan rı yo lu nu zu açık et sin” di ye ba ğı rı yor du bi ri. Et hem 
Efen diy di bu. “Al la ha ıs ma la dık” di ye ba ğır mak gel di içim den. 
Ken di mi tut dum, yü rü me yi sür dür düm. Pos ta ne bi na sı nın 
önün den umur sa maz lık la geç tim. Yol da kim se ler yok tu. Kö şe 
ba şın da bir ka dın la bir er ke ği gör düm. Şap ka mın al tın dan kor
kuy la on la ra ba kı yor dum. Ya nım dan ge çip git ti ler. Kö şe yi 
dö nün ce pa zar ye ri ne gel miş ola cak tım. Pa zar ala nı ka la ba lık tı. 
Pa zar ye ri nin or ta sı na gel miş tim ki, ye re düş müş bir pek si met 
yı ğı nıy la kar şı laş tım. Bu ar ka daş lar dan bi ri nin dü şür dü ğü pek
si met ler di. Ge ce ol ma sı na kar şın, ge ne de gün dü zün bu lut lu 
ha va sı nı an dı ran ay dın lı ğın için de gi biy dik. Ki li se nin önün de ki 
kü çük mey da na ka dar yü rü düm. Ki li se çev re si çam ağaç la rıy la 
kap lıy dı. Ağaç la rın ara sın dan ge çe rek, ön de ki ar ka da şa ye tiş
tim ve bir lik te yü rü me yi sür dür dük. Ko nuş mu yor duk. Var na vin 
üze rin de ki tah ta köp rü ye gel dik. Ne kö tü rast lan tı. Genç teğ
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men Va yans ki Na çal nik, ya nın da bir ka dın la mer di ven den 
yu ka rı doğ ru çı kı yor. Ay nı mer di ven den köp rü ye ine cek ve 
onun la kar şı la şa cak tık. Ge ri mi dön me liy dik? O za man il gi si ni 
da ha çok çek miş olur duk. Ya nın da ki ka dı nın om zu na ba şı nı 
da ya mış ku la ğı na bir şey ler fı sıl dı yor du. Bir ko luy la ka dı nı 
be lin den iyi ce sık mış, ken di si ne yak laş tır mış tı. Var lı ğı mı zın 
far kın da bi le de ğil di. Yü zü mü ze bak ma dı bi le. Ya vaş la dık, 
ya nı mız dan ge çip git ti ler. İki ar ka daş ha fif çe bir bi ri mi zin eli ni 
sık tık, mer di ven den aşa ğı ya in dik. Ir ma ğın kı yı sın dan yaz lık 
si ne ma ya gi den yo lun ucu na, Var na vin De re sin de ki tah ta köp
rü nün ba şı na gel miş tik. Uzak tan Vet lu ga Ir ma ğı nın üze rin de 
san dal la ge zi nen çift le rin şar kı la rı nı du yu yor duk. Köp rü yü 
ge çe rek, si ne ma bi na sı nı sol da bı rak tık, Var na vin de re si nin sağ 
kı yı sı nı iz le ye rek de re bo yun ca yü rü me yi sür dür dük. Sa ğı mız
dan ha fif ıs lık ses le ri ge li yor du. O ta ra fa yö nel dik, tar la nın or ta
sın da ki çu ku ra ulaş tık. 

Ka çış pla nı mı zın en güç bi rin ci aşa ma sı ba şa rıy la so nuç
lan mış tı. Da ha ön ce ka çan ar ka daş lar dan al dı ğı mız mek tup lar
da, en güç aşa ma nın ka sa ba yı terk et mek  ol du ğu ya zıl mış tı. 
He pi miz çu ku run için dey dik. El le ri mi zi gö ğe kal dır dık, dua 
et tik. Ta nı dan yar dım di le dik. “Ar ka daş lar. İs ti ka met Tür ki ye” 
de dim ve yü rü me ye baş la dık. Var na vinSe me nov yo lu na çık
mış tık. Var na vin ar tık ge ri miz de kal mış tı. 

Var na vin ka sa ba sı göz den kay bol mak üze rey di. Dö nüp 
son bir kez bak tık. Ka sa ba kıp kı zıl alev ler için dey di. Alev le rin 
or ta sın da ki par lak lık, bir al tın tep si gi bi or ta ya çı kı yor du. Ay 
do ğar ken Var na vin üze ri ne kıp kı zıl ışık la rı nı sa çı yor du. Var na
vin kı zıl lı ğın için de eri yip kay bol du. 

Dur ma dan din len me den yü rü yor duk. Üç köy geç tik. 
Ar ka mız dan bir at lı ara ba nın gel mek te ol du ğu nu his set tik. 
Te ker lek le rin se si, ge ce nin ıs sız lı ğın da  kor kunç gü rül tü ler 
çı ka rı yor du. At lar dört nal ko şu yor, ara ba yı pe şin den sü rük lü
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yor du. Tar la nın içi ne ka çış tık, ekin le rin ara sı na sak lan dık. Ara
ba hız la uzak laş tı. Biz de ekin tar la sın dan çı ka rak yü rü me yi 
sür dür dük. Geç ti ği miz köy le ri sa yı yor duk. Do kun cu köy de 
Kı zıl Has sa Ala yı nın as ker le ri var dı. On la ra gö rün me mek için, 
han gi kö yün do ku zun cu köy ol du ğu nu bil me miz ge re ki yor du. 
Do ku zun cu köy de uzak tan gö rün dü. Tek tük ışık var dı bü tün 
köy uy ku ya dal mış tı.  Bu kö ye ya rım sa at ka dar uzak ta bir de re
nin ke na rın da din len me ye karar ver dik. Ayak la rı mı zı de re nin 
su yu na sok tuk. Her kes tor ba sın dan bir pek si met çı kar dı, su ya 
so kup ıs la ta rak ye me ye baş la dı. Gü neş doğ muş tu. Ye ni den 
yü rü yü şe geç tik. 

Uzak ta bir köy gö rü yor duk. Gü zel bir köy dü. Bir köy lü
ye rast la dık. Ki li se nin tah ta dan ya pıl mış du va rı na dey nek le 
dü zen li bi çim de vu ru yor du. Ye ni do ğan gü neş, kö yün ses siz li ği 
ve ki li se nin tah ta du va rı na inen dey nek dar be le ri nin çı kar dı ğı 
tit rek ses ler kal bi miz de bu ruk bir tat bak mış tı.  Ne den adam, 
ki li se nin tah ta du va rı na vu ru yor du. Köy lü yü, ki li se ye dua 
et me ye mi ça ğı rı yor du. An la ya ma dık. Bi ze dö nüp bak ma dı 
bi le. Kö yün için den yü rü ye rek geç tik ve yo la çık tık. Ağır ağır 
yü rü yor duk. Yo lun iki ya nın da tar la lar da ça lı şan ka dın la rı 
er kek le ri, gör dük. Bi ze el sal lı yor, 

“Yo lu nuz açık ol sun”, di ye ba ğı rı yor lar dı. 
Ken di mi zi giy si le ri mi zi de ğiş ti re rek Ru sa ben ze te me

miş tik. Es mer su ra tı mız, ka ra saç la rı mız kim li ği mi zi bel li edi
yor du. 

“Tut sak la rı mı zı ça buk gön de rin di yor du köy lü ler.”
Biz de on la ra se lam ve ri yor duk.
“Avus tu rasky”, di ye so ru yor lar dı. 
“Avus tu rasky”, di yor duk. 
Ak şa mü ze ri ne doğ ru ya kın ma lar baş la dı. Çiz me le ri ni 
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çı ka ra rak, ka na yan ayak la rı nı ve tır nak la rı nı gös te ren ler ol du. 
15 sa ati aş kın  bir sü re yü rü müş tük. Bir ka çı çiz me le ri el le rin de 
ta şı ya rak, bir ka çı omuz la rı na asa rak yü rü me ye baş la dı lar. Çıp
lak ayak la yü rü mek ten vaz geç ti ler, ye ni den çiz me le ri ni giy di
ler. Yü rü yor, yü rü yor duk. Yor gun ve bit kin du rum day dık. Ge ce 
ko nak la ya ca ğı mız bir köy fi lan da gö re mi yor duk. Or man da 
ka la maz dık. Ça kal sü rü le ri nin sal dı rı sı na uğ ra ma ola sı lı ğı var
dı. Jan dar ma ya ya ka lan mak tan da ha kö tüy dü bu. Yü rü yü şü 
sür dür mek ten baş ka ça re yok tu.

“Ar ka daş lar” de dim, “Ba kiy kö yü iler de. Ora ya va rın ca
ya ka dar hiç bir yer de mo la ver me ye ce ğiz. Bi zim için en uy gun 
ça re yü rü mek tir.”

“Bi ze bir mo la yı bi le çok gör dü. Hay di yü rü ye lim” de di 
bi ri si. 

“Çok gör me dim. Ben de si zin ka dar yor gu num. Fa kat bir 
an ön ce Var na vin ka sa ba sı nın köy le ri ni ge ri de bı rak ma mız 
ge rek.”

Dü şe kal ka yü rü yor duk. Bir yo ku şu tır man ma ya baş la
dık. Yo kuş bit miş bir düz lü ğe gel miş tik. Kırk el li adım uzak ta 
yo lun ke na rın da beş al tı ki şi nin otur duk la rı nı gör dük. İç le rin de 
iki de as ker var dı. Bi zi gö rür gör mez ba ğır dı lar:

“Pa ja lus ta Ta va riş.” (Lüt fen yol daş lar) 
Yan la rı na ça ğı rı yor lar dı. Rus ça bi len ar ka daş, 
“Yo lu muz çok uzun. Yü rü me ye de vam ede lim. Bi zi 

ba ğış la yı nız” de di. 
Ne di yor lar di ye sor dum. Ara la rın da ko nu şu yor lar de di 

ar ka daş. Han gi ulus tan ol du ğu mu zu so ru yor lar. 
“Avus tur ya as ke ri yiz. Ba rış ol du. Ül ke mi ze dö nü yo ruz.”
As ker ler den bi ri mı rıl dan dı:
“Gi din, gi din, si zi ye ni den sa va şa gön de re cek ler.” 
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Yan la rın dan ge çer ken, 
“Yo lu nuz açık ol sun,” de di bi ri.”Ye ni den çep he ye gön

deri le ce ği niz den ha be ri niz var mı?”
“Ama cı mız he men ül ke ye dön mek de ğil. Ön ce Nej ni 

Novog rad’da bir iş bu lup ça lış mak. Ba rış ke sin le şin ce Avustur
ya’ya dö ne ce ğiz.” 

Böy le ya nıt ver dik, yo lu mu za de vam et tik. On lar da ken
di ara la rın da ko nuş ma ya dal dı lar. Ni ha yet on la rı da ge ri de 
bı rak tık. Göz den kay bol du lar. Yo lun ke na rın da bir hen de ğin 
için de din len me ye ka rar ver dik. Beş da ki ka  geç me miş ti ki, kar
şı dan bir ka la ba lı ğın gel mek te ol du ğu nu gör dük. Ara mız da ki 
uzak lık yir mi otuz adım ka dar dı. Aya ğa kalk tım. “Ar ka daş lar 
yü rü ye lim” de dim. Yor gun ve bit kin yo lun ke na rı na uzan mış
lar dı. Aya ğa kal ka cak hal le ri yok tu. Be nim yü rü dü ğü mü gö rün
ce, kı mıl da dı lar, güç lük le aya ğa kal kıp be ni iz le me ye baş la dı
lar. Ka la ba lı ğın bi zim le il gi len me di ği ni gör dük. Ko nu şa rak 
ya nı mız dan ge çip git ti ler. Şim di bir or ma nın için den ge çi yo ruz. 
Or ma nın kı yı sın da top rak dü zen le me si ya pıl mış bir de mir yo lu 
hat tı uza nı yor du. De mir yo lu nu iz le ye rek Prah vut ga kö yü ne 
va ra cak tık. Uy ku suz ve çok yor gun duk. Prah vut ga kö yü bi ze, 
va rı la ma ya cak ka dar uzak gö rü nü yor du. Sen de li yor ye re düş
me mek için ça ba har cı yor duk. Kö ye ya kın bir yer de bir ada ma 
rast la dık. bi zi tren is tas yo nu na gö tü re cek bir ara ba bu lup bu la
ma ya ca ğı mı zı sor duk. Köy de yu mur ta, pey nir bu lur muy duk 
aca ba? Köy lü;

“Gas pa da” de di, “Köy de ara dık la rı nı zın hep si ni bu la cak
sı nız. Be nim ara bam da var. Si zi tren is tas yo nu na gö tü rü rüm. 
Ge çen de bu ra ya ge len ar ka daş la rı nı zı da ben gö tür düm.”

Adı nı söy le yin ce şa şır dık. Bi ze iliş ki kur ma mız söy le nen 
Di mit rov idi. Her bi ri miz den el li şer Rub le ala ca ğı nı söy le di. 
Ka bul et tik. Ge ce sa at 9’da ara ba sı ile bi zi tren is tas yo nu na 
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gö tü re cek ti. Adam la ko nu şa ko nu şa kö ye yak la şı yor duk. Yor
gun lu ğu mu zu unut muş tuk. Prah vut ga kö yü ne gir dik. Bir mu ji
kin evi ne yer leş tik. “Ar ka daş lar” de dim. “Ya nı mız da 300’er 
Rub le ol du ğu nu his set tir me ye lim. Cö mert dav ran ma nın ge re ği 
yok”. Pey nir, yu mur ta sa tan bak kal ya nı mı za gel di. 

“Yağ 1 Rub le. Yu mur ta 50 ko pik,” de di. 
On beş yu mur ta ve 1 fud ya ğı ıs mar la dık. Bak kal dı şa rı 

çık tı ve bir kaç da ki ka son ra ge ne gel di:
“Ya ğın 1 fun du 1.5 Rub le. Yu mur ta 60 ko pik.” 
Ge tir de dik. Git ti ve ge ne gel di:
“Ya ğın fun du 2 Rub le. Yu mur ta 80 ko pik” 
Be şin ci ge li şin de yu mur ta nın ta ne si 1.5 Rub le ye çık mış

tı. Ar ka daş lar ge tir, de di.
“Ar ka daş lar,” de dim. “Bu adam her dı şa rı çı kış ta ye ni bir 

fi yat la ge ri dö nü yor. Ne der se, bi zim ka bul ede ce ği mi zi anla dı 
çün kü. Ben bu nu doğ ru bul mu yo rum. Pek si met le ri mi zi yi ye
lim, ken di sin den hiç bir şey sa tın al ma ya lım.”

“Ge tir sin efen dim,”de di bi ri.”Kar nı mız aç.” 
Ara mız da ki tar tış ma yı din le yen bak kal, fi ya tı da ha faz la 

yük selt me ye ge rek gör me miş ol ma lı ki, is te nen le ri ge tir di. Ne 
var ki on beş yu mur ta yı 1 fund ya ğın içi ne kı rıp pi şir miş ti. 
Yu mur ta lar yağ da yü zü yor du. Ya ğın için de kas ka tı sa rı kü çük 
top la rı an dı ran yu mur ta la rı ye mek için kim se is tek li gö rün mü
yor du. Tem mu zun sı ca ğın da yağ da piş miş yu mur ta la ra bak tık. 
“Hay di bu yu ru nuz” de dim ar ka daş la ra. “Aç lık tan öle cek de ğil
si niz ya”. Hiç kim se uzan mı yor du. Kay na mış yağ do lu top rak 
ça na ğa uzak tan ba kı yor lar dı. Yir mi beş Rub le ye ya zık ol muş tu. 
Yağ do lu ça nak gel di ği gi bi ge ri git ti. 

Ko nu ğu ol du ğu muz mu ji ğin evin de tam bir yok sul luk 
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var dı. Cı lız, yer de sü rü nen iki ya şın da ki ço cu ğu ve vi yak vi yak 
ba ğı ran beş al tı ay lık be bek, göz le ri çu ku ra kaç mış za yıf ge lin 
ile bu ev de aç lı ğın iz le ri oku nu yor du. Mu jik çok yaş lıy dı ve 
oğ lu cep he ye gön de ril miş ti. İki to ru nu, ge li niy le bir lik te otu ru
yor du. On la rın bu yok sul lu ğu için de, ar ka daş la rı mı zın bol yağ
lı yu mur ta si pa riş le ri tam bir çe liş kiy di. Üzün tü duy muş tum. 
Bir an ön ce yo la çık mak, bu ev den kur tul mak is ti yor dum. 
Avurt la rı çök müş ka dı nın acı lı ba kış la rı gö zü mün önün den git
mi yor du. Ba zı  ar ka daş lar uyu mak üze re bir kö şe ye uzan dı lar. 
Ki mi le ri de Ba kiy kö yü nün ya nın dan ge çer ken yo lun kı yı sı na 
otur muş gör dü ğü müz gru bun ken di ara la rın da ne ler ko nuş tu ğu
nu an la tı yor du. “Ap dal Avus tur ya lı lar” di yor lar mış. “Ül ke le ri
ne dö nün ce ye ni den sa va şa sü rü le cek ler”. Ar ka daş da “Ha yır 
sa vaş ma ya ca ğız” de miş. “Ül ke yi dö nün ce on la ra Bol şe vik li ği 
aşı la ya ca ğız”. “Afe rin bi zim Le nin’e Avus tur ya tut sak la rı nı da 
Bol şe vik yap tı. Yo lu nuz açık ol sun Bol şe vik yol daş lar”. Bi ze o 
yüz den hep si el le ri ni kal dı rıp se lam ver miş ler. 

Prah vut ga, Var na vin ka sa ba sı na ara ba ile on sa at uzak lık
ta gü zel bir köy. Top rak dü zen le me si ya pı lan, ama ray la rı 
dö şen me miş olan de mir yo lu bu kö yün ya nın dan ge çe cek. O 
za man bu köy ge li şir ve bü yür. Uzun sü ren yü rü yüş ve uy ku
suz luk bi zi çok yor muş tu. Has ta gi biy dik. He pi mi zin su ra tın da 
bit kin li ğin iz le ri oku nu yor du. Avurt la rı mız çök müş tü. Bi rer 
pek si me ti su da ıs la tıp ye dik. Bi raz son ra da Di mit ri ov içe ri gir
di ara ba la rın ha zır ol du ğu nu söy le di. Dı şa rı çık tı ğı mız za man 
kö yün mey da nın da beş arabaya atların ko şu lu ol du ğu nu gör
dük. İki şer iki şer ara ba la ra bin dik. Şim di or ma nın için den 
ge çen bir yol da ya vaş ya vaş iler li yo ruz. Git tik çe ka ra rı yor du 
ha va. Or man bir ör tü gi bi çev re mi zi sa rı yor, bi zi yu tu yor du. Yol 
ıs sız. Ara ba la rın gü rül tü sün den baş ka bir şey duy mu yo ruz. 
Köy den çı ka lı iki sa at ol du. Ba tak lık bir alan dan ge çi yo ruz. 
Ka lın ve uzun kü tük ler yan ya na di zil miş. Ara ba bu kü tük ler le 
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dö şen miş yol dan ge çer ken, kü tük le re çar pan te ker lek ler, ner
dey se bi zi ara ba dan dı şa rı fır la ta cak. Sar sın tı dan ye ri miz de 
otu ra mı yo ruz. Ha va iyi ce ka rar dı. Ba zen or ma nın kı yı sın da fos
for gi bi pa rıl da yan bir ha ya let gö rü yo ruz san ki. Or ma nın iç le ri
ne doğ ru uzak la şıp kay bo lu yor. Ara ba cı ko nuş ma ya baş lı yor:

“Ge çen ler de ye di ar ka da şı nı zı gö tür düm. On lar dan Avus
tur ya ca bir kaç söz öğ ren dim. Ba ka lım ger çek ten siz de Avus tur
ya lı mı sı nız?”

“Sor” di yo ruz.
Koy nun dan def te ri ni çı ka rı yor. İç ti ği ma hur ka si ga ra sı

nın ışı ğın da oku ma ya ça lı şı yor. 
“Ara ba, ne dir bi lin ba ka lım?”
“Şim di bin di ği miz bu şey de dik.”
“At. Ne dir at.”
“Şim di bu ara ba yı çe ki yor.” 
“Or man?”
“Çev re miz de. Ara sın dan ge çi yo ruz.”
“Evet inan dım, siz Avus tur ya lı sı nız.”
Def te ri ne biz den ön ce ka çan ar ka daş la rı mı zın yaz dır dı ğı 

Türk çe söz cük ler den sı na vı ka za na rak, Avus tur ya lı ol du ğu mu
zu is pat et miş tik.

“İnan dı te res” de di ar ka da şı mız. “İnan dı.”
“Da, da” de di ara ba cı. “Doğ ru. Doğ ru.”
Kü tük ler üze rin den ge çer ken ke mik le ri miz kı rı la cak 

gi bi. Ra hat lık la gü le mi yor duk. Sa ba ha kar şı is tas yo na var dık. 
Tren, iş çi le ri sa bah iş yer le ri ne gö tü re cek ve ay nı iş çi ler le ak şam 
dö ne cek ti. Biz de ak şa ma ka dar bu is tas yon da tre nin dö nü şü nü 
bek le ye ce ğiz. Se me nov, iki sa at lik uzak lık ta bu tren is tas
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yonun dan. Öğ le ye me ği için is tas yo na ya kın bir mu ji ğin evi ne 
ko nuk ol duk. Bi ze çay pi şir di. Pek si met le ri mi zi ça ya ba tı ra rak 
ye dik. Da irem si bir ma sa nın çev re si ne ye di ar ka daş otur duk. 
Ça yı se ma ver den Aziz Em mi bar dak la rı mı za dol du ru yor, ev 
sa hi bi mu jik, ka rı sıy la bi ze ba kı yor du. Aziz Em mi, uza tı lan her 
bar da ğı dol dur ma dan ön ce aya ğa kal kı yor, as ker se la mı ve rip 
ça yı öy le dol du ru yor du. 

“Aziz em mi, bi ze ba kı yor lar. As ker se la mı ver mek ten 
vazgeç.”

“Pe ki ko mu tan” di yor ve ge ne se lam ve ri yor du.

