"GEL~BOLU'DA RUSLAR"
AYDIN SÜER
"Gelibolu'da Ruslar" kitab~, 1923 y~l~ nda Berlin'de bas~lm~~t~r. 1920
Ekiminde, iç sava~~sonunda Bol~eviklere yenik dü~en ve K~r~ m'~~ terketmek zorunda kalan Çar ordusunun bir bölümünü olu~turan ~ . Kolordu'nun, Frans~zlarca yerle~tirildikleri Gelibolu'daki ya~amlar~ n~~ konu alan
bu kitap, burada bizzat ya~ayanlar taraf~ ndan haz~ rlanm~~t~r.
Kitapta, bir y~ll~k Gelibolu ya~am~~ tüm yönleriyle, ayr~nt~l~~ bir biçimde ele al~nm~~t~ r. Ruslar~ n Gelibolu'ya nas~ l ve kimlerce yerle~tirildi~i, ia~elerinin nas~ l temin edildi~i, nas~l bir ya~am düzeni kurduklar~~ bölümler
halinde anlat~lm~~t~ r. Türklerle olan kar~~l~kl~~ toplumsal ve dinsel ili~kilerin
yan~~ s~ ra, Rus ordusunun Kemalist güçlerle ili~kileri de Türk tarihi aç~s~ ndan ilgi çekicidir. Özellikle Ruslar~ n Rum, Ermeni, Frans~ z gibi, o dönemde Gelibolu'da say~ca fazla olan ve kentin ya~am~ nda etkin rol oynayan az~nl~klara bak~~~aç~larma ili~kin baz~~ izlenimler de edinilmektedir.
Bunlar~ n yan~~ s~ra, Rus kolordusunun yönetim, e~itim, spor, kültür,
din, sa~l~ k alan~nda yapt~klar~~ etkinlikler de ayr~ nt~l~~ bir biçimde ele al~ nm~~t~ r. Kitab~n son bölümünde ise Ruslar~n Gelibolu'dan nas~ l ve hangi
ko~ullar alt~nda ayr~ld~ klar~~ anlat~lmaktad~r.
Kitapta ayr~ca, haritalar, komutanl~klar aras~nda geçen önemli yaz~~malar~ n ve baz~~ bildirilerin metinleri ve foto~raflar yer almaktad~r.
Bu yaz~ da, kitap, ayr~ nt~l~~ ve yak~n tarihimizin bilinmeyen veya çok az
bilinen bir olay~ na ~~~k tutacak bir biçimde, yorum kat~lmadan, yazarlar~ n
görü~lerine ba~l~~ kal~narak özetlenmi~tir.
KIRIM - ~STANBUL - GELIBOLU
K~ r~ m, Çarl~ k ordusunun son savunma platformuydu ve ordu, burada, ulusal görevini yerine getirmek için, tüm gücüyle sava~~yordu. So~uk
Ekim günlerinin ayaz~ nda, Kuzey Tavriya'daki muharebelerde, çok üstün
olan K~z~l Ordu kuvvetlerine kar~~~koymak güçle~iyordu. Kendisinden on
kat güçlü kuvvetlerle ku~at~lm~~~olan Çar ordusu, dü~mana a~~r kay~ plar
verdirerek Prekop ve Siva~'a do~ru çekilmek zorundayd~. Sava~~ n kaderi
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art~ k belliydi ve K~r~m'~n bo~alt~ lmas~~ kaç~ n~lmaz bir hal alm~~t~. I. Kolordu birlikleri yava~~yava~, düzenli bir biçimde geri çekilirken, cephe gerisinde yakla~an k~~~için haz~ rl~ klar sürdürülmekteydi. Cephe gerisinde, hiç
kimse K~r~m'~n bo~alt~ lmas~n~~ dü~ünemiyordu. Bu nedenle, Rus ordusunun, 7 Haziran 192o'de General Vrangel'in giri~imleriyle K~ r~ m'~~ bo~altma
ve ülkeyi terketme karar~~ almas~~ büyük ~a~k~nl~ k yaratt~.
ii Kas~m ~ gzo'de yay~nlanan hükümet bildirisinde, özetle, Güney
Rusya Hükümeti'nin bo~altmay~~ kabul etti~i, ancak Rusya'dan ayr~lmak
isteyenlere herhangi bir yard~ m yapamayaca~~~bildiriliyor, hiçbir devletin
bo~alt~lanlar~~ kabul etmeye raz~~ olmad~~~~belirtilerek, sonu belirsiz bir maceraya at~l~ nmamas~~ isteniyordu.

to Kas~m'da cephede sava~~sona erdi ve ordu bo~altma için belirlenen yerde toplanmaya ba~lad~. 13 Kas~m gecesi ise tüm 1. Ordu birlikleri
Sivastopol'a do~ru düzenli bir biçimde, a~~ rl~ klanyla birlikte, uçsuz bucaks~z bir ~erit halinde yola koyuldu. 2. Ordu ise bu s~ rada Kerç'e çekiliyordu.
Ba~komutanl~k genel karargah~ n~n emirleriyle, tüm deniz ta~~ma araçlar~~ limanlara taksim edilmi~ti. Yiyecek, kömür ve ilaç gibi en gerekli malzemeler haz~rlanm~~t~. Alekseev ve Sergiev topçu birlikleri ve Don Ataman
birli~i Sivastopol'da, Konstantinov birli~i Feodosiya'da, Kornilov birli~i ise
Kerç'te gemiye binecekti.
13 Kas~m'da ~ . Ordu birliklerinin geli~iyle yükleme i~lemleri ba~lad~.
Limanda "Rion", Isveç bandrali "Modik" ve Frans~ z kruvazörü "Val'dek
Russo" haz~ r bulunuyordu. Burada General Vrangel'in yapt~~~~konu~madan sonra, ayn~~ gün, sonu bilinmeyen yolculuk ba~lad~.
Ba~ komutan Vrangel bu arada Yalta'ya giderek, "K~r~m", "Tseçareviç"
ve "Rus" adl~~ gemilere atl~~ birlik erlerinin bindirilmesine nezaret etti.
Tüm yükleme i~lemleri ~~5 Kas~m'da sona erdi.
Kerç'te ise yükleme i~lemleri, K~r~m'~n di~er kentlerinden daha geç
sonuçland~. "Meçta", "Poti", "Samara" adl~~ gemilere, yerel garnizon ve
ikinci ordunun atl~~ birlikleri yüklendi. Tüm gemiler t~kl~m t~kl~m doluydu.
K~r~m'dan ayr~lanlar~n ve ta~~ma araçlar~ n~n say~s~, genel karargah~n
verilerine göre, 126 ta~~ma arac~~ ve 135.000 ki~iden olu~uyordu. Bunun
7o.000'i asker, geri kalan~~ sivildi. Askerlerde tüfek ve makineli tüfek bulunuyordu. Uçaklar ve di~er z~rhl~~ araçlar ise kullan~ lmaz hale getirilerek
terkedilmi~ti.
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Yüzden fazla geminin Istanbul'a yar~~~, 15 Kas~m'la 22-23 Kas~m aras~nda sona erdi. "Saratov" ve "Herson" gemileri 21 Kas~m'da Gelibolu'ya
hareket etti~inde, gemilerin Istanbul'a geli~i sürüyordu. Istanbul'a vard~ktan sonra gemilere ekmek ve su yard~m~~ yap~lmas~n~~ isteyen flamalar as~hyordu. Amerikal~lar ve Frans~zlar derhal yiyecek yard~m~na ba~lad~lar.
Yerel polis Ruslar~ n gemilerden ç~ k~~~n~~ yasaklam~~t~. Istanbul'daki yurtta~lar~~ Siyasal Birlik Komitesi, müttefik ülkelere, gemidekilere yard~m edilmesi için mesajlar gönderiyordu.
Yiyecek yard~m~ndan sonra ikinci önemli sorun, gemideki subay ve
askerlerin hukuksal durumlanyd~~ve bu sorun uzun süre çözümlenemedi.
~stanbul gazeteleri, Ruslar~n Fransa, S~ rbistan ve Gelibolu'ya yerle~tirilmelerinden söz ediyordu. Gemideki silahlar ise General Kutepov'un emriyle
Frans~zlara teslim edilmeye ba~lanm~~t~. Bunlardan ba~ka, 6o.000.000
frank de~erinde yiyecek ve giyecek de Frans~zlara teslim edildi.
Birkaç gün sonra kolordu birliklerini ta~~yan ilk gemiler olan "Saratov" ve "Herson" gemileri Gelibolu'ya do~ru yola ç~ kt~. Kentin y~k~k bir
durumda oldu~u, çad~rlarda ya~amak zorunda kal~naca~~, suyun az oldu~u, kuzey-güney rüzgarlar~ n~n esti~i, k~sacas., kentin durumunun kötü oldu~u belirtilmekteydi. Gelibolu'nun k~r~ k dökük evleri gözüktü~ünde herkesin içini derin bir umutsuzluk kaplam~~t~. Burada ne kadar kal~ naca~~,
k~~~n burada geçirilip geçirilmeyece~i sorular~~ cevaps~z kal~yordu.
COGRAF~~GÖZLEM
Gelibolu'daki bitki örtüsü, Rusya'n~n güney bölgelerinin bitki
örtüsüne, özellikle K~r~m ve Karadeniz'in Kafkasya k~y~larm~n bitki
örtüsüne benzemekteydi. Toprak verimli olmas~na kar~~n, ancak % 25'i
ekiliydi. Tar~mda çok ilkel yöntemler kullan~l~yordu ve yerli halk modern
tar~m araçlar~na sahip olmad~~~~gibi, araçlara ilgi de göstermiyordu. Sebzecilik ve bahçecilik, uygun ko~ullara kar~~n geli~memi~ti ve bu az geli~mi~li~in nedeni de halk~n Avrupa kültüründen do~rudan do~ruya etkilenemeyi~inden kaynaklan~yordu.
Kentin nüfusu üzerine herhangi bir istatistik mevcut de~ildi, ancak,
yar~ mada nüfusu genellikle Türklerden ve Rumlardan olu~ uyordu ve her
iki grup da öbüründen daha çok nüfusa sahip oldu~unu öne sürmekteydi.
Son sava~larda kentin üçte ikisi y~k~lm~~t~~ve kentte son derece durgun
bir ticari ya~am hüküm sürüyordu. Kentin ticaretini genellikle Museviler
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ellerinde tutmaktayd~lar ve burada, Rusya'da bulunduklar~ndan çok daha
özgürdüler. Türkler daha ziyade bal~ kç~l~k ve zanaatle u~ras~yorlard~. Her
ulus kendi okuluna ve ibadet yerine sahipti.
TARIHSEL GÖZLEM
Gelibolu kenti 1854-55 y~ llar~nda, K~r~m sava~~~ s~ ras~ nda, Frans~zlar
taraf~ ndan üs olarak kullan~ lm~~, 1912 y~l~ nda meydana gelen büyük depremden sonra, Balkan sava~~~sonras~ nda, S~rplardan ve Bulgarla~~ dan kaçan
200.000 Müslüman, Gelibolu'da toplanm~~t~ r. 1914-18 y~ llar~ndaki sava~larda kentin büyük bölümü y~k~lm~~sa da, arta kalanlar bile, kentin
büyük bir ticari merkez olarak geli~mi~~ve varl~ kl~~ durumunu ortaya koymaktad~ r.
Kentin binlerce y~ll~ k tarihi göz önüne al~ nd~~~nda, bu tarihin, öncelikle Gelibolu yar~ madas~ n~n co~rafi konumu ile ko~ulland~~~~ortaya ç~ kmaktad~ r. Bölgenin ticari aç~ dan Rusya için de büyük önemi vard~r.
YERLE~IM
Kas~m'da "Herson" ve "Saratov" gemileri Gelibolu liman~na demir
att~~ ve ilk olarak General Kutepov karaya ç~ kt~. Frans~z komutan~~ Veyler'le
yap~lan görü~me sonucunda, Ruslar~n ancak üçte birinin kentte yerle~ebilmelerine olanak sa~lanabilece~i, geri kalanlar~ n ise kent d~~~nda bir da~~n
ete~ine kurulacak olan bir kampa yerle~tirilece~i ö~renildi. General Kutepov kamp için gösterilen yere gitti ve buran~ n durumu kendisini dü~~k~r~kl~~~ na u~ratt~.
22

Ertesi gün gemilerin bo~alt~lmas~~ i~lemine geçildi. Frans~zlar taraf~ ndan verilen büyük ve küçük çad~rlar yerle~im yerine götürüldü, araç
gereç yoklu~u ve yetersizli~i nedeniyle çad~rlar çok güç ko~ullar alt~ nda,
fakat çok düzenli bir biçimde kuruldu. Yatak say~s~, ranzalarda baz~~ durumlarda iki ki~inin yatmas~n~~ gerektirecek kadar yetersizdi. Ba~lang~çta
yüz ki~inin kalmas~~ gereken büyük çad~ rlarda daha sonra bu say~~ altm~~a
indi.
Çad~rlarda ayd~nlanma ve ~s~nma çok güç ko~ullar alt~ nda sa~lanabiliyordu. Sonralar~~ herkesin oturup sohbet edebilece~i bir çad~ r kuruldu ve
burada çay ve köfte ekmek satan bir büfe aç~ld~.
Kente yerle~enler de baz~~ sorunlarla kar~~la~~yordu. Ruslar~~ oldukça
iyi kar~~ layan Türkler, yine de bekârlara oda kiralamak istemiyorlard~. Ge-
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len gemilerin say~s~~ artt~ kça odalar~n kiras~~ da art~yor, mobilyas~z bo~~bir
oda için 15 lira isteniyordu. Yunan yönetimi de Rum yurtta~lar~ n~~ Ruslar~ n yerle~im sorununa yard~ ma ça~~r~yordu.
Evlerde ya~am son derece güç ko~ullar alt~ nda sürmekteydi. Her odaya en az 6- o ki~i yerle~ tiriliyordu. Yatak, masa, sandalye, hiçbir ~ey yoktu. Ayr~~ e~itime ve görü~e sahip ki~ilerin bu denli iç içe ya~amas~~ büyük
psikolojik sorunlar yarat~yor, arada ç~ kan anla~mazl~ klar düelloya kadar
var~yordu.
Askeri birlikler de de~i~ik yerlere yerle~tirildiler. Kornilov askeri okulu
yar~~ y~ k~ k bir cami-tekkeye, Sergiev Topçu Okulu ise kentin d~~~ nda, Senegal k~~lalar~n~n ah~ rlar~ na yerle~tirildi. Öbür askeri okullar da terkedilmi~~
y~k~k binalara s~~~nd~. Hastane ve revirler için nispeten daha uygun yerler
sa~land~. General Kutepov, Radyo-Telgraf Bölümü Teknik Alay Komuta
Birli~i için iki katl~~ bir ev ay~rd~.
Bir bölüm Rus ise, y~ k~ k binalar~n duvar diplerine, y~ k~nt~ lardan ald~ klar~~ ta~lardan odac~klar yapmaya ba~lad~lar. Malzeme alarak ellerine ne
geçerse kullan~yorlard~. Bu i~~k~sa sürede çok ki~i taraf~ ndan benimsendi
ve yayg~nla~t~.
Yerle~im sorunu tüm olanaklar kullan~larak çözümlenmeye çal~~~ld~.
K~sa bir süre sonra evlerden Rusça konu~malar ve ~ark~lar duyulmaya
ba~land~. Evlerin duvarlar~ na resimler, süsler ve anayurttan görüntüler bile
çizildi. Yaz~ n gelmesiyle de çok ki~i aç~ k havada yatmaya ba~lad~.
BESLENME
Son derece yetersiz beslenme olanaklar~na sahip Kolordunun beslenme i~ini ba~lang~çta Frans~zlar üstlendi ve günlük tayin, ki~i ba~~ na hesaplanarak da~~t~ lmaya ba~land~. Önceleri pek düzenli yürümeyen da~~t~m
i~i, Ruslarla Frans~zlar aras~nda s~ k s~ k sorun yarat~yordu. Özellikle ekmek, ya~~ve ~eker çok yetersizdi. Frans~zlar~n on ay içinde verdikleri beslenme yard~m~ n~n de~eri 17 milyon frank~~ buluyordu. Ekmek önceleri ~stanbul'dan getiriliyordu ve bu yüzden bayat ve kuruydu. ~~ Aral~k'tan itibaren Frans~zlar Rum f~ r~nlar~ndan yararlanmaya ba~lad~lar. Fakat bu da
gereksinmenin ancak 1/5'ini kar~~layabiliyordu. ~ubat ay~ ndan itibaren
Ruslar~n i~lettikleri f~r~nlar da çal~~maya ba~lad~. 350 ki~i bu i~te çal~~~yor
ve günde 15.000 kg. ekmek pi~iriliyordu.
Daha sonralar~~ beslenme düzeyinin yükseltilmesi amac~yla bal~kç~l~k
ve sebze yeti~tiricili~i çal~~malar~~ yap~ld~ysa da, Frans~zlar~n k~s~tlamalar~~
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yüzünden yaln~zca 1500 kg. bal~k tutulabildi ve bu da kolordunun beslenmesinde önemli bir rol oynamad~. Sebze yeti~tiricili~i de pek bir ~ey getirmedi.
