Kitap Tam tam:

MEHMET ASAF ( SAYGUN), Volga K~y~lar~nda ve Mul~t~ra: Esaret Hat~ra
ve Maceralar~, (Yay. Hz. Murat Cebecio~lu), ~zmir Akademi Kitabevi 1994,
XXIII+310 s.
ilkokul y~llar~ mda Birinci Dünya Sava~~ n~ n ve Kurtulu~~Sava~~'n~ n muharip neslinden pek
çok sava~~an~lar~ n~~dinledim. Tarihimizin son yüz y~ll~ k kesitinde ülkeleri için hiçbir ku~a~~n yapamad~~~~kadar fedakarl~ k yapan, kan ve can veren; kar~~l~~~nda da verdikleri ölçüde sahipsiz b~rak~lan bu âbide insanlardan o y~llarda dinlediklerimin hepsini anlad~~~ n~~iddia edemem. Hatta
bir ölçüde, içlerinde çe~it çe~it ölüm motifi gizlenmi~~cephe hikayelerinden, açl~ k ve bula~~c~~
hastal~ k olaylar~ ndan ürktil~iimü, korktu~umu dahi söyleyebilirim.
Dinledi~im her hikayeyi, olaylarda geçen ülke co~rafyas~ na ait isimleri çocukluk hayalleriyle bir yerlere yak~~urd~m; ancak, her hikayede asl~ nda Osmanl~~Devleti'nin çöku~~tarihi~~i~~~ anlauld~~~n~~ve yeni bir Türk devletinin do~um sanc~lann~n çekildi~ini fark edemedim.
Bütün bu dinlediklerim içerisinde büyük day~m, rahmetli "~brahim Çelebi", kom~ular~ m~zdan "Halil Çavu~" "Havranh Dede", "Pir Ismail" ve "Topal Osman" dedenin Birinci Dünya Sava~~~y~llar~ndaki esaret an~lar~~vard~~ki, bunlar~n benim için hep özel bir yeri oldu. Delikanl~liklar~n~ n en güzel y~llar~nda Kafkas ve Galiçya Cephelerinde ba~layan maceralar~, "Beyaz Deniz"k~rlar~ ndaki kasabalar ve Sibirya'n~n Mançurya ile kesi~ti~i, ücra kö~elerde devam etti. Uzak diyarlarda günlerini dipçik, açl~ k ve ölümle kucak kuca~a geçiren bu insanlar~ n anlatuklannda hep
ilgimi çeken bir ~eyler buldum. Ço~u geride genç e~ini, sözlü veya ni~anl~sm~~ b~rakarak vatan savunmas~~ için seferberli~e ko~mu~tu. Bunlar~n büyük bir k~sm~~da cephelerde erimi~; en talihsizleri de Rusya steplerinde, Sibirya'n~n buz sahralannda sürüklenmi~ti. Bu talihsiz insanlar~ n "hep
s~la özlemi"kokan esaret hikayeleri zihnimde anlaulmas~~ mümkün olmayan sorular uyand~ r~rd~.
Vatan özlemi içinde "verem olup" Rusya steplerinde yok olup gidenlerin hikayelerini, ülke
topra~~na yüz siirme ~ans~ m yakalayanlardan dinleyebildi~im için kendimi ~ansl~~sayabilirim..
VOLGA RIYILARINDA, ESARET HATIRA VE MACERALARI
Burada tan~ t~ m~ n' yapaca~~ m~z eserin yazar~ , Mehmet Asaf Bey'dir. Mehmet Asaf
(SAYGUN) taraf~ndan kaleme al~nan, Volga K~y~lar~nda ve Muhura: Esaret Hat~ra re Macerala~~,
adl~~eser, tarihçi-yazar Dr. Murat Cebecio~lu taraf~ndan bugünkü yaz~ya aktar~larak 1994 y~ l~ nda
Izmir'de Akademi kitabevi taraf~ndan yay~ nlanm~~t~r. Bu eser Türk tarihinin önemli bir kesitine
~~~ k tutmas~~aç~s~ndan büyük bir kazançur.
Mehmet Asaf Bey'in kim oldu~unu ~u ~ekilde aç~ klayabiliriz: 1896 y~l~ nda Hendek ilçesinde
do~an Mehmet Asaf Bey, ilkokulu ve rf~~tiyeyi Hendek'te tamamlam~~ ur. Birinci Dünya Sava~~~seferberli~i s~ ras~ nda 1916 y~ l~ nda askere al~ nan Mehmet Asaf Bey, ~stanbul Ka~~ thane'de yedeksubay temel e~itimini tamamlad~ ktan sonra Kafkas Cephesinde görevlendirilmi~tir.
Mehmet Asaf Bey'in as~l maceral~~hayat~~ asker olduktan sonra ba~lam~~t~r. O da her Türk
genci gibi, Birinci Dünya Harbi seferberli~i ilan edilince askere ça~r~lm~~ur. Onun esaret hayat~~
13 Temmuz 1916 tarihinde ba~lar. Bu taril~te, bugün Kelkit ilçesine ba~l~~ Güzyurdu köyü yak~ nlar~ nda yap~lan sava~ta Ruslara esir dü~er. Ruslar, Mehmet Asaf Bey ile di~er esir alm~~~olduklar~~

648

K~TAP TANITMA

Türk subay ve erlerini Bayburt, Erzurum, Hasankale, Sar~ kam~~, Kars ve Erivan yoluyla Tiflis'e
sevk ederler. Türk esirleri~~i bir ay kadar Tiflis'te al~koyduktan sonra onlar~~buradan trenle Volga
ve Sibirya steplerinin uzak kasabalar~ na gönderilirler. Bu arada Mehmet Asaf Bey ile 95 ki~ilik
esir kafilesi Volga nehrinin kollarmdan birisi~~i~~~üzerinde bulunan Vetluga kasabas~na sevk edilirler.
Mehmet Asaf Bey'in, ak~c~~bir üslüp ile kaleme ald~~~~an~lar~ nda; esarete mahl~ürn olmu~,
bunu art~ k bir kader olarak kabullenmi~~insan~ n psikolojisi sakl~d~r. Esarete dü~en askerler, çektikleri bütün s~k~nt~lara ra~men, içlerindeki ya~ama sevincini hiçbir zaman kaybetmemi~lerdir.