Mu jik ye rin den kalk tı:

“Gas pa da” de di, sak la ma yın siz as ker si niz, an la dım. Bu 
yaş lı adam si ze se lam ve ri yor. Ne den kim li ği ni zi  giz li yor su
nuz?”

“Ha zai” (Ev sa hi bi) de dik. “Biz su bay de ği liz. Hep bu 
gör düğü nüz adam lar ça vuş tur. Yal nız yaş lı adam er dir. Eği tim 
gö rür ken ken di si ne çok şa mar vur duk, döv dük. Çün kü eği tim de 
ba şa rı sız dı. Şim di ne söy ler sek aya ğa kal kı yor se lam ve ri yor.”

“Vah vah” de di mu jik. “Ya zık de ğil mi bu yaş lı ada ma 
vurmak.”

“Bu yaş lı adam beş yıl ön ce güç lü idi. Bu nu tut sak lık 
böy le çö kert ti. Ge ne de he pi miz den sağ lam, sağ lık lı dır”

Ye mek ten son ra ev den çık tık. İs tas yo na ya kın bir ağa cın 
al tı na otur duk, ye re uzan dık. Uy ku suz luk tan bit kin hal dey dik, 
ama uyu ya mı yor duk. Çev re miz de do la şan mu jik le rin ba kış la
rın dan te dir gin ol muş tuk. Ba kış la rı nı bir an ol sun baş ka ta ra fa 
çe virmi yor lar dı. Kar şı mı za ge lip otur muş lar dı. Ne den bu den li 
ıs rar la ba kı yor lar dı. Si vil po lis miy di ler? Kuş ku lan mış tık. Göz
le ri mi zi ka pı yor, uyu ma ya ça lı yor duk. Bir sü re son ra göz le ri mi
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zi me rak la açı yor ve ge ne ma vi çi pil göz ler le kar şı la şı yor duk. 
Ak şa ma doğ ru iş çi tre ni gel di. İki şer Rub le öde ye rek iş çi ler le 
bir lik te tre ne bin dik.

 Aziz Em mi, tre ne bi ner bin mez na maz kıl ma ya baş la dı. 
Eği lip, doğ ru lu yor dua okur ken de di li ni bir kaç di şi kal mış ağı
zı nın için de do laş tı rı yor du. Bü tün iş çi ler ona bak mak tay dı. 
“Aziz Em mi na ma zı kı sa kes” de dik. “Her kes sa na ba kı yor.” 
İş çi ler Aziz em mi yi bir bi ri ne gös te rek, “Eto mu ham me dans ki” 
di ye bir bir le ri ne gös te ri yor lar dı. Han gi ulus tan ol du ğu mu zu 
sor du lar. 

“Avus tur ya.” 
“Avus tur ya mo ham me dans ki...”
“Avus tur ya’da da müs lü man va dır.”
“Siz han gi din den?”
“Mu ham me dans ki.”
İki sa at son ra Se me nov’a gel dik. Çan ta la rı mız boy nu mu

za ası lı cad de bo yun ca yü rü yo ruz. Ev ler, dük kan lar, ma ğa za lar, 
ge lip ge çen ler ara sın dan iler ler ken bir el om zu ma do kun du. 

“Ta va riş  abaj di.” Yol daş dur. 
Dur duk. Öte ki iki ar ka daş da otuz adım ile ri miz de yü rü

yor du. 
“Uvas de ko ment yes”. Bel ge niz var mı?
Bel ge le ri gös ter dik. Ye ter li bul ma dı.
“Pa ja lus ta” de di. 
Ken di si ni iz le dik. Bir bi na dan içe ri  gir dik. Ön de gi den

ler le ar ka dan ge len ar ka daş la rı da çe vir di ler. Bi na da boş bir 
oda ya ka pa tıl dık. Bü tün umut la rı mız yı kıl mış tı. Kı sa sü re son ra 
or ta boy lu, te miz gi yim li, genç bir su bay içe ri gir di:
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“Ar ka daş lar” de di, “Han gi ulus tan sı nız? Ne re den ge li
yor, ne re ye gi di yor su nuz?”

Hep bir ağız dan:
“Avus tur ya lı yız” de dik. “Nej ni No vog rad’a ça lış ma ya 

gi di yo ruz.”
“Adın ne “ de di ba na.
“Ste in Mül ler.”
“ha yır, sen Ce lal Sa lih sin.”
Öte ki ne sor du: Adın?
“Karl Hans man.”
“Ha yır, Emin Şük rü sün.”
Biz den ön ce ka çan gru bu ya ka la dık la rı nı sa nı yor du 

su bay. De mek ki Var na vin’den telg raf çe ki le rek ka çan la rın 
ad la rı bil di ril miş ti. Do ğal ola rak böy le si ad lar Avus tur ya’da 
yok tur de dik. On la rın kim ol duk la rı nı bil mi yo ruz. Ve bu de dik
le ri niz de biz de ği liz. Ad la rı mı zı bir kâ ğı da yaz dı lar ve Var na
vin’e telg raf çe ke rek so ra cak la rı nı bil dir di ler. Ya lan söy le di ği
miz an la şı lır sa, çok kö tü du ru ma dü şe cek tik. Bir şey söy le me
den çe kip git ti ve biz ye di ki şi içer de kal dık. Ger çe ği an lat ma ya 
ka rar ver dik. Ka pı da ki ere ri ca et tik. Su ba yı gör mek is te di ği mi
zi bil dir dik. Ay nı su bay içe ri gir di. 

“Ar ka daş lar, be ni is te miş si niz” de di. 
“Evet” de dik. “Si zin le özel ola rak ko nuş mak is ti yo ruz.” 
“Be nim, ya nım da ki er ler den, far kım yok tur. Ko nu şa bi

lirsi niz.” 
“Öy ley se söy le mi yo ruz.” 
Ya nın da ki er le re, “Lüt fen siz çı kı nız” de di. 
Her ne ka dar di ren di ler, çık mak is te me di ler se de so nun da 
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is te me ye is te me ye dı şa rı çık tı lar. Su bay la yal nız kal dık. 
“Ka pi tan” de dik, “Biz Türk su bay la rı yız. Var na vin ka sa

ba sın dan ge li yo ruz.. Ora da aç kal dık. Ça lış ma ya, kar nı mı zı 
do yur ma ya ka rar ver dik. Nej ni No vog rad’a ça lış ma ya gi di yo
ruz. Rus ya’dan kaç mış de ği liz. Kaç ma yı da dü şün mü yo ruz.”

“Ya, de di. Ba na dön dü. “Adı nız ve rüt be niz ne dir?”
“Pa ruc cik Arif” de dim. 
Öte ki ar ka daş lar da ad la rı nı söy le di ler. Ken di si ne, 
“Şim di kim lik le ri mi zi öğ ren di niz. Yü ce kal bi niz den ri ca 

et ti ği miz bir nok ta var. Bi zi Var na vin ka sa ba sı na ge ri gönde r
me yi niz. Çün kü ora da bi zi öl dü rür ler.”

“Bu söy le dik le ri ni zin doğ ru ol du ğu na na mu su nuz üze ri
ne söz ve ri yor mu su nuz?”

“Söz ve ri yo ruz. Söy le dik le ri miz doğ ru dur.”
“Si zi ora da ni çin öl dür sün ler?”
“Bir ay ön ce Var na vin’de gar ni zo na si lah la ateş ede rek 

saldır dı lar. Bir ar ka da şı mı zı ba yı lın ca ya ka dar döv dü ler. Bi zi 
ora ya gön de rir se niz bi ze de ay nı sı nı ya par lar.”

“Kim ateş et ti, kim döv dü?”
“Ora da, Var na vin’de as ker ler.” 
“Bol şe vik as ker ler mi bu işi yap tı?” 
“Evet Bol şe vik as ker ler.” 
“Ha yır ya nı lı yor su nuz.. Bol şe vik lik gi bi in san lık ve kar

deşlik il ke le ri üze ri ne ku rul muş ve tut sak lı ğı or ta dan kal dır mak 
is te yen bir Par ti böy le şey yap maz. Ya lan söy lü yor su nuz.” 

Bun la rı söy ler ken göz le ri ni ka pı dan ayır mı yor du. Er le rin 
din le ye ce ği ni bi li yor ve Bol şe vik li ği sa vun ma ih ti ya cı nı du yu
yor du. 
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“Biz de öy le bi li yor duk” de dik, “Fa kat bu olan lar doğ ru
dur. Sa yın Le nin yü ce ve in san cıl il ke le re bağ lı ka la cak la rı nı ve 
biz le re de kar deş gö züy le ba kı la ca ğı nı be lirt ti ği za man se vin
miş tik. Fakat o va at ler kı sa sü re de unu tul du. Şim di si zin yü ce 
kal bi niz den ri ca mız biz le ri Var na vin’e ge ri gön derme me niz
dir.”

“Ar ka daş lar” de di, “na mus lu bir in sa nın yap ma sı ge re ke
ni ben de ya pa ca ğım. Si zi bu bi na da alıy koy mam ve bes len
meni zi sağ la mam ola nak sız. O ne den le si zi ha pi sa ne ye gön
dermek zo run da yım.”

“Fa kat Ka pi tan, biz ha pis ha ne ye gi de cek bir şey yap ma
dık”

 “Evet doğ ru dur. Fa kat, si zin ye me, iç me ola na ğı nız 
an cak ha pis ha ne de sağ la na bi lir. Çün kü si zin için har ca ma yap
ma ya yet ki li de ği lim. Ha pis ha ne ye git me niz si zin ya ra rı nı za dır. 
Bu ge ce bu ra da ka lır sı nız.”

“Öy le ol sun,” de dik. 
Su bay git ti. Oda da ye di ar ka daş kal dık. Pen ce re den boy

dan bo ya cad de gö rü nü yor. He men her kes so kak tay dı. Ge zip 
du ru yor lar. Bir genç il gi mi çek ti. İn ce uzun... Kıv rak yü rü yü şü 
var. Ama su ra tı, şim di bi le göz le ri min önün den git mi yor. Kaş
la rı göz le rin den üç par mak yu kar da. Al nı nın or ta sın da gi bi. 

Ge ce yi ku ru tah ta üze rin de ya ta rak ge çir dik. Sa ba ha kar
şı se rin lik çık tı üşü dük. Gö ze tim ci er ler ge lip bi zi al dı lar, ko ri
do ra çı kar dı lar. Du var kı yı sın da uzun sı ra la ra otu rup bek le me ye 
baş la dık. Dak ti lo ma ki ne sin de ya zı ya zan kız lar lar la ki mi 
su bay lar şa ka la şı yor du. Ara sı ra açı lan ka pı ara lı ğın dan on la rı 
gö rü yo ruz. Öğ le ye doğ ru ay nı er ler bi zi cad de ye çı kar dı. Cad de 
bo yun ca yü rü me ye baş la dık. Ken tin kı yı sın da, yük sek taş 
du var lar la çev ri li bir bi na nın ka pı sı önün de dur duk. Er ler ka pı
ya vur du, ka pı ağır ağır açıl dı. Ce ke ti nin ko lun da ve ya ka sın da 
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ma vi şe rit olan, be lin de ki ke mer de yüz ler ce anah ta rın sal lan dı
ğı, iri ya rı bi ri ka pı nın ge ri sin de be lir di. Er ler bi zi ona tes lim 
et ti ler. Onu iz le ye rek bi na dan içe ri gir dik. Ha pis ha ne mü dü rü
nün oda sı na alın dık. So yun ma mı zı söy le di ler. So yunduk. Üze
ri miz de sa de ce don ve göm lek kal dı. Giy si yı ğın la rı nın al tı 
adım ge ri si ne bir sı ra da ayak ta bek le dik. Her giy si yı ğı nı nın 
ba şı na bir ha de me geç ti, giy si le ri di dik di dik ara ma ya baş ladı
lar. Di kiş yer le ri ni par mak la rıy la ovuş tu ra rak de net li yor lar dı. 
Bu ara ma bir sa at sür dü. Kâ ğıt la rı mız, cüz da nı mız, iğ ne, ip lik, 
ka lem ne bul du lar sa özel def te re yaz dı lar. Çiz me le ri miz ve 
ça ma şır la rı mız bir tor ba içi ne kon du. Her ke sin pa ra sı sa yıl dı. 
Bu iş bi tin ce gar di yan bi ze dön dü:

“Pa ja lus ta” de di. 
Mer di ve ni gös ter di. İki şer iki şer mer di ven den aşa ğı ya 

in dik. Bod rum da bi zi bir oda ya sok tu lar. De mir ka pı üze ri mi ze 
ka pan dı. Oda nın or ta sın da uzun, kir li ve yağ lı bir ma sa var dı. 
İki ya nın da da uzun iki sı ra. Ufak pen ce re de de mir çu buk lar 
ara sın dan içe ri ye loş bir ışık hüz me si dü şü yor du. Bir bi ri mi ze 
üz gün üz gün ba kış tık. 

Ne ya pa lım, ka der de bu da var mış de dik, ma sa  et ra fın
da ki sı ra la ra otur duk. Ka pı nın de li ğin de be li ren bir çift gö zün 
me rak lı ba kış la rı al tın da idik. Uyu mak is te sek “Turk uyu ma” 
di yor du adam. Ko nuş mak  is te sek “Turk ya vaş ko nuş” di ye 
ba ğı rı yor du. Öğ le ye me ği ola rak bi ze az la ha na çor ba sı bir par
ça da ek mek ve ril di. Ak şam ye me ğin den son ra ka pı açıl dı. Yok
la ma ya pıl dı. Dı şa rı çı kıp yan da ki kü çük ka ran lık oda da üst 
üs te is tif edil miş ot ya tak ve yas tık la rı al ma mı zı söy le di ler. 
Oda ya gir dik. Ot ya tak la rı sırt lan dık ve ge ri dön dük. Tah ta ran
za lar üze ri ne ser dik. Her ran za da kü çük bir pet rol lam ba sı var
dı. Tit rek ışı ğı yal nız bu lun du ğu ye ri ay dın la tı yor du. Ka pı da ki 
de lik ten bir çift göz içe ri yi gö zet le mek tey di. Fı sıl tı ile ko nu şu
yor duk. Gö ze tim ci er, ka pı de li ğin den içe ri ye doğ ru ba ğır dı:
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“Turk uyu”
He men ya tak la rı mı za uzan dık. Ge ce bir ara lık uyan dı ğım 

za man, hâ lâ ka pı da ki de lik ten içe ri ye ba kan gö zün de ne ti mi 
al tın da bu lun du ğu mu zu an la dım. 

Sa bah ka pı açıl dı. Yok la ma ya pıl dı.Ot ya tak la rı mı zı sır tı
mı za ala rak, yan da ki iz be oda ya gö tü rüp bı rak tık. Tek rar oda
mı za ka pa tıl dık. Öğ le vak ti gü neş len mek için çı ka rıl dık. Gar di
yan çok sert bir adam dı. Ha pis ha ne nin du va rı na bi le yak laş
tırmı yor du. Dı şar da ya rım sa at do laş tık dan son ra ge ne ka ran lık 
oda ya dön dük. Ha pis ha ne nin mü dü rü genç bir yüz ba şı. Ak şam 
ka rı sıy la bir lik te ya nı mı za gel di. Sa vaş ta ya ra lan dı ğı ve sa kat 
kal dı ğı için ge ri hiz me te atan mış. Gü zel se vim li ka rı sı se vecen
lik le yü zü mü ze ba kı yor ve ha tı rı mı zı so ru yor du. Ko ca sı na dön
dü, 

“Alek sandr” de di.” Bun lar da se nin gi bi su bay. Sen 
sa vaş ta ya ra lan dın bun lar da tut sak düş tü. İyi dav ran ma lı sın.”

“Kuş ku suz gü ze lim” de di ha pis ha ne mü dü rü yüz ba şı. 
O gün den son ra he men her ak şam ka rı sıy la bir lik te ha pi

sa ne ye ge le rek ha tı rı mı zı so ran bu se ve cen yüz ba şı ve gü zel 
eşi ne say gı duy ma ya baş la dık. Bu ya kın il gi den ötü rü, üze ri
miz de ki bas kı da azal dı. Hat ta gar di ya nın bi ze kar şı dav ra nı şı 
bi le de ğiş ti. Ge nel lik le gü neş le me sü re si ya rım sa at ken bi ze 
da ha faz la za man ta nı yor du. Son ra la rı ken di siy le dost ol duk. 
İs te yen oda dan çı kıp gar di yan la ko nuş ma ya gi de bi li yor du. 
Ko nu da ha çok si ya set ti ve gar di yan sa kın ma dan Bol şe vik le re 
ateş püs kü rü yor du. 

“Çe kos la vak lar” di yor du. “Mos ko va’ya yü rü yor. Her 
yan da Bol şe vik le re kar şı tep ki var. Çar Ni ko le yef tek rar tah ta 
çı kacak. O va kit Bol şe vik le rin du ru mu ne ola cak. Can la rı nı 
na sıl kur ta ra cak lar?”
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“Gas pa da, ya kur şu na di zer ler ya da asar lar” di yor duk. 
“Ka neş ni” di yor. Kuş ku suz.. 
Son ra ar ka sı na  yas la nıp kah ka ha lar la gü lü yor. Gün le ri

miz böy le ge çi yor du.
“Bun lar eş ki ya sü rü sü di yor du” gar di yan. “Rus ya’yı 

mah vedi yor lar. Ül ke yi ta nı mı yor lar. Her ke sin va rı nı yo ğu nu 
elinden alı yor lar.”

 Biz de ken di si ni hoş nut et mek için onay lı yor duk. 
“Böy le hü kü met ol maz Gos po din Gar di yan di yor duk. 

“Bu fır tı na ge lir ge çer. Ya rın bir gün la yık olan lar yer le ri ni 
bu la cak tır. Me rak et me yin.”

Gar di yan, 
“Kuş ku suz, kuş ku suz” di ye ya nıt ve ri yor du.
Ha pis ha ne nin bir de kü çük ha ma mı var dı. Hap se gir di ği

mi zin dör dün cü gü nü bü tün ar ka daş lar yı kan dık. Bu ra da da ha 
ne ka dar ka la ca ğız, ne gi bi  bek len me dik olay lar la kar şı la şa ca
ğız di ye ara mız da ko nu şur ken içi mi zi de bir kurt ke mi ri yor du. 
Bi zi tu tuk la yan ko mu tan “Yu ka rı ya ya za ca ğım” de miş ti. Aca ba 
na sıl bir emir ge le cek. Tek rar Var na vin’e mi ge ri gön de re cek
ler? Si bir ya’ya tut sak lar gar ni zo nu na mı sevk edi niz di ye cek ler. 
Si bir ya’ya git mek ten da ha çok, bi zi Var na vin’e ge ri gön de ril
mek kor ku tu yor du. Ya ya ola rak  eli miz ke lep çe li, gö ze tim ci 
er le rin ara sın da Var na vin’e ge ri git mek. Ka la ba lık bir halk bi zi 
kar şı la ya cak. Ye ni den ha pis ha ne ye atıl mak. Gün ler ce aç kal
mak. Yar gı lan mak. Or ma na odun kes me ye ya da taş du var yap
ma ya gön de ril mek. Res mi ni yap tı ğım ve ba na Sov yet üye li ği 
öne ren er ile kar şı laş mak. Bu kö tü ola sı lık lar zih ni mi kur ca lar
ken, Si bir ya’ya gön de ri lip ora da unu tul mak da ak lı ma ge li yor
du. Saç sa kal ağar dık tan son ra Si bir ya’dan kur tul mak. 

Rus al ba yı nın eşi “Kaç ma yın ev lat la rım, çok kö tü bir 

 215 



za ma nı seç ti niz. Ke sin lik le ya ka la nır sı nız” de miş ti. Ne den onu 
din le me dik di ye şim di ken di ken di me so ru yor dum. Rus lar la 
ba rış ya pıl ma sı nı mı  bek le me liy dik?

Biz den ön ce ka çan ar ka daş la rı mız Türk ol du ğu nu zu söy
le me yin, Avus tur ya tut sak la rı olun  ve Türk çe yi de Avus tur ya 
di li ola rak ta nı tın di ye yaz mış lar dı. Al man ve Avus tur ya tut sak
la rı na ta nı nan ser best lik hâ lâ  bi ze ve ril me miş ti. Bol şe vik hü kü
me ti ile Tür ki ye ara sın da ki iliş ki ler nor mal bir bi çim al ma mış tı. 
Ne olu yor, ne gi bi olay lar ge lip ge çi yor du, bi le mi yor duk. Her
hal de Kaf kas ya’da bir şey ler olu yor du. “İl ve Kurt Li sa nı” adın
da ki Türk çe ga ze te le ri ala ma dı ğı mız dan, olay lar hak kın da 
doğ ru dü rüst bilg ler edi ne mi yor duk.

3 Tem muz ak şa mı ya ka lan mış ve hap se atıl mış tık. Ara dan 
bir haf ta geç miş, hak kı mız da he nüz bir ka rar ve ri le me miş ti. 10 
Tem muz sa ba hı dı şar dan ge len ayak ses le riy le ka pı açıl dı,

“Ha zır olun gi de cek si niz” de di ler.
Ha pis ha ne mü dü rü nün ka pı sı önün de sı ra ya di zil dik. Bir 

haf ta ön ce alı nan eş ya la rı mız ge ri ve ril di. İki gö ze tim ci erin 
eş li ğin de is tas yo na gö tü rül dük. Nej ni No vog rad’a gön de ri le
cek mi şiz. Bu na se vin dik. Ha pis ha ne mü dü rü ne ve gar di ya na 
te şek kür et tik. Sa bah sa at 9’da tre ne bin dik. Üçün cü mev ki de
yiz. Gü zel or man la rın ara sın dan, yol çev re sin de ki köy le rin 
ya nın dan ge çi yo ruz. Ba zen tren bir is tas yon da du ru yor, mu jik
ler “Bun lar kim, ne re ye gi di yor lar” di ye gö ze tim ci er le re so ru
yor lar. “Nej ni No vog rad’a” di yor er ler. Bu sö ze se vi ni yo ruz. 
Tren, Vol ga Ir ma ğı kı yı sın da bir is tas yon da dur du. İs tan bul’da 
Bo ğa zi çi va pur la rı na ben ze yen bir ge mi ye bin dik. Kar şı kı yı da 
Nej ni No vograd’a gel dik. Şim di bü yük cad de yi ge çi yor, yük sek 
bi ana la rı  sey re de rek iler li yo ruz.  Kent te ses siz lik gö ze çar pı
yor. Yük sek apart man la rın dam la rı na top lar ve ma ki ne li  tü fek
ler yerleş ti ril miş. Bun la rın ba şın da er ler ate şe ha zır bek li yor lar. 
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Gö zetim ci er le rin eş li ğin de, hü kü met bi na sı ol du ğu nu san dı ğı
mız bü yük bir da ire ye gir dik. Mer di ven le ri çı kar ken, kar şı mız
da du var da, çok ün lü bir res sa mın yap tı ğı an la şı lan bir tab lo 
gö ze çar pı yor du. 