Ordunun beslenme yetersizli~inden dolay~~ kans~zl~k, verem gibi hastal~klar artt~. Yard~ m örgütlennce çocuklar, hastalar ve sa~l~~~~yerinde olmayan ki~ iler için beslenme merkezleri kuruldu. Frans~ zlar ve Amerikan
K~z~l Haç~~ bu merkezlerde yiyecek yard~ m~nda bulunuyorlard~. Yard~ mdan yararlanacaklar doktorlarca belirlenmekteydi.
Haziran ay~~ sonunda Uluslararas~~ K~z~l Haç örgütü, Cenevre'de yapt~~~~toplant~da, çocuklar~ n, bebek bekleyenlerin ve çocuklar~n~~ sütle besleyen annelerin beslenmesini üzerine ald~, fakat yaln~zca kuru besin maddeleri gönderebildi.
Bu arada baz~~ Ruslar odun satarak, Rusya'dan getirdikleri e~yalar~~
pazarlayarak, ürün toplanmas~ nda çal~~arak ve ticaretle para kazanmaya
çal~~~yorlar& Bir bölümü de avc~l~ k yaparak besleniyordu.
Sonuç olarak, Frans~z yard~ m~, tüm yetersizli~ine ve arada ç~kan anla~mazl~klara kar~~ n, ordunun en önemli beslenme kayna~~n~~ olu~turuyordu. Bu yard~ m Rus ordusunu Gelibolu'da açl~ ktan ölmekten kurtarm~~t~r.
GIYIM
Kolordu, Gelibolu'ya yaln~zca aç de~il, eskimi~~üniformalar, delik pabuç ve çizmeler, yetersiz çama~~ rla ç~ km~~t~. Üstelik Ruslar açl~~~~yenmek
için ellerinde ne varsa sat~yorlard~. Kolordunun ihtiyac~n~~ kar~~layabilmek
için ki~i ba~~na bir tak~ m üniforma, bir çift pabuç ve iki kat çama~~r gerekiyordu. Gemilerin K~r~ m'dan hareketinde önemli miktarda giyecek malzemesi bulunmaktayd~ . Fakat bunlara Frans~ zlarca Istanbul'da el konmu~tu ve ancak ~ubat ay~~ ba~lar~nda bunlar~ n ilk partisi geri al~ nabildi.
Frans~ zlar Gelibolu'ya 7.800 adet battaniye getirterek da~~tt~lar. Martta ve Nisanda yeni parti iç çama~~n, bot, giyim e~yas~~ ve di~er gerekli e~yalar~n da~~t~ m~~ yap~ld~ . Tüm getirtilen malzeme, kolordu komutanl~~~nca,
e~it olarak da~~t~l~ yor, yaln~ zca askeri okullara baz~~ ayr~cal~klar tan~ n~yordu.
Bunlardan ba~ ka havlu, hastane giysileri, pijama vb. gibi yard~ m kurumlar~nca verilen ba~ka yard~mlar da yap~l~yordu. Battaniyelerin bir
bölümü pantolon yap~m~nda kullan~l~yordu. Ayakkab~lar ise bahar çamuru ve kentteki Arnavut kald~r~m~~ nedeniyle çok çabuk eskiyordu. Bu
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nedenle, k~sa süre içinde tamir atölyeleri de kuruldu. Birkaç diki~~makinesi sa~lanarak bir terzihane aç~ld~. Kentteki yap~ lan geçit törenlerinde tüm
ordunun ayn~~beyaz üniformalar içinde olmas~~sa~land~.
Askeri hastaneler ise karyola, çad~r ve öbür gerekli e~yalar~~ üç kaynaktan sa~lamaktayd~lan Frans~zlar, Amerikan K~z~l Haç~~ve Rumlar.
SA~LIK
Rusya'dan geli~te gemideki ola~and~~~~ ko~ullar ve susuzluk, hastal~klar~n h~zla yay~lmas~ na neden olmu~tu. Hastalarla sa~l~kl~lan ay~rmak yer
darl~~~~nedeniyle mümkün olmuyordu. Hastalar yerlerde, yataks~z ve birarada kalmak zorundayd~lar. Bula~~c~~hastal~~a yakalananlan birbirlerinden
ay~rmak ve salg~nlann yay~lmas~n~~önlemek sorun oluyordu. Gelibolu'daki
tam te~ekküllü tek sa~l~k kurumu 4. K~z~ l Haç hastanesiydi ve 14 Kas~ m'da hasta kabulüne ba~lad~. Frans~z ve Yunan hükümetlerinin yard~mlar~yla da 29 Kas~m r92o'de 7. K~z~l Haç öncü Birli~i ve Beyaz Haç hastanesi faaliyete geçti. ~ ki hafta sonra da Beyaz Haç hastanesi ve 1. Piyade
Birli~i hastanesi Ermeni okulunun tek katl~~ binas~nda çal~~malara ba~lad~,
fakat tüm bu hastaneler yeterli malzemeden yoksundu.
Daha sonra Yunan K~z~l Haç~~ 50 yatakl~k tam te~ ekküllü bir hastane
kurdu. Bir ay içinde tedavi edilen hasta say~s~~ 2.000'e ula~t~. Bula~~c~~ hastal~klar~ n önlenebilmesi için bir dizi önlem al~nd~. Çöpler yak~lmaya ba~land~, s~ tma ile mücadele için Büyük Dere k~y~lar~ndaki kam~~~ve çaill~klar
düzenlendi, banyo ve dezenfekte odalar~~ kuruldu.
Aral~kta Amerikan K~z~l Haç temsilcisi Davidson, Gelibolu'ya geldi ve
beraberinde getirdi~i hastane gereçleri, ilaç, g~da maddesi, çama~~r gibi
malzemeleri da~~tt~. Gelibolu'daki tüm ya~am boyunca en büyük yiyecek,
giyecek ve çama~~r yard~m~~ Amerikan K~z~l Haç~~ taraf~ndan gerçekle~tirilmi~tir.
Nisan 1921'de kolordudaki doktorlar~ n giri~imleriyle doktorlar organizasyon kurulu seçildi. General Kutepov ve Amerikan K~z~l Haç~~ ba~kan~~ Davidson ~eref üyeliklerine seçildi. Gelibolu'da ya~anan sürede bu
komite 15 toplant~~ yapm~~, organize sorunlar~n~n d~~~nda, bilimsel toplant~larda ro bilimsel bildiri okunmu~tur.
12
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TEKNIK KOL
Teknik kol Gelibolu'da pek çok çal~~ ma yapm~~, demiryolu, hastane
in~aatlar~~ d~~~ nda, f~r~ n ve iki geminin yana~abilecegi bir liman yap~m~n~~
gerçekle~tirmi~ tir. Eski Akropol'un y~k~ nt~lar~ nda, kolordu tiyatrosunun kurulmas~ na da yard~ mc~~ olmu~, mezarl~ k ve mezarl~ kta ta~tan bir an~t~ n yap~ m~na katk~ da bulunmu~tur.
Teknik alay Gelibolu'da uzun y~ llar süren su tesisat' yetersizli~i sorununa da çözüm getirmi~ tir. Elliden fazla kuyu aç~ lm~~, kentin tüm tesisat~~
elden geçirilerek, kolordunun su sorunu çözümlenmi~tir. Bu konularda
Rus mühendislerle yerel yöneticiler i~ birli~i yapm~~lard~ r.
Teknik alay bunlardan ba~ka kamp~ n, masa, sandalye gibi gereçlerinin yap~ m~ nda, sobalar~ n kurulmas~nda, jimnastik sahas~n~ n, yazl~ k tiyatronun yap~ m~nda önemli yard~ mlarda bulunmu~tur.
Araç gereç yap~m~~ için de, büyük bir atölye kurulmu~tur. Bu atölye,
öncelikle kendisi için gerekli olan aletleri yapt~ktan sonra, alay~ n gereksinimlerini de kar~~lamaya ba~lam~~t~r. Tamir ve bak~m~n yan~~ s~ ra, su k~lan, kokartlar, kap kacak, kazan gibi gereçlerin yap~m~na bu atölyede ba~lanm~~t~ r.
Foto~rafç~l~ k çal~~malar~~ da Gelibolu'da önemli bir yer tutmaktayd~.
Foto~raf makinesi yap~ m~ nda sand~ klar, konserve kutular~ , k~r~ k masalar~ n
ayaklar~ ndan yararlan~ lmakta, ~ . Kolordu'nun Gelibolu ya~am~ n~~ görüntüleyen foto~raflar dünyan~ n dört bir yan~na da~~t~lmaktayd~.
Kolordu birlikleriyle birlikte K~ r~m'dan 20 motorlu araç getirilmi~ti.
Bunla~~teknik alaydaki otomobil bölü ~ü komutas~ na verildi ve sa~l~ k kurumlar~ n~n, genel karargâh~ n ve birliklerin çal~~malar~ na yard~mc~~ oldular.
Daha sonra da bir araba tamir atölyesi kurulmas~na giri~ildi. ~ubatta
Frans~ zlar araçlar için baz~~ malzeme yard~ m~ nda bulundular. Tüm Rusya
Yerel Birli~i kurulu~ u benzin temininde yard ~mc~~ oluyordu. Yine de araçlar~ n tamir ve bak~ mlar~~ malzeme yetersizli~inden dolay~~ sorun yaratm~~ t~ r.
Frans~ zlara Istanbul'da teslim edilmeyen bir miktar tüfek ve di~er silahlar pasl~~ ve k~ r~ k dökük bir durumdayd~lar. Bunlar~ n kullan~ l~ r bir hale
getirilmesi için 1. Kolordu Topçu deposu ve burada kurulan atölyede çal~~ malara ba~land~ . Ba~lang~ çta hiçbir gerekli araç ve gerece sahip olmayan
atölye, yap~lan yard~ mlarla, önce kendisi için gerekli araçlar~~ imal ettikten
sonra, 25 Aral~ k I g2o'de tüfek ve makineli tüfeklerin tamir ve bak~ m~ na
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ba~lad~. iki hafta içinde 182 tüfek ,Te bir makineli tüfek kullan~l~r hale getirildi. Süngü yap~m~~çal~~malar~~ise pek ba~ar~l~~ olmad~. Daha sonra tüfek
ve di~er silahlar için yedek parça yap~m~na ba~land~. Bu atölyede çal~~an
ki~ilerin belirli zamanlarda özel sipari~ler yapmalar~na da izin veriliyordu.
KITA HIZMETININ DÜZENLENMESI
Rusya'dan Gelibolu'ya son derece yetersiz silah, üniforma ve gereçle
gelen kolordu, Kas~m, Aral~k ve Ocak aylar~nda askeri e~itime gerekli önemi verememi~, daha ziyade yerle~im ve beslenme sorunlar~yla u~ra~mak
zorunda kalm~~t~. 21 ~ubat 192 1 'de 1. Piyade Taburu'na, tüm birliklerin
askeri e~itim çal~~malar~na ba~lamas~~emredildi. 1921 Nisan~nda ise, kolordunun ya~am~n~n az çok düzene girmesiyle, birliklerin çal~~malar~~ da etkin
bir karakter kazanmaya ba~lad~. Piyade birliklerinin normal çal~~ma düzenine girmelerine kar~~n, at say~s~n~n çok az olu~u süvari birliklerinin, top
ve gerekli malzemenin yoklu~u ise, topçu birliklerin çok güç ko~ullar alt~nda çal~~malar~n~~ sürdürmelerine neden oluyordu. Mühendislik ve Motor
gibi özel birliklerin e~itiminde de gerekli araç ve cihazlar~n yoklu~u,
büyük sorun yarat~yordu.
Bunlardan ba~ka, Teknik alay bünyesinde olu~turul ~n telg~~arç~, radyo-telgrafç~, motorcu ve telefoncu kadrolar da e~itime tabi tutuluyorlar,
daha ziyade teorik çal~~malar yap~yorlard~.
Bu dönemde e~itlne tabi tutulanlar~n say~s~~ 3.000 civar~ndayd~.
Genç subaylar ise subay okullar~nda düzenlenen haz~rl~k kurslar~nda
e~itim görüyorlar, kurs bitiminde ise Genel Karargâh subaylar~ndan olu~an s~nav komisyonlar~~ taraf~ndan s~nava tabi tutuluyorlard~.
Ayr~ca, kolordu karargah~nda son y~llarda yabanc~~ literatürde yer alan
askeri kitaplar çevriliyor ve çal~~malarda bunlardan yararlan~l~yordu.
Baharla birlikte aç~k havada taktik çal~~malara, daha sonra ise tek ve
iki yönlü manevralara da ba~land~.
Bunlar~n yan~~ s~ra, gerek kampta, gerekse kentte yap~lan derslerde son
dünya sava~~na, askeri-bilimsel sorunlara ili~kin konular da yer almaktayd~. Dört ayl~k süre içinde, Avrupa'daki sava~larda gerçekle~tirilen operasyonlar~~ve ça~da~~taktikleri içeren ~~o5 ders okutuidu.
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KOLORDUNUN DÜZENE SOKULMASI
Rusya'dan Istanbul'a geldikten sonra kolordu tam bir ba~~bo~ luk içindeydi. Bu orduyu bir disiplin alt~na almak, Bol~evizme kar~~~ileride yap~lacak olan sava~lar için düzenli bir orduya dönü~türmek gerekiyordu. Kolorduda subay ba~~na ortalama 1,5 er dü~üyordu ve bunlar~n kar~~l~kl~~ sayg~~ ve güven içinde bilinçli bir birlik alt~na al~nmas~~ çok önemliydi. Bu
amaçla sert komuta biçiminden, kilisenin, sanat~n ve e~itimin bireysel etkisine kadar her yöntem kullan~ld~.
Öncelikle askerlerin k~l~k ve k~yafetlerinin düzenlenmesine gidildi. Askerler y~rt~k giysiler içinde, kokarts~z, dü~mesiz geziniyorlar, askerden çok
mülteciye benziyorlard~. Kentte avare dola~~yor, hazine e~yalar~n~~ el alt~ndan sat~yorlard~ . Bunlara bir son vermek amac~yla, General Kutepov, orduda gerçek bir disiplinin sa~lanmas~n~~ istedi~ini, aksine davrananlan
mahkemeye verece~ini bildiren bir genelge yay~nlad~.
K~sa sürede orduda disiplin sa~land~ . Ortak yoksunluklar, ortak çal~~ma ve ya~am, askerler ve subaylarla, subaylar~ n kendi aralar~ndaki ili~kileri düzene koydu. Daha ilk günlerden itibaren askeri mahkemeler kuruldu
ve bunlar~n kararlar~~ herkese ilan edildi. Üst ve astlar aras~ndaki ili~kilerin
düzenlenmesi de ayr~~bir sorundu. Baz~~ subaylar astlanna kar~~~keyfi dayramyorlard~. Çe~itli tarihlerde yay~nlanan bildirilerle kimlerin, ne kadar
ceza verebilece~i belirlendi. Bu arada yap~lan soru~turma anketleri de
görevlerini kötüye kullanan üstlerin ortaya ç~kanlmalanna yard~mc~~ oluyordu.
7 Aral~k 1920 tarihli bildiriyle de subaylar~ n kendilerine yak~~an biçimde davranmalar~~ gerekti~i bildirildi. Bu arada, kolordunun baz~~ birliklerinde "onur mahkemeleri", ve subaylar aras~nda s~k s~k düelloya varan
tart~~malar~~önlemek amac~ yla da Özel Düello Yasas~~ Komisyonu kuruldu.
Kar~~l~kl~~ ili~kileri düzenlemek amac~yla toplant~ , sohbet ve ders için salonlar aç~ld~. Yap~ lan geçit törenleri kadar, kurulan okul ve tiyatrolarla, gazete ve kitaplar da, ordunun moralinin yükselmesine yard~mc~~olmaktayd~.

KOLORDUNUN HUKUKSAL DURUMU
Kolordunun Gelibolu'da kal~~~biçimi, uluslararas~~hukuk literatüründeki
en ilginç olaylardan biridir. Yunan topraklar~nda, müttefik i~gali bölz,esinde bulunan kolordu, kendi askeri örgütleni~ini, iç yönetimini, nihayet ken-
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di mahkemelerini kurmay~~ ba~arm~~t~ r. Bu da, di~er ülkelerle yap~lan anla~malar sonucu de~il, kolordunun kendi çabas~ yla ve varl~~~n~~ korumak
amac~yla ortaya ç~ kan bir durumdur.
Frans~ z yönetimi, 17 Nisan 1921 tarihli resmi bildirisinde ~öyle diyordu: "General Vrangel Istanbul'da kendi hükümetini kurduktan ba~ka, K~r~ m'dan gelen askerleri de ordu durumunda korumak istemektedir. Böyle
bir ordunun Osmanl~~ topraklar~ nda varl~~~~uluslararas~~ hukuka ayk~ r~d~ r ve
müttefik i~galiyle güç ko~ ullarda korunabilen ~stanbul ve çevresinin sükünu ve bar~~~~için tehlike yaratmaktad~ r."