Farkl~~ kültür ortam~~ içerisinde, yabanc~~ bir yerde zor ko~ullar alt~ nda varl~ k mücadelesini sürdürmü~lerdir. Esir Türk askerleri, bir anl~ k sevinçIerden mutlu olmay~ , küçücük bir bak~~tan
kendilerine pay ç~ karmay~~bilmi~ler; içlerindeki ülkelerine dönme, s~laya kavu~ma azmini bir an
olsun yitirmerni~lerdir.
Tamumm~~yapaca~~m~z esere girmeden önce esirlik kavram~~ üzerinde durman~n yararl~~
olaca~~n~~ dü~ünüyorum.
Milletlerin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel organizasyonu olan devletlerin ç~ karlar~~ bir
ba~ka devletle çau~u~~~anlarda tarihte en çok ba~vurulan çözüm yollar~ ndan biri sava~, yani güç
kullan~m~d~ r. Strateji uzmanlar~na göre sava~, siyasetin ba~ka vas~talarla devam~d~r veya siyaset
harbin ba~ka vas~talarla devam~d~ r. Devletler siyasetleri gere~i sava~~rlar; idealleri ve ilkeleri yolunda siyaset yaparlar. Bu amaçla sava~~meydanlar~nda kar~~~kar~~ya gelen ordular, içinden ç~ kt~ klar~~kitleleri, millet yapan duygular ve inançlar için sava~m~~lard~ r demek daha yerinde olur
kan~s~nday~m.
Tarih boyunca kitleler aras~nda çat~~malar~~sona erdirecek formüller üzerinde çal~~an, ancak bunu bir türlü sonuca ula~uramayan insano~lu, hiç olmazsa bu çat~~malar~~ belirli kurallara
ba~lam~~~ve sonuçta as~ l amac~n "öldürmek" olmad~~~m tespit etmi~tir. Bundan dolay~~sava~ta
esir dü~mü~~bir askeri, öldürülmesi gereken bir dü~man olarak görmek yanl~~t~ r. Esir olan taraf
aç~s~ ndan bak~ld~~~nda, o art~k bir dü~man askeri de~il, her an her askerin ba~~na gelebilecek
bir felakete u~ram~~, korunmas~~gereken bir insand~r. Bir felaketzedeye nas~l davranmak gerekiyorsa ona da o ~ekilde davranmak gerekir.
Esaret felaketine u~ram~~~bir asker için en zor durum esir dü~tü~ünde ba~lar. Çünkü sava~~n s~cakl~~~~henüz geçmemi~tir. Esir olal~~birlik veya ki~i psikolojik olarak dü~manl~ kla sa~duyu
aras~ ndaki çizgidedir. Öfkeler tam olarak yau~mam~~, kinler sükfita etmemi~tir. Belki birkaç dakika önce siingil siingilye birbirlerini öldürmeye çal~~an iki taraf aras~nda ~imdi tammlanmas~~
çok zor bir durum vard~r. Her ne kadar uluslararas~~sava~~kurallar~~ "sa ta~~esideri kendilerini esir
eden: ~ah~slar~n veya birliklerin de~il, dü~man hükümetinin hükmü alt~ndad~r" diyorsa da, burada önemli olan nokta, esir alan taraf~n birtak~m duygulardan armarak eline canl~~olarak geçirdi~i ve az önce kendisine kur~un s~kan rakibini "sava~~esiri" olarak alg~layabilmesidir.
Gerek Kafkasya, gerekse Galiçya Cephesindeki vuru~ malarda Rus askerlerinin eline geçen
Türk sava~~esirlerinin ilk dü~ünceleri, bu belirginle~memi~~an~ n endi~e izlerini ta~~maktad~r.
Ölümle hayat aras~ndaki ince çizgide gidip gelen bu dü~ünceler, sona do~ru yakla~t~ kça ki~isel
ç~ karlar~~ön plana ta~~yacak ve yerini tamam~yla nefis müdafaasma b~ rakacakur. Sar~ kam~~'ta esir
dü~en bir Türk subay~, (Kurmay Albay Arif Bey, ~lk Dünya Hal-binde Kafkas Cephesi 29. Tümen.
3. Alay Sanca~~~Hauralar~, ~stanbul 1944) örümcek a~~ na benzetti~i müdafaa hatt~ n~~yaral~~dü~man~ n, süngü hilcumuna kalku~~~anda "her, ~ah~s cephanesiz silah~,. takatsiz vücuduyla müdafaa1 nefse u~ra~~yordu"derken bu kritik an~~yans~tmaktad~r. Bak~ n bu esir dü~me an~ n~, Rus askerleri aras~nda cephe gerisine götürülen bir Türk subaym~n duygu ve dü~üncelerini an~lar~ nda ~u
~ekilde görebiliyoruz:
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"Gece korka korka kanatlar~n~~çnpan ku~lar gibi ben de o günkü genç ve tecrübesiz halinde esaretin derin zulmeti ve ac~~ ad~ raplan içinde kalbim çarpa çarpa Rus askerlerinin
önünde yürümeye ba~lad~ m. Bu canararlann beni nereye götürdüklerini bilmiyordum. Nereye
götürüyorlard~? Ak~~betim ne olacakt~? Kafamda büyüyen erha~n ve artan ~üpheler içinde yürürken, omuzlannda as~l~~silahlar~n~~ellerine al~p ahnad~klann~~ara s~ra gözlemekten geri kalm~yordum." (Selçuk. Esaretin Ac~~Hat~ralar~. s.17-18)
Ayn~~endi~eleri bir ba~ka Türk esiri, yedeksubay Arif ellçen an~lannda ~u ~ekilde ifade
eder:

"Bu sabah bir &Müge komuta ediyordum, ama ~imdi iki siingülü erin komutunday~m.