Bu tab lo da elin de pa la sı bir cel lat ile son sa ati ni bek le yen 
bir mah kûm gö rü lü yor du. Gö ze tim ci er ler den bi ri, oda lar dan 
bi rin den öte ki ne gi rip çı kı yor. Her hal de bi ze ait iş lem le ri iz li
yor du. Bu iş de bit miş ol ma lı ki, gö ze tim ci er ler le bir lik te bi na
yı terk et tik. Uzun cad de den ge çe rek so kak la rı do laş tık tan son
ra de mir bir ka pı dan içe ri gir dik ve av lu nun so nun da, üze rin de 
“Kar şı Dev rim Mü ca de le Da ire si” ya zı lı bir bi na nın önün de 
dur duk. Gö ze tim ci er ler den bi ri içe ri gir di ve bi raz son ra üs tü 
ba şı düz gün bir adam la bir lik te dı şa rı çık tı. Av lu da bek li yor duk. 
Yok la ma yap tı lar ve bi zi içe ri al dı lar. Beş al tı ba sa mak la bod
rum gi bi bir ye re in dik. De mir bir ka pı açıl dı. Bi zi bu ka pı dan 
içe ri sok tu lar, ka pı üze ri mi ze gür le ye rek ka pan dı. Ka ran lık, 
zin dan gi bi bir oda da bul duk ken di mi zi. Ta van da beş nu ma ra 
elekt rik lam ba sıy la ay dın la nan bu oda da tah ta di ye bir şey yok
tu. Du var lar, dö şe me, her ta raf taş tan ya pı lıy dı. İçe ri si çok 
so ğuk tu. Çe ka zin da nı na atıl mış ol du ğu mu zu an la dık. 

ÇEKAZİNDANI

Ar tık sa vaş tut sa ğı de ğil, dev rim ci le re kar şı ayak la nan 
tut sak lar dık. Ye di ar ka daş elem le ve şaş kın lık la bir bi ri mi ze 
bak tık Bi zi ne den bu ra ya tık mış lar dı. Ne ya pa cak lar dı? Ya nı
mız da ar ta ka lan pek si met par ça la rı var dı. Miğ de le ri mi zin fer
ya dı nı pek si met par ça la rıy la bas tır dık. Ak şa ma ka dar ka pı açıl
ma dı. Ak şam çor ba ver di ler. İçin de pa ta tes kı rın tı la rı olan bir 
suy du bu. İç tik. Ce ket le ri mi zi çı ka rıp kap ka ra so ğuk taş lar üze
ri ne ser dik ve bun la rın üze ri ne uzan dık. Ge ce ya rı sı de mir ka pı 
gür le di. Top se si ni an dı ran bir gü rül tüy le açıl dı. Bi ri ni sil le 
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to kat içe ri at tı lar. Ka pı ay nı gü rül tüy le ka pan dı. Ye ni ge len ada
ma bak tık. Beş nu ma ra lam ba nın al tın da, yır tık giy si le ri için de, 
o da yer de ya tan biz le re ba kı yor du. Rus ça bir şey ler mı rıl dan dı 
ve bir kö şe ye gi dip otur du. Ara dan ya rım sa at geç me miş ti ki, 
ka pı ay nı gü rül tüy le tek rar açıl dı. Kü für ler ara sın da bi ri da ha 
atıl dı içe ri, da ha doğ ru su fır la tıl dı. Bi ça re adam boy lu bo yun ca 
ye re uzan dı. Yer den kal ka rak ka pı ya koş tu ve yum ruk la rıy la 
de mir ka pı ya vur ma ya baş la dı. Her hal de acı mış ol ma lı ki, tit rek 
elekt rik ışı ğı al tın da uzun sü re el le ri ne bak tı, ni ha yet bir kö şe ye 
çe kil di, kıv rı lıp yat tı. Ka pı nın her açı lış ve ka pa nı şı ile bir lik te 
içe ri ye bi ri atı lı yor, ba ğır ma lar ve kü für ler ka pı nın gü rül tü sü ne 
ka rı şı yor du. En son içe ri ye atı lan, giy si le ri düz gün bir Bol şe vik 
eri idi. Sa bah göz le ri mi zi aç tı ğı mız za man, sa yı mı zın on dör de 
çık mış ol du ğu nu gör dük. Bir bi ri mi ze ba kı yor duk. İç le rin de 
ya şı on se kiz ya da on do kuz olan genç bir de li kan lı kar şı mı za 
di kil di:

“Ka kuı na rud?” Han gi mil let ten si niz?

“Türk” de dik. 

“Tur ruk” di ye sor du. “Ni çin bu ra ya atıl dı nız?”

“Sen ni ye atıl dın?”

“Ben yan ke si ci yim”, de di. “Ak şam bir ka dı nın çan ta sı nı 
ara ya cak tım. Bi raz iç ki liy dim. Ka dın far kı na var dı. Po lis di ye 
ba ğır dı. Kaç tım. Ko va la dı lar. Ateş et ti ler. Bak tım vu racak lar. 
Ye re yat tım. Ge lip ya ka la dı lar.”

Bun la rı an la tır ken ola yı ye ni den ya şı yor gi biy di. Ka dı nın 
çan ta sı nı na sıl ara dı ğı nı, na sıl ka çıp ye re yat tı ğı nı can lan dır mak 
amacıy la, ko şar gi bi ya pı yor, ye re ya tı yor ve ger çe ği ol du ğu 
gi bi biz le re yan sı tı yor du. Öy kü sü nü bi ti rin ce sor du:

“Siz Tur ruk (Türk de mek is ti yor du) na sıl gel di niz bu ra ya?”
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“Va ra vin’den kaç tık, Se me nov’da ya ka lan dık”, de dik. 
“Bu ra ya ge tir di ler bi zi. Sa vaş tut sak la rı yız..”

Bi zi din le yen öte ki si ne sor duk:
“Siz na sıl gir di niz bu ra ya?”
“Çok ba sit, “ de di. “Ben hır sı zım. Bir ma ğa za ya gi rip 

şemsi ye ça la cak ye di Rub le ye sa ta cak tım. Şem si ye yi par dösü
mün al tı na sok tum, dı şa rı çı kar ken şem si ye ile ya ka la dı lar be ni. 
Ek mek sa tın ala cak, bi raz da vot ka içe cek tim. Me ğer ma ğa za 
sa hi bi nin oğ lu be ni gö zet li yor muş.”

Sa kal lı Rus’a sor duk. O da öy kü sü nü şöy le an lat tı:
“Bu ya nım da ki oğ lum” de di. “İki miz bu İl’den al dı ğı mız 

buğ da yı baş ka bir İl’de sat ma ya gö tü rü yor duk. Oy sa bu iş 
ya sak tır. Oğ lum la be ni bun dan ötü rü ya ka la dı lar. Bi ze ka çak çı 
iş le mi ya pa cak lar. Ne ya pa lım. Ge çim kav ga sı.”

Gi yi mi te miz olan Has sa Ala yı nın Bol şe vik eri de an lat tı:
“Ben ak şam bi raz vot ka iç miş tim. Kav ga et tim. Bu 

ka dar.”
“Ta va riş” de dik, “se nin su çun yok. Öğ le vak ti çı kar 

gi der sin. Ama bi zi unut ma. Bi ze ye mek ek mek gön der.”
“Ta va riş” de di. “Öğ le vak ti çı ka rım. Ke sin kes  si ze iyi 

bir ye mek ve ek mek gön de ri rim.”
“Biz de şim di den sa na te şek kür ede riz.”
İçer de bi ze eş lik eden le rin suç la rı nı açık ça çe kin me den 

söy le me le ri ne hay ret edi yor duk. Ben yan ke si ci yim di yen, bu nu 
bir mes lek olak övünç le söy lü yor gi biy di. “Ta va riş aç lık tan öle
cek de ği liz ya. El bet te ya şa mak için ça la ca ğız.”

Rus ya bü tü nüy le aç tı. Dost ya da düş man bü tün ül ke ler 
her hal de aç lık çe ki yor du. Bu bod rum da adı mız “Tu ruk” ol du. 
Rus ça bi len ar ka daş la rın da kat kı sıy la, on dört ki şi ara sın da 
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ko yu bir söy le şi baş la dı. Bir bi ri mi ze ma hur ka si ga ra lar dan ver
dik. Öğ le ye doğ ru de mir ka pı gü rül tüy le açıl dı. Bol şe vik as ke ri 
is te di ler. Ha zır lan dı ve bi ze “Des vi da nia” (tek rar gö rü şe lim) 
de di. Ka pı dan çı kar ken ken di si ne ye ni den ses len dik:

“Bi ze çok ça ek mek ve çor ba gön der, olur mu?” 

“Ka neş ni ka neş ni” (Kuş ku suz, kuş ku suz).

Ve ka pı ar ka sın dan gü rül tüy le ka pan dı. Ger çek ten de 
kı sa sü re son ra içe ri ye bir te ne ke do lu su pa ta tes çor ba sı ge ti rip 
bı rak tı lar. Bu na çor ba de mek ola nak sız dı. Çün kü için de hiç 
pa ta tes yok tu. Haş lan mış pa ta te sin sı cak su yu idi. On üç ki şi 
top lan dık. An cak bir tek ka şık var dı. On üç ki şi bu bir tek ka şık
la çor ba yı iç me ye baş la dık. Her kes sı ray la sa de ce bir ka şık 
çor ba ala rak ka şı ğı he men ya nın da ki ne ve re cek ti. Sa vaş tut sak
lı ğı mın ba şın dan be ri ya nım da ta şı dı ğım bir ka şı ğım var dı. 
Şim di dü şü nü rüm. O ka şı ğı kul lan ma yı mı unut tum, ya da 
kü çü k ol du ğu için her se fe rin de ye te rin ce çor ba içe me ye ce ğim 
için mi kul lan mak is te me dim. Bi le mi yo rum. Bel ki ge nel dav ra
nı şa uy mak için öy le yap tım. Çor ba yı iç ti ği miz ağaç ka şık 
ol duk ça iriy di. Her ne ise, iç tik çe te ne ke de ki çor ba aza lı yor ve 
azal dık ça da ko yu la şı yor du. İçin de ufak te fek pa ta tes par ça cık
la rı da gö rün me ye baş la dı. So nun da ka şı ğı kul la na maz ha le 
gel dik. Çor ba te ne ke nin di bi ne  ka dar in di. O za man or tak la şa 
bir ka rar alın dı. Her kes sı ray la te ne ke nin kö şe sin den bi ri ni 
ağ zı na da ya ya cak için de ki pa ta tes par ça lar dan yu ta cak tı. Ufak 
bir sar sın tı çor ba nın dı şa rı ya da dö kül me si ne ne den ola ca ğı için 
bu iş ay rı bir be ce ri is ti yor du. Ni ha yet bu nun da üs te sin den 
ge lin di. İki sa at son ra te ne ke bo şal mış tı.

Her kes bir kö şe ye çe kil di. biz de ye di tut sak ar ka daş bir
bi ri mi ze so kul duk, da ha ön ce Se me nov’da ta sar la dı ğı mız pla nı 
na sıl uy gu la ya ca ğı mı zı ko nuş ma ya baş la dık. Bol mik tar da 
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kâ ğıt ve zarf sa tın al mış tık. Dört dil de, Rus ça, Al man ca, Fran
sız ca ve Türk çe ola rak bü tün el çi lik le re bi rer mek tup ya zıp 
gön der me ye ka rar ver dik. Mos ko va’da ki Al man, Fran sız, Da ni
mar ka, İs veç el çi lik le ri ne ve ay rı ca Ka zan’da ki Müs lü man Tut
sak la ra Yar dım Der ne ği ne ve Nej ni No vog rad’da ki ay nı der ne
ğin ko mi te baş kan lı ğı na her tut sak için dört dil de mek tup gön
de re cek tik. Top lam 224 mek tup yaz ma lıy dık. Böy le bir zin da na 
atı la ca ğı mı zı um ma dı ğı mız için mek tup la rı yaz ma ya ve pul la
rı nı ya pış tı rıp pos ta ya at ma ya vak ti miz ol ma mış,  ola nak bu la
ma mış tık. Şim di tek dü şün ce miz, bu bod rum da ne ka dar ka la
ca ğı mız dı. Ka pı da “Kar şı Dev rim Mü ca de le Da ire si” ya zı lı 
ol du ğu na gö re, sor gu ya çe kil me miz ka çı nıl maz dı. Ama ne 
za man? Zin da na atıl dı ğı mı zın üçün cü gü nü yan ke si ci ile şem si
ye hır sı zı nı da dı şa rı ça ğır dı lar. Bir da ha da ge ri dön me di ler. 
Öğ le ve ak şam ye mek le ri sı ray la la ha na  çor ba sı ile pa ta tes çor
ba sı idi Bun la ra ağız alış kan lı ğı çor ba di yor duk. Ya nı na adam 
ba şı ya rım ek mek ek le me yi de unut mu yor lar dı. Ya nı mız da pek
si met le ri miz ol ma say dı aç lık tan kı mıl da ya maz ha le ge lir dik. 
Her se fe rin de ya rım pek si met, mi de le ri mi zin boş ka lan yer le ri
ni dol du ru yor du. O da bi tin ce ne ya pa cak tık, bi le mi yor duk. 
Dör dün cü gün ka pı gü lü tüy le açıl dı, ye di Türk tut sak su bay, 
dı şa rı çı ka rıl dık. Dar bir ko ri dor üze rin de bu lu nan oda lar dan 
bi ri nin ka pı sı önün de dur duk. Gö ze tim ci er ler den bi ri ka pı ya 
vur du ve içer den gel se si ni bek le di. 

İçer de yaş lı bir Rus ge ne ra li var dı. Yet miş ya da sek sen 
ya şın da ol ma lıy dı. Sa çı sa ka lı ağar mış tı. Kar şı sın da bir hi za da 
dur duk ve hep bir den as ker ce se lam ver dik. Ar ka mız dan bir ses 
gür le di:

“Su di” (bu ra ya). 
Ba şı mı zı çe vir dik. Sol yan da bir ma sa çev re sin de üç ki şi 

gör dük. İçe ri gi rer ken oda nın ka pı sı on la rı gör me mi ze en gel 
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ol muş tu. Te miz gi yim liy di ler. Kar şı mı za ge ne ral rast la dı ğı için, 
onun ta ra fın dan içe ri çağ rıl dı ğı mı zı san mış tık. He men yö nü mü
zü de ğiş tir dik, on la rın önü ne sı ra ya di zil dik. San dal ye le re otur
ma mız  söy len di. Gös ter dik le ri san dal ye le re otur duk. Kim lik le
ri miz sap tan dı ve or ta da otu ran ki şi sor du:

“Var na vin’den ne den kaç tı nız?” 
“Var na vin’de aç kal dık. Bi ze kö tü dav ran dı lar. Biz de iş 

bulup ça lış mak için Var na vin’den kaç tık.”
Önün de ki kâ ğı da ba ka rak bir şey ler oku yor ve öte ki iki si 

de oku nan la rın biz ler de ne et ki bı rak tı ğı nı an la mak is ter gi bi 
su ra tı mı zı in ce li yor lar dı. Sık sık Mos ko va ve Çe kos lo vak ya 
söz cük le ri ge çi yor du oku nan kâ ğıt ta. Or ta da ki ki şi yar gı ku ru
lu nun baş ka nı ol ma lıy dı.

“Ta va riş” de di. “Yad sı ma ya kalk ma yın. Eli miz de ke sin 
ka nıt lar var. Siz, Mos ko va’ya yü rü yen Çe kos la vak la ra ka tılmak 
için kaç tı nız. Bu nu ay rın tı la rıy la bi li yo ruz.”

“Bu sav ger çek  dı şı dır” de dik. “Biz Tür küz. Çe kos la vak
lar la ne din, ne ulu sal çı kar iliş ki miz yok tur. On lar Av ru pa’nın 
bir kö şe sin de biz As ya’nın bir ucun da yız.”

“Evet” de di or ta da otu ran ki şi. 
Önün de ki kâ ğı dı oku ma yı sür dür dü. Bu kez En ver Pa şa 

ve Ar da han, Ba kû söz cük le ri ge çi yor ve öte ki iki ki şi de il giy le 
bi ze ba kı yor lar dı. Baş kan ba şı nı kal dır dı:

“Ar da han ve Ba kû cep he sin de ha re ket eden En ver Pa şa 
kuv vet le ri ne ka tıl mak için kaç tı ğı nı zı da yad sı ya maz sı nız ya.”

“Kaf kas ya, Mos ko va’ya çok uzak tır. Ora ya git mek için 
her şey den ön ce pa ra ge rek li dir. Bu da biz de yok. Üç yıl dır 
sa vaş tut sa ğı ola rak ka lan biz ler ye ni bir se rü ve ne atı la cak 
du rum da de ği liz. Yük sek Mah ke me ni zi te min ede riz ki, aç kal
dı ğı mız için Var na vin’den kaç tık. Bu kent te bi ze gö rev ve ri niz.. 
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Çöp çü iş çi si, köp rü ve ya tram vay da ça lış ma ya ha zırız. Yal nız 
bi zi do yu ru nuz. Ek mek le ri mi zi ver di ği niz gün kaç mak ak lı mız
dan bi le geç mez. On beş gün dür, ha pisha ne ha pi sa ne do la şı yo
ruz. Yük sek mah ke me ni zin adil ve şef kat li ka ra rı nı zı bek le
mek te yiz. “

“Baş ka di ye ce ği niz var mı?”
“Yok tur. Mah ke me ni zin adil ka ra rı nı bek li yo ruz, o da 

serbest ol ma mız dır. “
İfa de le ri mi zi im za et tir di ler. Yar gı ku ru lu aya ğa kalk tı, 

biz de kalk tık. İçi miz den bi ri bir adım ile ri çık tı. Mah ke me baş
ka nı, 

“Pa ja lus ta” de di, Bir şey mi is ti yor su nuz ta va riş?”
“Evet” de di ar ka daş, “suç suz ol du ğu mu za inan ma nı zı 

is ti yo ruz. Bü yük Rus mah ke me si nin baş kan lı ğı nı ya pan si zin 
gi bi yük sek bir ki şi nin ko ru yu cu lu ğu nu di li yo ruz. Bu iyi li ği 
ya pa cak bir in san ol du ğu nuz ka nı sı nı biz de ya rat tı nız.” 

Bu söz le ri din ler ken  göz le rin de şef kat ve iç ten li ğin yan
sı dı ğı nı gör mek ten do ğan bir ce sa ret le,

“Gas pa da”, de dik, “Bu ge ce ol sun ra hat ve sa kin bir yer
de uyu mak is ti yo ruz. Bu nu bi ze va at et me dik çe si zi bu oda dan 
dı şa rı ya bı rak ma ya ca ğız.” 

Gül dü ve her bi ri mi ze ay rı ay rı bak tı, gü ven uyan dı ran 
bir ses le, 

“Ar ka daş lar” de di, “Bir na mus lu in sa nın ya pa ca ğı her 
şe yi biz de ya pa ca ğız. Bu nu va at edi yo rum. 

“Bi la ga dar yu vaz. İs pa si vu” (Lü tüf kâr sı nız. Te şek kür 
ederiz) de dik hep bir ağız dan.

Oda da yal nız kal mış tık. Yaş lı ge ne ral otur du ğu yer de 
kı mıl da dı. Onu tüm den unut muş tuk. Bi ze doğ ru, 

 223 



“Gas pa da” di ye ses len di. “Türk tut sak la rı sı nız de ğil mi?”
“Evet Ge ne ral” de dik. “Türk sa vaş tut sak la rı yız.”
“Gas pa da” de di. “Ben Plev ne cep he sin de Os man Pa şa ya 

kar şı sa va şır ken teğ men yar dım cı sıy dım. Bu ül ke ye kırk yıl 
hiz met et tim ve emek li ye ay rıl dım. Dün pa zar ol ma sı ne deniy
le, ge ne ral giy si le rim le so ka ğa çık mış tım. Sen Çar yanlı sın di ye 
be nim gi bi sek sen ya şın da ki ül ke si ne hiz met et miş bir ada mı 
ya ka pa ça bu ra ya ge tir di ler.”

“İn şal lah kur tu lur su nuz ge ne ral me rak et me yi niz,” 
de dik. 

“San mam efen di ler” de di. Bu za lim he rif ler kim bi lir 
be nim hak kım da ne ka rar ve re cek ler. Ve li ki Rus ya” (Bü yük 
Rus ya).

Bu son söz cük le acı sı nı yan sı tı yor du. Ağır ağır ko nuş ma
sı nı sür dür dü:

“Ko ca Rus ya par ça par ça ol du. Her yan da dev rim ve kan. 
Bu gi diş le ha li miz ne ola cak? Aç lık ve yok sul luk her yan da 
ege men. Düş man lar Rus ya’yı sar dı. İs te dik le ri ni yap tı rı yor lar. 
Ah bü yük Rus ya. Onu Bol şe vik ler mah ve di yor.”

