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Nasılsınız, diye

Soımuyorııııı,

Nasılız,

Hazr mıyu?
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ön Söz
İlhan E. Darendeüoğlu

Beşeri akımln öniıne set çeken komiinizm, sulan kana bulamış, taşır,

mış, öniine ne geldlyse siiriiklemlş, köy, kasaba ve şehlrlerl yokedeıek,

dlyonlarca saktn insanın öliimüne, lniltısine ve felAketfuıe sebep olmu9

tur. komiinizmtn pençesinden kaçan, kurtulan yiizbinlerce insan bu vah,

.şet reİtmtni anıata anıata bİtlremlyor. İşte bu kızıl mezaliınfuı tç yiiziİnü,

Tiirklye komiinlst partlsl elebaşılarının, masum Türk gençlerini kandınp

Rusyada dndanlaıa, Lamplara ve intiharlara nasıl süriiklendiklerini ve o

gençlerden biri otan İhsan.Taşdelen,in, edetıiyata kaçmadan, sade blr dllle

vaıdığı hatıratarını gözlerinden yaşlar akarak okuyacaksınız,

kızıl Rusyadı, komiinlstlerln, karanlığa gömdükleri milyonlarca masum

insanüı, zlndanlardı, temerktiz kamplannda ve sürgiınlerde nasıl lmha

şdildiğne dz de şahtt olacaksınız.
kırl Martcm, Lenının sosyatlzmi, kızıl Rusyada denenmlş ve tamıınıen

tefessiihetmtşttr.Sosyaltzmdentıdİğizatnan,dağdaktçobanınblleaklına
Rusyagellr,çİintiiodabilİyorki,İlkhamledesırtındaklgocuğualınacak
ve devletleşürllecektlr.

İİiylebİrhımharreJlmehasreteckenTürklyedeLlkomiinistlerİstlklil
vc şanlı tarthlmtd kapatmak lçln miilewes flzyonomllerint çeşttlı maskeler

dtında saklamıLtadrrlar.
lttaskell ve maskesizler, Demlr perde gerısını dergl ve gazeteıerde ne,

Ladar överlerse övsıinIer, bolşevlk reJimlnde istlkbalinden ümıdini kesen

insanlar, Moskof çarlannın dahi reJimine hasret kalmış, zorlla bağlandıklan

fabriialaıa, kolhozlaı:a, bir övün balü ve lAhana çorbası yemek mukabü
mah|nlın g.tltnlf, dilslz, ruhsuz, hlsslz blr robot haline getirilen zavallılar,

dan başka btrşey değtldir.
uzıın yıtlardanberl, Moskovadakl bolşevik idareclleri, her mllletten ye,

tışffdığı profesyonel lhtltalcileri, diinyanrn her tarafina göndernektedırlen

Kızt Çin, Vlyetnam, Domtnlk, Küba, Endonezya ve diğer memlelıetlerln
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komiinlst parti yöneticileriııin % 60 ı Moskovada Kızıt eğlüm görmüş, as.
}eri okul ve ihtitıit kamplarında yeüştirilmiştlr. Botşvttlcrin verdiilerl
lıarar ve direktifleri tatbik sahasına koymak için çeşttli yoltardan yırhDr.
casına savaşa girişilmiştir. İşte Krzrl Çin, Viyetnam, işte Küba, |şte Domi-ıılk ve lşte.,. Türkiye ıİi diyelfun?..

kı,,llann bugünkü faal hareketlerlnl dikkatle izllyecek olursak Tür}iye-
nlzl11 nglgy. götürütmek istendi§ gerçe§ kolayca meydana çıtmış olur.

ıki sene sürgün ve kamplarda, 11 sene 22 ğn zindanlarda kalan İhgn
Taşdelen, bolşevtk reJimini «yaşiımtşı ve komiinlmln sosyal adaletini ve
eşittiğini görmiiş bir arkadaşınu olarak batırııııının değerlendlrecek ve
ıtomiinizın balhnda leşhisinlıde yanıtmıyacaLsınız.
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Başlarken
İhsın TAŞDELEN

Kıal Rusyada, şhirterden köylerc varıDcaya La'lır, hangi evln kapısını

çılsınız, o ,ll" "İoa,odan 
bir ,*: *O* zlndaılaıa, teo rtiiz kampla,

,. ,,* ,uru",İİu,İİi.ıı,; fıu.i|_aınden 
derhat aıüarsıt'ı'"