~imdi buraday~ m, sonra kim bilir Sibirya'n~n hangi buzlu çölünde olaca~~ m. ölse~n bundan
daha iyi idi." (M. Arif ()ken, Vetluga Irma~~, Ankara, 1994, s.47)
Sava~~n ilk döneminde esir dü~enlerin (1914 Kas~m~nda)durumlan hakk~nda her hangi bir
bilgiye ula~~lamamaktad~r. 1914 Aral~k ay~nda esir dü~enler Sankarru~~ve Kars'la geçici olarak tutulduktan sonra Rusya'ya sevk edilmi~lerdir. Sa~l~k VS. nedenlerle kafilelerden ayr~lanlar Tiflis'te
karantina alt~nda tutulduktan sonra esir kamplar~na gönderilmi~lerdir. Avrupa cephesinde esir
dü~enler ise; Ukrayna, Asurhan ve Sibirya'ya gönderilmi~tir.
Do~u cephesinde esir dü~en Türk askerleri, 1877-78 Osmanl~-Rus sava~~ndan sonra Ruslar~n Sankam~~'a kadar in~a etmi~~olduklan demiryolu hatt~~kullan~larak, trenlerle Rusya'ya sevk
edilmi~lerdir.
Trene bindirilmeleri s~ras~ nda birbirlerinden ayr~lan Türk esirlerinden subay olanlar 3-4
ncil mevki vagonlara, erler ise yük vagonlar~na yerle~tirilmi~lerdir. Hem subay, hem er vagonlan
kapasitesinin üstünde yolcu ta~~maktad~r. Esirlerin sava~~alan~ndan esir kamplar~na kadar uzanan yokuluklan yakla~~k olarak 1 ay sürmektedir. Vagonlarda sa~l~k ko~ullar~~iyi de~ildir. Tuvaleti olmayan bu ‘agonlarda yolculuk yapmak, esirlerin k~sa sürede çe~itli hastal~klara yakalanmas~na neden olmaktad~r. Aynca iklimin sertli~i, a~~r~~so~uk olmas~~da bir ba~ka olumsuz yand~r.
Sankam~~'tan Renya istasyonuna 5000 kirli& mesafede 1-2 defa kap~lan aç~lan trenlerde insan
kayb~~oldukça fazlad~ r. Eksi 30 derecede yol alan tren vagonlan esirlerin ifadesiyle adeta demirden yap~lm~~~tabut gibidir.
Bak~n~z o s~k~nt~l~~dönemi ya~am~~~Merzifonlu Sad~k adl~~bir askerimiz evine gönderdi~i
mektubunda bu zorlu yolculu~u ~öyle anlat~r:

"Ks~derimmi~~yaraland~m Sank~um~~Harbinde ,
Baca~~n~, doktor sard~~kar so~u~unun alt~nda
Bir gün kadar kahn~~um ~üheclan~n yan~nda
Tahtalara yaurd~lar bir ta~. dam~n alt~nda
Iki gündür hastahane yap~lm~~t~~Divinik'te
Ruslar bize zorlu geldi kald~k dü~man elinde
Bin ikiyüz yaral~~idi bindirdiler trene
Kapaddar kap~lar~~ukular hep bir yere
Konak deyip eylettiler domuz da~~~~~~ a yatmaya
Gönderdiler yer kalmad~~Omsk ile Krasnoyarsk'a
Zorla bizi tifiisleyip eylettiler irkutsk'a"
Te~men Hüsamettin Tugaç an~ lannda bu yolculuk s~ras~nda ya~ad~klar~ ndan bir bölümünü ~öyle anlat~r: "Birgün lagonlarclan birinin küçük penceresinden bir Türk ba~~nyordu:
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Saldat karda~, saldat karda~. Voda voda (su)!
Zavall~~Türk esir Rus askerinden su istiyor ama, bir yudum su veren olmuyordu."

Nitekim bu yolculuklarda susuzluktan ölen pek çok Türk askeri olmu~tur. ölen askerleri
ise Ruslar yaka' ~rak ortadan kald~rm~~lard~r.
Bu yolculuklar esnas~nda esir askerlere sadece Rusya Türklerinin yard~ mlar~~söz konusudur.. Tiflis ve Gence Türkleri de esirlere yard~m etmi~lerdir.
Kötü ~artlarda devam eden bu yolcululdar s~ras~nda Türk esirlerini s~tma, tifils, dizanteri,
tifo, zatürre vb. gibi hastal~klar peri~an eder. K~~~aylar~nda öliimler çok artar. örnek vermek gerekirse. 1917 de Krosnoyarsk kamp~nda bulunan esirler yaz aylar~ndan 30-35 ölü verirken, ölümler Kas~m ay~nda 600'il geçmi~tir.
Cesetler önceleri yak~l~rken, sonralar~~üç be~i bir arada defnedilmeye ba~lanm~~t~r. Çok so~uk yerlerde ise ölenler bir hangarda tutulur ve baharda defnedilirlerdi. Bu defin i~lemleri bazen törenle icra edilirdi. Bu ~ekilde ölüp bilahare defnedilmi~~pek çok Türk esiri~~i~~~mezarlar~~
bugün meçhul bir durumdad~r.
Esaret hayat~nda en önemli konu, s~ladan gönderilen mektuplar~n ula~~p ula~mamas~d~r.
Mektuplar genelde çöp bidonlanna auld~~~ndan çok nadir sahiplerine ula~m~~t~r.
Esaret hayat~ndaki Arap subaylarla Türklerin aras~ndaki ili~kiler de son derecede gergindir. Nitekim Arap askerleri, milliyetçilik rüzgarlar~n~n ve yap~lan propagandalann etkileri neticesi Türkleri dü~man bilmektedirler.
Birinci Dünya Sava~~nda Ruslar'a esir dü~en askerlerin nas~l, ne ~ekilde, Türklerin ne tür
bir yarat~k oldu~unu Rus halk~~merak etmektedir. Korosnodar kamp~ nda ya~ayan Raci Çak~röz
an~lannda bu konuda ilginç bir olay~~~öyle anlat~r:
"Herkes bizi Türkler acaba nas~l yarauklard~r?' diye görmeye geliyorlar& Baz~lar~~da bizde
kuyruk olup olmad~~~n~~merak ediyorlard~. Bunlar cahil halk de~il, propaganda ile bu hale getirilmi~, kimseler& Hatta bir ö~le yeme~i s~ras~nda gelmi~~biri, tesadüfen verilen bal~k çorbasun
görünce 'Sizde bal~k yeti~ir mi?' diye sordu. Adama ortak bir denizimizin oldu~unu, deniz olup
da bal~k bulunmayaca~~n~~nas~l d ii~tinebildigini söyledim. Adam biraz dii~iindükten sonra kafas~n~~vurarak 'Hey Aptal!' demi~tir."