Ken di si ne Türk çe ola rak “Çok gü zel. Ver di ği niz bu bil gi
ler bi zi se vin dir di” de dik. “Rus ya mah vol ma lı ki biz ya şa ya
lım”. Bu söz ler den bir şey an la ma yan ge ne ral, ken di si ni onay
la dı ğı mı zı sa na rak te şek kür et ti. Bu sı ra da ka pı açıl dı. İçe ri ye 
gö ze tim ci er ler gir di. Ye ni den es ki ye ri mi ze, bod rum da ki iz be 
oda ya  dön dük. De mir ka pı bü yük bir gü rül tüy le ar ka mız dan 
ka pan dı. İçer de buğ day ka çak cı sı yaş lı adam la, oğ lu bir kö şe de 
otur muş dü şü nü yor lar dı. Bol şe vik le rin Çar or du sun dan 27 bin 
su ba yı kur şu na diz dik le ri ha be ri ni al dık. Çe şit li ola sı lık lar ak lı
mı za gel di. Ka ram sar lı ğa ka pıl dık. Öz gür lü ğe ka vuş mak umu
du mu zu yi tir miş tik. 
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Her an bek len me dik bir olay la kar şı laş mak olası lı ğıy la 
kim se nin ağ zı nı bı çak aç mı yor du. Sa at ler sü ren sus kun luk tan 
son ra bir ar ka daş, 

“Biz den ön ce ka çan lar” de di, “Öz gür lük le ri ne ka vuş tu
lar. Şim di Tür ki ye’de ler. De mek ka der de bu da var mış.”

“Adam sen de “ de di bir baş ka sı, “Tan rı bir ka pı yı ka par
sa bir öte ki ni açar. Bu ken te gi rer ken ne sı kı ön lem le rin  alın mış 
ol du ğu nu gör dük. Kö şe baş la rın da as ker bir lik le ri, apart man la
rın ara sın da ba ri kat lar, ma ki ne li tü fek ler, top lar gör dük. Al ba
yın eşi bun la rı bi ze söy le miş ti. Na sıl ol sa ya ka la na cak tık.”

Se me nov’da ye mek ten son ra bi zi dı şa rı ya gü neş len me ye 
ve vol ta at ma ya çı ka rı yor lar dı. Şim di bun dan da yok sun duk. 
So ğuk taş üze rin de yat mak tan göv de miz de ağ rı lar baş la mış tı. 
Yar gı lan ma mız dan son ra üç gün geç ti, du rum da hiç bir de ği şik
lik ol ma dı. Bod rum da ki oda ya ka pa tı lı şı mı zın ye din ci gü nüy
dü. Sa bah er ken den de mir ka pı açıl dı. 

“Türk tut sak su bay lar ha zır olun” di ye ba ğır dı bi ri si. 
Ye ri miz den sıç ra dık ve çan ta la rı mı zı boy nu mu za as tık. Bek le
me ye baş la dık. Açık ka pı dan dı şa rı çık tık. Kı lıç la rı pı rıl  pı rıl 
par la yan ye di as ker le kar şı laş tık. Kı lıç la rı nı kın la rın dan çe kip 
çı kar mış lar, ha zır ol du ru mun da bek li yor lar dı. Biz tut sak lar bir 
sı ra da on lar da ka rı şı mız da ha zır ol du ru mun da bir bi ri mi ze 
ba kı yor duk. Ya nım da ki ni dürt tüm. “Sor”, de dim “ne re ye gö tü
re cek ler.” 

“Bi zi ne re ye gö tü re cek si niz.” 

Sert bir ses ya nıt ver di:

“Ge nel ha pis ha ne ye, Tu ruk.”

Üç as ker sa ğı mız da, üç as ker so lu muz da ve kı lıç la rı 
omuz la rın da cad de ye çık tık, yü rü me ye baş la dık. Cad de çok 
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ka la ba lık tı. Tram vay lar iş li yor. Biz de tram va yın ray la rı üze rin
de yü rüyor duk. Cad de de ki ka la ba lık tan ki mi le ri bi ze doğ ru 
yum ru ğu nu sal lı yor, sö vü yor du. Ki mi le ri de ya nı mız da yak la
şıp “Korkma yın ar ka nız da biz va rız” de yip ka çı yor lar dı. Bir bi
riy le çe lişki li pek çok gös te ri ye ta nık ol duk. İki ya nı mız da 
yü rü yen kı lıç lı as ker ler tram vay ge lir ken bi zi ra yın or ta sın da 
tut ma ya özen göste ri yor bel ki de ezil me mi zi is ti yor lar. Sa at ler
ce yü rü dü ğü müz hal de cad de de bit mi yor du. Her adım ba şın da 
ya çe ne mi ze doğ ru bir yum ruk uza nı yor, ya da ses siz ce” Kork
ma yın” sözcük le ri ni işi ti yor duk. Bu tür gös te ri le re ka nık sa mış
tık, yü rü yorduk.  Ni ha yet Nej ni No vog rad’a gel dik.

As ker ler yol kı yı sın da otu rup din len me mi zi söy le di ler. 
Ye re otur duk. Kar şı da bir pos ta ku tu su il gi mi zi çek ti. Koy nu
muz da ki mek tup la rı bu ra da ku tu ya ata bi lir dik. Ya nım da ki, “Şu 
as ker le re bir kaç ko pik ve re lim” de di. “Mek tup la rı pos ta ku tu
su na ata lım”. Aman ne iyi dü şün dün de dim. Ara mız da üç Rub
le top la dık, ça vu şa ver dik. Se vin di. Te şek kür et ti. Keş ke bu nu 
da ha ön ce dü şün sey dik.  

 “Şu mek tup la rı pos ta ya ata lım izin ver de dik.”

 “Mej nu, mej nu” (olur, olur) de di ça vuş. “Pa ja lus ta”. 
Lüt fen.

Mek tup la rı ce bi miz den çı kar dık. Hep si ni pos ta ku tu su na 
bo şalt tık. Eli miz de faz la pa ra ol say dı, as ker le re da ğı tıp kaç ma 
iz ni bi le ala bi lir dik. Ama ne re ye ka ça cak tık?

Ya rım sa at Vol ga Ir ma ğı kı yı sın da, ken tin ka la ba lı ğın dan 
kur tul muş, yi ne yü rü yü şü sür dü rü yor duk. Ge niş tar la lar, düz
lük ler den ge çen bir şo se üze rin dey dik. Ko nu şa ko nu şa iler li
yor duk. As ker ler kı lıç la rı nı kın la rı na sok tu lar. Ara mı za ka rış tı
lar bir lik te yü rü yo ruz. He men hep siy le dost ol duk. Bel ki de 
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se kiz ki lo met re fi lan yü rü dük. Ge niş bir alan da, et ra fı yük sek 
du var lar la çev ri li, du var la rı üze rin de ki ku le ler de as ker le rin 
bek le di ği, kir li tuğ la lar dan ya pıl mış bir bi na nın önün de dur duk. 
As ker ler den bi ri bü yük de mir ka pı nın üze rin de ki zi le do kun du. 
Be lin de ki ke me re bağ lı de mir hal ka dan bin ler ce anah tar sal la
nan bir adam ka pı yı aç tı. He pi mi zi içe ri al dı. Ge nel ha pis ha ne
nin av lu su na gir miş tik. Tuğ la bi na nın de mir ka pı sı açıl dı. Ye di 
tut sak içe ri gir dik. Uzun bir ko ri do ru ge çe rek ikin ci kat ta bir 
oda ya al dı lar bi zi. So yun ma mı zı  söy le di ler. So yun duk, ye re 
yı ğı lı giy si le ri miz den beş adım ge ri ye çe kil dik. Ye di ki şi bi zi 
bek li yor du. Bun lar dan bi ri, yı ğı lı giy si le rin bi rin ci si nin ba şı na 
çök tü. En in ce di kiş yer le ri ni bi le eliy le yok la ma ya baş la dı. 
Ara ma sı nı bi ti rin ce ikin ci giy si nin ba şı na geç ti ve ilk giy si yı ğı
nı nı ikin ci adam ay nı bi çim de de net le me ye ko yul du. Bi rin ci 
ara yı cı üçün cü giy si nin ba şı na çök tü ğü za man ikin ci adam 
bi rin ci yı ğı nın ara ma sı nı bi tir miş, ikin ci yı ğı nın ba şı na çök müş
tü. Böy le ce her giy si yı ğı nı ye di kez aran dı. Her ça ma şı rın di kiş 
yer le ri bi le el le yok la nı yor, ovu lu yor du. Bi rin ci adam ye din ci 
yı ğı nın ba şı na çök tü ğü za man, ye din ci adam bi rin ci yı ğı nı 
ar ma ya baş la mış tı. Ma sa ba şın da ya rı çıp lak bun la rı sey re di
yor duk. Giy si ler den çı kan her şey, iğ ne, ip lik, ka lem def ter 
ma sa nın üze ri ne ko nu yor du. Uzun sü ren de ne tim den son ra, her 
tut sak su ba ya ait nes ne ler def te re ya zı la rak im za et ti ril di. Giy
si le ri mi zi ye ni den giy dik ve bir gar di ya nın eş li ğin de ze min ka ta 
gö tü rü le rek bir oda ya tı kıl dık. Üs tü mü ze ka pı yı ki lit le di ler. 
Oda da on iki kar yo la gö ze çar pı yor du. Üs tün de ki ör tü ler kir den 
sim si yah ol muş tu. Ya tı la cak gi bi de ğil di. Kar yo la nın ayak 
ucun da ki ma sa kir liy di. Bu ya tak lar da kim bi lir ne ka dar ka til, 
öm rün de yı kan ma mış kaç se fil yat mış ya da öz gür lük aş kıy la 
kav ru lan kaç ay dın ki şi acıy la bu ya tak lar üze rin de ya şam la rı nı 
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sür dür müş, si yah kir li ma sa la ra baş la rı nı da ya mış, ge le ce ği ni 
dü şün müş tü. Biz de bu kir li ya tak lar üze rin de uyu ya cak, bu kir
li ma sa la ra baş la rı mı zı da ya ya cak, bi ze ve ri len ye mek le ri yi ye
cek tik. Dı şar da ki he la nın ko ku suy la, oda nın ha va sı içer de du ru
la ma ya cak ka dar pis ti. Se me nov ha pis ha ne sin de yat ma mız için 
ot şil te ve yas tık ver miş ler di. Bu ra da o da yok tu. Dı şa rı da ki 
he la dan ge len pis ko ku içinde ge ce yi ge çir dik. Sa bah gü neş 
doğ mak üze rey ken ka pı açıl dı, bi ri si içe ri ye la ha na çor ba sı do lu 
bir kap bı rak tı. Ha pis ha ne mü dü rü ne bu ra dan baş ka bir oda ya 
ta şın ma mı zı ri ca et me ye ka rar ver dik. 

Sa rı bı yık lı, uzun boy lu bir gar di yan yok la ma yap mak 
için gel di. Ad la rı mı zı oku du ve çan ta la rı mı zı ye ni den de net le di. 
Ara ma sı ra sı ken di si ne ge len bir ar ka da şı mız Türk çe ba ğır dı:

“Hay di ayı oğ lu ayı bak, ne bok bu la cak sın.”

Bir şey an la ma dı ğı hal de, bu söz den kuş ku la nan gar di
yan da Rus ça ola rak ba ğır ma ya baş la dı. Şim di iki ki şi kar şı 
kar şı ya bi ri Rus ça, öte ki si Türk çe sö vü yor du. Söv me de bi zim
kin den da ha ge ri de ka lan gar di yan:

“Efen di, utan mı yor mu sun” de di. “Şim di da ha ağır iş lem 
ya pa rım. Ha pi sa ne nin ku ra lı nı se nin is te ği ne gö re de ğiş ti reme
yiz. Se si ni kes.”

Ar ka da şı mız bu söz le ri de kü für sa na rak ba ğır ma sı nı sür
dü rü yor du. Hem de küf rün do zu art mış, ana av rat düz gi di yor
du. Oy sa gar di ya na baş ka bir oda ya ta şın ma mız için ara cı lı ğı nı 
ri ca ede cek tik. Bu gi ri şim, is ter is te mez ke sin ti ye uğ ra dı. Oda
nın içi RusTürk iki ki şi nin yay ga ra sıy la dol muş tu. Bun dan en 
çok üzün tü du yan biz dik. Ba ğı ran ar ka daş ken di si ni yi tir miş 
gi biy di. Kim se yi gör mü yor, duy mu yor du ar tık. O böy le ba ğı rıp 
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ça ğı rır ken, ar ka sın dan eli mi zi kal dı rıp ar ka da şın ba şı nın ge ri
sin de sa ğa so la sal la dık. bu ha re ke ti bir kaç kez tek rar edin ce 
gar di yan kah ka hay la gül me ye baş la dı:

“An lı yo rum an lı yo rum”, de di Rus ça. 
Kav ga cı ar ka da şa yu mu şak ses le, 
“Mej nu mej nu.” (Olur, olur) Gas pa da.”
Biz de ken di si ne göz kır pı yor duk. Kav ga cı ar ka sı, bi ze 

dön dü, 
“Ulan ne ya pı yor su nuz?” di ye ba ğır dı. “Bu gâ vur ne den 

gü lü yor?”
Ka fa sın da sa kat lık ol du ğu nu an lat ma nın yo lu de mek ki 

Rus ya’da ay nı işa re ti yap mak mış. 
“Sus ar tık” de dik kav ga cı ar ka da şa? “Piş miş aşa su kat

ma.”
Gar di ya na, 
“Lüt fen de dik bi zi din le yi niz. Bi li yor su nuz Gas pa da, 

biz ler Türk su bay la rı yız. Bu oda çok so ğuk ve çok pis. Biz 
sı cak ül ke nin in san la rı yız. Ge ce üşü mek ten, kar şı ki he la dan 
ge len pis ko ku yü zün den uyu ya ma dık. Müm kün se bi zi üçün çü 
ka ta bir oda ya yer leş ti ri niz.”

“Pe ki” de di gar di yan, “araş tı ra yım. Öy le bir yer  bu lun ca 
si zi ora ya nak le de rim.”

Ger çek ten de ya rım sa at son ra ikin ci kat ta ye di ya tak lı 
bir oda ya ta şın dık. Kav ga eden ar ka daş da da hil he pi miz ken di
si ne te şek kür et tik. Ya tak la rın hep si bir sı ra day dı ve te miz di. 
Ka pı ka lın de mir den ya pıl mış tı ve or ta sın da beş san tim ça pın da 
bir de lik var dı. Bu de lik ten ba ğı ra rak, baş vu ru la rı mı zı ya pı yor
duk. Ömür bo yu ce za lı olan lar, sü re le ri nin bir dö ne min den son
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ra bu ha pi sa ne de  ba kı cı ve ser vis per so ne li, oda cı ola rak kul la
nı lı yor du. Renk le ri sap sa rı, gü neş gör me miş. Yir mi yir mi beş 
ya şın da de li kan lı lar ha pis ha ne de gö rev li ola rak ça lış tı rı lı yor du. 
Bun lar de lik ten içe ri ye ba ğı rı yor du:

“Tu ruk, day te ku rım” (‘Türk si ga ra ver içe yim). 

Bu sö zü söy ler söy le mez, de lik ten ağ zı nı ge ri ekip ku la
ğı nı da yı yor du. Eğer yok di ye cek olur sak sö vüp uzak la şı yor lar
dı. Si ga ra yö nün den biz de sı kın tı day dık. Ama kib rit, kâ ğıt, zarf 
gi bi is tek le ri ge ri çe vir mi yor, de lik ten dı şa rı uza tı yor,

“Tu ruk Is pa si vu” (Türk te şek kür ede rim) den di ği ni 
du yu yor duk. 

Oda nın ta va nı çok yük sek ti. Ta va na ya kın ka lın de mir
ler le do na tıl mış bir sı ra pen ce re var dı. Bu pen ce re ler den iki ip 
sar kı yor du. İpin bi riy le pen ce re açı lı yor, öte ki ip le ka pa tı lı yor
du. Öğ le vak ti bü tün tu tuk lu lar, ha pi sa ne av lu sun da ya rım sa at 
gez di ri li yor du. Otur mak ya da du va ra da yan mak ya sak tı. Bir 
da ire çev re sin de du rup din len me den do laş tı rı lı yor duk. Ge zin
me bi tin ce, bü tün tu tuk lu lar he la ya ko şu yor du. Son ra da tek rar 
oda la ra tı kı lı yor duk. Sa bah, ak şam iki kez yok la ma ya pıl mak ta 
ve yok la ma za ma nı bir dü dük le ilan edil mek tey di. Her ko ğuş ta 
tu tuk lu la rın sı ra ya di zil me si ko şul du. Yok la ma ha pi sa ne mü dü
rü ta ra fın dan ya pı lı yor du. Ak şam yok la ma sı ak şam ye me ğin
den ön ce, sa bah yok la ma sı sa bah ça yın dan son ray dı. Bir gün 
bi zim ko ğu şun ka pı sı açıl dı, gar di yan yok la ma ya ha zır ol ma mı
zı, sı ra ya di zil me mi zi söy le di, ka pı önün de bek le me ye baş la dı. 
Bi raz so na kı sa boy lu, tık naz, sa kal lı bir yüz ba şı içe ri gir di. 
He pi mi ze ay rı ay rı bak tı ve kah ka hay la gül me ye baş la dı. Ne den 
gü lü yor du?

“Hep si çor ni” (si yah) hep si si yah bun la rın?”
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Rus lar es mer olan la ra çor ni (si yah) di yor du an la şı lan. 
Ama içi miz de bir ar ka da şı mız sa rı saç lı, ma vi göz lüy dü. Onu 
gös te re rek, “Bu siz den de ğil” de di. 

“Ha yır ben Tür küm,” de di ar ka daş. 

“Su rat la rı nız si yah, kol la rı nız be yaz, na sıl olur bu.”

“Ka pi tan” de dik, “su rat la rı mı zı gü neş ya kı yor.”

“Kız la rı nız, ka dın la rı nız da si zin gi bi si yah mı dır?”

“On lar da bi zim gi bi dir.”

“Rus kız la rı mı gü zel, Türk kız la rı mı?”

“Rus kız la rı da çok gü zel, bi zim kız lar da.”

Bi zim kız la rın kaş la rı ka ra göz le ri bü yük de dik. Te ker 
te ker ad la rı mı zı oku du ve git ti. Ar ka sın dan ka pı tek rar üze ri mi
ze ka pa tı lıp kit len di. 

Ha pis ha ne av lu sun da ge zin me so na erin ce bü tün tu tuk lu
lar he la ya do lu yor du. He la çok ge niş ti. Ay nı an da yüz ki şi nin 
du var la ra yer leş ti ril miş ör dek le re işe me si ola nak lıy dı. Bü yük 
bir de mir bo ru çev re sin de dört otu rak (is kem le) açık tay dı ve 
he la kıs mı buy du. Ço ğu kez öte ki tu tuk lu lar ca he men iş gal edi
len bu is kem le le re otu rup ap tes boz mak bi zim için ola nak sız dı. 
Her is kem le nin ba şın da beş al tı tu tuk lu sı ra bek li yor bi ri kal kar
ken öte ki otu ru yor du. Dü dük çal dı ğı za man her ke sin oda sı na 
dön me si zo run luy du ve hat ta işe me yi ya da ap tes boz ma yı bi le 
ya rı da bı ra ka rak. Eğer bi ri miz otu rup bu ola na ğı bul muş sa, 
ba şı na pek çok Rus tut sak top la nı yor ve so ru yağ mu ru na tu tu
lu yor du. Bu so ru lar da ha çok kaç ev li ol du ğu mu za ya da İs tan
bul’un mu Nej ni No vog rad’ın mı da ha bü yük dol du ğu na iliş
kin di. Son ra baş ka so ru lar: Var na vin’den ne den kaç tı nız. Na sıl 
ya ka lan dı nız?
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Bu oda ya ka pa tıl dı ğı mı zın üçün cü gü nü de lik ten, gar di
ya nın geç me te ol du ğu nu gö ren bir ar ka da şı mız ağ zı nı de li ğe 
da ya ya rak: 

“Hey ba na bak” an la mın da “is luş” di ye ba ğır dı. 
Gar di yan oda ka pı sı nı aç tı “Ne is ti yor su nuz” de di. 
“Şu gör dü ğün ki şi ler bir ulu sun su bay la rı yız. Bu ra da 

suç suz ola rak ya tı yo ruz. Er ya da geç bu ha pi sa ne den çı ka ca ğız. 
Gör dü ğü müz iyi lik le ri ve kö tü lük le ri, ulu su mu za ve ge rekir se 
bü tün dün ya ya açık la ya ca ğız. İyi lik ya pan la rı unut maya cak, 
say gıy la ana ca ğız. Kö tü lük ya pan la rı da nef ret le. Bi zi öte ki 
tu tuk lu lar la bir lik te he la ya gön de ri yor su nuz. Sı ra bi le bu la mı
yo ruz.”

Gar di yan bu söy le nen le ri il giy le din le di. Er te si gün gel di, 
“Ar ka daş lar” de di, “siz le ri ön ce gü neş len me ye çı ka ra ca

ğım. Bu ra dan çı kın ca bel ki be ni unut maz, iyi lik le anar sı nız. 
Si ze kö tü lük et mek ak lım dan bi le geç mez.”

O gün den son ra dav ra nış la rın da ki sert lik kay bol du. 
Gü ler yüz lü gö rün me ye baş la dı. Bir gün ken di si ne  sor duk:

“Ta va riş de dik, “bu ha pi sa ne den hiç ka çan ol du mu?”
“Ola nak sız” de di. “Mü dü rün oda sın da bü tün giy si ler le 

eş ya lar de net le ni yor. Pen ce re beş san tim ça pın da de mir ız ga
ray la kap lı dır, ara sın dan yum ruk bi le sığ maz. Var saya lım tu tuk
lu lar sırt sır ta bi ne rek pen ce re ye ulaş tı ve de mir le ri kes ti ler. 
Dı şa rı na sıl çı ka cak lar. Du var lar, özel ola rak kay gan ya pıl mış
tır. Üze rin de bit bi le yü rü yü mez. De mir ka pı la rın çev re si ise 
ka uçuk kap lı dır. Ya pı la lı be ri bu ha pis ha ne den bir fa re bi le dı şa
rı ka ça ma mış tır. Ka pı ka pan dık tan son ra içer de bin ler ce in san 
ba ğır ma ya baş la sa, dı şar dan du yul maz.”

“De mek ki Ça rın ha pi sa ne le ri böy le?”
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“Gas pa da” de di, “Bü tün ha pi sa ne ler keş ke böy le ol sa. 
Si bir ya’da ne ha pis ha ne ler var. İçe ri gir se niz, bir gün bi le da ya
na maz çıl dı rır sı nız.” 