E. HıLIH OJİ,ta*"*, vtlz nilvontan aşan Soyyet Rus},aüın üçte btr nii,

ğa fuıunun oajis ""-,-a çaıpünldrğını giistertr,

§T"dhJ;;;,J,i"1",ı..d"Jyıonlarcalnsaıın..maütomedıldığ'3 ıüriiımemtştir, Eğer buıüar suçsuz Lİİ,İ-,"İ-,_*l* T tilıükıc ıdaletı

de mahLüm etmtştlr, Suçtu olduğuİ-t"U"l "ao","t, '1_ffi* 
doğnıya

bu muazzam;;ffi hunbar *g-" İağaaşmaaığının btr deüttdtr,

Kıal Rusya'da mahkümtar",_ l,up]l,-Şw et &ıa l(ııunıınım 5E, ct nıd,

dsİntnmuayyenbirkaç*,,91"";;;;-;;edilen.sİyısl»soçtulardrr.
ll"lı "ıa,-İ;-;* 

haline gelmtş blr söz vardın

ı, H ;;;;;;r, -"aa"_t,r]-"t toı.y.. işte slze 'shıasl' btr sı9

tu: Cııııa C"lalv"t, Tek ve cılız,Uir deveslnl kolhoz, t@, lhdlll

İcyhtan ""o""" 
St, ci rııadden'İn-,"U *"Ui", ,bT 15 yıta ınahioilı

cdümtş.,".i.ı*ukapatılmak*"J"..*,avıgtzıtzİndanına.tıı6ıştır.
ür başLa mlsal:

Lcntngrad makara fabrikasında çalışan te§,l!ıcct,",:,*, akşan tşten

çütıktan ;;;;;;",,r" *iv",,,J" İ"* voti, ,tıyo', Elraz dı salam

tedartkttçtnbaşvurmadıku*,".,i,i*"iJ.'**,,o,.IItçbtrtsİndcsalam
yol, Xlı,aÖ ?L,İU,",** i,".1O"""İİ"",*L,,İ 

rasttıııor ve cböyle hli,

ıüncttn ^'* 
*,u"-ı versln_, i';;-i"'"-"ti" 

dİırc bağnyor, Stvll

ncmıı,ı", o antta işçlyi eltndekl 
"*,İ" 

İ"O'* v"kl,v,l, yine 5t, ct ma&,

dcnln 3, cü bendlne ,O"" l",o",İ"İİ-*,""U*,',İl ınatıktıı cdtııor,

Geçnasırda,RusÇanna,.,,,X-o'"_*,,astnetlcesiNikolaI.otuza
v,İ,'thü;;;a1.30yır*..]iuojT;;.";;;*T-ederken«nasıl
bh çar oıduğumu Avnıpaya ""; 

;;,",;'-, U"PT1_*ülAlcllerden Vera

Ftgneri;nlekikadın,ç,,uu'*"".,".,"ınenLortrınçhapishaneslolan
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şiıss€ıhtıE'da 3c yıı yıthtten §onra çıkmş. ıIlayatın saatlerl durııncıı
ıdıyiı hetıntırrm yıyrıtaEıştı. Denlr perde gerlsl saklnleri, hıtırıı.n
onııutsı .cı acı giilmektedlrler. Bugiinkü tıolşeyıt ,lndanlanndı htç btr
ınıhtüm ü veya 30 yıı lratamaz. İnsanın moralinl, slnlrlerlnt aıt ibt edcı
bu iblts yatağ zindantarda blrçoktan dayanamıyarak gözlerlmizin öniindc
çılüıaışlardır.

Ilatk, bolşevik dnrranlanna "komiinizm mektebl» adınr takmıştır. Her
§oqıet vatındaşı bu okuta girmekte, komünizm ideolotlslnin meydana ge-
frdiğr veni diizentn fecaatlnl daha tyi antıyacaktır.

Hatkın refahı için teessiis ettirlldtği lddla edllen bolşevik reJlml a3|5.
da, geniş kitlelerln hayatını dondurduğu, onu ebediyen köle kalmağa nıh-
küm ettiğt hususu bir gerçektir. Bolşevikler sermayelrl yok edeüm derken
oıtalra, baştı kendlleri olmak iizere emsalsiz bir sömüriicü ldare meydana
s§rnnlşlerdif. Bunlar, mllyonlarca lnsanın cesetleri üzertne basarak o5rnı-
llan İsosyal adalet» ve «yeni diizen» cambazhaneslnin palyaçıı hlıktı diizen-
bazlandır.

Lentn, staıin'İn bile bugİiıı nefretle anıldığ Rusya'da rıtlyonlann tıtı.
rıbım, onlann elem dolu yüderinden ve akan gözyaşIanndan sezmek hlç
& ııt değtldir.

Esasen elİayatın §aatlerl Durunca» diinyada mantar gtbl yıçamanm nc
hymoti olur H...