~imdi Mehmet Asar~n andanna dönelim ve nas~l esir oldu~unu onun ifadeleriyle aktaral~m:
(s. 8) "13 Temmuz 1916 tarihinde Kelkit'e ba~l~~Giizyurdu köyü ile Sadakhan'a giden yol
üzerinde Ruslarla yap~lan muharebede esir dü~tük. ~ki gün sonra Bayburfa geldik. 11k defa geçti~imiz vakit, sava~~hatuna en yak~n bul lllll nas~na ra~men. en canl~~bir hayata sahip olan bu ~ehrin bu seferki ~irane ~nanzaras~~bende pek ac~~bir etki uyand~rd~. Çoruh nehrinin matem türküle~i söyler sakin ve durgun ak~~~. kederleri daha da artur~yordu. Bayburetan sonra yaya yürümeye
ba~lad~k. Maden Hanlar~nda arama yap~ld~. Güya orada otomobile binip gödireceklerdi. Ertesi
günü tekrar yaya olarak yola ç~kt~k. A~kale'den geçip Karasu, Tercan ovas~ndan geçip Erzincan'a,
oradan da E~zurum'a vard~k. Erzurum 'da dizanteriden dolay~~hastaneye yat~r~ld~& 25 günlük
karantinadan sonra 25 A~ustos 1916 tarihinde Sar~kann~'tan trene binerek hareket ettik.
Gideceghniz yerin Moskova oldu~u söyleniyordu."
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Mehmet Asaf Bey ile birlikte gönderilen esir kafilesi, Erivan üzerinden Tifiis'e ula~~r. Tiflis'te bir müddet al~konulan esirler, zaman zaman çar~~~pazan gezme izni de al~rlar. Çar~~da gördükleri Türklerin yard~mlar~ndan övg-ilyle bahseden yazar, kendilerine teselli verdiklerini de anlat~r. Tiflis'te yakla~~k bir aya yak~n bir süre kalan esir kafilesi, 3 Ekim 1916 tarihinde ~ehirden
hareket eder. Meçhul bir yöne do~ru yolculuk ba~lam~~t~r. Tr • kimilerine göre Sibirya'ya,
kimfierine göre Moskova'ya gidece~i söylentileri ortal~kta dola~maya ba~lam~~t~r. Mehmet Asaf
andannda: (s.2.0) "Mademki, geriyle ilgimiz kopa~~hn~~u. ~çerile~r dogru siirülürken art~k bizim
için mesafe kavram~~önemli olamazd~; Gidecegimiz yerin uzak veya yak~n olmas~n~n hiçbir
önemi yoktu. Bu yolc~~lugun sonunda, bizi bekleyen kader ne olursa olsun. yorgunduk ve bitkinlikten ag~rla~m~~~viicud~~muzu hiç olmazsa sabit bir kara~gahm rahathgma kavu~mak ümidiyle
bir çe~it sevinç bile duymakta idik."
Tren, Hazar k~y~s~ndan hareketle, Vilad~ kafkas'~~a~ar ve oradan Rostov'a ula~~r. Kafkaslardaki tren yolculu~u s~ras~nda so~uk, esirlerin büyük bir bölümünün hasta olmas~na neden olmu~tur. So~u~a dayanmak için de istasyonlarda bulunan çe~melerden akan kaynar suyu alelade
teneke kutulara koyup çay demleyen ve bunu içerek biraz olsun rahatlayabildiklerini ifade eden
Mehmet Asaf Bey, yolculuk s~ras~nda kendisini en çok etkileyen bir olay~~~öyle anlat~r:
(s.22-23) "Bakü yak~n~nda bir küçük istasyonda çay içiyorduk. Büfe önünde bir Rus subay~ ,
elinde tabancas~~bir a~a~~~bir yukar~~dola~~yor, aras~ra kap~dan bak~p bizi siiz~lyord~~. Yüzünde
hiddet ve öfke ;ard~ . Nihayet dayanamayarak içeri girdi. Rusça bilen bir arkada~~m~z ne istiyorsunuz diye sordugunda, sizi og çig yemek istiyorum cevab~n~~ald~. Siz yamyam m~s~n~z diye son.b~rakmak cinayettir. Bunun üzerine arkalunca da. siz bizim soyda~lar~m~z~~öldiirdiinüz. Sizi sa~~
da~~m~z, silahtan ar~nd~r~lm~~, savun~nas~z esirleri öldC~r~nek cinayettir deyince, siz kanhun~z. Bir
Rus lokantas~nda çay içmek hakk~n~~nereden buluyorsunuz. Sizi bana teslim etseler hepinizi kur~una dizerim."
Sonradan Ermeni milletine mensup oldu~unu ö~rendikleri bu ki~inin me~erse kaç~k biri
oldu~unu farketmekte gecikmemi~lerdir.
Türk esirlerini götüren tren Tiflis'ten ayr~ld~ktan yakla~~k onyedi gün sonra Moskova'
banliyölerine ula~~r. Bu yolculuk da oldukça s~k~nt~l~~geçmi~tir. Moskova'ya ula~uklannda esirlerin nerede iskan edilecekleri de art~k belli olmu~tur. Mehmet Asaf Beyin dahil oldu~u grubun.
Kos~roma vilayetinin Veduga kasabas~ na yerle~tirilmesi kararla~unlm~~ur. Kostroma vilayeti eski
Rus knezlerinin merkezidir. ~arya istasyonunda trenden inen esirler, sürgün yerleri olan Veduga
kasabas~na kadar atlar~n çekti~i luzakla gideceklerdir. Günlerce süren tren yolculu~undan
sonra, esirlerin karlar üzerinde kayan k~zaklarla devam eden yolculu~u oldukça e~lenceli ve
zevkli geçmi~tir. Moskova'da Isveç K~z~lhaç' vas~tas~yla kendilerine da~~t~lan elbise, battaniye ve
bir miktar para ile yolculuk s~ras~nda ihtiyaçlar~n~~kar~~lam~~lard~r. Veduga kasabas~na giderken,
ak~amlar~~u~rad~klar~~Rus köylerinde kalan esirler, buralarda Rus halk~n~~daha yak~ndan tan~ ma
f~rsat~~bulmu~lard~r. Misafir kald~klar~~evde Ruslar~n ak~am yapt~ klar~~ e~lencelerle biraz olsun
Ba~~n~~Duman Alm~~" mar~~n~~söyleyerek kaulm~~lard~r.
ne~elenen esirler bu e~lencelere "Da~~
Rus köyl~llerinin giyim-ku~am~, k~z ve erkeklerin kar~~l~kl~~tav~r ve hareketleri, ya~l~lar~n tutumlan Türk esir kafilesinin ilgilerini çeken konular aras~ndad~r.