Böy le an lat tı ve haç çı ka rıp uzak laş tı.  

Her gün sa bah şe ker siz çay, öğ le ve ak şam la rı da sü re kli 
la ha na çor ba sı ve avuç içi ka dar si yah ek mek ve ri yor lar dı. 
Ha de me ola rak ça lış tı rı lan, genç, kan sız, cı lız ço cuk lar ye mek
le ri ge ti rir ken içe ri sin de bu lu nan et par ça la rı nı el le ri ni dal dı rıp 
al dık la rın dan, bu çor ba lar da la ha na ve pa ta tes par ça la rı bi le 
aza lı yor du. Ye mek le ri mi zi bu tür sal dı rı dan, bol si ga ra ve re rek 
kur tar mak ola nak lı idiy se de, biz de ma hur ka si ga ra sı na bi le 
öz lem duy du ğu muz dan, on la rın is tek le ri ni ye ri ne ge ti re mi yor
duk. Ne var ki bu lun du ğu muz oda ya, alt kat ta ki gi bi he la ko ku
su gel mi yor, öte ki ko ğuş lar dan gü rül dü de işit mi yor duk. Ge ce
le ri sı cak da olu yor, ra hat uyu yor duk. Ka pı de li ğin den içe ri yi 
gö zet le yen de yok tu. Ya tak la ra yat mak, uyu mak ya da uyan
mak, ka pı de li ğin den ve ri len emir le ola nak lıy dı. Ra ma zan bay
ra mı nı ha pi sa ne de ge çir di ği mi zi son ra dan öğ ren dik.

İçe ri gir di ği mi zin onun cu gü nü, tut sak Türk su bay la rı 
ha zır la nı nız di ye emir gel di. Ge ne bir yol cu luk var. Si bir ya’ya 
mı? Ha pis ha ne mü dü rü nün oda sı na gir di ği miz za man, alı nan 
eş ya la rı mız ve pa ra la rı mız ge ri ve ril di. 

“Ta va riş” bi zi ne re ye gön de re cek si niz” di ye sor duk. 

“Avus tur ya ve Ma car sa vaş tut sak la rı nın bu lun du ğu böl
ge ye.”

Gö ze tim ci er le rin eş li ğin de ha pi sa ne den çık tık, ken tin 
so kak la rın da yü rü me ye baş la dık. 
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BölümV

HAPİSANEDENTAKORİDORA
Ken tin kı yı yö re sin de tek kat lı bir bi na dan içe ri gir dik. 

Avus tur ya Ma car su bay la rı nın ka rar gâ hıy mış. Oda lar tü müy le 
do luy du. Biz le re ka la cak yer bu lun ma dı ğı için uzun ko ri dor 
bo yun ca uza nan  sı ra lar dan bi ri ne otur duk. Ya nı mız dan ge çen 
ku sur suz gi yim li, ya kı şık lı Avus tur ya su bay la rı biz le ri se lam lı
yor ve biz de on la ra kar şı lık ve ri yor duk. Ko ri do run so nun da bir 
oda var dı ve için de şil te yı ğı lı du ru yor du. Yor gun ve bit kin, boş 
du ran şil te ler den bi ri ne uzan dım. Uyu mu şum. Ne den son ra 
göv de me bin ler ce iğ ne nin bat tı ğı nı his set tim.  Rü ya da mıy dım? 
Ger çek ten ba na iğ ne ba tı ran lar mı var dı? Ya tak tan fır la dım. 
Saç la rı mın ara sın da bin ler ce ufak bö cek do la şı yor du. Giy si le
rim de bin ler ce tah ta ku ru su ta ra fın dan iş gal edil miş ti. Bir aşa ğı 
bir yu ka rı do la şı yor lar dı. Ot ya tak ta bin ler ce si de ba na doğ ru 
sa dı rı ya geç miş ti. Ken di mi oda dan dı şa rı at tım. Ce ke ti mi, göm
le ği mi çı ka rıp sil ke le dim. Bu da vet siz ko nuk la rın pek ço ğu nu 
ken dim den uzak laş tır dım. Sa vaş tut sa ğı ola rak, Avus tur ya 
Ma car ka rar gâ hın da böy le kar şı lan mış tık. 

Ak şam olun ca her su bay ken di oda sı na çe kil miş, biz 
Türk tut sak la rı da ko ri dor da taş lar üze rin de ge ce yi ge çir miş tik. 
Hiç bi ri miz boş oda da ki şil te le ri yat mak için kul lan ma ya ce sa ret 
ede me dik. So ğuk ta taş üze rin de yat mak, bin ler ce tah ta ku ru su
nun sal dı rı sı na uğ ra mak tan iyiy di. Sa ba ha kar şı gü neş do ğar
ken, so ğuk tan tit re şen göv de miz bi raz ra hat la dı. Ko ri do run 
ucun da ki boş oda da sa de ce şil te ler de ğil, du var da ki çat lak lar 
bi le iri li ufak lı tah ta ku ru la rı na ba rı nak ol muş tu. İlaç ala cak 
pa ra mız yok tu. Ce bi miz de ka lan pa ra ise sa de ce iki gün lük 
ek mek sa tın al ma mı za ye te cek ti. Oda yı ilaç la ma nın ve içe ri gir
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me nin bir ça re si ni bul mak zo run day dık. So ğuk taş dö şe me üze
rin de ko ri dor da ge ce ler ge çir me ye faz la da ya na maz dık. Ko ri
dor da ki sı ra lar üze ri ne otur muş, ge ce yi ne re de, na sıl ge çi re ce
ği mi zi dü şü nü yor duk. Öğ le ye doğ ru bi na dan içe ri ye si yah 
sa kal lı bi ri gir di ve doğ ru ca ya nı mı za ge lip otur du. 

“Siz ler Türk tut sak la rı sı nız de ğil mi?” di ye sor du. 

Şap ka sı nı çı kar dı. Ka na da ma hal le si muh ta rı Yu nus 
Ab dul lah ol du ğu nu söy le di. 

“Ha pis ha ne den dün çık tı nız de ğil mi?”

“Evet” 

“Türk ve Müs lü man kar deş le ri mi zin se la mı nı ge tir dim. 
Ha pis ha ne dey ken yaz dı ğı nız mek tup la rı al dık. He men va li ve  
jan dar ma ko mu ta nı na baş vur duk. Ken di le ri ne de dik ki, ha pis
ha ne de ye di Türk ve Müs lü man kar de şi miz var. On la rı ser best 
bı ra kın. İs ter se niz gü ven ce pa ra sı öde ye lim ya da on la rın ye ri ne 
si ze baş ka ye di ki şi yi ve re lim, hap se ko yu nuz. Ka bul et me di ler. 
Siz le re öden mek üze re 40’ar Rub le ge tir dim. Kar deş le ri miz bu 
pa ra yı ken di ara la rın da top la yıp siz le re ver me mi is te di ler.”

Duy gu lan mış tık. Ken di si ne te şek kür et tik. Kur tu lur kur
tul maz, ken di le ri ni zi ya ret ede ce ği mi zi söy le dik. O git tik ten 
son ra iki si vil ko nuk da ha gel di. Bi ri uzun boy luy du, Al man ca 
ko nu şuyor du. Ye di Türk su ba yı nın kim ler ol du ğu nu sor du. 
“Biz le riz” de dik. Bir bir le ri ne “Ara dı ğı mız bun lar” de di ler. 

“Fa kat siz kim ler si niz. Ne is ti yor su nuz” di ye sor duk. 

Bu nu so rar sor maz uzun boy lu su, ce bin den Türk çe ya zıl
mış bir kâ ğıt çı kar dı ve bi ze uzat tı. Oku duk. Os man lı Dev le ti
nin Mos ko va’da bu lu nan Bü yü kel çi si Rem zi Pa şa ta ra fın dan 
ken di le ri ne ve ril miş bir bel gey di bu. Bü yü kel çi li ğin me mur la rı 
ol duk la rı nı böy le ce öğ ren dik. Bi ze yü zer Rub le ver di ler ve is te
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di ği miz baş ka şey ler var sa on la rı da ge ti re cek le ri ni söy le ye rek 
ay rıl dı lar. Ge ce taş lar üze rin de ya tı yor, uyu ya mı yo ruz de dik. 
Bi na nın hiç bir ya nın da boş oda ol ma dı ğı nı, hiç ol maz sa biz le re 
ka lın bi rer ka put gön der me le ri ni söy le dik. 

“Me rak et me yi niz ar ka daş lar” de di ge len ler den uzun 
boy lu su. “Si zi bu ra dan hiç bir ye re ar tık kı mıl da ta maz lar. Da ha 
uy gun bir yer bu lun ca, siz le ri ora ya biz nak le de ce ğiz. Gi der 
git mez de bi rer ka put gön de re ce ğiz, ona sa rı nır uyur su nuz.”

Her bi ri miz al dı ğı mız yü zer Rub le nin kar şı lı ğın da uzat tı
ğı def te ri im za et tik. Ko ri do run uza ğın da du ran star şi’yi (ça vu
şu) ya nı na ça ğır dı,

“Ner de se nin ko mu ta nın?” di ye sor du Rus ça.
“Bu ra ya ge le mez” de di Ça vuş. “Çok uzak ta. “
“Ko mu ta nın olan he ri fe söy le, bu ko ri dor da hay van bi le 

ya şa ya maz. Bun lar, müt te fik or du la rı nın kah ra man su bayla rı
dır. Onur la rı na uy gun bir yer ha zır lat sın.”

On lar git tik ten son ra Avus tur ya Ma car su bay la rı ya nı mı
za ge le rek, şim di ye ka dar ken di le ri nin böy le si il gi gör me dik le
ri ni söy le di ler, ya kın dı lar. 

Avus tur ya lı çok ya kı şık lı genç teğ men ler, sa bah ak şam 
gü zel Rus kız la rı nın oto mo bil le riy le ge zi yor, si ne ma ya ya da 
ti yat ro ya gi di yor lar dı. Kız lar bi na nın ka pı sı önü ne ka dar ge lip 
teğ men le ri oto mo bil le ri ne ala rak uzak la şı yor du. Gar ni zon da 
yal nız Ma car su bay la rıy la biz Türk tut sak lar ka lı yor duk. 

Ma car lar “kan kar de şi yiz” di ye rek biz le re dost luk, ya kın
lık gös te ri yor du. Ko nuş ma la rı da iki Tür kün ko nuş ma sı nı an dı
rı yor du. Dil le ri ni bil me me mi ze kar şın, ko nuş ma la rı il gi mi zi 
çe ki yor du. Türk çe ko nu şu yor gi biy di ler. İki di lin kö ke ni bir di 
de mek ki. Bir Ma car teğ men, du var da ası lı olan ha ri ta üze rin de 
Hun İm pa ra to ru Atil la hak kın da bil gi ver di. Türk ler le ay nı ulus 
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ol duk la rı nı söy le di ve Ma car la rın, Avus tur ya’dan ay rı lıp ba ğım
sız bir dev let ku ra cak la rı nı an lat tı. Ma car lar la Avus tur ya lı lar 
ara sın da ki ay rı lı ğı se zin le miş tik. Bir kez Ma car su bay la rı 
Avustur ya lı lar gi bi su rat la rı nı al lık ile bo ya mı yor, er kek çe 
ta vır la rı nı ko ru yor lar dı. Rus kız la rıy la da ge zip do laş mı yor lar
dı. Biz de on la ra say gı ve ya kın lık gös te ri yor duk. Kan kar de şi 
ol du ğu mu zu söy lü yor lar dı, ama Bos na Her sek’i ken di si ne bağ
la yan Avus tur ya’nın bu ey le mi kar şı sın da kan kar de şi ol du ğu
muz dan söz eden Ma car la rın ses çı kar ma dık la rı nı da anım sa
mak tan ken di mi ala mı yor dum. 

Ma car sa vaş tut sak la rı nın için de, adı nı unut tu ğum bir 
teğ men var dı ki, ke ma nı sol çe ne si nin al tı na sı kış tır ma ya rak, 
sol omu zu na da yı yor ve çok gü zel Ma car me lo di le ri ça lı yor du. 
Bi zim yaş lı Aziz Em mi yi kar şı sı na alır  ve ke ma nın tel le ri ara
sın dan “oçen, oçen” ses le ri ni çı kar tır dı. Aziz Em mi iki ya nı na 
sal la na rak na sıl yü rü yor sa, o da öy le yü rü ye rek onu tak lit eder
ken, biz de kah ka ha lar la gü lü yor duk. 

Ak şa mü ze ri bi ze beş ka put gel di. Ka put lar ka lın dı, ko ri
do run so ğuk taş la rı üze ri ne se ri lip uyu ya bi lir dik. An cak ka put 
beş adet ti, biz ye di ki şiy dik. İçi miz den bi ri nin ken di ka pu tu 
var dı. Onu bö lü şü mün dı şın da tut tuk. Ku ra çek me ye ka rar ver
mek te de güç lük çek tik. “Bi ri miz Var na vin’de yo la çık ma dan 
ön ce ka pu tu nu sat mış tı, o ku ra dan çe kil sin “de di ler. Ka put 
ve ril me sin ona. Ne den ve ril me sin? He pi miz sat mış tık ka put la
rı mı zı. Tar tış ma nın uza ma ma sı için ku ra ya gir me ye ce ği mi söy
le dim. Ka put sa yı sı ka dar ki şi kal ma sı nı sağ la mak is te dim. Asıl 
so run ka pu tun en sağ lam ve iyi si ni ki min ala ca ğı idi. Her ka pu
ta bir nu ma ra ya zıl dı ve kü çük kâ ğıt la ra da ay nı nu ma ra lar ya zı
la rak şap ka içi ne kon du, ku ra lar çe kil di. Ken di si ne en es ki 
ka put rast la yan ar ka da şın hoş nut suz lu ğu, bir kö şe ye çe ki lip 
ho murdan ma sı ve ku ra nın ye ni den çe kil me si ni  is te me si biz le ri 
üz dü. Oy sa Var na vin’den kaç ma ya ka rar ver di ği miz za man, 
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buy ruğu ma ko şul suz uya ca ğı nı söy le yen bu ar ka daş tı. “Yol da 
sert bir ko mu tan gi bi” dav ran ma mı öğüt le miş ti üs te lik. 

Ha pis ha ne den çı kıp bu bi na ya gel di ği mi zin üçün cü 
gü nü, Yu nus Ab dul lah bi zi tek rar gör me ye gel di ve her bi ri mi ze 
kır kar Rub le ver di:

“Türk ve Müs lü man kar deş le ri mi zin si ze ar ma ğa nı dır” 
de di.

Ek me ğin ok ka sı se kiz Rub le ol du ğu na gö re, bu bir ay lık 
ek mek pa ra mız dı. Ken di si ne çay ya da kah ve su na ma dı ğı mız
dan ötü rü üz gün ol du ğu mu zu söy le dik. Ak şa ma doğ ru iki si vil 
Al man, du ru mu mu zu ya kın dan gör mek için gel di. Gön der dik
le ri ka put lar için ken di le ri ne te şek kür et tik. Ama o ka put la rın 
ara mız da ne acı tar tış ma la ra ne den ol du ğu nun far kın da de ğil di
ler. Ha pis ha ne de çek ti ği miz sı kın tı dan üz gün ol duk la rı nı söy le
yen bu iki Al man, yü rek le ri mi ze in san lı ğın er de mi ni bı ra ka rak 
ay rıl dı lar ve ge ne ge le cek le ri ni söy le di ler.

Taş ko ri dor da pen ce re ol ma dı ğı için, dı şa rı sı nı gör mek
ten yok sun duk. Gün düz, bo şa lan Ma car su bay la rı nın oda la rın
dan dı şa rı yı sey re di yor duk. Ne den se bi zim bi na yı terk et me
miz, dı şa rı çı kıp do laş ma mız ola nak sız dı. İzin ver mi yor lar dı. 
Pen ce re le ri açın ca bi raz ha va al mak, ko ri do run pis ha va sın dan 
böy le ce kur tul mak şan sı mız do ğu yor du. Ge ce, taş ko ri dor da 
ye mek ma sa sı ke na rın da ki sı ra la ra otu rup va kit ge çir mek 
zo run day dık. Bi na ya ta şın dı ğı mı zın al tın cı gü nü, iki Al man tek
rar ge le rek, du ru mu muz la ya kın dan il gi len dik le ri ni söy le di ve 
git ti ler. Bi ze öz gür lük umu du aşı lı yor lar, fakat bu umut bir tür
lü ger çek leş mek bil mi yor du.

Her za man or ta lık ka rış tı ran, hiç bir şey den mut lu ol ma
yan bi ri var dı içi miz de. “Ar ka daş lar” de di o gün, “çok üzü cü 
bir olay la kar şı laş tım. Bu, ulu sal onu ru mu zu ze de le yen bir 
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olay dır. Ulu sal onu ru mu za doğ ru dan bir sal dı rı dır”. Son ra ba na 
dön dü,

“İçi miz de en bü yük rüt be li olan sen sin. Ulu sal onu ru mu
zu se nin ko ru man ge re kir. Avus tur yaMa car su bay la rı na bu 
aşa ğı lan ma yı kı na dı ğı nı söy le” de di. 

“Bu aşa ğı lan ma de di ğin şey ne dir, an lat bil me li yim.”
“Avus tur yaMa car su bay lar he la yı ki lit le miş ler, bi zim 

kul lan ma mı zı is te mi yor lar.”
“Ne dir de dim bu nun se be bi? An lat.”
“Tu va le tin üze ri ne ayak ka bı la rı mız la çık mı şız.” 
Avus tur yaMa car su bay la rı tu va le ti bir otur ma oda sı 

ka dar te miz du ru ma ge tir miş ler di. Her gün bir ga ze te, du va ra 
tut turul muş te ne ke den yap tık la rı bir kıs kaç la ası lı yor ve is te
yen, o işi gö rür ken ga ze te oku ya bi li yor du. Otu rak ye ri de kır
mı zı ka di fe ile kap lan mış tı. Bir kö şe de ma sa ve üze rin de ko lon
ya şi şe si bu lu nu yor du. Eli ni yı ka yan, bu ko lon ya dan da av cu na 
dö küp te miz li ğe kat kı sı nı art tı rı yor du. Rus lar sa vaş tut sak la rı na 
her hal de böy le si te miz bir he la ar ma ğan et me miş ler dir. Avus
tur ya Ma car su bay lar ken di ara la rın da pa ra top la ya rak, he la yı 
bu te miz li ğe ka vuş tur muş ol ma lıy dı lar. Bi ze kan kar de şi gö züy
le bak tık la rı için de kul lan ma mı za izin ver miş ler di. Şim di ver
dik le ri iz ni ge ri alı yor lar dı. Hem de hak lı ola rak. Çün kü ar ka
daş la rı mız, ayak ka bı la rıy la ka di fe kap lı otu ra ğın üze ri ne çı kıp, 
o işi yap ma ya baş la mış ve her ya nı kir le tir ol muş lar dı. 

“Siz de ay nı dü şün ce de mi si niz” di ye sor dum ar ka daş la ra.
“Evet” de di ler, “ulu sal onu ru mu za bir sla dı rı dır bu. 

Kı na mak ge re kir.” 
“Tu va let oda sı nı, dü zen li ha le ge tir me nin mas ra fı na biz

ler ka tıl dık mı? Ya da o mas ra fın pa yı mı za dü şe ni ni öde ye lim 
di yor mu yuz? Ha yır. He men Avus tur yaMa car su bay la rı nın 
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top lu bu lun duk la rı oda ya gi de rek, tu va let oda nı zı biz le re ka pa
ma nız onu ru mu za sal dı rı dır, özür di le me niz ge re kir de sem ve 
on lar da ba na, ulu sal onu ru nu zu ko ru mak için ön ce bir he la nın 
na sıl kul la nı la ca ğı nı ar ka daş la rı nı za öğ retme niz ge re kir de se ler, 
on la ra ne  ya nıt ve re bi li rim?”

İç le rin den biri, ba na yö ne le rek,

“İçi miz de ulu sal onu ru ko ru ma sı nı bil me yen var sa bi zim 
de sö zü müz yok tur” de di. 

“Ba na bak ar ka daş” de dim. Ulu sal onur her ke sin ma lı dır. 
Yal nız be nim de ğil. Ben ko ru ya mı yor sam, al tı ki şi si niz, gi dip 
ulu sal onu ru mu zu ko ru yun.” 

“İçi miz de en kı dem li olan sen sin, sa na bu gö rev dü şer.”

“En kı dem li ol mam ne de niy le böy le bir şey yap ma ya ca
ğım.” Siz de böy le bir gi ri şim de bu lu nur sa nız, si zin le hiç bir 
il gim ol ma dı ğı nı be lir te ce ğim. Şu an dan son ra siz den ay rı lı yo
rum. Yal nız şu nu unut ma yın, ka di fe kap lı otu rak üze ri ne 
ça mur lu çiz me ile ba sıp onu ala tur ka he la gi bi kul lan ma yı sür
dürür se niz, da ha da ağır aşa ğı la yı cı iş lem le re uğ ra ya ca ğı nı zı 
unut ma yın.”

Bun la rı söy le dik ten son ra kalk tım, ko ri do run öte ki ucu na 
git tim. Bü tün bu na ne den olan içi miz de ki iki ki şiy di. Her 
du rum da olay ya ra tan, hiç bir şey den hoş nut ol ma yan bu iki 
ki şi, Varna vin’den kaç tı ğı mı zın bu yir mi be şin ci gü nü sab rı mı 
ta şır mış tı. Bir gün ön ce bir baş ka olay da si nir len me me ne den 
ol muş tu. Avus tur ya su bay la rın dan bi ri nin emir eri nin do la bı nı 
açı yor, çe kiç ve kö se le par ça sı ala rak, ken di çiz me si nin es ki yen 
ta ba nı nı onar ma ya baş lı yor. “Ya hu” de dim, “ne den sa hi bin den 
izin al ma dan emir e ri nin çek me ce si ni açı yor sun, bu yap tı ğın 
doğ ru mu?” Evet doğ ru de ğil di ye ce ği yer de,
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“Ye me dik, yut ma dık ya. İki çi vi, bir kö se le par ça sı al mı
şız çok mu?” 