_8-
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Eyüp Sultan

Deflerdar, Eyüp Sultan'ın sakin ve mütevazi bir köşesidir. Semt sakin_
.lerinin ekserisi, Feslıarıe labrikasında çalışan, birbirleriyle dost ve kardeş
.gibi geçiııen insan]ardır. Saç ve saka]ları günıüş gibi parhyan fabrikanın
ustalan dinç ihtiyarlar, Plevrıe'yi, 93 harbiııi görmüş, uruslara karşı Kaf,
kaslarda döğüşmüş kahraman]ardı. Akşamları kahvede, semtin hürmet
.ettikleri büyükleri: Hacı lvlestan, Hacı Alımet efendiler, Karpatlarda urus-

lara karşr kahramanca döğüşen ııiralay tekaüdü Pertev Bey ince kıyrlmış,

kehribar gibi tütünlerinden sigaralarrnr titizce sararak yasemin çubuklara
_geçirirler, okkalı, köpüklü kahve]erini höpürdete-höpürdete içerlerken, cep-

_helerden, harplerden bahsderlerdi. orta yaşlılar büyüklerinin sohbetlerine
.karışmaziar, etrafrna çcmber olup caııkulağiyle dinlerlerdi.

İşçilerin Ati baba diye sevdikleri, saydıkları dedem ve Eyüp Camii şo
.rifi imamlarrndan babam Hafız ,{hnıed, bu sohbetlere nükte ve neşe ka-
.tarlardı. Hele Ramazanı Şerifte, teravi namazını müteakip sahura kadar
,otururİar, Fatihten, Kanuni Sultan Süleymandan övünerek, göğüsleri kaba,

]tarak hahsederlerdİ. Defterdar semti, büyükleri, küçükleriyle, mütevazi,
İade bir hayat sürerler ve Allaha dua ederlerdi. Defterdarda, ne dedikodu,
ne çekişme, ne de itaatsizlik vardı. Büyükler küçüklere nasihatlerde bu-
_lunurlar, onlara ahlAk ve iman telkin ederlerdi. Bir yabancı gelse, garip-
:tir diye himaye ederlerdi. Fakat bu sakin, mesut semtin insanlarınln hu.
_zurunu tek bir komünist, Allahsız, ah]iksız bir adam bozuvermişti:

Nuri !...

Sene 1924. Sonbahar, Cadde ve kahve önleri, çınar ağaçlarınrn sararmış

iri yapraklarıyla döşenmişti. Yaşhlar arakiyelerini giymişlerdi artık. Yağan
yağmurlarla kurumuş otlar tekrar yeşermişti. Leylekler, caddelere süriinür-
cesine uçan kırlangrçlar, erkenden terketmişti Defterdarl, Eyüp sultanı.
Bunların gidişi bir hüzün yaratıyordu etrafa...

Sonbaharrn kasvetli bir akşamrnda, kuzeyden esen bir rüzgAr, ağaçlar-

da kalan son yapraklarr kahvenin camlarına çarptırıyordu.
O anda, orta yaşh, yakasl kurl tüylü, gözleri çipil, çilli suratr asık,

_9_
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bir adam içeri girerek oturanlara yaklaştı. Barınacak bir yeri olnıadığını,.

şimdilü turşucu dükkAnında, pis kokular içinde yattığını, kendini acındr-.

rarak söyledi. Dedem Ali Baba, kendisine, iyi bir yer buluncava kadar, şim-
dilik evimizin altındaki küçük bir odada kalabileceğini siiyledi.

Bu adam, fabrikaya yeni gelmiş, elektrik ustası Nuri idi. Ertesi gün
hemen taşrndr. Eşyasından çok kitapları vardı. Eve daima gece yarısı gelir
yatardr...

Yakasındaki kızıl tüyün ne mAnA taşıdığını kim bilecekdi ki... Defter--

darın namuslu, müslüman, vatanperver ve masum insanları bu tenklerden
habersizdiler.. .

Mütevazi aile ocağımızı, saf, temiz, fabrika işçilerini allak bullak et-

mek için kızıl tüylü bolşevik ajanı semtimize ayak basmıştı. Binlerce in-.

sanın huzurunu bozmağa, bir satılmış moskof ajanı kAfi gelmişti. Kendisi'
meğer, Türkiye Komünist partisi politbürosu azasıymış.

Ben henüz 18 yaşını bitirmemiştim. Bir gün Nuri bana:

- Seni Almanya'ya göndereyim, ^AEG fabrikalarında çalışır, 9 ay son--

ra bir teknisyen olur gelirsin, dedi.
lhtiyar olan anne ev babama bakmak için Alınanvada kısa bir müd-.

det kalıp, dönüşte iyi bir teknisyen olacağımdan çok memnundum. Nuri'-
ye, gönder, giderim amma yol param yok» dedim. oBen tedarik ederim».

dedi benden nüfus cüzdanımı istedi. 4 gün sonra anne ve babama gelip,
oğlunuz iyi bir zanaat sahibi olarak en kısa zamanda İstanbula dönecek-
tir, Ben onun yol parasını çekerim, yarın akşam gönderiyortım" dedi.