4-5 gün k~ zakla süren yolculuktan sonra. Veduga kasabas~ na giren esir kafilesi, ilk defa sabit
sevinci içindedir. Nehir k~y~s~nda güzel bir kasabac~ k olan bu yer ilk bak~~ta
bir yere kavu~ma
Mehmet Asaf Bey ve di~er esirlerin ho~una giuni~tir. Uzaktan güzel görünen bu ~ehre, yakla~t~kça umduklan gibi olmad~~~ m gören esirler, hayal k~r~kl~~~na u~ram~~lard~r. Esir subaylar
bundan böyle bu ~ehirde Ruslar taraf~ ndan belirlenen evlerde kapal~~bir hayat geçireceklerdir.
Bu evlere ise Rusya'da verilen isim -Don~'dur.
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Burada Dom sistemiyle iskan konusuna aç~ kl~ k getirmek gerekirse; Türk esirleri esir kamplar~~d~~~ nda dom denilen ev sistemiyle iskan edilmi~tir. Hükümet makamlan taraf~ ndan kiralar~~
esir subaylar~ n maa~lar~ ndan ödenmek kayd~yla, sivil ~ah~slardan temin edilen bu evler, esas sahiplerinin ismiyle al~n~ rd~. Baz~~ yerlerdeki esirlerin ev kiralann~~ise Ufa'daki Türkler veriyordu.
Dom sistemiyle kiralanacak evlerin müstakil ve katl~~ olmas~ na dikkat edilirdi.
Bu arada belirtmek gerekirse, esir subaylara bir miktar maa~~verilirdi. Bu durum, 1907 Lahey Sözle~mesinin 17. Maddesinde de yer alm~~t~. Buna göre, "Esir subaylar, kendi hükümetlerinin kar~~la~nas~~~art~yla, esir bulunduklar~~ülkede ayn~~rütbedeki subaylar~n sahip olduklar~~maa~a sahip olacaklard~r."
Rütbelere göre Rus Hükümeti,
Türk subaylara Mülaz~ m-~~saniden Yüzba~~ya kadar 50 ruble,
Binba~~dan-Miralaya kadar 75 ruble,
Di~er yüksek rütbelilere ise 125 ruble maa~~vermi~tir. (Bilgi için bk., Gnkur. ATASE Ar~ivi
nr: A-I30, Kls: 2494, Ds.I9, F: 11)
Evlere yerle~tirilen subaylara bedelleri maa~lar~ ndan kesilmek üzere karyola, ot yatak ve
yast~ k verilir; evin di~er gereçlerini kendileri temin ederlerdi. ~a~e i~lemini de çar~~dan al~p yaparlard~ . Dom sisteminde esirin evin içinden d~~ar~~ ç~ kmas~~yasakt~. Bak~ n bu durumu Ruslara
esir dü~mü~~en yüksek rütbeli Türk subaylar~ ndan biri olan ~ hsan Pa~a hauralar~nda ~öyle anlat~yor:
"Biraz geni~~nefes almak için olsa evin kap~s~ndan d~~ar~~ç~kmak ve gözlerini dört duvardan
hariç bir yere geçici de olsa uzatmak mü~nkün ohnazd~. Her dakika, her saniye Moskof nefeslerinin bask~lar~~alt~nda geçiyor, temiz hava al~nak bile mümkün de~ildi" (~ hsan Pa~a, "Harp Esnas~ nda", ~leri, 22 Mart 1919, l~r:433)
Bu s~ k~~güvenlik tedbirleri içinde tuvalete bile gözetim alt~ nda götürülen esirlerin odalar~n~ n pencereleri devaml~~kapal~~ tutulmaktad~r. Kap~lar kilitli, pencereler ise çhilidir.
Varvariddeki bir domda ~srarl~~isteklerin ard~ndan "fotuçka" denilen küçük pencerelerin
aç~lmas~ na izin koparan Türk esirlerinin bu olay~~kutlamalar~~~öyle anlat~l~ r:
"Bugün Domçirkina sakinle~-i aras~nda bir bayram havas~~vard~. Herkesin yüzü gülüyor.
Kumandan ~nualinine rica edilerek odalar~n birer pencerelerinin aç~lmas~na izin al~nd~. Bu bizi~n için bir mutluluktur. Bu mutlu an~~kutlamak için aç~l~~~töreninde nutuklar söylendi. k~tlama
çaylar~~içildi." (Faik Tonguç, Bir Yedek Subay~n Hat~ralar~, s.123)
1917 Bol~evik devrimine kadar çok s~ k~~ güvenlik alt~ nda dom hayat~~geçiren esir subaylar,
devrimin Rus ordusundaki hiyerar~ik sistemi felç etmesi nedeniyle, etraf~ndaki güvenlik çemberi~~i~~~lurilmaslyla rahat bir nefes alm~~lard~r. DesTimden sonra kamplarda iskan edilenlere göre
daha serbest kalan domlardakiler çar~~ya muhaf~z olmadan ç~ kmaya ba~lam~~lardir.
~~te, Mehmet Asaf Bey ile birlikte bu kasabaya yerle~tirilen esirlerin ikamet edildi~i evin ad~~
Domçirkina.d~ r. Bu eve yerle~tikten sonra herkes bir ~eylerle u~ra~maya ba~lam~~t~r. Kimi, yabanc~~dil çal~~~ rken, kimi de tavla ve domino oyunu ile vakit geçirmektedir. Rusça pratik de yapt~ klar~ n~~belirten Mehmet Asaf Bey, arada bir ihtiyaç için çar~~ya gittiklerini de belirtir. Mehmet
Asaf Bey, Domçirkina.daki ilk gününü ~öyle anlat~r: (s. 39) "Bana gelince içi~nde derin bir s~k~nt~~
vard~. U~rad~~~m~z hayal k~r~kl~~~~galiba beni çok sa~sm~~~olacak ki, günlerce erden re bahçeden
d~~ar~~bh- ad~n~~atmad~ m. Bir çe~it melankoliye tutulmu~~gibi idim..."