Frans~zlar~ n, Rus ordusunun Gelibolu'da ba~~ms~zl~~~n~~ tammas~ nda
en önemli etken, birliklerde silahlar~ n korunmas~~ ve kolordu mahkemesinin i~lerli~iydi. Frans~ z komutanl~~~ = Rus ordusunu "mülteciler" olarak
kabul etme ve Ruslar~~ emir alt~ na alma giri~ imleri bu yüzden sonuçsuz
kalm~~, Frans~z komutanl~~~~ve Yunan yönetimi özellikle mahkemelerin
ba~~ms~zl~~~~konusunda hiçbir sorun ç~ karmam~~lard~ r.
YONET~M ÇAL~~MALAR I
Kolordu, Gelibolu'da hem bir ordu, hem de Antibol~evik Rusya'n~n
hukuksal temsilcisi durumundayd~ . Bu yüzden Rus mültecilerinin gözleri
hem Rusya'ya, hem de orduyu temsil eden kolorduya yönelikti. Bu nedenle, Ruslar~ n Gelibolu'daki yönetim çal~~malar~ , Rus ordusunun kaderi
aç~s~ ndan çözümleyici bir önem ta~~ maktayd~.
Yönetim çal~~malar~~ aç~s~ndan kamp~~ ve kenti birbirinden ayr~mak gerekir. Kampta yaln~ zca salt bir askeri kamp ya~am~~ hüküm sürüyor, kentte ise Rus Merkez Komutanl~~~~faaliyet gösteriyordu.
Merkez komutanl~~~ n~ n görevleri ~unlard~:
t) Gelibolu'ya gelen ve orada ya~ayan tüm Ruslar~ n kayd~,
S~hhiye birliklerinin düzenlenmesi,
Gelibolu'daki Ruslar~ n yerle~imi,
Kentin korunmas~n~ n düzenlenmesi ve d~~~düzenin sa~lanmas~,
Rus restoran ve ticarethanelerinin gözetimi,
Kamptan gelen komutan ve di~er ki~ilerin denetimi,
Tutuklular için yer sa~lanmas~~ ve bunlar~ n bak~m~,
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Disiplin bölü~ünün denetimi,
Kent içinde Ruslar~ n i~ ledikleri suçlar~ n tahkikat~,
lo) Liman~ n gözetimi,
i) Nöbet görevinin düzenlenmesi,
12) Sivil, asker ve ailelerin ~ ikâyetlerinin çözümlenmesi.
Ba~lang~ çta sistemli bir biçimde çal~~ mayan Merkez komutanl
~~~ , daha
sonra, Yunan gümrük binalar~ na yerle~ tirildi ve buralara bayrak ve flama
as~ ld~.
Kas~ m I 92o'den 29 Ocak 1921'e kadar General-mayör Zvyagin, 29
Ocak'tan kolordunun Gelibolu'dan ayr~ l~~~ na kadar da General-mayör
Steyfon,Merkez komutanl~~~~görevini yürüttüler.
21

Merkez komutanl~~~, düzenin sa~lanmas~~ amac~ yla, kentte ya~ayan
tüm Ruslar~ n listesini haz~ rlad~. Subaylar~ n ve ailelerin bir bölümü, say~ lar~~ 13'ü bulan toplu ya~am merkezlerine (okullara, mescitlere, camilere)
yerle~ tirildi. Her binan~n ba~~ na bir komutan tayin edildi ve bu komutanlar da bu merkezleri denetleyen bir generale ba~land~ lar. Ermeniler papazlar~ , Türkler ise müftüleri arac~ l~~~yla Ruslar~ n yerle~melerine yard~ mc~~
oldular. Kent, yerle~im ve sa~l~ k hizmetlerinin rahatl~ kla görülebilmesi
için, dört bölgeye ayr~ ld~.
Daha sonra kentin korunmas~~ ve yirmidört saat denetlenebilmesi için
etkin önlemler al~ nd~. Ba~lang~ çtaki nöbet sisteminin yerini, çok say~ da
nöbetçi gere~ini ortadan kald~ ran devriyeler ald~ . Yerli halk, Ruslarla ve
kendi aralar~ nda ç~ kan çat~~ malarda bu devriyeleri yard~ma ça~~ rmaktayd~.
Tutuklananlar için tutukevlerinde yer bulmak da büyük sorun yarat~ yordu. 1921 A~usios'unda Gelibolu kentinde bulunan tutukevlerinin say~s~~ üçtü ve tutuklulara, herkese verilen tayin verilmekteydi.
Frans~ z komutanl~~~n~ n Yunanl~ larla do~rudan ili~ ki kurulmas~ n~~ kesinlikle yasaklarnas~~ hedeniyle, Yunanl~ larla ba~lang~ çta yönetimsel bir ili~ki kurulamad~ . Fakat 1920 Aral~~~nda Yunanl~ lar kentin lwrunmas~, sa~l~ k
hizmetleri gibi konularda Rus komutanl~~lyla do~rudan ili~ kiye geçtiler ve
bu andan itibaren de Yunan yönetimiyle iyi ili~ kiler kuruldu. Zamanla
Rumlar ve Museviler aras~ nda ayr~ m yapmayan Ruslar~n yönetimine kar~~~
güven giderek artt~ . Gelibolu'da hukuksal durumlar~~ çok kötü olan
Türkler de bu tarafs~ z yönetimden yararland~lar.
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Sonralar~~ politik durumun Anadolu'da Yunanl~ lar aleyhine geli~ mesi
ve Türklerin s~k s~ k ayaklanmalar~~ sonucu Yunanl~ lar sinirli bir hava içine
girdilerse de, ili~kiler bozulmad~.
KOLORDUNUN DÜZENLEN1S1
Önceleri K~ r~ m'~n bo~alt~ lmas~~ daha sonra da, Istanbul'a ve Gelibolu'ya geli~~s~ ras~ nda, ordunun bozulan düzenini, eldeki asker ve araçlara
göre yeniden düzenlemek gerekiyordu. Kozak birlikleri, Frans~z komutanl~~~ nca Limni adas~ na ve Çatalca'ya yerle~tirildi~inden, bu birlikler cli,'.zenleme d~~~ nda tutuldu. Tüm kolordu, o zamana dek ~~ . Ordu Komutanl~~~~
görevinde 'bulunan General Kutepov emrine verildi.
19 Kas~ m'da yay~ nlanan emirle kolordu yönetimi ~öyle düzenleniyordu:
~ . Kolordu Yönetim Karargâh~.
. Piyade Tümeni.
Atl~~ Tümen.
Teknik Alay.
Bunlardan ayr~~ olarak, K~ r~ m'da kurulmu~~olan askeri okullar ve
Topçu Okulu da Gelibolu'da yava~~yava~~düzene sokuldu. Bu okullar~ n d~~~ nda, bir süre sonra, mühendislik ve süvari okullar~~ da aç~ld~ . Ocak ortas~ nda da Sivastopol'dan gelen Topçu Okulu faaliyete geçti.
Mühendis subaylar~ n bilgilerini artt~ rmak amac~ yla 20 Nisan'da Subay Mühendislik Okulu ve bu okulun bünyesinde Demiryolu Bölümü çal~~malara ba~lad~. Ocak ay~ nda aç~ lan Subay Eskrim ve Jimnastik Okulu
da fiziksel geli~ imi sa~lamay~~ amaçl~yordu.
Bunlar~ n d~~~ nda, gereken ölçüde baz~~ yard~mc~~ birlikler ve kurulu~lar
da kolordu bünyesinde olu~ turuluyordu. Örne~in erza~~ n kampa ta~~ nmas~~ için Frans~ z komutanl~~~~taraf~ ndan verilen 50 ta~~ma arac~~ ve kat~rlar
kolordunun a ~~rl~k kolunu olu~turdu.
Ocak ay~ nda da ordudan ayr~ lmak isteyenler için bir "mülteci taburu"
kuruldu.
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ASKER~~E~~T~ M ÇAL~~MALAR~~
1921 Ekiminde, 1. Kolordu'da, ikisi Gelibolu'da kurulmu~~olan 6 askeri okul bulunuyordu. Bu okullar ~unlard~:
) Konstantinov Askeri Okulu,
Aleksandrov Askeri Okulu,
General Kornilov Askeri Okulu,
Nikolaevsko-Alekseev Mühendislik Okulu,
Sergiev Topçu Okulu,
Nikolaev Süvari Okulu,
Gelibolu'da s~ n~rl~~ maddi ko~ ullarda askeri okullara fazlaca bir para
ay~rmak olanak d~~~yd~~ ve harb okulu ö~rencilerine ayda I ruble 26 kapik
tutar~ nda bir maa~~ödenmekteydi.
Gelibolu'da olu~ turulan okullar ba~lang~çta çok güç ko~ ullarda çal~~mak zorunda kald~ lar. Ö~renciler kent dolay~ ndaki ma~aralarda, y~ k~k
mescitlerde ve hamamlarda bar~ nmak zorunda kal~ yorlard~. Daha sonra
Rus komutanl~~~ n~ n çabalar~yla, her okulu ayn~~ yerde toplayabilecek yerle~ im birimlerine yerle~ me olana~~~bulundu. Toptanc~~ ambarlar~, y~ k~ k eski
Türk k~~lalar~~ bu i~~için kullan~ ld~ . Süvari Okulu ve Kornilov Okulu da
dervi~~tekkelerine yerle~ tirildi.
Bu binalar genellikle so~ uk, rutubetli, s~ k~~~k ve pisti. Ö~renciler ta~~
zeminde yat~yorlard~ . Yatakhane-yemekhane ve s~n~ f görevini ayn~~ salon
gördü~ünden, ö~renciler 24 saati ayn~~ yerde geçirmek zorunda kal~yorlard~. Eylül ay~ nda Sergiev ve Kornilov askeri okullar~, Frans~z komutanl~~~n~n iste~i üzerine kent d~~~ ndaki kampa ta~~nd~.
Ö~retim üyesi say~s~~ K~ r~m'a k~ yasla % 44 oran~ nda azalm~~t~ . Örne~in bir okulda 14 ö~retmenden yaln~ zca ikisi kalm~~t~ . Gelibolu'daki subaylar ise, genellikle askeri okullarda e~itim-ö~retim çal~~malar~na kat~lmak istemiyorlard~ . Çünkü bu görev, onlara hiçbir avantaj sa~lamad~~~~gibi, di~er görevlerden daha yorucuydu. 1920 Aral~~~ ndan, 1921 Ekim'ine
kadar, Gelibolu'da kurulan okullarda subaylar~n % 61'i görev ald~~ ve bunlardan % 7 o'i daha sonra karargâh görevine geçti. Bu nedenle, okullardaki çal~~ malar pedagojik aç~ dan çok güç ko~ ullarda sürdürülmekteydi.
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Bar~~~zaman~~ bu okullara en az orta ö~renim görmü~~ö~renciler kabul
edilirken, daha sonra, geli~en olumsuz ko~ullarda bu düzey dü~mü~tü.
Gelibolu'da yaln~zca Topçu Okulu en az orta ö~renim görmü~~olanlar~~
kabul ediyordu. Öbürleri ise, ö~renimi daha alt düzeyde olanlar~~ da kabul
etmek zorunda kal~yorlard~ . Bu okullara ba~vurmak için ortalama ya~, bar~~~zaman~~ ~~ g iken, Gelibolu'da 2 ~~ 'e yükselmi~ti.
Ba~lang~ çta masa, sandalye ve yaz~~ tahtas~ n~ n bile bulunmad~~~~ s~ n~ flarda dersler sürdürülmeye çal~~~ ld~. ~ubat ay~~ sonunda yap~ lan mali yard~ mla, Mart ay~~ ortalar~ nda düzenli bir ö~retime geçilebildi. Önceleri haftada 12-15 saat olarak düzenlenen ders saatleri, daha sonra günde yedi
saate ç~ kt~. Ö~rencilerin yakla~~ k % 35'i derslere, su ve odun ta~~ ma, nöbet
ve kolluk görevleri nedeniyle kat~lam~yordu. Havalar~ n so~uk gitmesi de
dersleri büyük ölçüde engelliyordu. Ancak havalar düzeldikten sonra aç~k
havada ve ayd~ nl~ k s~n~ flarda düzgün bir biçimde çal~~ maya ba~land~ ysa
da, gerekli cihaz ve kroki yoklu~undan dolay~, özel konumu olan mühendislik ve topçu okullar~nda dersler çok güç yürütülebiliyordu. Zamanla
tesviye, marangozluk ve resimden anlayan ö~rencilerin çabalar~ yla araç,
gereç ve krokilerin yap~ m~ na ba~land~. Havalar~n düzelmesiyle birlikte aç~ k
havada, topografya, taktik ve istihkâm dersleri ve çal~~malar~~ ba~lad~.
Normal ders programlar~ nda, son dünya sava~~ n~ n ve politik ya~am~ n
ortaya koydu~u de~i~iklikler de yap~ l~yordu. Her kursun sonunda s~ nav
yap~l~yor ve üç kursu bitirerek diploma alabilmek için genellikle 27 ayl~ k
bir süre gerekiyordu.
Silahl~~ e~itim çal~~malar~ na ise ancak Aral~ k sonunda ba~lanabildi.
Tüfek, top, at, at~~~ e~itimi için gerekli araçlar~ n yoklu~undan dolay~~
büyük sorunlarla kar~~la~~ld~. S~ k ya~an ya~murlar nedeniyle toprak elveri~li olmad~~~ ndan taktik alan çal~~mas~~ giri~imleri de ba~ar~s~zl~ kla sonuçland~. Nisan ay~ndan ba~layarak havalar~ n düzelmesiyle arazi çal~~mas~~
için uygun bir ortam olu~tu. Fakat yine de, tüfek, at ve mühimmat yoklu~u nedeniyle bu çal~~malar günde iki-üç saat yap~ l~yor, programlar çok
k~sa tutuluyordu. Zaten ö~rencilerin % 97'si birliklerinde teorik olarak askerlik e~itimi görmü~~ve sava~lara fiilen kat~ lm~~~ki~ilerdi.
Gelibolu'da yap~lan e~itim çal~~malar~n~n yan~~ s~ ra gerçekle~tirilen pedagojik çal~~malar sonucu, ö~rencilerde ahlaksal ve moral aç~ dan her hangi bir dü~ü~e rastlanmad~~~~gibi, bir intihar vakas~n~ n d~~~nda, psikolojik
rahats~zl~ klara da rastlanmam~~t~ r. Ö~renciler aras~nda ölüm oran~, kazalar
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dahil o,008 olup, genel olarak geçirilen s~tma d~~~ nda, ba~kaca bir bula~~c~~
hastal~k gözlenmemi~tir.
ASKER~~KURSLAR VE OKULLAR
Askeri kurslar, genellikle genç subaylar~ n ilgisini çeken genel konulara
yonelikti. Örne~in, askeri-yönetimsel görevlere haz~rlanan genç subaylara
verilen yönetim kurslar~~ programlar~ndan baz~lar~~ ~unlard~:
1) Genel, Pedagojik ve Askeri Psikoloji, 2) Tarih, 3) Edebiyat 4) Rusya'da Siyasal ve Ulusal Sorunlar, 5) Tar~ msal Sorunlar, 6) Telgraf, 7) Ekonomi Politik, 8) Yönetim Kurumlar~~ Tarihi vb. Tüm bu genel karakterdeki
konular~ n yan~~ s~ ra, okullarda ve kurslarda uzmanla~maya yönelim de
gözlemleniyordu.
Subay okullar~ nda piyadeler için de çe~itli kurslar aç~ld~. Taktik, Topçuluk, Askeri Co~rafya, Harp Tarihi, Istatistik, Psikoloji, Topo~rafya gibi
sistematik kurslar, bunlar aras~ nda yer almaktayd~.
25 Nisan 192 1 'de Konstantinov Askeri Okulu'nda 6 ay süreli subay
kurslar~~ aç~ld~~ ve Askeri Co~rafya, istihkâm, Askeri Yönetim, Topçuluk,
Rus Ordusu Tarihi gibi dersler verildi. Bu arada, e~itim düzeyi dü~ük subaylar için de Rus Dili, Fizik, Aritmetik, Tarih ve Co~rafya kurslar~~
düzenlendi.
Gelibolu'da ilk olarak kurmay subayl~k kurslanyla faaliyete geçen ve
20 Nisan'da ilk mezunlar~n~~ veren Subay Topçu Okulu'nda topçuluk so-

runlar~~ üzerine daktiloyla ço~alt~ lan yay~nlar yap~lmaktayd~. 7 Temmuz'da
bu okul bünyesinde ~ . Topçu Tugay~~ Üst Subay Yönetim Kurslar~~ aç~ ld~~
ve 6o ki~inin kat~ ld~~~~kurslar iki ay sürdü.
~~ Nisan 1921'de de Süvari Okulu h~zland~ r~lm~~~subay kurslar~~ açt~.
Günde 5 saat süren kurslarda Taktik, Topo~rafya, Top, Yönetim, At Binme Kuram~~ vb. dersler gösterilmekteydi.
15 May~s'ta aç~lan bir y~ l süreli Mühendislik Okulu'nda ise çok çe~itli
dersler okutulmaktayd~.