1924 yılı kasım ayının 28 inde Galata'daki Burgaz oteline götürdü beni-
lçerde Faruk, Sadık ve bir de Dimitri isminde rum genci vardı. Beş da*

kika sonra, Türk gençlerini, güya, Almanya'va göndermek için vazifelendi-.
rilmiş bir sevkiyat memuru geldi: İsmi ŞEVKET SÜREYYA (Aydemir).
Sarı saçIı, yuvarlak yüzlü ve orta boylu bir adam. LAcivert elbiseli ve ktzr[
boyunbağlı... Tanıştık. Elinde 4 tane, pasaporta benzer cüzdan vardı. Her
birimize birer tane verdi. Nuri geri dönmüştü. (Sonradan, kardeşirn Meh-
met Taşdelen'den öğrendiğime göre, bizim evden -iki gün sonra çıkmış^
başka eve taşınmış...)

Bu bir tek komünistin Eyüpte yapmadığı kalmamış. Feshane fabrika-,
sına geldiği kısa bir zamanda, Nuri, her biri üçer kişiden ibaret olan bir
kaç hücre kurmuş, Türkiye komünist partisi organı (Aydınlık) dergisiyle
Marksın kıymeti zaide hakkındaki sörüşleri broşürünü kahvelere ve işçi
muhitlerine, hücrelere mensup genç işçiler vasrtasiyle dağıttırmış. Nuri,
ayrıca da Şevket Süreyya ve yoldaşr Nözım Hikmetle bir]ikte Ayvansaray
Değirmenine el atmrşlar, İsmail isminde bir vals işçisini kendilerine alet
ederek komünist teşekkül olan (Türkiye Amele Taali Cemiyeti)nin Ayvan-
saray şubesini açtırmağa muvaffak olmuşlar. İş bununla da kalmamış^

_ı0-
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tomiiıist partisi (Orak çekiç) mecmuasrnı da çıkararak işçileri tahrike
başlamış ve Ayvansaray Değirmeninde bir grevin meydaııa gelmesini te..
min etnişler. Bu, komiinist grevinde, hiçbir şeyden haberi olmıyan Türk
foçileri kışkırtilarak patronu öliimle tehdit derecesine varmışlar ve neti_
cede işlerinden çıkartılmağa ve boş kalmağa mahküm edilmişler.

Tiirkiye komiinist partisi organlan (Orak Çekiç) ve (Aydınlık) dergi-
leri, olayları büyük bir zafer olarak yayınlıyarak Moskovanrn gözüne gir-
mek ve daha fada para çekmek için gayret sarfetmişler.

Orak Çekiç ve Aydınlık dergileri, L6z İsmail'in takalariyle Moskovaya
giiııderiüyor ve Tiirkiye komünist partisi, hem bu takalarla ve hem de
Istanbul limanına uğnyan rus vapurlariyle irtibat kuruyorlardı.

Şevket Sürewa, öğr€tmen Mesrureyi L6z İsmail'in takalarile Mosko-
va'ya göndeımişti. Mesrure nıs radyosunun spikerliğini yapan İsrnail ile
evlenmişti...

ı

Akşam saat 9... Şevket Süreyya, biz 4 kişiyi Burgaz otelinden alarah
nhtıma götürdü ve bizi, kominterıin ajanı bulgar Efimofa teslim edereh
aynldı. Potyomkin adlı nıs vapuruna bizi bir sandalla götüren Efimof.
yaııırzı çıktt ve bizleri nıslara teslim ederek gözden kayboldu.

Ruslar bizi acele vapurun alt katında bir yere indirdiler. Ben yanım-
da bulunan 3 kişinin yiizlerine bakıyor, birşeyler sormak istiyordum. Öğ-
ıetmen Faruk, belli etmeden yiizüme bakıyordu. sadık ve Dimitri halle-
rinden memnundular.

- Nereye gidiyoruz biz? diye hepsine birden sordum. Faruk, yanındaki-
Icre baiarak müstehzi:

- Sen nereye gittiğini bilmiyor umusun, söylemediler mi?..

- Nuri bana, Almanya'ya, Hanburg'a gideceğimi söyledi...
Faruk giilerek:

- Baalanna öyle söylerler. Sadık bile bana Moskova'ya gideceğimİ
vapurda merdivenden aşa&ya inerken fısıldadı. Amma bir defa yola çık*
m,ş bulunduk, dedi.

Ediıne öğretmen okulunu bitiren Sadık, Şevket Süreyya'nın yakın ar_
iadaşı imiş. Edirne'de hücreler kuıauş, Faruk'a da seni Almanya'ya tah-
sile götüreceğim, demiş.