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1916 y~l~~Ekim ay~ nda Vetluga'ya gelen esirler, arada bir ele geçirdikleri Rus gazetelerinden
dünyada olup bitenlerden haberdar olurlar. Amerikan ba~ kan~~ Wilson'un dünya bar~~~~hakk~ndaki fikirlerini, Türkiye'deki geli~meleri bu yolla ö~renmektedirler.
Mehmet Asaf Bey, birkaç ay kadar esir kamp~nda kald~ ktan sonra, arkada~lar~~gibi uydurma
hastal~k bahanesiyle d~~ar~ya ç~ kma izni ald~~~n~, d~~arda biraz olsun özgürlü~ün tad~ n~~ç~ karmaya çal~~t~~~n~~belirtir.
Domçirkina kamp~~ sakinlerinin e~itim seviyeleri devrine göre yüksek düzeydedir. Bu arada
kamp komutan~ndan izin alarak, K~r~m'da yay~nlanan Tercüman gazetesine abone olma istekleri
geri çevrilmi~; Kazan'da Tatarca yay~nlanan Y~ld~z gazetesine abone olmalar~~tavsiye edilmi~tir.
Ama birkaç gün sonra, Tercürnan gazetesine de abone olmu~lard~ r. Sansürsilz olarak gelen gazete esir subaylar~n; güncel olaylar~~ö~renmelerine büyük f~rsat tan~maktad~ r.
Esir subaylar bir müddet sonra da ba~ ka bir kampa, Varansofsky kamp~ na gitmi~lerdir. Di~er ikamederine göre, daha rahat olan bu yerde biraz daha ferahlam~~lard~r. Yaz mevsiminde
Veduga irma~~~k~y~s~nda yüzmeye dahi gidebilen esirler, Rus halk~~ ile de samimi ili~kiler kurmaya ba~lam~~t~r. Bu samimiyetin kurulmas~nda Selami isimli bir arkada~~n~n büyük rolü oldu~unu bahseden yazar, arkada~~n~ n her türlü hünere sahip birisi oldu~unu da belirtir. Selami
hem kald~klar~~evde, hem de d~~ar~da yapt~~~~çe~itli takliderle herkesin ilgisini çekmeyi ba~arm~~~
birisidir.
Bu arada Mehmet Asaf Bey ve arkada~lar~~ba~ar~s~zl~ kla sonuçlanan bir kaçma te~ebbüsünde de bulunurlar. Bu kaç~~~esnas~ nda bir arkada~lar~~Rus askerleri taraf~ndan öldürülür.
Bol~evik ~ htilali s~ras~ nda, esirler büyük bir s~ k~ nt~~içine dü~mii~ler, maa~lar~ n~~ alamad~ klan
gibi, kamp ~artlar~~daha da serde~mi~tir. Rus halk~ n~n da bu geçi~~döneminde büyük s~ k~nt~lar
çekti~ini ifade eden yazar, e~ya fiyatlar~ndaki art~~~ n çok yüksek oldu~unu, yiyecek s~ k~nt~s~~ ba~~
gösterdi~ini belirtir. Tabildotta ç~ kan yemekler ise son derece kötüdür. Ruslar~ n kulland~ klar~~
ya~~ n kokusuna bir türlü al~~amayan esirler, siyah çavdar ekme~ini yediklerini, hele ~ekeri hiç
bulamad~ klar~n~~belirtir. Çaylar~n~~ço~unlukla k~rtlama ile içen Türk esirleri, bundan böyle gözleme ve umma yollanna ba~vurmu~lard~ r. Gözleme ve umma metodu ise bizim esirlerin bulduklar~~bir yoldur: Mehmet Asaf Bey bu durumu andar~nda ~öyle aç~ klar: (s. 81) "Mesela, bir tek
küp ~ekeriniz kalm~~ur. Bununla kil-dama çay içecek olursan~z, ancak bir bardak içebilirsiniz.
Fakat ,~ekeri gözünüzün önüne koyup ona bakarak ve lezzetini tatlan~na d~ugunuzu hayali ~ekilde dü~ünerek birçok bardak çay içebilirsiniz. Ummaya gelince; bu za~ all~~usullin de, içeri~i
di~erinden farkl~~de~ildi. Gözlerinizi yumup, hayalinizde bir ~eker parças~n~~göz önüne getirerek çay içeceksiniz."
la~e problemi 1916 k~~mdan itibaren zaman zaman kendini hissettirmekte her konuda k~ tl~ k görülmektedir.
Rusya'da esir olarak bulunmu~~olan bir ba~ka Türk subay~~ Arif ölçen andar~ nda bu s~ ku~un ~öyle anlat~r:
"Açl~ ktan ölecek gibi idik. Garnizonda et diye verilen, kar alt~nda saklad~klar~~kurdannu~,
öküz ve manda kafalanyd~ . Suda ha~layarak yiyorduk. Kokusundan midemiz bulamyor ve istifra
ediyorduk. Ekmek miktor~~da 170 grama indirildi. Yaz~n ince ince do~ram~n~. olarak küplere bas~lan ve k~~~n konserve niyetine kullan~lan lahana yapra~~yla çorba pi~iriyord~~k. Çorba öylesine
kötü kokuyordu ki, onu da içemez olduk."
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Açl~ k esir subaylar~~ve askerleri ölüme mahkum etmektedir. Verem alabildi~ine artm~~ur.
Kimi esirler genç ya~ta ölüm endi~esiyle vasiyetlerini dahi yazm~~lard~ r. Bunlardan biri de 20 ya~~ ndaki Siyasi! Millaz~ m Mehmet Efendi'nin 20 Nisan 1917'de kaleme ald~~~~bir vasiyetnamedir.
Gençli~inin bahar~ ndaki bu Türk subay~~bak~ n vasiyetinde ~unlar~~yaz~yordu:
"Vasiyeman~en~dir:
1. ~imdilik param yoktur.