Avus tur ya lı ere çi vi ve kö se le ve re rek ola yı ört bas et miş
tim. Var na vin’den kaç ma ya ka rar ver di ği miz za man, gru bu mu
za ka tıl mak için el etek öpen ler den bi riy di bu. Yal var dı ğı gü nü 
unut muş tu. Ha pis ha ne de gar di yan la kav ga eden de oy du. 

Ko ri do run öte ki ucun da yal nız ba şı ma otu ru yor, er te si 
gün Rus ça vu şu na bir kaç Rub le ve re rek, bu bi na dan kaç ma yı 
ta sarlı yor dum. Tut sak lık tan de ğil, bu grup tan kaç ma yı. Şim di 
uzak ta al tı ki şi, bo yun la rı nı bük müş kar şı dan ba na ba kı yor du. 
Al dırmı yor dum. Bi ri nin aya ğa kalk tı ğı nı gör düm. Çan ta sı nı 
yer den al dı ve boy nu na asıp ya nı ma gel di. Bir baş ka sı da aya ğa 
kalk tı, ba na doğ ru ge li yor lar. Aziz Em mi de aya ğa kalk tı ve 
şöy le ba ğır dı:

“Be ni bu ra ya ge ti ren o. Ben de onun ya nı na gi di yo
rum.” 

Kar şı da ge çim siz ar ka daş ile onu des tek le yen su bay yar
dım cı sı kal mış tı. On lar da yer le rin den kal kıp ya nı ma gel di ler. 
Ko ri do run öte ki ucun da da ge ne  her fır sat ta ulu sal onu ru ile ri 
sü re rek, taş kın lık la rı nı sür dür me yi alış kan lık ha li ne ge ti ren 
ge çim siz as teğ men de ya nı ma gel miş ti. O ge ce yi bi na nın taş 
ko ri do run da acı için de ge çir dim. Yü re ğim den ya ra lan mış tım. 
Ge ce so ğuk tu, üşü yor dum. Bu üşü me da ha çok, ru hu mun de rin
lik le rin den ge li yor du. Sa bah olur ol maz Yu nus Ab dul lah Efen
di ye baş vu ra rak, ce bim de bi ri ken iki yüz Rub le yi, bu bi na dan 
kur tul mak ama cıy la göz den çı kar ma yı dü şü nü yor dum. Ka ra rım 
ke sin di. Bun lar la bi ra ra da ol ma ya cak tım ar tık. On la rı ken di 
baş la rı na bı rak mak, yal nız kal mak is ti yor dum. Bık mış, usan
mış tım. Al tı ay lık iğ re ti bir eği tim den son ra su bay yar dım cı sı 
ola rak, sa va şa ka tı lan ve biz le bir lik te tut sak dü şen bu ge çim siz 
adam ve onu des tek le yen ar ka da şın dan kur tul mak is ti yor dum. 
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Sa bah ilk işim Rus ça vu şu nu ara mak ol du. Gö rü nür ler de 
yok tu. Bu la ma dım. Öğ le ye doğ ru Mos ko va’da ki Türk el çi li ği
nin gö rev li me mu ru olan iki Al man gel di:

“Ar ka daş lar” de di, “ya rın Mos ko va’ya gi de cek si niz. Si zi 
Türk bü yü kel çi si gör mek is ti yor. Bel ge le ri ni zi ve tren bi let le ri
ni zi al mak için Al man Kı zıl haç bi na sı na ka dar gel me niz ge re
ke cek. Ha zır la nın. Gi de ce ğiz.”

Rus ça vuş gel miş ti.
“Ben, ko mu ta nı mın iz ni ol ma dan Türk su bay la rı nı bı rak

mam” de di. “Va yansky Na çal nik (Jan dar ma ko mu ta nı) son ra 
ba na ce za ve rir. On dan izin bel ge si ge ti ri niz.”

Al man,
“Biz bu su bay la rı Kı zıl haç bi na sı na ka dar gö tü re cek ora

da ken di le ri ne bel ge le ri ni ve re ce ğiz. Tek rar ge ri ge le cek ler. Bu 
sü re için de ko mu ta nı na ha ber ver, ya da sen de bi zim le bir lik te 
gel.”

Bu öne ri Rus ça vu şun yu mu şa ma sı na ne den ol du. Bi zim
le bir lik te gel me ye ra zı ol du. Tık naz Al man la bir lik te tram vay 
du rak ye ri ne ka dar yü rü dük. Uzun sü ren tram vay yol cu lu ğun
dan son ra, Al man Kı zıl haç bi na sı na gel dik. He pi mi ze bi rer bel
ge ve ril di ve ya rın sa at se kiz de Mos ko va’ya ha re ket eden tre ne 
bin me miz söy len di: “Gar ni zo na  dö ne rek, eş ya la rı nı zı alıp tek
rar ge le cek ve bu ge ce yi Al man ote lin de ge çi re cek si niz”.

Te şek kür et tik. Uzun boy lu Al man ko nuş ma sı nı sür dür
dü. Ya nın da ki tık naz Al ma nı gös te re rek,

“Bu bay si zin le gar ni zo na ka dar ge le cek ve ora dan si zi 
Al man ote li ne gö tü re cek. Ben de sa bah si zi ala rak tre ne ye tiş ti
re ce ğim.”

Hep bir lik te gar ni zo na dön dük. Rus ça vuş, eş ya la rı mı zın 
ta şın ma sı na bi le yar dım et ti. He pi mi zin ay rı ay rı eli ni sık tı, iyi 
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yol cu luk lar di le di. Ken di si ne ver di ği miz bir kaç Rub le den çok 
mut lu ol muş tu. 

TÜRKELÇİLİ⁄İNDE

Vol ga Ir ma ğı nın kı yı sın da Al man ote li nin ter te miz bir 
oda sı na ye di Türk tut sa ğı yer leş tik. Ba şı mız da bek le yen ya da 
ka pı nın de li ğin den ba kan bir gö ze tim ci yok tu ar tık. Tut sak lık
tan kur tul du ğu mu zu dü şü ne bi lir miy dik? Dün ge ce ko ri do run 
taş dö şe me si üze rin de sa ba ha ka dar tit re miş tim. Şim di te miz bir 
oda da, te miz ya tak çar şaf la rı na sa rı la rak, üç yıl dan be ri ilk kez 
sa kin bir uy ku çe ke cek tim. Hiç kim se nin ka rış ma dı ğı öz gür lük 
için de dı şa rı çı kıp, yi ye cek nes ne ler ala rak otel de ki oda mı za 
dön dük. Çev re miz de gü ven duy gu su nun bi zi ko ru du ğu nu his
se di yor duk. Oda yı ay dın la tan elekt rik lam ba sı nın al tın da, 
ya tak lar üze rin de yas lan mış, ki mi miz not def te ri ne anı la rı nı 
ya zı yor, ki mi miz ko nu şu yor duk. Se vinç için dey dik. Üze ri miz
den bü yük bir yük kalk mış gi biy di. 

Sa bah göz le ri mi zi aç tı ğı mız za man sa at ye di ol muş tu ve 
tre nin ha re ke ti ne bir sa at var dı. Bi zi ote le bı ra kan tık naz Al man 
gel miş ti. Bi let le ri mi zi al mış ve her ke sin bi le ti ni ken di si ne ver
miş ti. İs tas yon da bi zi yol cu et ti. Va go nun pen ce re sin den ken di
si ne el sal la dık. “Ar ka daş lar” de miş ti. “Mos ko va’da tren den 
inin ce Türk Bü yü kel çi li ği ne si zi gö tü re cek çok sa yı da ara ba 
bu lur su nuz. Yo lu nu z a çık ol sun”.

Üçün cü mev ki kom part ma nın tah ta sı ra la rın da otur duk. 
İs tas yon lar dan bi rin de ka la ba lık bir ai le tre ne bin di, bi zim kom
par tı ma na gel di. Aya ğa kal kıp ken di le ri ne yer le ri mi zi ver dik. 
Ai le re isi han gi ulus tan ol du ğu mu zu sor du. Avus tur ya er le ri 
ol du ğu mu zu söy le dik. “Siz ler er de ğil si niz. Bir er kal kıp 
ha nım la ra yer ver me yi bil mez. Bu in ce lik su bay la ra öz gü dür. 
Siz ler su bay sı nız”. Biz er de ğil, su ba yız  de dik. Mos ko va’ya 
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gi di yo ruz. Türk bü yü kel çi li ği ni zi ya ret ede ce ğiz.  Sa vaş tut sak
la rı yız. Adam bi zi ka rı sı na ta nış tır dı: “Bu ki bar ki şi ler Tük 
su bay la rı dır. Er de ğil ler” de di. Ai le şim di bi ze say gı du ya rak 
ba kı yor du. Her ay dın Rus’un ağ zın dan işit ti ği miz şu söz le ri 
on dan da du yu yor duk:

“Bol şe vik ler ba rış yap tı lar, ama bu Rus hal kı nın ba rı şı 
ola maz. Bu ba rış ta Rus hal kı nın ka ra rı yok tur.”

“Biz ler ba rış is ti yo ruz. Dört yıl dır ül ke mi zin öz le mi ni 
çe kiyo ruz. Ba rış olur sa ül ke mi ze ka vu şa bi li riz”.

“Gi der se niz ge ne sa va şa gön de ri lir si niz.” 
“Bi zim de dü şün ce miz ül ke mi zin yar dı mı na koş mak. 

Ge re kir se ge ne sa va şa gi der ve ül ke miz için de öle bi li riz.”
“Sa va şı yi tir me mi zin ne de ni Türk ler dir” de di adam.” 

Bo ğazla rı bi ze aç say dı nız, Al man la rı bir yıl da ye ne bi lir dik. 
Ça nak ka le sa vun ma sı Rus la rın me za rı nı kaz dı.”

“Bu sö zü pek çok Rus tan duy duk, her duy du ğu muz da da 
se vin dik de dik.”

“Bi zim ye nil gi miz si zi se vin di ri yor. Ni çin?”
“Bu ra da uzun ta rih sel olay la rı kar şı laş tı ra cak de ği liz. 

Yal nız bil di ği miz bir şey var sa o da Çar hü kü me ti nin Tür ki
ye’nin her ge liş me adı mı nı en gel le me si, bi zi or ta dan kal dır ma
ya ça lı şan po li ti ka sı dır. Biz sa va şın baş lan gı cın da, İn gi liz ve 
Fran sız la ra  it ti fak öne ri sin de bu lun duk. Rus lar la yap tık la rı 
an laş ma ge re ği Türk ler le it ti fak oluş tu ra ma ya cak la rı nı bil dir di
ler. İs tan bul’u alıp, Rus la ra tes lim ede cek ler miş. De niz den ve 
gök ten gön der dik le ri çe lik yağ mu ru Ça nak ka le Bo ğa zı nı geç
me le ri ni sağ la ya ma dı.”

“Hak lı sı nız Gas pa da,” de di adam, “Çar hü kü me ti nin 
yan lı şı” 
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Bi raz son ra bir is tas yon da in di ler ve her bi ri mi zin eli ni 
sı ka rak te şek kür et ti ler. Mos ko va’ya yak laş mış tık. Çok gü zel 
köşk ler, vil la lar ve bol ağaç lı bah çe ler ara sın dan tren ya vaş 
ya vaş iler li yor, biz de va go nun bir yan da ki pen ce re sin den öte ki 
yan da ki pen ce re si ne ko şup dı şa rı yı sey re di yor duk. Çev re nin 
gü zel li ği ne hay ran kal mış tık. Ak şa mü ze ri Mos ko va’nın gör
kem li is tas yo nun da in dik. İki ara ba ki ra la dık ve bü yü kel çi li ğe 
git mek üze re yo la ko yul duk. Bü yü kel çi Rem zi Pa şa yok muş. 
Bi zi bek le me oda sı na al dı lar.

Ya rım sa at son da Rem zi Pa şa gel di. Ya nı na çık tık. Çe ne
sin de bir tu tam sa kal bu lu nan  si vil gi yim li bir ki şiy di. Her bi ri
mi zin ay rı ay rı ha tı rı nı sor du.

 “Se me nov ha pis ha ne sin den ye di Türk Su ba yı nın gön
der di ği mek tup tan on la rın acık lı du rum la rı nı öğ re nip çok üzül
düğü nü”, söy le di.”Bi ziz”,de dik.”O ye di tut sak Türk su ba yı” 

“Nej ni No vog rad’ın Çe ka zin da nın da baş ka ye di Türk 
su ba yı var mış. Ge nel ha pis ha ne ye gön de ril miş ler. An la mı yo
rum, ne den ye di şer ye di şer ka çı yor lar. Üçer ki şi lik grup lar 
ha lin de kaç sa lar da ha iyi de ğil mi?” 

“Nej ni No vog rad ha pis ha ne sin dey ken de, zin dan day ken 
de gön der di ği miz mek tup la rı da biz yaz mış tık. Her uğ ra dı ğı mız 
yer den mek tup ya zıp gön der dik.” 

“Gü zel gü zel, de mek siz di niz. İyi et miş si niz. Bir yüz ba şı 
var onu ta nı yor mu su nuz”

Adı nı söy le di yüz ba şı nın. 
“Evet ta nı yo ruz onu” de dik. “Var na vin’de iken ara mız

dan ay rı la rak Rus uy ru ğu na geç miş ti. Ba rış tan son ra Rus ya’nın 
is te di ği yö re sin de ka la bi le cek.”

“Efen di ler”de di Bü yü kel çi,”Ba na da baş vur du yüz ba şı. 
Kendi si ni ba ğış la ma mı di le di. Tür ki ye’ye dön dü ğü nüz za man, 
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bun dan söz et me yi niz. Ken di si ni ba ğış la dım ve Tür ki ye’ye 
dön me si ni sağ la dım. Şim di si zi Bin ba şı Hak kı Be ye gön dere ce
ğim. Ya ta cak yer sağ la ya cak.”

Pa şa haz ret le ri ne te şek kür ede rek, el çi lik bi na sın dan 
ay rıl dık. Da ra cık so kak la rı ge çip, Bin ba şı Hak kı Be yi bul duk. 
Bi zi o ge ce, bir Al man has ta ne si nin te miz bir ko ğu şu na yer leş
tir di. Aziz Em mi yi biz den ayır dı lar. Er ol du ğu için, onu baş ka 
bir gar ni zo na gön der di ler. Has ta ne çok te miz di. Ya tak lar, çar
şaf lar gü zel, pı rıl pı rıl. Ka şık ve bı çak lar öy le si par lak tı ki ay na
mız ol ma dı ğı için, bun la ra ba ka rak sa kal tra şı olu yor duk. Her 
ye mek ten son ra hem şi re, ka pı yı açı yor, he pi mi ze:

“Schmeckt gut?” di yor du (Ye mek lez zet li mi).

Ken di si ne te şek kür edi yor duk. Tut sak lı ğı mı zın so na 
er mek te ol du ğu nu gö rü yor gi biy dik. Şim di her kes ya tak la rı 
üze ri ne uzan mış ya zı ya zı yor du. Ki mi si de dü şün mek te. Ta van
dan elekt rik lam ba sı nın ışık la rı dö kü lü yor du üze ri mi ze. İlk kez 
mut lu lu ğu ta dı yor dum. Aziz Em mi yi anım sa dım bir den bi re. 
Onun hoş gö rü lü dav ra nı şı ak lı ma gel di. Da ya nık lı, iyi yü rek li, 
gü ler yüz lüy dü. Şim di ne re dey di aca ba? O da bi zim gi bi mut lu 
muy du? Böy le dü şü nür ken gö züm yan da ki kar yo la ya ta kıl dı. 
Bi ri eli ni çiz me si nin içi ne sok muş, öte ki elin de fır ça var. Çiz
me si ni bo yu yor. Pı rıl pı rıl par la yan bı çak la si yah bo ya yı alıp 
çiz me si nin üze ri ne sü rü yor. Hem de kar gi bi be yaz ya tak ör tü
sü nün üze rin de. Son ra o bı çak la biz ek mek ke sip yi ye ce ğiz. 
Ol maz bu di yo rum ken di ken di me. 

“Sen ne ya pı yor sun ora da ya hu?”

“Ne ya pı yo rum gör mü yor mu sun. Çiz me mi bo yu yo
rum.”

“Ya tak üze rin de çiz me bo ya nır mı?”
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Öte ki ar ka daş lar ben den ya na ol ma sa lar dı, çiz me bo ya cı
lı ğı nı her hal de sür dü re cek ti. Su bay mı bu adam, di ye sor dum 
ken di ken di me. Ne re den ge lip içi mi ze ka rış tı. Her yer de olay 
çı ka ran gör gü sü zün bi riy di. Or du da ma ki ne li tü fek ça vu şu 
ol du ğu nu, Var na vin’de ken di si ni su bay ola rak ta nıt tı ğı nı son ra
dan öğ ren dim. Her git ti ği miz yer de bir ge çim siz li ği ne ta nık 
olu yor duk ada mın. Her kö şe sin de dü zen ve te miz li ğin ege men 
ol du ğu has ta ne ko ğu şun da, ot şil te ler den kur tul ma nın ra ha tı nı 
du ya mı yor, her an olum suz bir olay la kar şı laş ma nın kuş ku su nu 
ya şı yor dum.

MOSKOVA

“Le on ti yevsky pi re ulug vo sem”. Ce bi miz de ki kâ ğıt ta 
bu söz cük ler ya zı lı. Mos ko va bü yük bir kent. Kay bol du ğu muz 
za man, po li se ya da ara ba cı ya bu kâ ğı dı gös te re rek, kal dı ğı mız 
has ta ne yi bu la ca ğız. 

Bir sel gi bi cad de le rin de in san yı ğın la rı nın ak tı ğı Mos ko
va’da kay bol mak iş ten bi le de ğil. Üs tüm de es ki bir ce ket, aya
ğım da han tal çiz me ve üs te lik ta banına çiviy le tut tur duğum 
kösele par çasının her adım atış ta çıkıp fır lamaması için, sol 
ayağımı yer de sürüyerek, is ter is temez Pol Cad desinin 
kalabalığına ka rış tım. Sürük leniyor gibiy dim. Cad denin or tasın
da bir yığın in san dur muş tu. Ya da ağır ağır iler liyor du. Omuz 
baş ların dan ne yap tık larını an lamak is tedim. Biri om zuma vur
du. “Haç çıkar sana”. Yaş lı bir kadın, giy sisiy le tabutun için de 
yatıyor du. Pa paz elin deki Haçı kadının üzerin de gez direrek dua 
okuyor du. Şap kamı çı kar dım ve kalabalık tan uzak laş tım. 

Gör kem li cad de boyun ca bir sel gibi akan kalabalık, bir
den du ruyor, büyük bir kapıya dönerek üç kez Haç çıkarıyor, 
yoluna devam edi yor du. Bu Mos kova’nın büyük kiliselerin den 
biriy di. Ben de kalabalık la bir lik te durarak Haç çıkar mak 
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zorun da kalı yor dum. Biri koluma vuruyor “Haç çıkar” diyor du. 
Unut tum diye özür diliyor dum. Mos kova cad dele rin de bir çok 
kadın ve er keğin yalın ayak yürüdük lerini görüyor dum. Kadın 
ve genç kız lar el lerin deki el mayı ısırarak yiye yiye yürüyor lar
dı. Cad de boyun ca yük sek ve uzun duvar lar il gimi çek ti. Krem
lin Sarayı ol duğunu söy lediler. İçerisini gezip, gör meyi ne çok 
is ter dim. Benim gibi es ki giy sileri için deki biri için bu olanak
sız dı. 

Bir park il gimi çek ti. Gidip sıralar dan birine otur mayı 
düşün düm. Park ta il gimi çeken bir anıt ile kar şılaş tım. Anıtın 
bir cep hesin de, Türk lerin Bul gar ve  Sırp ları acımasız ca öl dür
dük lerini gös teren bir kabart ma var dı. Öteki cep hesin de Rus 
or dusunun bu maz lum in san ların yar dı mına nasıl koş tuğu gös
teriliyor du. Üçün cü cep hede Rus sün güsünün kırıl dığı ve yaş lı 
göz ler le göğe bakan Rus as ker lerinin yar dımına gök ten melek
lerin in diği, dör dün cü cep hede Rus or dusunun acımasız Türk
leri önüne katarak Hırıs tiyan ül kelerin den nasıl kov duğu 
an latılı yor du. Anıtın çev resin de küçük çocuk lara olayı an latan 
ana babalar ek sik değil di. Türk düş man lığı, çok es ki dönem ler
den beri Rus ya’da uy gulanan bir politikay dı. 

Yusuf Ak çora’nın Mos kova’ya gel diğini duy duk, ziyare
tine git tik. Tür ki ye’de genç lere Türk lük ül küsünü aşılayan bu 
büyük düşünürü öteden beri tanıyor, ken disine say gı duyuyor
dum. O gün ken disine, 

“Beyefen di” dedik, “büyük düş manı yen dik, mah vet tik. 
Buna kar şın, burada Rus lar, bize Al man lar dan daha çok yakın
lık gös teriyor, ne den?”

Yüzün de acı bir gülüm seme belir di:
“Çocuk lar” dedi, “biz Rus ları yen miş, mah vet miş değiliz. 

Sek sen mil yon genç ve dinç bir Rus kit lesi ayak ta duruyor. Bu 
sa kın ca bi zim için her zaman mev cut. Buna göre çalış mamız 
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ge rek. Eğer Al man lar dan daha faz la bize yakın lık gös teriyor lar
sa, Al man or duları nın Mos kova’nın bur nunun dibin de 
bulunuşun dan dır. Pet rog dad ve Mos kova, Al man teh didi al tın
dadır. Bizim or dumuz ise, bun lar dan kilomet reler ce uzak ta. 
Hay di şim di kal kıp çeşit li yer ler den buraya gelen öteki tut sak 
ar kadaş larımızı gar nizon ların da ziyarete gide lim.”