Saat 10 a geliyordu. İri-yarı bir rus, elinde büyük bir çanakla bize
çorba getirdi. Arkadan biri de 4 tahta kaşıkla beş altr parça kara ekmek
dahttı. Sapsarı, ince kıyılmış, ekşi ve tudu ldhana çorbasından bir iki ka-
şt aldık ve olduğu gibi bıraktık. Pis kokuyordu. Faruk bana:

-ıı-
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- Güverteye çıkıp biraz hava alalım, clcdi. Merdivenleri çıkarketr yu_

karıda bekliyen rus bir kelime söyledi. Dimitriyi çağırdık. Şehire çıkıp
siagra alacağımızı söyledik. İzin vermedi. Kararınıız kati idi, bir daha
geri dönmiyecektik.

Ne yapablltrdik? Kendim,izi kaderimizle başbaşa bıraktrk.
§abah saat 10 da,vapur hareket etti. «Güverteye çıkmak serbest» dç

diler. Boğazın güneş vuran sahillerine mahzun mahzun bakarak, ne olaca_

ğı bilinmiyen bir yolculuğa başladık.

sabah kahvealtısr, kara ekmek ile «selyotka» denilen bir tuzlu ba-
lıktan ibaretti. Fakat güvertede birkaç yolcu, ayrt muamele görüyordıı
34 kap çeşitli yemek yiyrırlar, biri de piyano çalıyordu.

Bunlar, rus komünist partisinin Moskova il idare kurulu üyeleri imiş
lğr. Biz aç bi ilAç Odesa'ya vardık. Vapıır rıhtrma yanaşır-yanaşmaı:z

Odesada'ki karşılayrcı (o da bulgar ajanı) bizi alıp Odesa'nın büyük mer-
divenleı,inden yukarr çıkardı. Etrafımıza bakarak yürüyorduk. Soygun ve
yangrndan çıkmış bir hali vardı şehrin. DükkAnlar baştan başa kapalı.
Bazı yerlerde uzun kuyruklarla sefil halk, ellerinde karneleri, 141a gkmek
almak için ctizilrrrişlerdi. Bulgar bizi (komunar) adlı bir yemekhaneye
götürdü. lçerde yüze yakın adam vardı. Hepsi yabancı. Cava'lrlardan tu-
tun da, Cezayir, Güney Afrika, Endonezya, Dominik, Kuba... velhasrl her
çeşit renk ve milletten insan vardı. Kimbilir, kimisi ihtih]Alci olmaya gel-

miş, kimisi de belki memleketine, sabotajcılıEa gidiyordu. Bir tek pata-
tes, dört köşe kösele kadar sert bir et, tabakla önümüze geldi. Bir dilim
kara ekmekle, çiğnemeden yutuverdik. Doymamıştık amma, normali bu
kadarmış.

Böylece yemek vedikten sonra, suratsrz bulgar, bizi ıssız bir caddede,
büyük bir apartrmanın 3 cü katına çıkardı. Bir kaç ot şilte, yorgan yeri-
ne de klzıI ordu erlerinin kirli yırtık (şinel) kaputları vardı. Geceyi bıı
rada geçirip, sabah saat 4te trene binip Mostovaya hareket edeceğiz-
Bulgar bilet paralarınr verdi ve savuştu. Faruk ile ikimiz şehri dolaşmaya
çıktık. Rastladığımız insanlar, sersemleşmiş, sararlruş, sanki hastaneden
taburcu edilmiş kimselerdi. Biz dolaşırken arkamızdan birinin bizi takip
ettiğinin farkına vardık, bizden kAh uzaklaşryor, kAh yaklaşıyordu.... Saat
3 te bulgar bizi rıyandırdr ve gara getirip trene bindirdi. Moskova'ya ge-

linceye kadar yolda, gizli polis memurlan, bir kaç defa bizi kontrola gel-
diler, rusça bir şeyler soruyorlardı. Rusça bilen Dimitri, «faşist» mi, komü-
nist miyiz, diye soruyorlar» dedi.

Her iki kelimenin ne mAna ifade ettiğini bilmiyorduk. Sadık'a sor-

dum| orada öğrenirsiniz, dedi. Yalnız polisin, her seferki kontrolünde,
Sadık, sağ omuzunun içinden, iizerine bir şeyler yaalmış bir bez parça-

ı
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§mı ajanlara gtisterdi. Bunu, Türkil,c gizli tomünist partisi politbürosu.
aydrnlar temsilcisi Şevket Sürel,ya Aı,<lemir (mahrem kaydiyle) kendisine
vermiş (*).

iki etn yolculuktan sonra Moskovaya geldik. Trenden inince ko!.u
Lahve rcngi yuvarlak kalpaklı, iri gözlüklü ve sırtrnda ayı postundan ya-
pılmrş kısa bir gocuk, sıska suratlı bir adam birilerini anyordu. Rus
hyafetine benzemediğimizi görünce, yaklaşarak :