2 Üç banknot Muharrem Efendi'ye borcum mrd~r.
E~yalar~n~n] fiyat~~3 banknot tutarsa onu ödeyin.
E~er ölürsem, yaln~z bir kefenle gönlüm
Bu hat~ra defterimle, bilahare yazaca~~m mektup, arka sayfadaki adrese gönderilsin.
Mezar~m~n içine cüzdam~ndaki ka~~tlar~~ve oradaki ~nendili (ni~anhs~n~n) hiç aç~mdan
koyun.
Bu hat~ra defterini aile~ne b~rak~~ yorum. 20 Nisan 1917"
(T.Alkan, Sivash Bir Zabitin Hat~ra Defterinden, s.14)
Yine Mehmet Asaf Beye dönecek olursak, an~ lar
bu k~sm~nda biraz da olsa, meydana
gelen Sovyet devriminden bahsederek, duyduklar~n~~ aktarrnaya çal~~m~~t~ r. Ruslar~ n bu sistemi
ilk zamanlar yad~ rgad~ klar~n~~da ifade etmektedir. Bu arada ba~ka bir kampa Zabiliski kamp~ na
gönderildiklerini belirten yazar, burada da sessiz bir hayat sürdüklerini ifade eder.
Bir müddet sonra esirler, Mala~ovadom kamp~ na gönderilir. Bu kamp, dört yol a~z~ nda,
pencereleri demir parmakl~ kl~ , bas~ k ve çok dar bir yerdir. Mehmet Asaf Bey, burada tutsakl~~~n~ n en hüzünlü günlerini ya~ad~~~ n~~belirtir. Burada arkada~lar~ ndan genç bir romanc~~ile bir
gazete ç~karmaya karar verdiklerini belirtir. Gazete iki yaprakl~k olacak ve elle ço~alulacakur.
Gazeteye verilecek isim konusunu epeyce dü~ündüklerini belirten yazar, nihayet. Rusça yok.
mevcut de~il, anlam~ na gelen "Niyet "kelimesini uygun bulduklar~ n~~belirtir. Mehmet Asaf Bey'e
göre bu kelime bütün esirlik hayat~n~n bir özeti idi. Rusya'da her~ey hemen bir yoktan ibaretti.
Hürriyet yok, yiyecek yok, giyecek yok, gezmek yasak, muhitindeki insanlarla konu~mak yasak.
Mehmet Asaf Bey gazetesini 37 say~~ yarnlad~ ktan sonra b~rakmak zorunda kalm~~t~r. Bir müddet
so~~~-a tekrar Çirkindom'a döndü~ünü ve eski arkada~lar~na kavu~tu~u belirtir. Burada Kazan
Türkleriyle de temasa geçmeyi deneyen esirler, bir Tatar tüccar arac~l~~~ yla dünyada olup bitenleri ö~rendiklerini ifade eder.
Kamp hayat~ nda ya~l~~subaylarla gençler aras~ nda da ku~ak çat~~mas~~ vard~ r. Hele alayl~~ subaylar~ n tav~rlar~~ bir ba~kad~r. Bu arada d~~ar~~ ç~ kma iznine tekrar kavu~an esirler biraz olsun rahatlam~~lard~r. Hatta Mehmet Asaf Bey, Rus halk~~ taraf~ ndan Napolyon'a benzetilmektedir.
Özellikle bu benzerlikten dolay~~Rus k~zlar~ n~ n ilgisi ise oldukça fazlad~ r. Mehmet Asaf Bey ise,
giydi~i ucube k~yafete ra~men, böyle me~hur birine benzetilmekten dolay~~ memnundur.
Nihayet 3 Mart 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litowsk bar~~~ ndan sonra esirlerin ülkelerine iadesi konusu gündeme gelmi~ tir. Moskova'ya gelen Türk temsilcilerle irtibata geçen esirler,
Sovyet yöneticileriyle yap~lacak görü~~nelerden sonra serbest b~ rakilacaklar~ n~~ ö~renmislerdir.
Nihayet Vetluga'ya gelen bir ~ileple esir kaf~lesi bir gün Moskova'ya do~ru yola ç~ kar. Mehmet
Asaf Bey, her ayr~ l~ kta bir hüznün ya~and~~~ n~~ ifade ederek, s~ k~~~ t~ l~~ da olsa üç y~ la yak~~~~ bir
ömür süreli-lideri bu kasabadan ayr~l~ nan~ n üzüntüsii~~ ii hissetti~ini belirtir. Mehmet Asaf Bey.
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Ruslar her ne kadar tarihi dü~mamm~z iseler de, halk~ n yard~ msever, iyi niyetli oldu~unu belirtmekten kendini alamaz. Volga nehrinde devam eden yolculuk nihayet Ninji Novgorod ~ehrinde sona erer. Esir kafilesi buradan t~-e~de Moskova'ya ula~~r. Moskova'da basit bir muayeneden sonra, trenle Var~ova'ya hareket ederler. Var~ova'n~ n bir harabe ~ehir oldu~unu belirten yazar, halk~ n büyük bir s~ k~ nt~~ içerisinde oldu~unu anlat~r. Kafile, Var~ova'dan hareketle Budape~te, Belgrat, Sofya üzerinden Çerkesköy'e gelir. Mehmet Asaf Bey an~lar~ n~ n sonunu ~u ~ekilde
noktal~yor:
(s.155)"Yurda döndii~iunüz tarih, Mond~-os mütarekesi s~ralar~ nda idi. Rusya'da iken sadece bu Ülke ile yap~lan münferit bar~~~görü~melerine göre ö~rendi~imiz yanl~~~ve eksik bilgiden ba~ka bir haberimiz yoktu. Feci akibet, yurda dönii~~l~niizle beraber gözlerimizin önüne
serpil~ni~ti. Fakat, Ser antla~mas~~ile eli kolu ba~lanan Türk Milleti, büyük Atatürk'ün önderli~inde tarihin en kudretli silkini~ini gösterdi. Bugün, medeni milletle~le bir hizada yürüyen hür
ve ba~~ms~z Türkiye Cumhuriyeti'nin gö~sü iftiharla kabaran fertle~inden biri olarak defterimi
kapat~yorum. 15 May~s 1939"
Mehmet Asaf Bey hauralar~~~~~~~159-306 nc~~sayfalar~~ aras~ nda Kurtulu~~Sava~~~y~ llar~ nda ba~~ ndan geçen olaylar~~ anlatm~~t~r. Ont~ n esaret dönü~ünden sonraki hayat~ na bakacak olursak,
k~saca ~unlar~~belirtebiliriz:
Rusya'da yakla~~ k üç y~ la yak~ n bir esaret hayat~~ya~ad~ ktan sonra memleketi Hendek'e dönen Mehmet Asaf Bey, çok gezip gören birisi olmas~~ nedeniyle siyasi faaliyetlere de kat~l~ r. Hürriyet ve ~ tilaf F~ rkas~ nin Hendek ~ubesinde görev al~ r. Ingilizlerin k~~k~ rtmas~~ ve ~stanbul hükümetinin de deste~i ile ç~ karula~~~Düzce-Bolu-Hendek- Adapazar~~isya~l~ ndan dolay~~ suçlu görülerek Eski~ehir'e götürüliip haps edilir. Daha sonra Ankara'ya götürülür. Yarg~ lama~~~~~~ sonunda
idam cezas~ na çarpt~ r~l~ r. Hücresine götiirülürken, Ali Fuat Pa~a'n~ n kendisini affetti~ine dair
söylediklerini mahkeme ba~kan~~ K~ l~ç Ali'ye söylenmesini ister. K~ l~ç Ali ile görü~türülür ve cezas~~ sürgüne çevrilir. E~irdir Gölündeki Can adas~ na gönderilir. Sakarya Sava~~ na kadar burada
sürgün kal~r. Daha sonra affedilir ve Hendek ilçesine döner.