Kalk tık. O ön de biz ar kada Türk tut sak larının bulun duğu 
gar ni zon ları gez meye baş ladık. Tut sak Türk er lerini gör dük. 
Yakın da Tür kiye’ye dönebilecek lerin den söz et tik, gönül lerini 
al dık. Si yah sakal lı, kırk beş yaş ların da ol duğu an laşılan bir 
Anadolu köy lüsüne sor du Yusuf Ak çora:

“Dayı, sen Rus ya’nın han gi ken tin de bulun dun?”
“Gorod şeh ri begim.” 
“Dayı gorod zaten şehir demek tir Rus çada. Kal dığın ken

tin adını bil miyor musun?”
“Ne bileyim begim, Gorod diyor lar dı iş te.”
“Kaç yıl dır tut sak sın.”
“Üç yıl dır.”
Yusuf Ak çora gülüm sedi. Bu saf Anadolu köy lüsü üç yıl 

tut sak kal dığı ken tin adını öğ ren meyi merak et memiş ti. 
Bir sabah has tanede, çay dan son ra hem şire koğuş tan 

içeri gir di ve biz lere hekim tarafın dan muayene edileceğimizi 
söy ledi. Sağ lam çı kan larımız ül keye dönüş iz ni alacak mış. 
Kara kara düşün meye baş la dık. Acaba sağ lam, sağ lık lı mıy dık? 
Sağ lık denetimini bir Rus hekim yapacak mış. Has tanede, bir 
sağ lık görev lisine yakın dık. Acaba sağ lık lı çıkar mıyız diye sor
duk. Bir gün son ra da iki Rus hekimi bizi muayene et ti:

“Yolunuz açık ol sun. Ül kenize dönebilir siniz’ dedi. “Tür
kiye’ den bize Türk tütünü gön derin olur mu?”
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Sevin dik. 
“Gön deririz” dedik.
Ar tık Mos kova’da son gün lerimizi yaşıyoruk. Son bir 

kez daha Mos ko va’da dolaş mak is tedik. Büyük ana cad desin de 
yürümeye baş ladık. Bir çok büyük hey kel gör dük. Özel lik le Rus 
ozanı Puş kin’in çok yük sek bir kaideye kon muş hey keline, 
il giy le ve coş kuy la bak tık. Bir hey kel daha gör dük. Ner de 
ol duğunu bile mem, şim di o hey kelin. Han gi konuyu an lat tığını 
da. Ön de bir Rus Çarı ve ar kasın da sal dırıya kalk mış al tı Rus 
as keri var dı. Ama Çarın başı koparıl mış tı. Dev rim de, hey kel
deki Çarın ba şını kopar mış lar. Çok gez mek, Mos kova’nın her 
yanını gör mek is tiyoruz. Ana cad dede pek çok otomobil gelip 
geçiyor. İl gimi çeken olay, otomobil lerin, motor sik letl lerin 
tümünün yolun sa ğın dan git meleriy di. Cad denin bir yanın dan 
öteki yana geç mek is teyen ler, ge çit yerine kadar yürümek 
zorun day dılar. Geçit den kar şı tarafa geçen ler  için, polis araç
ların gidiş gelişini dur duru yor du. 

Mos kova’dan anı olarak, sadece çok güzel örül müş bavul 
biçi min de bir sepet al dım. Krem lin Sarayı yakının da bir sokak 
satı cısın dan beş Rub le’ye satın al dım bu sepeti. Tür kiye’ye 
götüre ceğim. Büyükel çiliğe veda et mek için git tik. Odada bir 
görev li bize il ginç bir olayı an lat tı. İki gün ön ce Sov yet Büyük 
Mec li sin de, Lenin nutuk söy ler ken, din leyici ler den biri locadaki 
sa vaş çı ulus ların büyükel çilerini gös tererek “Bu eş şekoğ lu 
eşek le rin burada işi ne” diye bağır mış. “Bun ları gör mek 
is temiyoruz”. Bir kıta as ker çağ rılarak, bağıran lar tutuk lan mış. 
Her vakit bir kar şıdev rim pat lak verebilir diyor du görev li. Cad
de üzerin de bir çok binanın top ve makineli tüfek ateşine tutul
muş ol duğunu, duvar lar da ve kapılar daki iz ler den görüyor duk. 
Bu kent ten bir an ön ce ay rıl mamız çok iyi olacak tı. Al man ya’ya 
kadar olan 350 Rub le yol paralarımızı Bin başı Hak kı Bey den 
al dık. Bel gelerimizi de ver diler. 
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Sabah çayını iç tik ten son ra el çilik ten gelen bir görev linin 
eş li ğin de tren is tas yonuna git tik. Saat 10.00 dolayın da tren deki 
yer lerimizi al dık. Ya rım saat son ra da tren hareket et ti. Ar tık 
öz gür lüğe doğ ru yol alıyor duk. Tren bir is tas yon da dur du, sa at
ler ce bek ledi. Ak şama doğ ru yeniden hareket et ti. Gene bir 
is tas yon da dur du ve gece yarısına kadar bek ledi. Düdük çalıyor, 
bir ileri gidiyor, duruyor yeniden geri gidiyor ve yeniden koyu 
bir ses siz lik..Saat ler geçiyor, gecenin karan lığı üzerimize 
çöküyor du.Geçen bir görev liye sor duk:

“Tavariş hareket ne vakit? Neden bek liyoruz.”
“Tavariş, nereye gidecek siniz?”
“Al man ya’ya.”
“Ama siz Sibir ya hat tı üzerin desiniz. Ön de baş ka katar lar 

var. Size sıra gel medi. Bel ki yarın öğ le vak ti hareket eder
siniz.”

Kocaman vagonun için de biz den baş ka kim seler yok tu. 
Bir bi rimize bak tık, gece yarısı bir sar sın tıy la uyan dık. Konuş
malar, bağır malar duy duk. Düdük ses leri... Trenin bir ileri bir 
geri ha reketi.. Yeniden de rin bir ses siz lik. Ne den li çok makas 
değiş tir dik. Şim di Mos kova’nın bir baş ka nok tasın dayız. İkin ci 
gün ol du. Ak şamüzerine doğ ru tren hareket et ti. Acaba gene 
dura cak, geri geri gidecek mi? Bir den tar laların, ekili arazilerin 
ara sın dan geç meye baş ladık. Mos kova ar tık geriler de kal mış tı. 
Gi diyor duk, öz gür lüğe doğ ru gidiyor duk. Vagonun içi yol cular
la dol muş tu. Yol boyun ca kiliseler görüyor duk. Bütün kilise
lerin kulele rin de Haç, al tın da ay var dı. Bu bir an latım biçimi 
miy di? Haç, her za man ayın üzerin dedir, an lamına mı geliyor
du? Zaten Rus ya’nın her köşesin de Türk leri aşağılayan pek çok 
hey kel lere rast lamış tık. Tür ki ye’de azın lık ların bizi küçüm
seyen, hor gören, aşağılayan ey lem leri siyasete dokunur düşün
cesiy le kar şılık sız bırakılıyor du. Türk genç leri Yemen’de, 
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Ar navut luk’ta savaşarak ölür ken, tar lası, bağı, bah çesi ve evi 
Er meniler tarafın dan yok bahasına satın alınıyor, on ların çek
me celeri sarı liralar la ve san dık ları tapu senet leriy le doluyor, 
fır sat bul duk ça da diş lerini gös ter mek ten geri kal mıyor lar dı. 

Rus ya’nın Minsk de ni len bü yük kent le rin den bi ri ni yağ
mur lu bir gün de geç tik ve Al manRus sı nı rın da Or şav ka sa ba
sı na gel dik. Bu ka sa ba nın bir ya nı Rus lar, öte ya nı Al man lar 
ta ra fın dan iş gal edil miş ti. Nö bet çi ler kar şı kar şı ya... Ki mi Türk 
tut sa ğı, Al man nö bet çi si ni gö rür gör mez, dört yıl lık tut sak lık tan 
kur tul ma nın se vin ciy le, Al man nö bet çi si ne doğ ru koş muş ve 
Rus as ker le ri ta ra fın dan ya ka la na rak tek rar tut sak lar gar ni zo nu
na gön de ril miş ler di. 

Bu ka sa ba da 24 sa at sü ren bir de ne tim den ge çi ril di bü tün 
yol cu lar. Ba zı la rı tren den in di ril di. Ya vaş ya vaş Al man sı nı rın
dan içe ri gir dik. Ka tar da ki bü tün yol cu lar Al man ulu sal mar şı nı 
söy le me ye baş la dı. Pek çok la rı da, tre nin tek rar ge ri git me si 
kor ku suy la, ye re at la dı ve ya ka lan dı lar. Bu ra sı öy le bir yer di ki, 
tut sak lık tan öz gür lü ğe, öz gür lük ten tut sak lı ğa bir an da ge çi le
bi li yor du. Biz Türk su bay la rı, de net le me nin so nu nu kı mıl da ma
dan bek le dik. Giy si le ri mi zin en ol ma dık yer le ri ni, eş ya la rı mı zı 
ara dı lar. Ge ce ol du. Sı nı rın öte ki ya ka sı na geç mek is te yen bir
kaç ki şi yi ya ka la dı lar. Bü tün bir ge ce yi va go nun için de kor ku 
ve kuş kuy la ge çir dik. Gö zü mü ze uy ku gir me di. Sa bah ol du. 
Her ta raf ay dın lan dı, öğ le ye doğ ru kam pa na çal dı. Tren ya vaş 
ya vaş ha re ket et ti. Al man top ra ğı na gir dik.*

VAROVA
Güzel or man lar dan, dere kıyıların dan ve çev resi is tih
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kâm lar la kuşatıl mış, bel ki bin ler ce in sanın öl düğü arazilerin 
arasın dan tren iler liyor du. Var şova yakının dan geçen Vis tula 
Ir mağı üze rin deki köp rüden geç meye baş ladık. Bu demir köp rü 
savaş ta tah rip edil diği için, kalın ah şap direk ler le onarıl mış tı. 
Var şova is tas yonun da in dik. Geniş kal dırım lı sokak ların dan 
geçerek tram vay durağına gel dik. Tram vay bizi Lazinsky Par
kın önüne kadar götürüp bırak tı. 

Bu gör kem li ve güzel par kın için deki köşk ler den birinin 
kusur suz döşeli odalarına yer leş tik. Her tut sak Türk subayına 
bir oda... Bizim le bir lik te trene bin miş olan dört de Bul gar 
subay var dı. On lar da bu köş ke yer leş ti. Par kın çev resin den 
geçerek köş ke gelin ceye kadar pek çok in san yer lere kadar 
eğilerek bize selam ver di. El lerin deki kart ları bize sunu yor lar dı. 
Son ra öğ ren dik. Bun lar ken tin ter zileriy miş, giy silerimizi ken
dilerine  dik tir memizi is tiyor lar mış. Biz den ön ce burada kalan 
subay lar dan al dık ları tav siye mek tup larını da gös teriyor lar dı. 
Oy sa biz Var şo va’da giy si dik tir mek niyetin de değil dik. Ken
dilerini ki bar ca red det tik çe, on lar direniyor, kimileri odamıza 
kadar geli yor du.

Var şova’ya gel diğimizin ikin ci günü bizi temiz len memiz 
için hamama gön der diler. Hamamı yöneten Al man teğ men den 
önü müzü ört mek için peş temal is tedik, ver medi. Son ra don ile 
ha mama gir memize razı ol dular, güzel ce yıkan dık. Al man kış
lası civarın da bir binaya götür düler bizi. Orada hepimize giy si 
ve de çamaşır ver diler. Bir odada pen cere kenarına otur muş 
av luyu sey rediyor duk. Bir Al man eri çok şiş man ve güç lük le 
yürüyen bir domuzu sürük leyerek getir di, on adım ilerimiz de 
kış lanın demir par mak lı pen ceresine bağ ladı git ti. Domuz pen
cereye dokunan başını kımıl datamıyor du. Adam tek rar gel di. 
Elin de siv ri uç lu bir şiş ve bir de bal yoz var dı. Bal yozu kal dır dı, 
hay vanın başına bütün gücüy le vur du. Hay van bu dar benin 
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et ki siy le sen deledi, duvara da yan dı. Er bunun la yetin medi, bir 
bal yoz daha vur du. Bu kez yere seril di hay van. Uzun siv ri uç lu 
şişi iki ön kolu arasına sok tu hay vanın. Ve geri çek ti, kan 
ak maya baş ladı. Kocaman leğen beş dakikada kan la dol du. Biz 
de ça maşır larımızı al mış tık. Bir depoya git tik. Orada kaput, 
ceket ve çiz me ver diler. Biz den ne bel ge is tediler, ne kapı kapı 
dolaş tık. Sa dece def tere im za at tık, o kadar. Giy sileri alıp da 
sokağa çı kın ca gene, ter ziler çev remizi sar dı. Al dığımız giy
silerin hiç biri vücudumuza uy muyor du, ama bu kadar çok ter
ziden han gisini ter cih edeceğimizi de bil miyor duk. Var şova’ya 
tut sak olarak gelen Türk subay larının gön de ril mesiy le görev li 
Atıf adın daki bir üs teğ mene sor duk. Bun lar dan han gisine giy
silerimizi dü zelt tirelim diye. Onun öner diği ter ziye ve çiz me
ciye git tik. İki gün son ra da 300 Mark kar şılığı Türk subay 
giy sileri için de so kağa çık ma olanağına kavuş tuk. 

Gün düz Var şova’nın güzel cad delerini geziyor, gece de 
sine maya gidi yor duk. Baş ka Türk tut sak larıy la da tanış tık. 
Bun lar dan biri hekim idi, bana yakın da Tür kiye’ye döneceğini 
söy leye rek

“Arif” dedi, “Burada sen epey uzun kalacak sın. Bir kadın 
ar ka daşım var. Ben Tür kiye’ye döner ken, ken disini bir Türk 
ar kada şım la tanış tır mamı is tiyor. Ben de seni uy gun gör düm. 
Seni bu kadın ile tanış tıracağım, is ter misin?”

“Dok tor bey” dedim, “Var şovalı kadın lar la tanış tıracağın 
kişinin cebi şiş kin ol malı. Ben se züğürt bir adamım. On ların 
dilini de bil miyorum.”

“Bunu düşün me seni mas rafa sok maz. Biraz son ra 
buradan ge çe cek.”

Anacad de ile par kın arasın da kalan geniş kal dırıma yer
leş tiril miş sıra lar dan birin de oturuyor duk. Bir ara dok tor kolu
mu dürt tü, “İş te geçiyor” dedi. Bak tım. Uzun boy lu, otuz yaşın
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da zarif bir kadın dı. Bir kaç adım kala dok tor ile kadın selam laş
tı lar. Kadın hafif çe gülerek başını eğ di. Dok tor sol yanın da 
otu ran beni gös ter di. Kadın kaşını kal dır dı ve beni beğen
mediğini belirt ti. Var şovalı kadın tarafın dan red dedil mek ten 
duy duğum üzün tü, kur tul muş ol mak tan duy duğum sevinç için
de eriyip kay bol du. Bulun duğumuz köşk ten tram vay cad desine 
kadar uzanan yol, güzel ağaç lar arasın da göl ler kenarın dan ve 
çok gü zel köşk lerin önün den geçiyor du. Köş ke yak laşık iki yüz 
adım uzak lık ta, bir bina çev resin de kalabalık görünüyor ve bir 
piyano sesi geliyor du. Hemen her gün bu kalabalığı görüyor, 
piyano sesini işitiyor dum. Dok tor Tür ki ye’ye dön dü. Par ka 
gidip ay nı sıraya oturuyor, gelip geçeni sey rediyor dum. Dok
torun sözünü et tiği kadın da geliyor du. Beni gör dü. Başıy la 
selam ladı, sıraya yanıma otur du. Hemen konuş maya baş ladı. 

“Dok tor sizin zarif bir subay ol duğunuzu an lat tı bana” 
dedi.

“Dok torun beni öv mesine sevin dim.” 
“İs ter seniz bir lik te gezebiliriz” dedi. 
“Ben Tür kiye”de nişan lıyım. İç ten lik li bir duy guy la ona 

bağ lı yım.”
“Movodets” (öv güye değer) dedi zarif bir hareket le 

başını eğ di ve yanım dan uzak laş tı. 
Ar kasın dan bak tım. Soy lu bir yürüyüşü var dı
Var şovalıların Al man lar dan tik sin dik lerini an lamak ta 

geçik medim. Hiç biri, bil se bile Al man ca konuş muyor, yanıt 
bile ver miyor du. Bir ak şam ken tin güzel sinemaların dan birine 
git tik. Yir mi kişiden oluşan or kest ra çok güzel par çalar çalı yor
du. Per de açıl dı. Al man uçak larının bir ken ti bom baladığı bir 
görün tüyü iz liyor duk. Büyük bir gürül tü duy duk. Seyir ciler 
ayağa kalk mış bağırıyor, fil mi sey ret mek is temedik lerini söy
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lüyorlar dı. Sinemanın sahibi gel di. Konuş tu. Sinema salo nunu 
dol duran in san lara söz ver di ve fil min gös terisi dur du rul du. 

Ha va gü neş li... Park ta  otu ru yo rum şim di. Uzat kan ge len 
pi ya no nun se si ni din li yo rum. Ye rim den kalk tım ve 200 adım 
iler de ki bü yük bi na ya doğ ru yak laş tım. Çar ikin ci Ni ko la ve eşi 
Ça ri çe, ar ka sın da soy lu lar, gör kem li giy si le ri için de in ce lik li 
de vi nim le ri ve aza met li ta vır la rıy la, ka me ra nın önün de du ru
yor du. Sa kal lı, kı sa boy lu re ji sör Ça ra kı zı yor du. Ol ma dı, bir 
da ha ge çe cek si niz. Ça ri çe nin yer de sü rü nen tül ete ği ni, iki 
gü zel dam dö nör ta şı yor du. Kı sa boy lu sa kal lı ve çir kin bir 
adam iş te bu gör kem li Çar ve Ça ri çe yi azar lı yor, kı zı yor, 
ka me ra nın önünden bir kaç kez geç melerine neden oluyor du. 
Bir saat on ları sey ret tim. 

Bi ça re Çar Ni ko la Bol şe vik kur şun la rı kar şı sın da ai le siy
le bir lik te can ve rir ken, bir da ki ka ol sun bu gün le ri dü şün müş 
mü dür? Şim di sa kal lı, kı sa boy lu re ji sö rün ken di si ni azar la dı
ğı nı, bir kuk la gi bi otu rup kalk tı ğı nı gör se ne der di aca ba? Ger
çek ya şa mın da da gü zel bir ka dı nın, Ça ri çe nin kuk la sı de ğil 
miy di aca ba? Bun la rı dü şü ne rek uzak laş tım, ya kın da ki bü fe ye 
çay iç mek, pas ta ye mek için git tim. Gör kem li Rus Ça rı ve eşi 
de çay iç me ye gel di ler. Fil min çe ki mi ne ara ve ril miş ti. Ben de 
ya şa mım da ilk kez gör kem li Rus Ça rı ve Ça ri çe nin kar şı sın da 
ça yı mı içi yor, pas ta dan yi yor dum. 

Var şova’da tut sak Türk subay ları yir mi gün bek letil dik
ten son ra Tür ki ye’ye gön deriliyor du. Biz dört subay al tı gün 
daha kala cak tık. Bütün bel gelerimiz hazır dı. Hareketimizi bek
liyor duk. 

TÜRKİYE’YEDO⁄RU
Dört yüz Türk tut sağı ile bir lik te trenin vagon larına yer

leşerek Buda peş te’ye doğ ru yola çık tık. Dört yüz kişinin 
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komutanı ben dim. Çoğun luğu er ler den oluşan bu kafileye söz 
geçir menin güç lüğünü, ilk günü an ladım. Tren is tas yon da durur 
dur maz, er ler vagon lar dan at lıyor, da ğılıyor lar dı. Kimi treni 
kaçırabi lir di. Bu da Tür kiye’ye dönüş te sorun olur du. O neden
le üç su bay yar dım cısına kesin emir ver dim. Tren du run ca hiç
bir er is tas yon dan uzak laş mayacak. 

“Er lerin ad ları çizel gede yazılıdır” dedim. “Her kim treni 
kaçı rır sa ken disini Har biye Nezaretine bil direceğim. Er lere 
bunu söy leyiniz.”

“Benim bu konuda oyum olum lu değil dir. Har biye 
Nezaretine şikâ yet edil mesine de kar şıyım.”

“Ben sizin oyunuzun ne ol duğunu sor madım” dedim. 
“Ken di nizi Rus ya’da tut sak kam pın da mı sanıyor sunuz.? İki 
gün son ra or du muza katılacağız. Her subay em rime uy mak 
zorun dadır. Kafilenin komutanı ol duğumu unut mayın.”

Budapeş te’ye kadar sayımız da azal ma ol madan gel dik. 
Yol bo yun ca Türk tut sak larını Al man lar yedirip içiriyor lar dı. 
Buda peş te’de de öy le ol du. Ön ce Al man tut sak ları ten cerelerini 
götü rüyor ve saat ler ce bek le dik ten son ra sıra bize geliyor du. 
Tür kiye’dey se ön ce yaban cılara ik ram edilir, en kusur suz 
ya tak lar on lara verilir, Türk er ve subay ları sona kalır dı. Türk 
ko nuk sever liği olarak kabul edilir bu. Oy sa Al man ya’da ön ce 
Al man lar gözetiliyor, üs tün tutuluyor. Yaban cılara ül kemiz de 
gös terilen bu ay rıcalık lar, acaba on ların yürek lerin de in san lık 
duy guları uyan dırıyor mu?

Budapeş te’de tut sak iken biz lere kan kar deşi ol duğumuzu 
söy leyen Macar lar dan hiç de yakın lık gör medik. Üç gün 
Budapeş te is tas yonu nun bir köşesin de aç ve susuz kal dık. Dört 
yüz Türk tut sağıy la il gilenen bir tek kişiye rast lamadık. Nihayet 
üçün cü gün bizi anım sadılar, bir doyur ma mer kezine götürül
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dük. Er ler büyük bir yemek haneye gön de ril di biz de is tas yon 
civarın da bir lokan taya gir dik. Dört Türk ve dört Bul gar subayı 
bir masa ba şına otur duk. Lokan tanın bir köşesine  Al man, 
Avus tur yaMa car ve Bul gar bay rak ları yan yana duvara tes pit 
edil miş ti. Arala rın da Türk bay rağı yok tu. Buna gerek duyul
mamış tı. Zor la ken di bay rağımızı as tıracak değiliz ki. Gene de 
masa başın da bu durum Türk subay ları olarak biz leri üz müş tü. 
Bu üç müt tefik ulus ken dilerini savaşarak savunan  Türk 
or dusunun bay rağını as maya gerek gör memiş ler di. Hani Macar
lar ile kan kar deşiy dik? Yemek bit ti. El leri mizi yıkamak için, 
yan da kapı ar kasın daki lavaboya yanaş tık. Tük bay rağı mus
luğun üzerin de idi. El lerini yıkayan lar orada mus luğa asılı  
Türk bay rağına elini kuruluyor du. Dört subay ir kil dik. Bunun 
hesabını sor manın za manı gel miş ti. 