_ Hoş geldiniz yoldaşlar, ben VdlA Nurettin, dedi. Sadık yine omu-
zunun altından yazılı bezi v6lA yoldaşa verdi. Tramvay bizi bir meydana
götürdü: kominı.ernin bulunduğu bir meydan. kızılordu erleri tarafın-
dan muhafaza altında bulunan bir binaya girdik. komintern yakın doğu
şubesindeki valiı yoldaşın özel bürosuna beraberce girdik. Bektememizi
söyledi. Beş oıı dakika sonra bizi yan tarafta büyük bir odaya götüre-
rek iri yarr bir adama takdim etti: Doğu şubesi başkanı Petrof yoldaş.
Yanında da topa.l birisi vardı, Brike: yakın doğu şubesi başkanı. T. gizli
tomünist parlisi elebaşları bunlann karşısında köpek gibi durur sada_
iat gösterrilerdi. onlara karşı hiç bir fikir serdetmezler ve itirazda bu-
Junaıriadardı. Veta Nurettin ayakta bize tercümanlık yapıyordu. Bizim
söylediğimizi başka türlü tercüme ediyordu, Meğer Sadık ile Faruk
Trakya temsilcisi, Dimitri azınlıklan ben de Haliç bölgesi başkanı , imi.
şim, hem de Türkiyede o kadar komünist faaliyeti ve grevler varmış ki,
anlata anlata VAIA yoldaş bitiremiyordu. Tabii ne kadar çok faaliyet gös-
terilir ve rapor verilirse o kadar da para srzdırılı,r. Bu lıususu VAIA ve
Hasan Ali Ediz (Takma adı: Halim Yoldaş) daha bilirler ve açıklanıaları
da şarttır, hatırlarlar her halde...

VAld Yoldaş bizi, Kominternden ayrıldıktan sonra, Sir Winston Chur_.
chilin kapatılmasın rtalep ettiği meşhur kızıl ihtilal üniversite (KUTV}
5nırduna getirdi. Türk seksiyonu koğuşuna girerken havrette kalmıştık.
lrasan Ali Ediz Yoldaşın Istanbul Tıp Fakültesinden kaçırdığı öğrenci
Selim cinnet getirmiş, her önüne geldiğini parçalıyor, herşeye saldırıyordu.
Türkiyeye, diye bağınp duruyordu. Koğuşta elliden fazla türk genci ı,ardı.

(') Şevket Süreyra Aydemir. T. sizli komünist partisi merkez komi-.
le$ Poİitbüro i.iyeliği yapmış, aynr zamanda, türk gençler,ini komiinist:
yapmak gayesiyle, Galata nhtımından vapura ibndirmek ve Moskovaya
Laçıımak sevkiyat memuıiuğu vazifesini yapardı. Almı zamanda, İstar
bulda, (Aydınlık) ve (Orak Çekiç) dergilerini idare eder ve T. gizli ko.
miinist partisine bağlı Amele Taali cemiyetinin baş kurucusu idi. 1925

p$annaa Ankara İstiktil Mahkemesi öniinde «peygıımberim Lenin bu_
yuruyorki..." diye konuşmaya devam eden krzrl bir komünist olmakla ve
yeraltr hücrelerine önderlik etme suçundao dolayı 10 yıla mahkiim oldu.

_ı3-
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Bizi üst kata götürdüler. Türk seksiyonu talim terbiye başkanı siyasi kor
ser Sağamanyanın (huzurun)da idik.

Türkçesi bozuk ermeni: - Sizin, dedi, Moskovaya gelenlerin hepsinin
terbiyeleri bozuktur. Sizi ben terbiye edeceğim. Farukla ben:

- Biz terbiyesiz ve sokak serserisi değiliz, biraz nezaketle konuşun,
dedik.

Ermeni hiddetle, size bolşevik terbiyesi vereceğiz. Burada kaldığınz
*üdd.tç" halkla temas etmiyecksiniz ve Türk sefarethanesine dahi yaktaş-

mryacaksıruz, aksi halde kuruşna dizilirsiniz. Diye tehdit etti. Bu arada
kapıdan biri içeri girdi, yiizü tıpkı baykuşa benziyordu:

- Ben, dedi, türk seksiyonun propaganda şefiyim, ismim Alimof. Her
hareketinizi kontrola memurum. Buraya gelen tiirklerden'bazılan dersleri
boykot ettiler. Onları sürdük. Akhnızı başınrza alın. Verileı erıirler harfi-
yen yerine getirilecek, o kadar.

Ben, Alimof yoldaşa:
_ Sefarettekiler türk değil mi? Türkler ile konuşmak niçin yasak ol-

sun, dedim.
Alimof dişlerini gıcırdatarak : .
_ Türk amma, komi.inist değildirler, diye haykırdı ve biz komünistler-

le konuşuruz ve sizi de o yolda hazırlıyacağız... Faruk dayanamadı:

- Ben ve arkadaşım komünist falan değiliz biz t*iyle şeylerden anlı_
rıayız. Bizi niye kandırdınız, hani Almanyaya gidiyorduk, bizi İstanbula
giinderin, biz burada durmayız, dedi.