~~ Nisan 1921'de Gelibolu'da kurulan Sahra Radyo-Telgraf Okulu,
K~r~m'daki Radyo-Telgraf Okulu'nun bir devam~~ olup, Fizik, Elektro-Teknik, Radyo-Telgraf gibi dersler okutulmaktayd~.
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GENEL KÜLTÜR KURSLARI
Gelibolu'ya yerle~en kolordunun büyük bölümü iyi e~itim görmü~,
ayd~n ki~ilerden olu~mu~tu ve okuma yazma bilmeyenlerin oran~~ çok
dü~üktü. Bu, kültürel çal~~malar~n ba~lat~lmas~n~~ gerektiren bir durumdu
ve özellikle yüksek ö~retim kurumlar~ nda ö~retim üyeli~i yapan ki~ilerin
giri~imleriyle gerçekle~tirildi.
~ lk olarak en yeni Rus Edebiyat~, Kilise Tarihi, Meteoroloji kurslar~~
aç~ld~. 28 ~ubat'ta ba~layan bu kurslara 400 ki~i kat~ld~. Ba~lang~çta, kitap,
ka~~t, kalem azl~~~ndan dolay~~ pek çok güçlükle kar~~la~~ld~ysa da, daha
sonra komutanl~~a yap~lan yard~mlarla durum düzeldi. Kurslar günde üç
saate ç~ kar~ld~~ ve kurs süreleri uzat~ld~. Genel kültürün artt~r~lmas~n~~
amaçlayan bu kurslar 29 A~ustos'a, kolordu birliklerinin Slav ülkelerine
nakledili~ine kadar sürdü.
Genel kültür kurslar~ n~n yan~s~ra yabanc~~ dil ve muhasebe kurslar~~ da
önemli bir yere sahipti. ~ ngilizce, Almanca, Yunanca, Frans~zca ve
Türkçenin ö~retildi~i bu kurslar, ö~rencilerin bilgisine göre dört de~i~ik
kurda verilmekteydi.
ÇOCUKLARIN E~ITIMI
Gelibolu'da bulunan çocuklar~n say~s~~ 300-500 aras~ nda de~i~mekteydi
ve bunlar~ n beslenme ve yerle~im sorunlar~ n~n çözümünü Amerikan K~z~l
Haç~~ üstlenmi~ti. Buna kar~~n, bu güç ko~ullardan olumsuz yönde etkilenen çocuklar~ n e~itimleri ve yeti~tirilmeleri de önemli bir sorun olarak ortaya ç~ k~yordu. öncelikle öksüz çocuklar~n bak~m~~ için ana okulu ve kre~~
kurularak ~ g çocuk burada bak~ma al~nd~.
Okuma ça~~nda pek çok çocu~un bulunmas~~ nedeniyle de, okul açma
zorunlulu~u ba~~gösterdi ve çocuklar gruplara ayr~larak Amerikan K~z~l
Haç~~ beslenme merkezinin bulundu~u çad~ rda bir ortaokul aç~ld~. Ba~lang~çta çok güç ko~ullarda süren e~itim daha sonra, gerekli araçlar~n sa~lanmas~~ ve pedagcj~k kurulun olu~turulmas~ yla normale döndü. Okul daha
sonra kentteki
bir Türk evine ve bunun kar~~s~ndaki bir çad~ra ta~~nd~. Mart ile Ekim aras~nda ortaokul birinci ders y~l~n~~ tamamlad~~ ve bu
arada iki yeni s~n~f daha aç~ld~. Bu okulda, Rus yüksek okullar~nda ve orta ö~retim kurulu~lar~nda görev alm~~~ö~retmenler ders vermekteydiler ve
burada, Rusya'daki ders programlar~~aynen uygulanmaktayd~.
Çocuklar dersler d~~~nda, s~k s~ k edebiyat geceleri, sergiler düzenliyor,
kurulan jimnastik sahas~nda spor yar~~malar~~ yap~yorlard~.
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ASKER~~MAHKEME
K~ r~ m'~ n tahliyesi, ordunun oldu~u kadar, askeri mahkemenin varl~~~~
ve geçerlili~i sorunlar~ n~~ da ortaya ç~ karmaktayd~. Yarg~~ organlar~ n~ n yoklu~u, Istanbul'da düzeltilmesi olanaks~z birçok olay~ n ortaya ç~ kmas~ na neden olmu~, çok kötü ko~ullarda ya~ayan Ruslar, h~ rs~ zl~ k ve ya~maya giri~erek silahlar~ n~~ satm~~lard~. Bu nedenle, Gelibolu'da askeri mahkemelerin
faaliyetlerine büyük önem verildi. 3. Kolordu ve Donanma mahkemeleri
d~~~ nda, subaylar için haysiyet divanlar~~ ve askeri seferi mahkemeler de faaliyet gösterdiler. Fakat K~ r~ m'dan gelenlerin bir bölümünün asker, di~er
bölümünün ise sivil mülteci olmas~~ birçok kar~~~ kl~~a yol aç~yordu. Ayr~ ca,
tutuklular ve mahkümlar için yer sorunu büyüktü ve kolordu mahkemesinin yerle~ti~i bina da yarg~~ etkinlikleri aç~s~ ndan çok yetersizdi.
Yine de Gelibolu'da mahkemelerin ba~ar~ l~~ ve etkili oldu~u söylenebilir. Yunan yönetiminin ve savc~ l~~~= Rus mahkemelerine duydu~u güven, hemen tüm engelleri ortadan kald~ rmaktayd~~ ve askeri mahkemelerde
yerli halk, Ruslar~ n i~ledikleri suçlara kar~~~özellikle korunuyordu.
2 Kas~ m t92o'den Ekim 1921'e kadar kolordu mahkemesinde bak ~ lan
dava say~s~~ 343'tü ve bu alarm büyük bölümü sarho~luk, kavga gibi süküneti ihlâ1 davalanyd~. Kolorduda 1 Ocak 1921'de 9.540 subay, 15.617 asker, 569 memur ve 142 doktor olmak üzere toplam 25.868 ki~i bulunuyordu ve yap~ lan istatistiklere göre, bu güç dönemde, kolorducia suç oran~~
o,009'dur.

MEZARL~ K
Gelibolu'ya geli~in ilk günlerinde, içinde bulunulan olumsuz ko~ullar
ve salg~ n hastal~ k, birçok ki~inin ölümüne yol açt~~ ve bunlar büyük ve
küçük Rus mezarl~ klar~ na gömüldüler. Bu iki rnezarl~~a gömülenlerin say~s~~ 27'yi bulmu~tu. Daha sonra Ruslar~ n buralara gömülmesinden vazgeçildi ve yerel makamlar, kentin d~~~nda, eski Türk mezarl~~~ n~ n kuzeydo~u
bölgesinde bir toprak parças~n~~ bu i~e ay~ rd~ lar. Fakat arazi sahibinin kar~~~
ç~kmas~~ üzerine, Ermeni patri~i ölülerin eski mezarl~~a gömülmesine izin
verdi. Söylentilere göre, bu mezarl~~a K~ r~ m sava~~ nda esir dü~en Ruslar
gömülmü~tü ve hastalar~~ ziyaret ederken tifoya yakalanarak ölen Generalmayör A.M. ~ifner-Markeviç'in mezar~~ da burada bulunuyordu. Bu mezarl~~~ n da k~sa sürede dolmas~~ üzerine, ~ubat ay~ ndan ba~lanarak mezarl~~~ n düzenlenmesi için komutanl~ kça harekete geçildi. Mezarl~ k temizlendi
ve çitle çevrildi, demir haçlar ve isimleri belirten yaz~lar düzenlendi. Daha

"GEL~BOLU'DA RUSLAR"

333

sonra General Kutepov'un emriyle düzenlenen proje yar~~mas~~ sonucunda,
ölenler an~s~ na bir an~ t yap~ m~na ba~land~. An~t~n aç~l~~~töreni 16 Temmuz'da yap~ ld~. Törende haz~r bulunan Türk müftüsü de yapt~~~~konu~mada, "Müslüman bir ki~i için her mezarl~~~n kutsal oldu~unu, fakat
yurtlar~~ için sava~an askerlerin mezarl~ klar~n~ n, hangi dinden olurlarsa olsunlar, özellikle kutsal oldu~unu" belirtti. Bu mezarl~~a toplam 255 ki~i
gömüldü.
Kampta bulunan mezarl~ klardan Piyade Bölü~ü Mezarl~~~'nda da bir
an~ t bulunuyordu ve burada 24 ki~i gömülmü~tü. Süvari Mezarl~~~'nda ise
14 ki~i gömülüydü.
K~L~SE
Gelibolu'da kilise ya~am~ n~n biçimi ve içeri~i, birçok yenilemeyen engele kar~~ n kendili~inden olu~mu~tur. Kilisenin ba~langlçtaki ve daha sonraki i~levi, burada bulunan ordu mensuplar~n~ n ruhsal istemlerinin tatmininden ibaretti ve Tanr~~ inanc~~ Gelibolu'da orduyu manevi çöküntüden
kurtarm~~t~r.
Gelibolu'ya geli~ lerinde Ruslar, metropolit Konstantin'e dinsel görevlerinin yerine getirilmesine yard~mc~~ olmas~~ için ba~vuruda bulundular.
Metropolit Ruslara bu konuda büyük destek oldu ve onlar~n büyük tap~naktan yararlanmalar~ n~~ sa~lad~.
Kampta ya~ayan birlikler zamanla büyük çad~rlarda ibadet yerleri kurarak buralar için gerekli araçlar~~ temin etmeye ba~lad~lar. Ressamlar
kömürle ve kalemle ikonlar çizerek, subaylar tahtadan haç, sacdan lambalar yaparak bu çal~~malara kat~ld~lar ve k~sa sürede kampta 7 ibadet yeri
kuruldu ve her birlik kendi korosunu olu~turdu. Bu korolar, notas~z olarak eski ve yeni kilise eserlerini okuyorlar ve ibadetin daha güzel ve
görkemli geçmesini sa~l~yorlard~. Bu arada çok say~da rahip de kampa gelerek göreve ba~lad~.
Gelibolu kentinde ise Süvari Askeri Okulu ve General Vrangel Lisesi
çad~ rdan ibadet yerlerine sahipti. Askeri okullardan biri bir mescitte yerle~mi~~ve orada bir ibadet yeri olu~turmu~tu. Tüm dini faaliyetlerin merkezi ise Gelibolu'daki "garnizon" ibadet yeri, yani Yunan tap~ na~~~idi.
Büyük bayramla~~ da Rumlar ve Ruslar metropolit Konstantin'in ba~kanl~~~nda toplan~yor ve yap~ lan büyük dinsel törenler, yerel halk~ n büyük
ilgisini çekiyordu. Ermeni ruhanileri de Ruslara bu konularda her bak~ mdan yard~mc~~ oluyordu.
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YAYIN VE EDEB~~FAALIYETLER
Olumsuz ko~ullara kar~~ n, dergi ve gazete yay~n~~ hemen hemen Gelibolu'ya gelindi~i andan itibaren ba~lad~. Hiçbir ticari amaç gütmeyen bu
gazete ve dergilerin ömrü genellikle çok k~sa oluyordu. ~lk gazete her gün,
ikincisi ise haftada bir kez ç~k~ yordu. Bunlar, Istanbul'daki gazetelerden
yüksek komutanl~ kça elde edilen bilgilerden, Rus ve Frans~z radyolar~ndan
denenen haberleri vermekteydiler. Bu iki gazete de iki ay sonra gerekli
araçlar~n yoklu~u nedeniyle kapand~ . Daha sonra da "Sözlü Gazete"nin
ortaya ç~ kmas~yla gazete yay~n~~ sona erdi ve dergicilik ön plana ç~kt~ .
~lk bas~ lan dergi, teknik güçlükler nedeniyle yaln~zca tek say~~ ç~ kart~labilen, "E~afot" adl~~ bir mizah dergisiydi. Daktiloda yaz~lm~~~olarak 48
nüsha yay~ nland~ . Sekiz sayfa idi ve kalemle çizilmi~~iki üç resim de bulunuyordu. Ayn~~ resimleri 48 kez çizen ressam~ n çabas~ na ~a~mamak elde
de~ildir.
Di~er yay~nc~ lar da boya, mürekkep, ka~~t ve yer yoklu~uyla sava~t~ lar
ve bunlan güç de olsa yendiler. Dergiler aras~nda ba~layan yar~~~sonucunda, 1921 ortalannda kolorduda, düzensiz de olsa, ondan fazla dergi ç~ k~yordu.
Bu dergilerde yaz~lan ~iirlerde, çekilen ac~ lar, yurt hasreti, Bol~eviklere olan nefret dile getiriliyordu. Karikatürlerde ise ya~am~n ve toplumsal
ili~kilerin gülünç yanlar~~ ortaya konuyordu.
SANATÇILAR VE SERGILER
Ba~lang~çta sanatç~lar~n güç ko~ullardan dolay~~ herhangi bir sanatsal
çal~~ ma göstermelerine olanak yoktu ve sanatç~ lar ellerine geçirebildikleri
~eylerle sanatlar~n~~ icra edebiliyorlard~. Fakat sonralar~, ya~am ko~ullar~~
düzeldikçe, sanatsal gruplar da olu~tu.
20 Mart'ta organizasyon toplant~s~~ yap~ld~~ ve kentte ~~ Kolordu sanatç~lar~~ için stüdyo kurulmas~~ çal~~malar~na ba~land~. 43 sanatç~~ bir grup
kurdu. Boya, firça, ka~~t, kalem vb. sa~land~. Her hafta çar~amba ve cumartesi saat 5.00'ten 9.00'a kadar küçük bir Ermeni evinde toplan~lmaya
ba~land~.

~~ Temmuz'dan itibaren kampta 20 ki~ilik bir stüdyo ve 38 ki~inin
kaydoldu& kurslarla, Gelibolu'da 62 ki~inin kaydoldu~u kurslar faaliyete
geçti. Fakat gerek stüdyolar~ n, gerekse gerekli araçlar~ n kötülü~ü yüzün-
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den bu etkinliklere kat~lanlar~ n say~s~~ h~zla azald~~ ve geriye yaln~zca bu i~e
çok merakl~~ki~iler kald~.
18 Temmuz'la Gelibolu'da bir barakada pazar-fuar aç~ ld~. Bu, sanatsal bir sergiden çok, sat~~a yönelik bir sergiydi.
Daha sonra ise sanatsal bir sergi de aç~ ld~. Rus yard~ mla~ma örgütleri
Washington'a, bir sergiye göndermek amac~ yla sanatç~ lar~n baz~~ tablolar~n~~
sat~n ald~lar. Bunlar genellikle Ruslar~ n Gelibolu ya~am~n~~ canland~ ran
tablolard~. Sergiyi 1989 ki~i ziyaret etti ve sergiye kat~ lan 235 sanatç~dan
82'sinin eseri sat~ ld~. Elde edilen gelirle yeni gereçler ve materyaller al~nmas~~ yoluna gidildi. Sergide en fazla dikkati çeken eserler, konserve kutular~ndan müzik aletleri, sabundan satranç tak~ mlar~ , elle çizilmi~~oyun ka~~tlar~~ gibi, tatbiki sanatlara ait olanlard~ . Sergiden sonra sanatç~ lar birçok
özel sipari~~de ald~ lar.
SPOR
Gelibolu'da sportif etkinlikler, öncelikle, 14 Ocak 1921'de JimnastikEskrim Okulu'nun kurulmas~yla ba~lar. Bu okul, eski Petrograd ,jimnastik Okulu'nun program~ na göre faaliyet gösteriyordu ve askerlerin fiziksel
geli~im düzeylerini yükseltmeyi, sporu tüm kolordu birliklerinde yerletirmeyi amaçl~yordu.
Ba~lang~ çta so~uk hava, kuvvetli rüzgar ve herhangi bir sportif gerecin
bulunmay~~~~nedeniyle etkinlikler çok olumsuz ko~ullarda sürmekteydi.
Çok sonra kolordu komutanl~~~nca çe~itli araç ve gereç yard~m~ nda bulunuldU.
20 ~ubat'ta 93 subay~ n kat~ lmas~yla ilk kurs topland~. Jimnastik giysileri dikildi, jimnastik sahas~~ haz~ rland~. Kurs yöneticileri Petersburg Jimnastik Okulu'nu bitiren subaylard~~ ve çal~~malar günlük, belirlenmi~~bir programa göre yap~ lmaktayd~. Dersler pratik ve teorik olmak üzere iki
bölümde toplanm~~t~. Jimnastik, atletizm, u sporlar~, boks, güre~, pratik
dersler aras~ nda yer almaktayd~. Anatomi, fizyoloji, jimnastik, eskrim ve
spor kuram~~ ise kbramsal dersleri olu~turuyordu. Cumartesileri disiplin ve
pedagoji komitesi toplan~yordu.