İs tas yon komutanı bir Macar teğ meniy di. Ar kadaş lar dan 
birini bu Ma car teğ meni çağır ması için gön der dim. Adam gel di. 
Ken disine bay rağı gös ter dim. Ve sor dum, 

“Teğ men efen di, üç müt te fik dev le tin bay ra ğı du va ra 
asıl mış. On la rı yok ol mak tan kur ta ran, Ga liç ya Sa va şın da 
onlara va tan la rı nı ko ru ma yı öğ re ten Türk ulu sun, Türk or du su
nun bay ra ğı nın ye ri bu ra sı mı?”

“Özür dilerim, bir yan lış lık ol muş. Bu yan lış lığı şim di 
düzelte ceğim.”

Lokan tanın sahibini çağır dı. Bir kaç kadın ile bir de kız 
gel di. Bay rağı oradan al dılar. Müt tefik bay rak larının or tasına 
as tılar. 

“Adınızı söy ler misiniz” dedim teğ mene.
“Adımı öğ ren menize gerek yok”dedi.”İs teğiniz yerine 

gel di” 
“Adınızı söy lemek ten kor kuyor musunuz?”
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“Hayır adımı söy lemem. Türk el çiliğine baş vurur ve beni 
mahvedebilir siniz.”

“Adınızı baş ka yer den öğ renebilirim.”

Yanım daki subay ar kadaş lar dan birini Macar teğ menin 
adını öğ ren mesi için İs tas yona gön der dim. Her sor duğun dan, 
Teğ me nin adını bil medik leri yanıtını al mış. Ar kadaşımız dön
dü. Adını öğ renememiş ti teğ menin. 

“Teğ men efen di” dedim. “Adınızı öğ ren meden buradan 
bir yere git meyeceğiz.”

Macar teğ men kar şımız da ufalıp küçül müş tü. Ağ lıyor du. 
Yal va rır gibi bir ses le mırıl dan dı. 

“Bir daha böy le bir yan lış lık ol mayacak” dedi. “Siz den 
özür diliyo rum. Beni bağış layınız.”

Tren hareket et mek üzerey di. Zaten onu şikâyet et meyi 
düşün müyor duk. Çev remiz de yemek lerini bitirerek hazır ol 
va ziyet te bek leyen dört yüz Türk as keri duruyor du. Bir man ga 
er çağır dım.

“Duvara asılı Tük bay rağı bir az ön ce, el yıkanacak yere 
kon muş tu. Biz buradan git tik ten son ra, bay rağımızı gene es ki 
yerine götürüp mus luğun üzerine asabilir ler. Elini yıkayan 
kurulasın diye. Onu bı rak mayacak, götüreceğiz.”

Bay rağı say gıy la al dık, trene öy le bin dik. Lokan tanın 
sahibi kadın ar kamız dan koşarak gel di. 

“Teğ men efen di” dedi, “bay rak benim lokan tamın malıdır. 
Onu geri veriniz ya da parasını ödeyiniz.” 

“Madam, bu bay rak Türk ulusun malıdır. Onu sahibine 
götürü yoruz. Bunu kim se ön leyemez. Dilediğiniz yere baş
vurunuz.”
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“Çok doğ ru söy lüyor sunuz teğ men efen di. Fakat ben dul 
bir kadı nım. Ben o bay rağı para vererek yap tır dım.”

Ken disine bir kaç Mark ödeyerek başımız dan sav dık. 
Tren hare ket et ti, ak şamüzeri güneş batar ken büyük bir is tas
yon da yeni den dur du. Bü tün Türk tut sak er leri vagon lar dan 
at layarak is tas yona dağıl dılar ve bir grup er de bir yana yığılıp 
kal dı. Me rak la yan larına yak laş tım. Or tala rına al dık ları bir 
Macar yüz ba şısını din liyor lar dı. Adam Rus parasıy la Kron 
değiş tiriyor du. Nasıl dedim, bir Rub leye kaç Kron ödüyor. “Bir 
Rub leye bir Kron” dediler.

“Ne yapıyor sun Yüz başı” diye sor dum. 
Beni görür gör mez ir kil di. Cebin den Türk subay ların dan 

al dığı bir çok mek tubu çıkarıp gös ter di. Türk leri çok sev diğini 
as ker lere yar dım et mek is tediğini söy ledi.

“Yüz başı” dedim, saf Türk er lerini acımasız ca al datıyor
sun.” 

Son ra bizim er lere dön düm:
“Bu adam sizi kan dırıyor. Göz göre göre 12 kuruş verip 

1 Kron alı yor sunuz. Oy sa 3 ya da 4 Kron al manız gerekir. Onun 
söy le dik le rine inan mayın. Her yer de cebiniz deki parayı değiş
tirebi lir siniz.”

Sözüm et kisini gös ter miş ti. Er ler para değiş tir mek ten vaz
geçe rek yüz başının yanın dan uzak laş tılar. Macar yüz başı ile baş 
başa kal dık. O hâlâ yap tığının Türk er lerinin çıkarına ol duğunu 
söy lüyor du. Öy ledir öy le dedim ve yanın dan ay rıl dım. 

DÜKIRIKLI⁄I
Budapeş te geriler de kal dı. Macar ovaların dan gece geç

tiğimiz için hiç bir şey göremedik. Bir öğ le  vak ti Bul garis tan’ın 
baş ken ti Sof ya’ya gir dik. Ne garip, Bul gar ların Slav soyun dan 
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ol duğunu işitir dik. Oy sa Slav soyunun iz lerini taşımıyor lar dı. 
Eğer baş ların da şap kaları ve as ker giy sileri ol masa, on ları 
gö ren ler Anadolu köyün den gel miş sanır dı. Zaten çoğu da 
Türk çe biliyor. Yanımıza Sof ya’dan trene binen ler gelip otur du. 
Bir yaş lı kadın, üç de Bul gar hem şire. Yaş lı kadına sor duk 
ne reye git tiğini. 

“Efen diler” dedi. “siz de Çarg rad’a mı gidiyor sunuz?”
“Hayır Madam, Çarg rad değil İs tan bul’a.”
“Efen diler biz de İs tan bul’a Çarg rad der ler.”
Başını eğ di sus tu. 

Göv dem de bir der man sız lık var dı. Başım ağ rıyor du. Ateş 
için deyim. Yere yuvar lanacak kadar güç süzüm. Tren hız la iler
liyor. Pen cereden soğuk bir rüz gâr giriyor içeriye. Ür periyorum. 
Yat mak is tiyorum. Fakat kom par tıman da sekiz kişiyiz. Nasıl 
yatabilirim? Selanik’te yaş lı kadın la hem şireler in di. Yatacak 
yer bulabil miş tim. O ken disine çok kız dığım her zaman sorun 
yaratan ar kadaş başucum da bek liyor, yar dım et meye çalışı yor
du. Bir aralık onun uyuk lamasın dan yarar lanarak dışarı çık tım, 
dar koridor da, başımı iki elimin arasına alarak diz çök tüm. 
Öy lesine ateş için de yanıyor dum ki, kur tul mak için ken dimi 
tren den aşağıya at mayı düşünüyor dum. Gücüm yok tu. Kımıl
dayamıyor dum. On yaşın day ken sıt maya yakalan dığımı 
anımsadım. Başucuma top lan mış lar dı. Kuran okuyor lar, bana 
da tekrar et tiriyor lar dı. Töv be ederek günah la rım dan arın mamı 
söy leyen hoca efen dinin sesini duyuyor dum. İki ka dının fısıl da
dık larını duyar gibi ol dum. “Kazanın al tın da ateşi yakıp hazır
la sın lar” diyor du birisi. Ötekisi mırıl danıyor du. “Melik gazi 
me zar lığı en iyisi” diyor du. Surat ları göz lerimin önün de 
uçuşuyor. “Al lah gü nah larını bağış lasın”. On yaşın da ne 
günahım olabi lir di? Bütün bun ları benim için söy lüyor lar dı. 
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Nasıl ol du bilemiyorum. O bit kin güç süz göv dem sar sıl dı, 
kımıl dadım. El ve ayağım daki tır nak ları kesiyor lar dı. 

“Bana okut tuğunuz duaların an lamını biliyor musunuz” 
diye ses len dim. Başucum daki kadın lar dan birisi, 

“Biliyoruz yav rum” dedi. 

“Öl meyeceğim” diye bağır dım. 

“İn şal lah” dedi ötekisi. “Niye ölecek miş sin!”

Öl meyeceğim diye tek rar ladım ken di ken dime. 
Öl meyeceğim. Trenin koridorun da bağır dığımı an ladım. Birinin 
başucum da bana bak tığını ve Rum şivesiy le yanıt ver diğini his
set tim. “Öle cek sin” diyor ve küf redi yor du adam. Kımıl dayıp 
ayağa kalk mak is tedim. Gücüm yok tu. Yanıt da veremedim. 
Koridor da uzak la şıp; kay bol du. Orada ne kadar kal dım bil
miyorum. Ken dimi içer de bul dum. Ar kadaş lar dan biri çıkıp 
beni içeri al mış ol ma lıy dı. Bul garis tan sınırın dan geç miş Tür
kiye’ye gir miş tik. Ar tık yur dumuz day dık. Gece sabaha kar şı 
Sir keci is tas yonuna gel dik. Sabahın hafif ay dın lığı yayıl mak 
üzerey di. Ben tren den in miş bir yana çök müş tüm. Yanım da bir 
ar kadaşım daha var dı. O da has talan mış tı. Onun da kımıl
dayacak gücü kal mamış tı. Öteki iki ar kadaş Sir keci otel lerin
den  birine yer leş miş ti. Nasıl ol du bilemiyorum, Sir keci is tas
yo nun da has taları gör meye gelen bir hekim, bizi gön der meye 
karar ver miş ki elime tutuş turulan bir kâğıt tan has taneye git
mem gerek tiğini an ladım. Güç lük le kı mıl dadım, ayağa kalk tım 
ve sen deleyerek yürü meye baş ladım. Köp rü üzerin de bit kin 
yürümeyi sür dürür ken bir den Var navinden daha ön ce kaçan 
ar kadaşı gör düm. 

“Arif nereden çık tın?” diye bağır dı. 

Ken dimi tutamadım. Ağ lamaya baş ladım. 
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“Kuledibi Has tanesine gidiyorum. Has tayım.” 
Ad resini ver di. En kısa sürede ken disini gör memi söy

ledi. Yük sekkal dırım’ı güç lük le çıkabil dim. Galata kulesine 
yak laş tım. Has taneye gel miş tim. İkin ci kat ta bir odaya yatır
dılar. 1918 Ağus tosunun 21’in ci günüy dü. Var navin’den kaçalı 
51 gün ol muş tu. 

On gün Kuledibi Has tanesin de kal dım. Arasıra hekim 
izin veri yor Har biye Nezaretine uğ rayıp Rus ya’da tut sak kal
dığımı is pat et meye çalışı yor dum. Sonun da Gedik paşa 25’in ci 
Kolor dudan maaşımın ve ek mek paramızın veril mesi kararı 
çık tı. 20 gün de yor gun luk iz ni ver diler. Öteki tut sak ar kadaş lar 
daha çok güç lük le kar şılaş mış tı. Yıl lar ca sava şıp tut sak kal dık
tan son ra gör dük leri aşağılayıcı iş lem ler ken dilerini çok üz müş
tü. 

“Kar deşim” diyor du biri, “Yeni tut sak lık tan kur tulup gel
dim. İz nim de bit mek üzere. Gün ler geçiyor. İş lem ler daha faz
la uzamasın is tiyorum.”

Masa başın daki memur yanıt veriyor du:
“Kır mızı göt lü bal mumu ile davet et medik. Gel mesey

diniz.” 
Bunu söy leyen teğ men ya da yüz başı rüt besin de yaz man 

su bay dı. Savaş mamış, öm rü masa başın da geç miş ti. Ve biz kır
mızı göt lü bal mumu ile davet edil miş tik ül kemize. 

Bit ti.
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BASINDAVETLUGAIRMA⁄I

Vet lu ga Ir ma ğı ad lı ya pıt, ül ke miz de ya yım lan ma dan 
ön ce,  Dr. Gary Le iser ta ra fın dan İn gi liz ce ye çev ril miş ve Flo
ri da Üni ver si te si ta ra fın dan ya yı mı na ka rar ve ril miş ti. An cak 
adı nın ‘Vet lu ga Anı la rı” an la mı na ge len VetlugaMemoir”ol
ma sı öne ril miş ti. İn ci liz ce ye çe vi ri si o ad la ya yım lan dı.  Üni
ver si te nin ya yım la dı ğı ta nıt ma bro şü rün de Vet lu ga Me mo ir şu 
söz ler le ta nı tıl mak tay dı: 

(Kitapta) anlatılan, I.DünyaSavaı sırasındaRusya’da
savatutsa¤ıolamak,Bolevikdevrimigerçeklemiolmasaydı
bile,me¤ernedenli ilginçimi..Esizbakıaçısıvealgılayı. 
Ge off rey L Le wis, Eme re tus Pro fes sor of Tur kish, Ox ford 
Uni. 

Do¤uCephesindekisavaaesizbakılarvebirköesin
deÇarlık İmparatorlu¤u’nunsongünleri..Phi lip H. Stod dard, 
Na to nal  İn tel li gen ce Co un cil, re ti red. 

I.DünyaSavaı’nınbalarında,dondurucubirkıtaKaf
kasya’nın do¤u cephesindeki savata, Rus birlikleri, sayıca
azalmıveerzaksızkalmıTürkbirli¤iningençbirsubayınıesir
alırlar.Buesizanlatı,MehmetArifÖlçen’inöyküsüdür.Mos
kova’nındo¤usundaVetlugaIrma¤ı’ndaVarnavinoadlıküçük
kenttesavatutsa¤ıolarakgeçenüçyıl..MehmetArifveöteki
tutsaklarayerelhalkilearkadalıkkurmalarıiçin,geniözgür
lüklerverilmi,duygularınıvegözlemleriniküçükbirnotdefte
rinekaydedenMehmetgözüaçıkbirgözlemcidir.ÜcrabirRus
kentinde,savaıngüçlüklerinianlatantanıtımları,ÇarlıkRus
ya’sınınsonyıllarındasıradaninsanlarınhayatdoluvecanlı
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resminiveBolevikDevrimiesnasındayaadıklarıkaosugös
termektedir. Vetluga Memoir, kiisel anılardan çok, I.Dünya
SavasıesnasındaOsmanlıOrdusununsiyasalvestratejikhata
larıyanısıra,Çarlıkİmparatorlu¤ununbirköesininsongün
lerini betimleyen tarihsel belgedir. Yazarın o¤lu, Ali Nejat,
savaöncesindekiyıllarda,Osmanlıİmparatorlu¤u’nunkarı
latı¤ısorunlarınözetiniveMehmet’in ironikyorumlaBole
vizm hakkındaki görülerini içeren notlar ile Sovyetler Birli
¤i’ninçöküünüsunmaktadır.

Bubiyografi,Do¤uCephesi’ndekibirTürksavatutsa
¤ınaaitherhangibirdildeyayımlanmıtekanlatıdırveMeh
metArif’inkızıükrantarafından1986yılındaİstanbulyakın
larında,eskibirailesandı¤ınındabulunmutur.Giriveepilo
gu yazan o¤lu Ali Nejat, yazıları Arap alfabesinden modern
Türkçe’yekaydederveLeiserdeonuİngilizce’yeçevirir.

Mi li tary His tory ile Midd le East Jo ur nal ya yım la rın da   
Vet lu ga Me mo ir’e ge niş yer ver miş ti.. Ör ne ğin, Mi li ta ri His tory 
(Ekim 1996) ki ta bı şu söz ler le de ğer len di ri yor:

Kafkascephesinde,manevrayetene¤iniyitirmivesilah
sız kalmı Türk Ordusu, bir dizi yenilgiye u¤rayarak bunun
sonucunda,ubat1916’daErzurumkenti,Ruslartarafındanele
geçirildi.TutsakalınanlararasındaMehmetArifÖlçenadında
birgençTürk te¤mendevardı.Üçyıllık tutsaklı¤ı süresince,
Ölçen,sadecesavatutsaklı¤ıyaamınıde¤il,ayrıcadevrimle
sürüklenenRusya’nınkargaasınıdanotetmitir. Yazdıkları
yaklaık70yılkayıptakalmı,takiaileüyelerionubuluncaya
vetercümeedilinceyekadar…VetlugaAnıları,BüyükSava’ın
çokazbilinenbölümüneilikinde¤erlibirbakıaçısısunanbir



ilk kaynak özelli¤ine sahiptir. Ölçen’in o¤lu Ali Nejat Ölçen
tarafındanyazılanmükemmelbirgiriveepilog,tarihçiGary
Leisertarafındanyapılançeviriileyapıttamamlanmaktadır.

Middle Eest Journal, (vol 50, Nr 2, 1996) dergisinde
Paul J.Magnarella Vetluga Memoir’i öyle de¤erlendirmiti:
Bu kitap, I.Dünya Savaı süresince bir Osmanlı subayının
Do¤uCephesi’ndekikoullarınıveRusya’daki30aysürentut
saklı¤ınıanlattı¤ıesizbirtarihibelgedir.

Tur kish Stu di es As so ci ati on Bul le ten’de Yü cel Ya nık
dağ, Vol.20, (1996)  Vet lu ga Anı la rı nı öte ki ler den da ha fark lı 
de ğer len dir mek te dir.  Öte ki ler gi bi o da,  Meh met Arif’in  ay nı 
za man da  eleş ti rel göz le, Os man lı Or du su nu an lat tı ğı na de ği ni
yor. Vet lu ga Anı la rı nın, o alan da ya yım la nan ilk ki tap ol ma dı
ğı nı da  be lirt mek te.   Ne var ki da ha ön ce ya yım la nan lar dan 
çok fark lı dır Meh met  Arif Öl çen’in anı la rı. Bu fark ta şu ra dan 
kay nak la nı yor. Do ğa sı ge re ği, hü ma nist yak la şım için de dir, 
iliş ki le ri ni so rum lu luk duy gu su nun sı nır la rı dı şı na çı kar maz; 
Ke rensky ile Bol şe vik dev rim le rin her iki si nin de sı cak gün le
ri ni ya şa mış tır ve göz lem le ri ni not et ti ği için, Rus hal kı ta ra fın
dan her iki dev ri min de özüm sen me di ği gü nün bi rin de sis te min  
çö ke ce ği  ger çe ği o yıl lar da onun ka le min de or ta ya çık mak ta
dır. Ki ta bın ser gi le di ği bir baş ka ger çek, dev let ler bir bi ri ne düş
man iken, halk la rın dost ola bil me le ri ve bu dost lu ğu nu sa va şa 
kar şı sü re bil me si. Bu dost lu ğun kay na ğın da da sa na tın, res min 
ve mü zi ğin yer al ma sı. Öte ki ki tap lar da bu nu bu la maz sı nız. 
Bu na kar şın ge ne de Bül ten’in son tüm ce si il gi çe ki ci. Şöy le:

VetlugaAnıları,I.DünyaSavaı’ndaOsmanlısavatut
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saklarınınperianyaamlarınayönelikeizvedürüstbirbakı
açısısunmaktadır.

Ül ke miz de Vet lu ga Ir ma ğı ki ta bı nın  il gi uyan dır dı ğı nı 
söy le mek ola nak lı de ğil. 6 Ka sım 1994 gün lü ya zı sın da Emin 
Çö la şan  Vet lu ga Ir ma ğı nı şöy le ta nıt mış tı:

TürksubayıMehmetArifBey,I.DünyaHarbi’nde1916
yılındaKafkasCephesi’ndeRuslara esir düer ve2.yıl Sibir
ya’daesirkalır.Yaadıklarınıyazar,1958yılındavefateder.

O¤luAliNejatÖlçen,babasınınanılarınıölümünden28
yılsonrabirsandıktabulur.Eskiyazıö¤renir,bunlarıka¤ıda
döker.VetlugaIrma¤ıböyleceortayaçıkar.Bunotlarıilkben
okudum.Mutlaka basılması gerekirdi. Gerekeni yaptık. Ümit
Yayımcılıkkitaphalinegetirdi.

Bugünvatanıvemilletibölmekisteyenhainlervar,vata
nıkorumakiçinçabaharcayanlarvar.VetlugaIrma¤ı,buvata
nınkimlerinomzundavehangiçilelerlekorundu¤unungerçek
öykülerinden biri. Bir Türk subayının içtenlikle yazdı¤ı, her
satırıdo¤ruolannotlardanoluan,insancılvenefeskesenbir
kitap.

27 Ni san 1995 gü nü Ye ni Yüz yıl ga ze te sin de Or han 
Du ru, kö şe ya zı sın da Vet lu ga Ir ma ğı’nden şu tüm ce ler le söz 
et miş ti:

Ali Nejat Ölçen, çok yerinde bir i yaptı. I.Dünya
Savaı’ndaKafkascephesindete¤menkenRuslaratutsakdüen,
üç yıl tutsaklıktan sonra yurda dönen ve 1958 yılında ölen
babasının tutsaklıkanılarınıkapsayandefterleriniçözümleyip
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bizlere sundu. Kitabın adı “Vetluga Irma¤ı”. Rusya’da
babasının tutsakolarakbulundu¤u kentin yakınındaakanbir
ırma¤ınadıbu.Böylesineiçtenlikleyazılmıvegerçekçianıları
bulmaksonderecegüç.Anılarınço¤ubirçeitsansüreu¤rar.
Buyapıttaise,böylebirdüzenlemeninizinigörmüyorveken
dinizi kaptırıyorsunuz. Sava ve tutsaklık denen insanlık
dramınıntümçizgileriniizleyebiliyorsunuzbukitapta.

***
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