Alimof, VAIA Nurettine:
_ fiiylelerini Türkiyeden buraya niçin getiriyorsunuz? Brike Yoldaşıı

tekliflerini okumadınrz mı? EwelA, Türkiyede gizli hücrelerde azçok
yetişmiş elemanlan buraya göndermek lAamdır. Bu herifleri yctiştirmeL
zor. Hadi aşağıya, koğuşa gidin diye bizi adeta koğdu. Neye uğraüğıınız
şaşınp, odadan çıkmıştık. Sonradan intihar eden Faruk, merdivenden
inerken 8özyaşlannı tutamayrp ağladı ve duaya başladı: Yarabbi, sen lıur-
tar bizi... Koğuşta yatağ-ımızı gösteren VAIA yoldaş, kendisi yukandaki
hususi odasına çekildi.

Selimin cinnet getirmesi üzerine koğuş birbirine girmişti. Tornacı Ha-
mit, tesviyeci Selim, Faik ve diğer 2l türk genci: bizi Türkiyeye gönderin
diye bağınyorlardı.

Ben de mi çıldracaktım yoksa, bizi neler bekliyor acep?.. Hasan Ali
Ediz'in yutturduğu yalanlar teker teker meydana çıkıyordu. Zavallı Selim
ıımduğunu bulmamrştı. Kimse sahip çrkmryordu Selime. Ötse de kimsenin
umurunda değildi. Bir sabah erken saatlerde iki rus Selimi aldı götürdü.
ler,ve bir daha da ondan haber alamadık. Türklerden 24 kişi dersleri boy-
kot etmişlerdi.
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Rektör Broydeye, Kominterne, Hasan AIi Ediz ve avenesine mücade-
leye girişmişler, geriye, Türkiyeye diiırnıek istiyorlardı. Faruk ile beı 24
ierle beraber olduk. 4,000 öğrencinin bulunduğu üniversite muhitinde
<<24» ler bir çok tesiri yaratmıştı. Alt kattaki 100 e yakın japon seksiyonu
öğrencileri, başta, Kaı,amura olnıak :ıJ,zere 24 e iltihak etmişlerdi. Beni de
kendilerini idareci olaı:ak seçtiler. 2:l'lerin dışında kalan 40 kadar komü-
nist, bilhassa, en azılılardaı Aziz, Şakir, Kürt Mehmet, Tekin, Faik seksi
yonun duvar gazctesinde bize ateş püskÜrüyorlar, 24]ıere «casus» damga_
,srnr vuruyorlardı. Derslere gitmeyince, hocalardan Kuçimof, koğuşa sık sık
,geliyor, tehditler savuruyordu. 24 lerden Hamit, hocaya bir daha türkleri
ıahatsl zetmemesini sö_vliyerek koğuştan kovdu. VAIA Nurettinin reisliğin-
deki 1,oldaşlık mahkemesi, hoca_,-a hakaretten Hamidin bir fabrikaya sü-
.rülmesine karar verdi.

Universitede, N. Hikmet ,Yd|iı, Liız İsmail tercümanlrk yapıyorlardı.
Derslıanede: sınıf kavgası, sokak muharebeleri metodtarı, krzıl sendikacı-
lık ve rus komünist partisiniıı tarihi öğretiliyordu.

Biz, 241er, yalnız 15 günde bir tertip}ıenen türk seksiyonu toplantıla-
rına gidiyorduk. Parti genel sekreteri Şefik Hüsnü (Ferdi), Türkiye Genç
Leninii Komünistler Birliği Başkanr Hasan All Eaiz, Komintern, Profin-
tern, ı,e (KİM) Kızıl gençler Enternasyonalinin karar ve direktiflerini açık-
lıyorlar ve 24 ler hakkında zecri tedbirlerin tatbik edileceğini ima ediyor-
]ardı.

Ayrıca, üniversitenin genel toplantılan Şanuar sinema salonunda dü_
:zenlenirdi. Bolşevik partisinin sayılı kodamanları, kızıl ihtilil hakkında
demeç ı,eıirlerdi. 1925 Ocak toplantısında, sonradan Stalin tarafından,
kurşuna dizilen Karl Radek, Yakın Doğu hakkında verdiği konferansta,
,özetle şunları belirtmişti:

_ Komünist propaganda ve teşkilAtlanmasının aydınlar üzerine teksif
ettirmeli. Onlar vasıtasiyle zemin hazırlayıp, halk tabakalarına intikalini
temin etmelidir. Gazeteler kifayetsiz ve bu gazetelere yerleşmiş komünist
"sempatizanlannın tsirleri k6fi gelmediği takdirde daha yaygın propagan-
da vasıtasr olan sinema, tiyatro radyodan istifade edilmelidir. Lenin .özel
şekilde seçilmiş profesyonel (aylılılı) ihtililci ekipler ihdas edip, eğitim
kurslarından geçirmeli. B utakdirde, dünyanın hiç bir memleketinde poli-
sin bize galip gelmesi mümkün olamaz»...