Okulun birinci s~ n~ f~ nda 76 ki~i okuyordu ve kurslara devam edenlerin hepsinde fiziksel geli~im ilk aylardan itibaren göze çarpmaya ba~l~yordu. Daha sonra okula girmek isteyenlerin çoklu~undan dolay~~ giri~~s~ navlar~~ da yap~ lmaya ba~land~~ ve ö~renci kadrosu 148 subaya ç~kt~.
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Mart ay~nda özellikle futbol tak~ mlar~~ kuruldu~unu görüyoruz. Kolordu bünyesinde, bu dönemde olu~ turulan futbol tak~mlar~n~ n say~s~~ 23'ü
bulmu~tu ve futbolcular hava ko~ullar~ na ald~rmaks~z~n çal~~malar~n~~
sürdürüyorlar& 30 Mart'ta ise tüm futbol tak~ mlar~ n~n kat~lmas~yla I.
Kolordu Kupas~~ maçlar~~ düzenlenerek, Mart, Nisan ve May~s aylar~~ içinde
yap~ lacak bu maçlar için bir fikstür düzenlendi. Çok renkli geçen bu kar~~la~malar~, ara s~ ra Türkler, Rumlar ve Senegalliler de seyirci olarak izliyorlard~. Bu arada Frans~zlarla futbol kar~~la~malar~~ da yap~l~yordu.
Temmuz ay~nda düzenlenen I. Kolordu Atletizm Müsabakalarma 22o
atlet kat~ld~. Uluslararas~~ standartlarm göz önünde tutuldu~u bu müsabakalarda 100 m., 15oo m. ko~ular~, 15oo m. yürüyü~, uzun atlama, yüksek
atlama, s~ r~kla yüksek atlama, cirit atma, disk atma, çekiç atma müsabakalanyla, yüzme, kule atlama, sutopu gibi su sporlar~~ da yer almaktayd~.
Çocuklar için de ayr~ca spor faaliyetleri düzenleniyordu. Erkek çocuklar, 9-16 gruplar~nda, 5 ayr~~ gruba ayr~lm~~lard~. K~z çocuklar~~ için de ayr~~
bir grup olu~turulmu~tu. Çal~~malara kat~lacak çocuklar doktor kontrolundan geçiyor ve haftada üç saatlik programlarla yeti~tiriliyorlard~.
KITAP
Kitap okuma iste~i, yerle~im ve beslenme sorunlar~n~n çözümlenmesinden hemen sonra, belirgin bir biçimde ortaya ç~ km~~t~. Bunu kar~~lamak için ilk giri~im, 1921 ~ubat~ nda Rus Toplumsal örgütü'nün ~stanbul'dan gönderdi~i 800 kitapla ba~lad~~ ve 14 Mart'ta bir kütüphane aç~ld~.
Kitaplar ücretsiz olarak ki~ilere de~il, gruplara veriliyordu. Rus klasiklerinin yan~~ s~ra Frans~ z klasikleri de çok fazla ilgi çekmekteydi.
Bunun yan~~ s~ra bir de okuma salonu aç~larak 9.00-15.00 aras~ nda
okuyuculara aç~k tutuldu.
HABERLE~ME VE "SÖZLÜ GAZETE"
Kolordunun Gelibolu'ya ilk geldi~i dönemde, haberle~me olanaklar~~
son derece yetersizdi. Gazeteler çok geç ve az say~ da geliyordu. Verilen
emirle, birliklerde ordu mensuplar~n~ n olaylardan haberdar olabilmeleri,
gazetelerin da~~t~lmas~~ve olaylar~ n yorumlanabilmesi amac~yla haberle~me
merkezleri kurulmas~~ istendiyse de, bir çok nedenden dolay~~ gerçekle~tirilemedi.
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Kolordu karargah~na Istanbul'dan gazetelerin gelmesiyle durum biraz
düzeldi. Bu gazetelerin bir bölümü sokaklarda duvarlara as~llyor, di~er bir
bölümü de haberle~me merkezlerine da~~t~llyordu. Nisan ay~ nda, General
Kutepov'un emriyle, genç subaylar~n gruplar olu~turarak askerlere gazete
okumalar~~ tebli~~edildi. Daha sonra, toplumsal kurulu~lann etkinlikleriyle
durum daha da düzeldi ve Istanbul'dan düzenli olarak haftada bir kez gazete getirtilmeye ba~land~. Yine de gazete say~s~~ çok yetersizdi.
"Ob~çee Delo", "Rur, "Novaya Russkaya Jizn", "Presse du Soir" Istanbul'dan getirtilen gazetelerdi. Çok seyrek olarak Besarabya'dan da gazete geliyordu.
Gelibolu'da ç~kart~lan gazetelerden yaln~zca "Ogni" iki ay süreyle etkinli~ini sürdürebildi. Di~erleri çe~itli nedenlerden dolay~~ etkinliklerini k~sa sürede kesmek zorunda kald~lar.
Kolordunun olaylardan haberdar olabilmesi için, kolordu karargah~ nda günlük haber bülteni yay~ nlanmaya ba~lad~. Bu bültende, Gelibolu'da
bulunan radyo istasyonu arac~l~~~yla Sovyet radyolar~ndan al~ nan haberler
ve kolorduya ili~kin genelgelerle, Istanbul'dan do~rudan do~ruya gelen
haberler yer almaktayd~.
Kolordu bünyesinde bulunan gazetecilerin giri~imleriyle "Sözlü Gazete" organize edildi. Bunun yönetimini, Gelibolu'da bulunan toplumsal
örgütlerin temsilcileri üzerlerine ald~lar. "Sözlü Gazete"nin ilk seans~~ 29
Mart'ta, Frans~zlar~ n da~~t~ m konusundaki ültimatomlar~ n~~ veri~lerinin
ikinci günü yap~ld~. Gündem, Frans~z komutanl~~~ nca öne sürülen sorunlar, özellikle, Brezilya ve Sovdepya'ya gönderilme konusuydu. Bu seans~n
gördü~ü ilgi üzerine, seanslar~ n haftada iki kez yap~lmas~~ kararla~t~r~ld~.
Daha sonra da toplant~lar~ n yap~ld~~~~okuma salonunun çok az ki~i alabilmesi nedeniyle, seanslar~ n askeri okullarda ve alaylarda tekrarlanmas~ na
karar verildi. Sonralar~~ sözlü gazetenin etkinliklerine siyasal e~itim de kat~larak geni~letildi. "Sözlü Gazete", olaylar~~ ve ki~ileri objektif ve çok yönlü
olarak, apolitik bir biçimde de~erlendirmeye özel bir çaba göstermekteydi.
"Sözlü Gazete" için herhangi bir sansür söz konusu de~ildi. Gazete
yöneticileri, üst düzeyde bulunan ki~iler de~il, reda':siyon kuruluydu. Bu
da gazetenin daha ba~~ms~ z davranmas~ n~~ sa~l~yordu,. Yaln~zca bir kez,
yöneticilerle redaksiyon heyeti aras~nda, ordunun geçmi~teki hatalar~n~ n
tart~~~ld~~~~seanstan sonra anla~mazl~k ç~ kt~. Kolordu karargah komutan~,
gazete yöneticilerinden, kolordu birlikleri aras~ nda bölünme yaratabilecek
durumlardan kaç~ n~ lmas~~ ricas~nda bulundu.
Belirten C. Li, 22
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Bu son derece olumlu ortamda "Sözlü Gazete" seanslan 24 Nlaretan
Aral~~a kadar sürdü. Bu süre içinde 18o seansta 500'den fazla haber ve
yorum okundu. Bunlardan ~~ o5'i kentte,
kampta, 2o'si de askeri okullarda gerçekle~ tirildi. "Sözlü Gazete", tüm eksikliklerine kar~~ n, Gelibolu'da
Rus ordusunun ya~am~ nda çok önemli bir yer tutar.
T~YATRO VE MÜZIK
Yerle~imin ve beslenme sorunlar~ n~n çözüme kavu~mas~ndan hemen
sonra, kolorduda tiyatro kurma giri~imleri de ba~lam~~t~r. Kolordu karargâh~n~n sinema makinesi ile film gösterme çabalar~n~n ba~ar~s~zl~kla sonuçlanmas~~ üzerine, k~~~süresince, orduda bulunan ~ark~ c~lann ve müzisyenlerin amatör gösterileri ön plana ç~km~~t~r.
Baharla birlikte, hemen her birlikte, tiyatro kurma dü~üncesi do~maya ba~lad~. Markov alay~nda, Mart ay~~ ba~lar~nda, kabare karakterinde
küçük bir tiyatro grubu olu~ tu. Alayda tesadüfen bulunan birkaç operet
sanatç~s~~ da, basit sahne ko~ullar~na uygun oyunlar oynamaya ba~lad~.
Gelibolu'da tiyatro sezonunun aç~l~~~günü olarak Paskalya'n~ n ikinci
gününü kabul edebiliriz. Bu tarihte hemen her alayda tiyatro gruplar~~ faaliyete geçti. Kolordu tiyatrosu kentteki yazl~k tiyatroda oyunlar sahneye
koydu. Ayr~ca yazl~k kamp tiyatrosunda da ayr~~ bir tiyatro grubu olu~turulmu~tu.
Kolordu tiyatrosu, en büyük tiyatro grubunu olu~turuyordu ve askerler aras~ nda da bulunan 30 kadar amatör ve profesyonel oyuncudan kuruluydu. Bunlar, önce tiyatro için uygun bir yer buldular ve temizleyerek
düzenlediler, repertuarlann~~ haz~rlad~lar, Kolordu komutanl~~~~ ve K~z~l
Haç'tan da k~yafet ve gereç yard~m~~ alarak faaliyete geçtiler.
Y~k~ nt~lar aras~nda kurulmu~~olan kent tiyatrosu !000, kamp tiyatrosu
ise 2500 ki~ ilikti. Tiyatrolar haftada 3-4 yeni oyun sahneye koyuyorlard~.
Zamanla bu oyunlar~ n kalitesi de yükseldi. Ilk cich..i oyun, kostümleri ve
dekorlan Istanbul'dan getirtilen, A. Tolstoy'un "Çar Feodor ivanoviç"iydi.
Kolordu tiyatrosu, Gelibolu'da, aralar~ nda Çehov, Gogol, Ostrovskiy gibi
tan~nm~~~yazarlar~ n oyunlar~~ da bulunan 8o'den fazla oyun sahneye koymu~tur.
Alay tiyatrolar~~ise oyunlar~n~~ daha çok güldarüler ve günlük olaylar
üzerine kurduiclar~ ndan, daha kolay etkinlik gösterebiliyorlard~. Tüm alay
tiyatrolan içinde en önemli yeri, ba~lar~nda profesyonel ta~ ra artistlerinin
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bulundu~u ~ o ki~ilik Drozdov f~yatrosu al~yordu. Bu tiyatro, geni~~kitlelere
de~il, ince zevklere sesleniyor ve gerçek sanat~~ yans~t~yordu.
Tiyatrolar genellikle ücretsiz olarak temsiller veriyorlard~~ ve kolordu
ya~am~ nda çok önemli kültürel etkilefe sahiptiler.
Tiyatronun yan~s~ ra müzikle ilgilenenler de bir grup olu~turdular ve
bir sextet kuruldu. Bu grup Yunan kulübünde özel konserler veriyor ve
s~ k s~ k çevredeki köy ve kasabalara turneler düzenliyordu.
Her alayda ve tüm askeri Jkullarda ~ark~~ korolan olu~turulmu~tu.
Bunlar kilise ~ark~lar~~ d~~~nda, yerel halk~n da kat~ld~~~~konserler düzenliyorlard~. En iyi alay korolar~~ Alekseev ve Kornilov' korolanyd~. Kolordu
bünyesinde de büyük bir karma kGro olu~turulmu~tu. Dört ay sonra da~~lan bu koro da Yunan kulüplerinde özel konserler veriyordu.
Gelibolu'daki ilk konser, Kornilov alay korosur~ un Ermeni kilisesinde
Gelibolu'ya geli~lerinin üçüncü günü~ lde verdikleri dini konserdi. Türk ve
Rum ahali de bu konseri izlemi~ti. Daha sonra da Kornilov korosu Rum
kilisesinde, Ermeni okulunda ve Yunan kulübünde çe~itli konserler vermi~tir.
Bölgede müzikal aletlerin bulunmay~~~ , müzlkal ya~am~n geli~imini
büyük ölçüde engellemi~tir. Buna kar~~n, baz~~ birliklerde, orkestra kurulu~lar~~ için giri~imler yap~lm~~~ve Feknik alay, çok ucuza ald~~~~eski nefesli
çalg~lar~~ onararak konserler vermi~tir.
KOLORDUNUN TOPLUMSAL YA SAMI
Gelibolu'da açl~k ve yerle~im sorunlar~n~n çözümünden hemen sonra,
kolordu katmanlar~~ K~r~m'~n bo~alt~lmas~ndan dolay~~ u~rad~klar~~ dü~ünsel
ve moral ~a~k~nl~ktan kurtulmaya ba~lad~ lar. Bunun sonucu olarak da
Mart ay~ndan ba~layarak, kolordu bünyesinde, kültürel ve toplumsal et •
kinliklerde bulunan gruplar olu~maya ba~lad~. Resimli edebi dergiler, tiyatro gruplar~~ çal~~malar yapmaya ba~lad~ , akademik grup, tar~mc~lar grubu, t~pç~lar grubu, Gelibolu Rus Mühendisler Birli~i gibi bilimsel gruplann yan~~ s~ra, satrançç~lar, foto~rafç~lar da ayr~~ gruplar olu~turdular. Gelibolu'da olu~turulan gruplar~n say~s~, sportif gruplar d~~~nda onbe~i buluyordu ve bunlar~n üye say~lar~~ da toplam iki bin dolay~ndayd~. Tüm bu kurulu~lar~n d~~~ülkelerle temas kurabilme çabalar~~ genellikle çok yetersiz
kalm~~, yaln~zca Yunanistan'la ili~ki kurularak, baz~~ dernek üyelerinin davet üzerine Atina ve Edirne'ye gitmeleri mümkün olabilmi~tir.
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Bu arada, s~k s~ k Rus yazarlar~n~~ anma toplant~ lar~~ da düzenleniyor,
eserleri okunuyordu. Örne~in Dostoevskiy'in ~ oo. do~um y~ ldönümü Gelibolu'da çok görkemli törenlerle kutlanm~~, yap~ lan dini törenden sonra,
düzenlenen bir toplant~ da, romanlar~ndan baz~~ bölümler sahneye konmu~tur.
27 Eylül'de de "Gelibolulular Derne~i" kurulmas~~ için çal~~malara
ba~lanm~~, 22 Kas~ m'da yap~ lan ikinci oturumda tüzük kabul edilmi~tir.
26 Kas~m'da yap~ lan ilk kongrede dernek konseyi olu~turularak, General
Vrangel derne~e ~eref üyesi seçilmi~tir.
KOLORDUNUN EKONOMIK GIRI~IMLERI
Gelibolu'da, K~ r~m'~ n güç ko~ullar~ ndan sonra yiyecek bollu~uyla kar~~la~an Ruslar (babadan kalma saatler, de~erli e~yalar gibi...) ellerinde bulunan son e~yalar~~ da satmak durumunda kald~ lar.
Zamanla baz~~ malul subaylar kentin merkezindeki bo~~ma~azalardan
birinde komisyoncu dükkan~~ açt~ lar. Burada aç~ k art~rmal~~ sat~~lar yap~yorlard~~ ve bu ma~azalar~ n say~s~~ k~sa sürede artt~. Fakat Ruslar~ n ellerindeki
mallar~ n tükenmesine esas olan neden, kentin ana ticaret merkezinde bulunan bitpazarlyd~ . Yerel halk, çevredeki sakinler, Frans~z gemiciler, Senegalliler buran~ n ba~~mü~terileriydiler. M. Kemal Pa~a'n~ n ajanlar~~ ise silah
ve üniforma sat~ n al~yorlard~. Sonunda komutanl~k Ruslar~n ellerindeki de~erli e~yalar~n ve silahlar~ n sat~~~n~~ önlemek için bitpazar~ n~~ yasaklad~ysa
da bu arada, Ruslar~ n pek çok de~erli e~yas~~ da elden ç~ km~~~oldu.
Daha sonra ise baz~~ giri~imci ki~iler dükkan ve restoran açmaya ba~lad~ lar. Dükkanlar genellikle yine Ruslarla al~~~veri~~yapmaktayd~lar. K~sa
sürede kentte aç~lan üç restorana ise ço~unlukla yabanc~lar gelmekteydi.
Buralarda Rus votkas~~ ve kabare türü müzik bulunuyordu.
Yap~ lan en iyi ve yararl~~ giri~im, Gelibolu'nun merkezinde iki katl~~ bir
binan~n kiralal~arak, üst kat~n~ n kütüphane ve okuma salonu, alt kat~ n~ n
ise yemekhane yap~lmas~yd~ . Burada ucuz yemek de veriliyordu.
Oca~~n ortas~ nda kentte bir grup subay~n giri~imiyle bir Rus f~r~n~~
aç~ld~~ ve beyaz Rus ekme~i pi~irilmeye ba~land~. Bunlardan ba~ka, kentte,
küçük bir ayakkab~, çizme tamir atölyesi, çama~~ rhane, terzi ve berber de
aç~ld~.