Mehmet Asaf Bey gibi,!. Dii~~ya Sava~~~y~ llar~ na ait esaret hat~ ralar~ n~~ kaleme alm~~~pek çok
Türk subay~~mevcuttur. Onlar~ n bu hauralar~ n~ n bulunup yay~ nlanmas~~ son derece önemlidir.
Sava~~ n bir yerde, psikolojik boyutunu da gözler önüne seren bu eserlerdeki bilgilerden de istifade ile I. Dünya Harbi cepheleri tarihinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. (Geni~~
bilgi için bk., Cemil K~~ tl~~ , I. Dünya Sava~~nda Rusya'daki Türk Sava~~Esirleri re Bunlar~n Yurda
Döndürüln~esi Faaliyetleri, Atatürk Ünv. ~ nk. Tar. Enst. Bas~lmam~~~Doktora Tezi, Erzurum
1997; öte yandan Doç. Dr. Cemalettin Ta~k~ ran taraf~ ndan 1. Dünya Sava~~ nda Türk Esirleri konusunda ar~ive dayal~~ olarak yap~ lan çal~~ma da orijinal bilgileri içermesi bak~ m~ ndan son derece
önemlidir.)
Sonuç olarak belirtmek gerekirse; Osmanl~~Devleti'nin 1914 y~l~ nda girdi~i kader muharebesinde; en çetin iklim ~artlar~ n~ n hüküm sürdü~ü do~u cephesinde esirlik ac~s~~~~~tadan, uzun
y~ llar Rus esaret kamplar~ nda kald~ ktan sonra yurda dönen Mehmet Asaf Bey, ~stiklal Harbi y~llar~~~da l~aks~z yere cezaland~ r~lmaktan dolay~~ gücen~ni~tir. Bundan dolay~~ hayat~ n~ n geri kalan
k~sm~n~~ sessiz bir ~ekilde Hendek ilçesi~~de geçirmi~~ve 1 Mart 1976 tarihinde vefat etmi~tir.
Birinci Dünya Harbi. bir yerde Osmanl~~Devleti'nin kader muharebesi idi. Bu muharebede,
devlet binlerce Mehmet'i. vatan bilinen diyarlar~~ savunmak içi~~~gönderdi. Bunlar~ n kimi çölün
k~zg~~~, kavurucu s~ca~~nda, kimi Sar~ kam~~~ve Galiçya'n~ n so~~~ k ikli~~~i~~de, kimi Sina-Filistin,
hak ve Yemen'de kimi de ve Çanakkale'de ~ehit oldu. Büyük bir k~sm~~da esirlik ac~s~~~~~ tatt~. Bugüne kadar ar~ivIerimizde yap~lan çal~~malar yeterince so~lt~çland~ r~lama~n~~~olsa da 140.000 ki-
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~inin üzerinde askerimizin Birinci Dünya Sava~~~s~ras~ nda esir dü~tü~ü kabul edilir. Bu rakam
baz~lar~na göre, Osmanl~~Devleti'nin seferber etti~i asker say~s~~~~~~~%10'~~~nispetindedir. Milli Savunma Bakanl~~~ n~ n yay~ nlad~~~~~ehitler albümü, Birinci Dünya Harbinde ~ehit dü~en askerlerimizin say~s~~~~ , bulundu~u en ast birli~e var~ ncaya kadar aç~ klamaktad~ r. Esirlerle ilgili de böyle
bir çal~~man~ n yap~lmas~~ gerekmektedir. Esir dü~en askerlerimizin bir k~sm~, M~s~r'da, bir k~sm~~
Yemen'de, bir k~sm~~ Birmanya ve Hindistan'da bir k~sm~~Rusya steplerinde kalm~~lar; orada ev
bark kurmu~lar; dönebilenlerin say~s~~ise oldukça az olmu~tur. Mondros Mütarekesi'nden veya
sava~t~~~ m~z ülkelerle yap~ lan ikili anla~malardan sonra yurda dönen esirlerimizin büyük bir
k~sm~, bu defa Yunanl~larla yap~ lan Kurtulu~~Sava~~ na kat~lmak durumunda kalm~~lar; büyük bir
bölümü de psikolojik rahats~zl~ klar içerisinde kendi kö~elerine çekilerek varl~ klar~n~~ sürdürmü~lerdir. Ne hazindir ki, biz ülkeleri için çarp~~~ rken esir dü~en, esaretten kurtulduktan sonra
yurda geri dönerek ~stiklal Harbine de kat~lan bu insanlar~ m~z~ n büyük ço~unlu~una, ~erefle ta~~yacaklan bir madalya dahi veremedik....
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