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Aral~~~n sonunda Ba~komutanl~~~ n emriyle kolordu dükkanlar~ n~ n kurulu~ una geçildi. 1. Ocak'tan itibaren merkez kamp dükkanlar~~ aç~ld~. Bu
arada dostluk kooperatifleri yaratma dü~üncesi de belirdi. ~ubat ba~~ nda
birliklerden yetkili ki~ iler tüzük projesi üzerinde çal~~ maya ba~lad~lar.
Tüzü~ün haz~rlanmas~ ndan ve Kolordu komutanl~~~ nca onaylanmas~ndan
sonra kooperatif " 1 . Ordu Kooperatifi" ad~~ alt~nda çal~~maya ba~lad~. Ba~lang~ çta 500 üyesi olan kooperatifin yönetim kurulu seçildi ve çal~~ma plan~~ haz~ rland~ . Kooperatifin garnizon yemekhanesini, f~r~n~~ ve komisyon
ma~azas~n~~ yönetmesi, ma~azalardan ba~ka, berber dükkan~~ ile subaylar~ n
~apka ve di~er gereksinimlerini kar~~layan bir atölye kurmas~~ öngörüldü.
Kooperatifin elinde bu i~~için ~ oo lira bulunuyordu. Istanbul'a giden kooperatif üyelerine 2700 drahmi de~erinde mal verildi ve bunlar~n sat~~~ndan
elde edilen paralar kooperatifin ana sermayesini olu~turdu. Kooperatifin
merkez ma~azas~~ 1 Eylül'e kadar ortalama ayda 24.349 drahmilik sat~~~
yapt~.
Drahminin de~erinin s~ k s~k inip ç~kmas~, toptanc~lar~ n az krediyle
mal vermeleri, Yunan yönetiminin ticari engellemeleri gibi kooperatifin
çal~~mas~n~~ engelleyen pek çok unsur vard~.
Gelibolu'da as~ l para birimi olarak drahmi kullan~l~yor, fakat en yak~n
büyük ticaret merkezi olan Istanbul'da lira ve piastr geçiyordu. Bu iki para biriminin borsadaki de~i~ imleri birbirini son derece etkiliyor, bu da kooperatifin kurucular~ n~~ güç durumda b~rak~yordu.
Bunlara kar~~ n kooperatif kolordu mensuplar~n~ n en büyük ticari giriimi
olarak Gelibolu'daki ya~amda büyük rol oynuyor, önemli ölçüde
~
ucuz ve iyi mal tedarik edebiliyordu. Bo~altman~n ba~lamas~ ndan sonra,
21 Kas~m I92 ~ 'de çal~~mas~ n~~ durduran kooperatif her ne kadar ba~ar~l~~
idiyse de, Ruslar~ n yapt~klar~~ al~~veri~in ancak °k ~ o'luk bir bölümü burada gerçekle~mi~tir.
TOPLUMSAL KURULU~LARIN ETKINLIKLERI
Gelibolu'da toplumsal yard~ m kurulu~lar~n~n çal~~malar~~ Ruslar~ n Gelibolu'daki ya~amlar~nda önemli rol oynar. Bu kurulu~lar~n yard~mlar~~
beslenme, çe~itli atölyelerin, tiyatrolar~n ve e~itim kurulu~lar~ n~ n düzenlenmesi biçimindeydi.
Rusya d~~~nda ya~ayan Ruslara yard~m amac~yla kurulmu~~olan Tüm
Rusya Yerel Birli~i ve Tüm Rusya Kentler Birli~i kurulu~lar~~ bu yard~m-
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larda en etkin olan kurulu~lard~. Bunlar~n kentte kurduklar~~ irtibat bürolar~, Ruslar~n dünya ile ba~!ant~lann~~ sa~lamaktayd~.
Gelibolu'daki yard~m kurulu~lar~n~ n etkinlikleri, genellikle, beslenme,
kültür, parasal konulardaki yard~ mlarla, atölyelerin kurulmas~~ do~rultusundayd~. Tüm Rusya Yerel Birli~i, en gerekli maddelerin imalat fiyat~na
sat~ld~~~~bir ma~aza da açm~~t~.
Tüm Rusya Yerel Birli~i, ilk olarak 22 Mart'ta "Merkez ö~renim
Atölyesi" açt~ . Burada marangozluk, dülgerlik, tesviye, ayakkab~~ ve çizme
yap~m~~ ö~retilmekteydi. Amerikan K~z~ l Haç~'n~ n yard~m~yla da bir diki~~
atölyesi kuruldu.
Ayakkab~ -çizme atölyesi 25 usta ve 3 kalfal~k kadrosuyla 5 A~ustos'a
kadar çal~~t~. Bu süre 1.600 çizme, 5.000 tamirat yap~ld~~ ve bunlardan %
2'Si yerel halka aitti. Ustalar günde 5 saat paras~z çal~~~yorlar, üç saat ise
özel sipari~lerin yap~m~n~~ gerçekle~tiriyorlard~.
Marangoz ve a~aç i~leri atölyesi 6 usta ve ~~ kalfayla aç~ld~. Nisan sonur da bu say~~ 1 5'e ç~kt~ . Usta ve kalfalar ayakkab~-çizme atölyesiyle ayn~~
ko~ullarda çal~~maktayd~ lar.
~~ A~ustos'ta kapanan bu atölyenin çal~~anlar~ , bu tarihten sonra
mülteci konumuna geçerek, marangozluk ve a~aç i~leri arteli kurdular ve
Yunan yöneticiler arac~l~~~yla Podosto da~lar~~ çevresinde büyük bir in~aat
i~i ald~lar.
Tesviye-mekanik atölyesi, aç~l~~~ nda 3 ustaya sahipti. Temmuz ortalar~nda ~~ o usta ve 2 kalfa görev ald~ . Bu ay içinde otomobil kaportas~~ tamiri
için vulkanizasyon bölümü de aç~ld~.
Diki~~atölyesinin aç~l~~~ nda 15 diki~~makinesi bulunmaktayd~~ ve bunlar Gelibolu'daki Amerikan K~z~lhaç~~ temsilcilerince sa~lanm~~t~. Fakat burada, yaln~zca kad~ nlar ve çocuklar için giyim e~yalar~~ dikilebiliyordu. Erkek elbisesi ya da üniforma dikimi K~z~l Haç taraf~ ndan yasaklanm~~t~.
Temmuz'da ~~ o makine geri al~ nd~ . Atölyeden kentte bulunan go kadar
bayan yararlanabiliyordu. Temmuz ba~~ nda Tüm Rusya Yerel Birli~i'nin
deste~iyle bir atölye kuruldu. Bu atölye ayakkab~, çizme ve ~apka gibi gereksinimleri böyük ölçüde kar~~l~ yordu. Atölyede 18-20 usta bulunuyordu.
Mülteci Taburunda Tüm Rusya Yerel Birli~i'nin araç ve gereç yard~m~yla Mart ay~nda diki~~atölyesi ve çizme atölyesi aç~ld~. Ayn~~ birlik, Mart
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ay~~ sonunda, 1. Piyade Taburu hastanesinde de tesviye, marangoz ve çizme atölyeleri de açt~ , buralarda 16 usta çal~~~ yordu.
~ kinci Süvari Alay~ nda da Temmuz sonlar~ nda Tüm Rusya Yerel Birli~i'nin giri~ imleriyle bir çizme atölyesi aç~ld~~ ve bo~altma s~ ras~ nda alayla
birlikte S~ rbistan'a gönderildi.
Toplumsal örgütlerin maddi yard~ mlar~~ son derece de~i~ ik b~ r karakter ta~~maktayd~. ~~ Ekim'e kadar, yönetim toplam 12.200 liral~ k bir maddi
yard~mda bulunmu~tu. Toplumsal yard~ m kurulu~lar~ nca kurulan merkezlerden çocuklar, hastalar, iyile~ me dönemindekiler ve ö~renciler yararlanabiliyorlard~. Ayr~ca bu~~ alardan askeri okullara da beslenme için maddi
yard~m yap~l~ yordu. Gelibolu'da ve kampta bulunan Ruslar~ n % 6,106,17'si bu me~~ kezlerden yararlanmaktayd~ lar. Tüm Rusya Yerel Birli~i'nin
bu beslenme merkezlerinde 6o hem~ire, a~ç~~ ve ayl~kl~~ memur çal~~maktayd~. ~~ , para ve giyecek konusundaki yard~mlar çok s~ n~rl~~ bir kesiseslenmekle birlikte, bu kurulu~lar~n kültür ve e~itim konular~ndaki
yard~mlar~~ tüm kolorduya yans~maktayd~.
Gazete sa~lanmas~ ndan tiyatroya kadar tüm kültürel ve e~itsel giri~imler, bu kurulu~lar~ n yard~mlar~ ndan ~ u ya da bu biçimde yararlanmaktayd~lar. Yaln~ z, bu yard~ mlardan yararlanabilmek için yap~ lan giri~imlerin
gerçekle~meye ba~lam~~~olmas~~ veya yeterince güçlü ve ya~ayabilecek bir
duruma gelmi~~olmas~~ gerekliydi. Yabanc~~ dil kurslar~ , asker kütüphanesi
ve okuma salonu en çok yard~ m alan giri~ imlerdi. Bunlardan ba~ka, kent
tiyatrosu, kamp tiyatrosu, resim-müzik stüdyolar~~ gibi birçok kültürel giri~imler de Tüm Rusya Yerel Birli~i ve Tüm Rusya Kentler Birli~i taraf~ndan desteklenmekteydi. Tüm bu kurulu~lara yap~lan yard~ mlar~ n tutar~~
5.823 liray~~ buluyordu.
Bu kurulu~ lar taraf~ ndan Gelibolu'da yap~lan ilk giri~im büyük bir
ma~azad~ r. Burada, Ruslar~n kente geli~ inden sonra fiyatlar~~ art~ ran yerel
tüccarlara kar~~ , maliyet fiyat~ na temel ihtiyaç maddeleri sat~lmaktayd~.
Fakat ~ stanbul'dar yeterli miktarda mal~n gelmeyi~i bu ma~aza= çal~~mas~n~~ engelliyordu. Bu nedenle ma~aza giderek etkinli~ini yitirdi ve
~~ Ekim'de kapand~.
Toplumsal kurulu~lar~ n Gelibolu'da ~~ Nisan'dan ~~ Ekim'e kadar yapt~klar~~ harcama 32.000 liray~~ buluyordu. Bu kurulu~larda toplam 400 ki~i
çal~~~yor ve ayda 1-20 lira kazanç sa~l~ yorlard~ . Bunlardan ba~ ka, paras~z
mektup gönderme, dan~~ma bürclar~ , kolordu bayramlar~n~n düzenlenmesine yard~ m gibi pek çok etkinlikleri de vard~.
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YABANCI YARDIMI
Gelibolu'da Ruslara yap~lan yard~ m A.B.D., Belçika ve Uluslararas~~
K~z~l Haç taraf~ndan gerçekle~tiriliyordu. Belçika yard~m~, 1921 May~s~ nda,
kap-kacak, giysi, çama~~r gibi e~ya yard~m~~ olarak gerçekle~ tirildi ve bunlar genellikle kad~ nlara, çocuklara ve gönüllü hem~irelere da~~t~ ld~. Belçikal~lar daha sonra do~rudan yard~ mda bulunmay~ p Amerikan K~z~l Haç~~
arac~ l~~~ yla ilaç ve yiyecek yard~m~ nda bulundular.
Uluslararas~~ K~z~l Haç, Temmuz ay~ ndan ba~layarak, çocuklar~ n ve
kad~nlar~ n beslenmesini üzerine ald~. O zamana kadar bu i~i Amerikan
K~z~l Haç~~ ve Frans~zlar gerçekle~tiriyorlard~. Bu kurulu~lar aras~nda Amerikan K~z~ l Haç~, K~r~m'~n bo~alt~lmas~ ndan itibaren Ruslara en etkin yiyecek ve giyecek yard~m~n~~ gerçekle~ tirrnekteydi ve bunu 1921 Eylülü sonuna kadar da bunu sürdürdü.
Amerikan yard~m~ , 27 Aral~k ~~ 92o'de "Yalta" gemisinin Gelibolu liman~na geli~iyle ba~ lar. Bu tarihten 1 A~ustos 1921'e kadar yap~ lan yard~m~n tutan 1.5oo tondur. Ayl~k ortalama yard~m miktar~~ 200 ton olup, bunun 6o tonu g~ da maddesidir. Bunlar, seyyar hastahanelere, hastalara, iyile~me devresindeki kad~ n ve çocuklara öncelikle da~~t~lmaktayd~.
~ lk yard~ m maddeleri ilaç ve yatakt~. ~ubat ortalar~ nda 15oo yatak getirtildi ve 6 hastane aç~ld~. Yaz~n ise, akci~er hastalar~~ için sanatoryum ve
özel do~um çad~rlar~~ kuruldu. ~ubat sonundan itibaren yiyecek ve e~ya
al~m~~ ve da~~t~m~~için kurulan özel bir bayanlar yönetimi olu~turuldu.
Çocuklar, çocuk bak~ mevinin yan~ na kurulan beslenme merkezlerinden yararlanmaktayd~ lar ve bunlar~n say~s~~ 18o kadard~. Süt emme ça~~ ndaki çocuklar~n, küçüklerin say~lar~~ 1 oo kadard~~ ve ayr~~ bir grup olu~turuyorlard~. Çocuk bak~mevi, aç~l~~~ve geli~imini Amerikan K~z~l Haç~'na
borçludur.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR
K~r~m'da Bol~evildere kar~~~sava~an askerler ani bo~altma durumu ortaya ç~kt~~~ nda iki seçenekle kar~~~kar~~ya kald~ lar: Ya ailelerini K~r~ m'da
b~ rakmak ya da onlar~~ da kendileriyle birlikte sonu belirsiz bir yolculu~a
ç~ karmak. Bir bölümü ailelerini ve çocuklar~n~~ riske atmamak için K~nm'da b~rakt~ lar. Aileleri K~r~ m d~~~ nda olanlar için ise zaten hiçbir olas~l~k söz konusu de~ildi. Gemilere binenlerin bir bölümü asker aileleri,
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büyük ço~unlu~u ise mülteci kad~n ve çocuklard~. Bunlar~ n büyük
bölümü Istanbul'da kald~, yaln~zca ~~Kolordu askerlerinin aileleri Gelibolu'ya yerle~ti.
Gemilerdeki pislik, g~das~zl~ k ve s~k~~~ kl~ ktan sonra Gelibolu'da aç~ k
hava, so~uk ve ya~mur onlar~~ bekliyordu. Türkler ve Rumlar onlara evlerinin odalar~n~~ açt~lar, y~k~nt~larda, kulübemsi yerlerde bir siire ya~ad~ktan
sonra, yap~lan giri~imler sonucu daha uygun yerlere yerle~tirildiler. Toplu
ya~am merkezi biçiminde düzenlenen bu yerlerde, tuvaletlerin, yemekhanelerin düzenlenmesi, yatak, masa ve tabure sa~lanmas~~ için kclordu komutanl~~~nca yard~mda bulunuldu.
Yurtlara yerle~imde yerli ahalinin de büyük yard~m~~ oldu. Türk
müftüsü, toplu ya~am merkezi olarak camilere kad~n ve çocuklar~ n s~~~ nabilmeleri için yard~mc~~ oldu. 13 merkezden 5'i camiydi. Yaln~z ramazan
bayram~nda, müftünün ricas~~ üzerine camilerden birisini bo~altmak gerekti. Merkezlerde toplam 225 kad~ n ve 79 çocuk bann~yordu.
Kolordudaki toplam kad~ n say~s~~ ~~ ~~ oo kadard~~ ve a~a~~~yukar~~ kolordu nüfusunun % 5'ini olu~turuyordu. Kad~ n nüfusunun °k 77'si kentte,
23'ü kampta ya~~yordu.
Kad~nlar ailenin geçiminde önemli rol oynuyorlard~. Frans~zlarca verilen tay~ ndan ayr~~ olarak Amerikan K~z~l Haç~'ndan da besin yard~ m~~ al~yorlard~. Bunlar~n bir bölümünü satarak aile bütçesine katk~da bulunuyorlar, ayr~ca birkaç drahmi kar~~l~~~nda ufak tefek i~ler de bulabiliyorlard~.
Ba~lang~çta kad~nlar, ticaret yapmak için küçük tezgâhlarda sat~~~yap~yorlar veya yerel kahvelerden birinde yar~ m liraya çal~~~yorlard~ . Jimnastik
giysilerinin dikimi, çama~~r y~kama, kurullarda görev alma gibi i~ler, kad~nlar~n aile ya~am~ ndaki önemlerini artunyordu. Kad~nlar ayr~ca atölyelerde ve komitelerde de görev al~ yorlard~. Dul kad~nlar~n büyük bir
bölümü de Gelibolu'da evleniyordu. Yaln~zca kentte evlenenlerin say~s~~
ztg'u buluyordu.
Çocuklar~ n toplam say~s~~ 320 idi ve tüm kolordunun °/01,3'ünü olu~turmaktayd~. Gelibolu'da 12 ~ubat'la ~~ Eylül aras~nda do~an çocuk say~s~~
loo'dü. Gelibolu'daki olumsuz ko~ ullar çocuklar~ n hem sa~l~klar~n~~ hem
de ruhsal ya~amlar~n~~ olumsuz yönde etkilemekteydi.
Çocuklar su ta~~ ma, yiyecek için s~ ra bekleme, çama~~r y~ kama gibi i~ler yap~yorlard~. Kitaplar~~ ve oyuncaklar~~ yoktu. Yerel ahalinin çocuklany-
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la diyalog kuram~ yorlard~. Bu bak~ mdan ~ubat ay~ nda kurulan çocak bak~ mevi ve Martta çal~~malar~ na ba~layan okul çok gerekliydi. Okulda okuyanlar~ n say~s~~ 208'di.
Küçük çocuklar~ n hemen hepsi kampta ya~amaktayd ~. Bunlar için
Drozdov alay~nda beslenme merkezi aç~ lm~~t~. Çocuklarda tüm g~ da yard~ mlar~ na kar~~ n beslenme yetersizlikleri ortaya ç~ k~ yordu. K~ r~ m'daki sava~~n ve Gelibolu'daki a~~r ya~am ko~ullar~ n~ n çocuklar~ n psikolojisi üzerinde
s n derece olumsuz izlenimler b~ rakt~~~~izleniyordu. Bunlar normal ko~ ullarda yeti~en çocuklara göre çok daha ag~ rba~l~~ davranmaktayd~ lar.
KAMP YA~AM~~
Kamp ya~am~ nda güç i~ler genellikle subaylara yüklenmi~ti. Kamp~ n
kurulmas~, kentten çad~ rlar~ n getirilmesi, kurulmas~ , odun ve su ta~~ ma,
yiyecek ve giyecek sa~lanmas~~ gibi i~ler onlar~ n göreviydi. Özellikle ta~~ma
i~i hiçbir yük arac~ n~ n bulunmad~~~~ilk günlerde çok a~~rd~. Kamp~ n kurulmas~ ndan sonra ranzalar~ n yap~ m~~ gerekiyordu ve hiçbir araç ve gereç
yoktu. Bunun için gruplar halinde ormana gidiliyor, getirilen genç a~açlardan ve dallardan yatak örülüyordu. Da~~t~ lan yiyece~in bir bölümünün
çi~~olarak da~~t~ lmas~~ gerekti~inden, herkes kendi yiyece~ini topra~a kaz~lm~~~ocaklarda kendisi pi~irmek zorunda kal~ yordu. En fazla harcanan g~ da
maddeleri pirinç ve m~s~ r unuydu. ~ lkbaharda en çok kaplumba~a çorbas~~
yeniyordu.
Subaylar ufak tefek ihtiyaçlar~ n~~ gidereb~ lecekleri bir para kazanmak
için kente odun ta~~yarak sat~yorlard~. Bu odunlar~ n fiyat~~ niteli~ine göre
de~i~iyordu Yaz~ n ise odunlar~ n bir bölümü deniz kenar~ndan toplanarak
y mek pi~irmekte kullan~l~yordu. Kampta en güç i~~çama~~ r y~ kamakt~.
Özellikle k~~~ n ayazda bu i~~çok güçtü. Yaz~ n ise daha kolayla~~yor, hatta
zevkli bir i~~haline geliyordu.
Kampta en önemli i~~yemek da~~t~ m~yd~ . Yiyecekler önce 4 ya da 5 ki~ilik gruplara da~~t~ l~yor, daha sonra bunlar da kendi aralar~ nda, bazen
kura çekerek adil bir da~~t~ m sa~l~yorlard~.
Geceleri, k~~~ n siyasal durum üzerine sert tart~~malar yap~ l~yordu. Yaz~ n ise tiyatro, futbol, "Sözlü Gazete", dersler ve anayurda dönü~~üzerine
yap~ lan söyle~iler, ~akalar, vakit geçirrrie araç'arlyd~ . Geceler daha e~lenceli geçiyor, s~ k s~ k ordunun gelece~i üzerine söylentiler dola~~yor ve tart~~ma konusu oluyordu.
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~lkbaharda futbol turnuvas~~ kampa büyük bir canl~ l~k getirdi. Genel
kültür kurslar~ , "Sözlü Gazete" de kamp ya~am~nda önemli bir yere sahiptiler.
Kamp ya~am~~ süvari birliklerinin S~rbistan'a, piyade birliklerinin ise
Bulgaristan'a gitmesinden sonra sönükle~ti. Bu arada yiyecek yard~m~~ da
azalm~~t~.
Bu yüzden kamp sakinleri gereksinmelerini kar~~layabilmek için daha
güç, fakat daha karl~~ olan odun kömürü sat~~~na yöneldiler.
Sonbahar ya~murlanyla birlikle kamp tamamen durgunla~t~ . Alekseev
alay~ n~n ayr~lmas~yla genel kültür kurslar~, daha sonra da "Sözlü Gazete"
seanslar~~kesildi, 25 Kas~m'dan sonra da tümüyle da~~ld~.
KENTTE YA~AM
Gelibolu tipik bir Türk k~y~~ kasabas~~ görünümündeydi. Demiryolu,
elektrik, sinema, gazete yoktu. Çe~me ba~lar~ nda Türk kad~nlar~~ s~ raya girerek ~akala~~yor, gülü~üyorlar, erkekler de kahvehanelerde saatlerce oturmay~~ seviyorlard~. Arada bir kasabada deve kervanlar~ na da rastlan~yordu.
Ak~amlar~~ minarelerden mollalar~n tekdüze ve ac~kl~~ ezanlar~~ duyuluyordu. Türklerin yan~~ s~ra, Yunanl~lar da oldukça fazlayd~. Onlar~n orijinal elbiseli rahiplerine, tela~l~~ tacirlerine, kep ve hakili jandarmalar~na, kibirli
subaylar~na s~k s~k rastlamak n~ ümkündü.
Kolordu Gelibolu'ya vard~~~ nda ve birlikler kente yerle~ti~inde Ruslarla birlikte kentteki nüfus da~~l~m~~ ~öyleydi:
Ruslar 8.400 % 45, Rumlar 4.300 % 23, Türkler 2.900 % 15, Museviler 1.400 °k 8, Ermeniler goo c)/0 5, Senegalliler 800 % 4.
Kamptan gelenlerle birlikte nüfus art~yor ve kent Ruslarla doluyordu.
Rusça tabelalar, afi~ler, bildiriler her yerde göze çarp~yor, her yerde Rusça
konu~malar duyuluyordu. K~sa zamanda baz~~ Rusça sözcükler, yerli halk
aras~nda da kullan~lmaya ba~land~. Buna kar~~n, "karda~", "efendi", "ekmek", "yok", "yaman" gibi Türkçe sözcükler de, Ruslar~n gündelik konu~malarinda i~itiliyordu.
Esmer, k~ rm~z~~ fesli Senegalliler de kentte ayr~~ bir grup olu~turuyorlard~~ ve Ruslarla dostane ili~kiler içindeydiler.
Kentte ya~am genellikle erken ba~l~yordu. Saat 6.00-7.00 gibi komutanl~kta ve f~r~n önlerinde kalabal~klar toplan~yor, kamptan odun ve kömür
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ta~~y~c~~ dizileri uzan~yor, çe~melerde kuyruklar olu~uyordu. Saat 8.00-9.00
gibi e~itime giden ö~renci subaylar~n mar~lar~~ duyuluyor, her yerde çal~~ma ve ö~renim ba~l~yordu. Genellikle ö~leyin 12.00-14.00 aras~~ yemek yeniyordu. Daha sonra dinleniliyor, ö~leden sonraki çal~~man~ n ard~ ndan
ak~amleyin 5.00-6.00 gibi yemek yeniliyordu. Bu saatten sonra, derslere,
"Sözlü Gazete" seanslar~ na, tiyatrolara ve gezmeye gidiliyordu. Deniz k~y~s~,
Türk ve Rus mezarl~~~~en fazla gezilen yerlerdi.
Kentteki en canl~~ merkezler kolordu komutanl~~~,Tüm Rusya Yerel
Birli~i Temsilcili~i ve Amerikan K~z~ l Haç~~ deposuydu.
Kent, özellikle kolordu mensuplar~n~n maa~~ald~ klar~~ gün canlan~ yordu. Özellikle kamptan gelen Ruslar ticaret merkezini dolduruyorlard~. Ak~amlar~~ restoranlar da doluyordu. Saat o.00- t.00'den sonra soka~a ç~ kma yasa~~~vard~.
Yaz~n Ruslar deniz kenar~ nda, plajda vakit geçiriyorlar, uzun yüzme
sezonundan yararlan~yorlard~ . Denize girmeye komutanl~ kça g May~s'tan
itibaren izin verilmi~ti.
Gelibolu'yla d~~~dünya aras~ nda, yaln~zca gemi seferleri arac~ l~~~ya ili~ki kurulabiliyordu.
Aras~ ra Yunan gemileri, her hafta pazar günleri de posta, yiyecek ve
Istanbul'da bulunan Ruslar~~ getiren Rus deniz araçlar~~ geliyordu.Bunlar
genellikle de iki gün sonra Istanbul'a dönüyorlard~. Frans~zlar, mülteci
durumunda bulunan Ruslardan ba~ kalar~ n~n Istanbul'a gitmeleri için vize vermiyorlard~.
Genelde kent ya~am~~ kamp ya~am~ ndan daha renkli ve ilginçti.
ORDUNUN RUHSAL DURUMU VE SÖYLENTILER
Gelibolu'da bulunan Ruslar~n ya~amlar~, de~i~ik izlenim, olay ve
söylentilerle ko~ullanmaktayd~. Gemiler Gelibolu k~y~lar~ na yana~t~ klar~nda,
gemilerdeki birliklerin kar~~s~na iç karart~c~~ ve tekdüze bir manzara ç~ km~~t~. Kent ölü bir görünümdeydi. Yaln~zca binalardan birinde dalgalanan Yunan bayra~~~kentte ya~am~ n var oldu~unu gösteriyordu. So~uk, hafif bir sonbahar ya~muru s~k~ ntly~~ artt~ r~yordu. Sivastopol'la kar~~la~t~ r~ ld~~~nda çeli~ki o denli büyüktü ki, insanlar gemi pisli~inden ve karanl~~~ndan kurtulacaklar~ na dahi sevinemediler.
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iskelede ve sokaklarda kent sakinleri merakl~~ bak~~larla Ruslar~~ inceliyorlar, Ruslar ise ~a~k~ n, ya~murdan nereye s~~~ nacaklarm~~ bilmeden,
omuzlar~ nda e~yalanyla duruyorlard~.
Bir iki hafta sonra, ya~am düzene girdi~inde Ruslar hukuksal durumlar~ n~~ tart~~maya ba~lad~ lar. "Biz kimiz? Mülteci miyiz, yoksa ordu muyuz?" sorusu herkesi me~gul ediyordu. Ordunun, ba~lang~çtaki, partal, hemen hemen silahs~ z, askeri örgütlenmeden yoksun görünümü bu soruyu
"mülteci" olarak yan~tl~ yordu. Ordunun bir bölümü için sava~~yitirilmi~~ve
bitmi~ti. Baz~ lar~~ ise hala sava~ç~~ ruhu koruyordu. Üçüncü bir bölüm için
ise Gelibolu, Bol~eviklerle yap~ lan sava~~ n güç bir a~amas~ ndan ba~ka bir
~ey de~ildi.
Fakat herkes için Gelibolu, iç sava~~ n tehlikelerinden uzak bir yerdi.
Cephe, yar~ n için ölüm korkusu yoktu ve yorgun sinirler dinleniyordu.
Ama bütün bunlar, "Yar~ n ne olaca~~z?" sorusuna bir yan~t getiremiyordu.
Ordunun ilerideki varl~~~ ndan da umut kesilmi~ ti. Bu yüzden Gelibolu'nun güç ko~ullar~~ alt~ nda ya~amak zorunda kal~ nmas~~ ho~nutsuzluk yarat~yordu. ~ose yap~m~ , yeni yap~ lar~n kurulmas~~ gibi i~ler, gereksiz bir çaba gibi gözüküyordu. Gelibolu'da uygulanan sert disiplin de m~ r~ ldanmalara yol aç~yordu. K~ ta hizmeti çal~~malar~~ da yarars~ z görülüyor ve "askercilik oynama" olarak yorumlan~ yordu. Fakat zamanla bu "oyun" tüm orduyu sarmaya baslad~ .
Bu arada "Bol~eviklere kar~~~uluslararas~~ bir ç~ kar~ na harekat~" söylentisi yay~ lmaya ba~lad~ . Fakat zamanla bunun gerçek olmad ~~~~ortaya ç~ kt~.
Çünkü ~ ngiltere, Rusya ile anla~maya haz~rlan~yordu.
Daha ba~ ka söylentiler de yay~ l~yordu: Ruslardan Afrika'daki Frans~z
kolonilerinin savunmas~ nda yararlanma, Bol~eviklere kar~~~Romen ordusuyla birlikte harekete geçme vb.
Fakat bunlar Ruslar taraf~ndan ho~~kar~~ lanmayan söylentilerdi. Kimse ne lejyon askeri olmay~ , ne de Romanya'n~ n yarar~ na, Rusya'n~ n zarar~na olacak bir harekata kat~ lmay~~ istemiyordu. Bu arada, genelkurmay karargâh komutan~~ da Rus ordusunun yaln~zca Bol~eviklere kar~~~sava~aca~~n~ , bunun d~~~ nda ba~ ka bir amaçla kullan~lmas~ n~n mümkün olmad~~~ n~~
belirten bir bildiri yay~nland~. Aral~ k ay~~ böylelikle geçti.
Ba~komutan~n geli~i de yeni bir ~ ey getirmedi. Ordunun müttefikler
taraf~ ndan tan~nmas~~ i~i de aç~ kl~~a kavu~mad~. Asl~nda bu tan~nma, bir-
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çoklar~~ için manevi aç~dan bir önem ta~~ m~yordu. Ordunun tan~nmas~, bu
ki~iler için yaln~zca, daha iyi ko~ullarda ya~ayabilme olarak de~erlendiriliyordu.
Noelden k~ sa bir süre önce, Sovyet Rusya'da General Brusilov'un gerçekle~tirdi~i bir ayaklanma söylentisi yay~ld~ . Lenin'in ve Trotskiy'in bilinmeyen bir yere kaçt~klar~ , Moskova'da yeni bir hükümetin olu~tu~u gibi
haberler heyecan yarat~yor, fakat bunlar~n gerçek olmad~~~~ k~sa bir süre
sonra anla~~l~ yordu. Bu arada güç fiziksel çal~~ ma sinirleri y~prat~yor, disiplin anlams~zla~~ yor, ordunun gelece~i karanl~k görünüyordu.
Gelibolu'da yurt özlemi her geçen gün art~yor, konu~ malar hep Rusya üzerine yo~unla~~ yordu. Bu yurt sevgisi, orduyu çöküntüden kurtaran
en büyük etkendi.
~ubatta ba~ komutan yeniden geldi. Bu kez onu mülteci toplulu~u de~il, disiplinli bir ordu kar~~lad~~ ve onun Rusya'ya k~ sa zamanda dönme
vaatleri, ordunun bu yo!daki inanc~n~~ artt~ rd~. Gidi~inden birkaç gün sonra, Sovyet radyosu Kron~tade~n ayakland~~~n~~ bildiriyordu. Gelibolu'daki
kolordu, kuzeydeki bu sava~~~gazete ve radyolarla adeta ya~~ yordu. Müttefikleri bu sava~a kat~lmalar~~ için kendilerine gemi vermedikleri için suçluyorlar, Kron~tadtl~ lann sava~~~kaybetmelerinden korkuyorlard~ . Bu arada
Bizerte liman~ ndaki Rus donanmas~n~ n Limni ve Gelibolu'ya hareket etti~i (kolorduyu Rusya'ya götürmek üzere) söylentisi co~ku yaratt~.
Fakat sonunda gerçekler ortaya ç~ kt~ . Donanma hala Bizerte'deydi ve
Sovyet radyosi Kron~ tadt'~ n dü~tü~ünü bildiriyordu. Bu haber herkeste
bir moral çöküntüsü yaratt~~ve yurda dönme hayallerini y~kt~. Fakat bahar~n geli~ i ordunun moralini tekrar yükseltti. Disiplin ve k~ta görevi art~k
o denli anlams~ z gelmiyordu. Yap~ lan dini törenler ve bayramlar moralin
yükselmesinde olumlu rol oynuyorlard~.
Frans~zlar~ n Ruslar' ordu de~il, mülteci kabul ettikleri haberi bile ordunun moralini bozamad~ . 27 Mart'ta, Gelibolu'da Frans~z karargah~~ binas~na as~ lan bildiride, orduya tayin verilemeyece~i tehdidiyle, ordunun ya
B. Jzilya'ya gitmesi, ya da Sovyetler Birli~i'ne geri gönderilmesi gerekti~i
bildiriliyordu. Bu çok can s~k~c~~ bir olayd~. Fakat ba~ta ba~komutan Kutepov olmak üzere hiç kimse buna ald~rmad~.
K~sa bir süre sonra üç bacal~~ "Rion" z~rhl~s~~ isteyenleri Brezilya'ya
götürmek üzere limana geldi. Brezilya'ya gidenlerin çok az~~ kolordudan,

"GEL~ BOLU'DA RUSLAR"

351

büyük bölümü ise Istanbul'dan gelen mültecilerdi. Bu, orduda üzücü bir
olay olarak kar~~land~.
Istanbul'daki Bol~evik temsilcilerin tutuklanmas~~ haberini, Frans~z
hükümetinin 17 Nisan tarihli "üstlerin emirlerine uymama ve Bakü'ye geri dönme" ça~r~lan izledi. 23 May~s'ta kolordu komutanl~~~~"mültecilik"
sorununu bir hamlede çözmek amac~yla, isteyenlerin üç gün içinde mülteci konumuna geçebileceklerini belirten bir bildiri yay~nlad~. Bu bildiri
büyük bir karga~aya neden oldu. Ko~ullardan memnun olmayanlar
mülteci konumuna geçtiler.
Bu s~rada Balkanlardan bir umut ~~~~~~belirdi. Karde~~Balkan ülkelerine gidilebilirdi.
Tüm yaz boyunca ordu söylentilerle çalkaland~. özellikle ba~komutan~ n ~ngiliz hükümetiyle, ordunun Kafkasya k~y~lar~na ç~kart~lmas~~ konusunda yapt~~~~görü~me söylentileri önemli yer tutuyordu. Ingilizlerin her
türlü silah ve mühimmat yard~m~~ yapaca~~~da söyleniyordu. Kampta
büyük bir heyecan ba~lad~. Baz~lar~~ her türlü harekata haz~ rd~lar. Ço~unluk ise, böyle bir harekat~n bir macera, ayn~~ zamanda Rus ordusunun
sonu olaca~~n~~ dü~ünüyorlard~. Ba~komutan~n, ~ngilizlere, ç~kartmaya ~ngiliz birliklerinin de kat~lmas~ n~~ ~art ko~tu~u haberi geldi. Tüm bu söylentiler ~stanbul kaynakhyd~.
Bu arada Uzak Do~u'da Vladivostok'ta ayaklanma oldu~u haberi yay~ld~. Gazeteler, Japon komitesinin General Vrangel'i ziyaret ederek, Uzak
Do~u'ya asker göndermekten söz ettiklerini bildiriyordu. Vladivostok'ta
Vrangel ordusunu silah ve üniforman~n bekledi~:., ordunun ta~~nmas~~ için
gemilerin Gelibolu'ya gelmekte oldu~u söylentisi güç kazan~yordu. Bu
arada Balkan ülkelerine gitme sorunu çözümlendi. S~rbistan ve Bulgaristan'~n Rus ordusunu kabul edip etmeyecekleri tart~~~lmaya ba~land~.
Yaz sonuna do~ru Rusya'da k~tl~k oldu~u haberi yay~ld~. Baz~lar~,
orada kalan yak~nlar~n~~ dü~ünüyor, baz~lar~~ da bu felaketin Bol~eviklerin
y~k~m~n~~ haz~rlayaca~~m söylüyordu.
A~ustosun ilk günlerinde S~rbistan'dan ilk gemi geldi. Art~k en ku~kucu ki~iler bile Balkanlara aktarma olay~na inan~yordu. ~lk geminin gidi~i
üzerine uzun süre geçmesi, yeni gemilerin gelmeyi~i de söylentiler ç•kma
s~na neden oluyordu. Frans~zlar~n gemi vermedikleri, Bulgaristan'~n orduyu kabul etmedi~i gibi. Fakat gemiler birbiri ard~na gelmeye ba~lad~. Ge-
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libolu art~ k geride kal~yordu ve ordunun ya~am~ nda yeni bir sayfa olu~turacak olan Bulgaristan ya~am~~ ba~l~yordu.
FRANSIZLARLA ILI~KILER
Rus gemileri Istanbul'a vard~ klar~nda Frans~ z hükümetinin himayesi
alt~ na girdiler. Ordudaki silahlar~ n bir bölümü Frans~ zlara teslim edildi ve
gemilere de Frans~z bayra~~~çekildi. Kolordunun bak~m~ n~~ üstlenen Frans~zlar, bu ani ve kalabal~ k geli~~kar~~s~ nda güç duruma dü~tülerse de, k~sa
zamanda her ~ey düzene girdi.
Gelibolu'da ise Ruslarla Frans~zlar aras~nda sürtü~meler ba~lad~.
Frans~ zlar Ruslan emir alt~ na almak, silahtan tamamen annd~ rmak amac~ndayd~lar. Fakat Ruslar, Frans~zlar~ n emrine girmeyi kabul etmedikleri gibi,
harb okulunun e~itimi için gerekli olan makineli tüfekleri de Frans~zlara
teslime kar~~~ ç~ kt~lar. Sonuçta da Ruslar~ n istedikleri oldu ve General
Vrangel 18 Aral~k 192o'deki ziyareti s~ras~ nda, kolorduya, büyük devletlerin Ruslan mülteci olarak de~il, ordu olarak kabul ettiklerini ve askeri
örgütlenmeyi korumalann~~ onaylad~klann~~ bildirdi.
Daha sonra Frans~ z hükümetinin tutumu olumsuz yönde geli~ti. I~gal
kolordu komutan~~ General ~arpi, Gelibolu'ya geli~inde askerlere s~radan
mülteci muamelesi yapt~~ ve kendilerini mülteci kabul etti~ini, en k~sa zamanda di~er ülkelere da~~t~ lmalan için önlun alaca~~n~~ belirtti. Bu davran~~~n as~l nedeni, Frans~ z hükümetinin çok masrafa girmesiydi ve Ruslar~n
bir ayl~k giderinin 40 milyon frank~~ buldu~u belirtiliyordu.
Frans~zlar, yay~nlad~klar~~ bildirilerde, Ruslara da~~t~ lmakta olan yiyece~in kesilece~ini, bu nedenle kendileri için Rusya'ya dönmek Brezilya'ya
gitmek veya burada kendi paralar~ yla geçinmekten ba~ka ç~kar yol olmad~~~n~~ belirtiyorlard~. Bildirilerde ayr~ ca, General Vrangel'in komutanl~~~ n~ n
art~k kabul edilemeyece~inden, dolay~s~yla di~er subaylar~n da art~k emir
verme yetkisine sahip olmad~ klanndan söz ediliyordu.
Mart ve Nisan aylar~nda Frans~zlar~ n olumsuz giri~imleri daha da etkin bir hal ald~~ ve bu nedenle de olu~an gergin ortam sonucunda Ruslarla Frans~zlar aras~ nda kavgaya varan sert tart~~ malar ç~kmaya ba~lad~. Istanbul'a gidi~~geli~ler güçle~tirildi ve General Vrangel'in Rus ordusu kamp~n~~ ziyareti yasakland~.
Yaz ba~~ nda Rus kolordusunun baz~~birlikleri alarm durumuna geçirildi. Bunun üzerine Frans~ zlar kolordunun sava~~durumuna geçti~ine ka-
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rar vererek, Istanbul'a telgraf çektiler ve kolordunun sald~ r~da bulunabilece~ini bildirdiler. Gerçekte ise Rus ordusu bunu bir e~itim çal~~mas~~ olarak yapmaktayd~.
'de ba~layan, kolordunun Slav ülkelerine da~~t~ m~~ s~ ras~ nda da,
1921
Frans~ zlann süvari birliklerinin S~ rbistan'a nakli için çok küçük ve kötü gemiler tahsis etmeleri yüzünden de tats~ z olaylar ç~ kt~.
28 A~ustos ~~g2 ~~ 'de Frans~z ordusu komutan~ , Rus kolordu komutan~na kenti 1 Ekim'e kadar bo~altmalar~n~~ talep eden bir mektup yollad~. Baz~~ birliklerin ve ailelerin d~~~ nda, ordu, belirtilen sürede kenti terketti.
Sonuç olarak, Ruslar Frans~zlar taraf~ ndan kendilerine yöneltilen bu
a~a~~ lama ve hakaretleri unutmamakla birlikte, günlük ia~e temini için yap~ lan yard~mlar~~ da unutmayacakt~r.
KOLORDUNUN GEL~ BOLU'DAK~~HALKLA KAR~ILIKLI
ILI~KILERI
Gelibolu kentinin nüfusu Yunanl~ lardan, Türklerden, Ermenilerden
ve Musevilerden olu~maktayd~ . Musevilerin atalar~~ 16. yüzy~lda ~spanya'dan gelmi~ler ve Akdeniz'in do~usundaki Türk limanlar~na da~~lm~~ lard~r. Bunlardan ba~ ka, kentte, Frans~ z askerleri ve Frans~ z yönetiminin
temsilcileri de bulunmaktayd~.
Ruslar~ n Gelibolu'ya ç~ k~~~~ ma~luplarla galipler aras~ nda Sevr Antla~mas~~ ko~ ullanyla düzenlenen yeni ili~kilerin kuruldu~u bir devreye rastlamaktad~ r. Gelibolu sakinleri, Ruslar~n geli~ ini, sonradan itiraf ettiklerine
göre, korkunç bir olay olarak kar~~lam~~lard~ . Aç, pis, ~a~k~n, dil bilmeyen
bir insan kalabal~~~n~ n kentteki varl~~~~bu duyguyu daha da güçlendirmi~ti. Yunanl~ lar ve Türkler ba~ lang~çta kad~ n ve çocuklara ilgi gösterdiler ve
onlara yerle~im ve beslenme konusunda yard~ mda bulundular. Yerel halkla Ruslar aras~ nda dostane ili~kilerin kurulu~ u umuldu~undan çabuk geli~ ti. Halk, her tür olanaks~zl~ klarla kar~~~kar~~ ya bulunan bu kalabal~~~ n
kendilerine en ufak bir zarar vermedi~ini görerek hayrete dü~mü~tü. Yaz
ortas~ nda Rus generalini ziyaret eden Yunan prefekti Ruslar~n bu tutumunu generale överek, Ruslar~ n beslenme güçlü~ü içinde bulunmalar~na kar~~n, alt~~ ayd~ r bir tek tavuk ve horoz çalmay~~lar~ ndan övgüyle söz etti.
Ku~kusuz baz~~ istisnalar oluyordu, ama bu da genel tabloyu bozacak
nitelikte de~ildi. Ya~ma amac~ yla kentteki di~~doktorunun evine sald~ ran
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ve ölümüne neden olan bir ki~inin hemen tutuklanarak kolordu mahkemesince ölüm cezas~ na çarpt~nlmas~ , halka Ruslar~n bu konulara kar~~~ne
denli duyarl~~ oldu~unu göstermi~ti. Kal~ nan süre boyunca bir tek kad~n~n
rahats~z edildi~ine ili~kin bir ~ ikayet de vuku bulmam~~t~. Bu iyi ili~kiler,
ku~ kusuz yerel yöneticilerle ordudaki yönetim kadrosu aras~nda iyi ili~kilerin do~mas~ na da neden olmaktayd~.
Özellikle Yunanl~ larla ilk günden itibaren iyi ili~kiler kuruldu. Yunan
prefekti Ruslar~ n neden olduklar~~ olaylarda güç kullanmadan, Rus komutanl~~~na ba~vurarak, olaylar~ n çözümünü talep ediyor, böylelikle iyi niyet
gösterisinde bulunuyordu.
Dinsel bak~ mdan da Yunanl~ lar Ruslara yak~ nl~k gösterdiler. Yunan
metropoliti Konstantin, yaln~zca Ruslar~ n kentte bulunan kiliseden yararlanmalar~n~~ sa~lamakla kalmay~ p alay kiliselerinin kurulmas~nda da yard~mc~~ oldu. Dini bayramlarda kutlamalar da birlikte yap~lmaya ba~land~ .
Özellikle Yunanl~lar~n 27 Aral~ k'ta Noel nedeniyle Rus çocuklar~n~~ davet
etmeleri ve onlara hediyeler vermeleri unutulmayacak bir olayd~.
Sava~tan yoksul dü~mü~, Yunan hakimiyetine girmenin verdi~i moral
çöküntüsü içinde bulunan Türkler de Ruslar~~ dostça kar~~lad~ lar. Birbirleriyle say~s~ z sava~ta kar~~~kar~~ ya gelen Rus ve Türk askerlerinin bar~~~zamanlar~ nda birbirlerine dostça davrand~ klar~~ uzun zamandan beri bilinen,
biraz da ~a~~rt~c~~ bir gerçektir. Bu durum Gelibolu'da da de~i~memi~tir.
Ne Yunanl~ larla kurulan dostane ili~ kiler, ne de Mustafa Kemal'in Bol~eviklerle anla~mas~~ bu ili~kileri bozmam~~t~ r. Türk aileler, birçok Rus ailesini evlerinde bannd~rm~~~ve onlara çok iyi davranm~~lar, birliklerin kervansaraylarda, okullarda, camilerde yerle~melerine yard~ mc~~ olmu~lard~r.
Ayr~ ca, düzenlenen gecelere ve kutlamalara da s~k s~k kat~lm~~ lard~r. Yoksulluk ve siyasal durum dolay~s~ yla kendilerine çok az yard~mc~~ olabilen
Türk "karda~lann~~ Rus kolordusu daima minnetle anacakt~r.
Ermenilerle olan ili~ kiler de iyi olmakla birlikte daha mesafeliydi.
Musevilerle ise Ruslar~ n hemen hemen hiç ili~ kisi olamad~. Arada ne
dostluk, ne de dü~manl~ k vard~.
Sonuç olarak Ruslarla yerel sakinlerin iyi ili~kiler içinde olduklar~n~~
söyleyebiliriz.
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GELIBOLU'DAN AYRILI ~~
Kolordu Gelibolu'ya ilk geldi~i andan itibaren, buradan bir an önce
ayr~lmay~~ dü~ lemekteydi. Fakat aradan haftalar, aylar geçtikçe, bunun
uzun zaman alaca~~~anla~~ld~ . Slav ülkeleriyle s~ k s~k görü~meler yap~ ld~~~~
söyleniyordu. ~lkbaharda, 2 May~ s tarihli kolordu bildirisiyle, ilk kez, en
yak~n sürede kolordunun S~ rbistan'a aktar~ laca~~~bildiriliyordu. 22 May~s'ta yay~ nlanan bildiride ise, Slav ülkeleriyle yap~lan anla~maya göre,
Limni adas~ ndaki Kazak birliklerinin öncelikle S~rbistan'a ve Bulgaristan'a,
1. Kolordu'nun tümüyle S~ rbistan'a gönderilece~i belirtiliyordu. Fakat aradan birkaç ay geçmesine kar~~ n bu gerçekle~miyor ve askerler aras~ nda
dü~~k~ r~ kl~~~~ba~~gösteriyordu.
Sonunda 4 A~ustos'ta süvari birli~inin ilk bölümü Gelibolu'dan "4 ~~ o"
gemisiyle dua törenleri e~li~inde ayr~ld~~ ve Selanik'e yola ç~ kt~~ ve birkaç
gün sonra, süvari alay~ n~n di~er bölümünü de götürmek üzere geri
döndü. 28 A~ustos'ta bu alay~ n son bölümü "Giresun" gemisiyle nakledildi. S~ra Gelibolu kamp~ n~ n en büyük bölümünü olu~turan piyadelere gelmi~ti. 31 A~ustos'ta Türk yolcu gemisi "Re~it Pa~a" Varna'ya do~ru yola
ç~kt~.
Bundan sonra ta~~ ma i~ i uzun süre durdu. Ya~mur ve so~uk da ba~lam~~t~. 9- to Kas~m'da ~iddetli bir f~rt~ na kamp~~ yerle bir etti ve kar ya~maya ba~lad~ . Kentte ve kampta ya~am~ n daha da güçle~mesine kar~~n,
ordunun disiplini bozulmad~.
Ordunun Gelibolu'ya geli~inin ~~ . y~ ldönümü olan 22 Kas~ m 1921'de,
ordu mensuplar~ , ertesi gün "Giresun", "Re~it Pa~a" ve "Akdeniz" gemilerinin gelmekte oldu~unu, Bulgaristan'a ta~~ man~ n çok k~sa sürede tamamlanaca~~n~~ ö~rendiler.
25,27 ve 29 Kas~ m'da yap~ lan sevkiyatla ordunun hemen tamam ~~ Bulgaristan'a ta~~ nd~ . Kampta kalan çok az say~ daki asker de kente aktar~ larak gönderilecekleri günü orada beklemeye ba~lad~lar.
7 Aral~ k'ta "Giresun" gemisi Gelibolu'ya geri döndü ve ertesi gün Selartik'e do~ ru yola ç~ kt~ . Nihayet 14 Aral~ k'ta "Akdeniz" gemisi son kalan
lar~~ da almak üzere geldi. Kolordu komutan~n~ n karargâhla birlikte Geli
bolu'dan ayr~lmas~yla bo~altma resmen tamamlanm~~~oldu.