Komünistler, gösterilerinde ilk hedef olarak, toplantlnrn yaprlacağr
yerde çığ gibi bi"iyümeğe elverişli dinamik gruplar meydana getirirler.

Toplantı yerinde, özellikle komünist hücre üyelerinin kornpleksinin,
gayrı merı]nunların, menfi, basit tiplerin yer almasrnı temin ederler. Top-
lanan halka panik yaratmak, her an patlıvabilecek kızgın bir kazan haline
.gplmiş bir dtırum varlnış gibi kıvılcımlar saçarlar.

ı
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Komünistlerin, ihtil6lci işçi partilerinin tertiplediği her türlü toplantıı

ve mitinglerde iki kumanda heyeti vardır.
iğitle toplantılarınrn dış idare lıeyeti, kumandanları ile birlikte, top-,

luluğun az yakınında bir yerde izlenir. Bu ekip kalabalığın içinde üslenmiş.
iç heyet ekiple haberciler vasıtasiyle temasr sağlartar. İç ekibin kitle için--

de kolayca buluııması için bayrak ve dövizlerin bulunduğtı bir yerde yu-'
yalanır. Çevreyi saran gönüllü muhafızlar ekibi sıkı bir kordon halinde
muhafaza ederler.

Gösteri, miting ve grevlerde \ttrlıcu kuvvet ekipleri, yuhalayıcı ve al-

kışçı grup, polisi yumuşatma ve aldatma grubu iç heyet kumandanlığına
bağlıdır.

Gösteri, yürüyüş ve grevlerde, şaşırtıcı sahneler yaratmak için dalra zi
yade çocuklu kadınlar, kızlar bulundururlar. Bunların vazileleri ayaklar
altına yuvarlanmak, bayılmak, polisten baskı görmtiş durumlar yaratmak-

tq. Bütün bu kadro, iç ve dış kumanda heyetleri ekipleriyle birlikte grev,.

niting veya milli gaye uğruna yapılan antlkomünist toplantılara girerek,.

onlara hAkim olup sabote etmek hedefini güderier.

Dış memleketler komünist partilerinde olduğu gibi, T. gizli komünist,
partisinin faaliyetlerini kontrol eden Moskovadaki gizli polis (GRU) Ya-,

kın Doğu şubesine bağlr elemanları vardır. Bunların başrnda Lenin nişanı
almrş müseccel komünist Süleyman Nuri ve miihendis Cevat, Trabzonlu,
müseccel Ali Yazıcı ve Türk seksiyonu içinde l numaralr polis ajanı Hilmi
fuza'dan ibaret olup, Kafkas srnrrlarrndan Türkiyeye sızdıkları haber-

ciler vasrtasiyle, gizli polise haber verirler.

Bunlar, üniversitenin toplantılarında Şefik Hüsnü ve diğerlerini çok
sert tenkit ederler, az faaliyet gösterdiklerini, şişirme rapor yazdıklarını
yiizlerine söylerdi.

Gerek Komintern ve gerekse bolşevik partisi dış yöneticileri, Türkiye,
komünist partisine yaptrkları çeşitli yardrmlara rağmen, onları çileden çr_

kartan şey, Türk halkının Komünizme karşr olan amansız mukavemeti idi.
Bu yüzden Türkiye komünist ele başları azarlanır ve itham edilirdi.

Bolşevikler, Türkiyede gençler ve işçi]er arasrnda nasıl faaliyet göste,.

rileceği hakkında Türkiye gizli komünist partisine sık sık emirler yağdı-

nrlar ve Türk seksiyonunda bunlar öğretilirdi. Bolşeviklere göre kızıl sen--

dikacılık:
«Sendikalar siyasi bir savaş teşekkülü olup, milli sermaye idaresini

yıkıp, yerine kornünist rejimini ikame etmek, bir sınrfi, diğer bir sınıfa,
karşr koyan hükümeti zor kuwetiyle devirmektir."
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rEn yaprcı işçi teşekkütü, hangi işin altınd,a olıırsa olsun, ploroter

ütilaüi yapmak için, tek plAn mucibince faaliyet giisteren fertlerin içinden
seçilmiş, ihtilAlci bir ziimrenn idare edeceğ bir partiye ihityacı varör.»

«sendika]ar, bu ihtilalci partinin üşında kalrrlarsa da, kökleri yine bu
parünin içindedir. Lenin (Sendikalar, komünizmin mektebidir) demiş. İşçi
Dartileri, halkı sosyalizm, emekçi, marksizm, komi.iııizm ve bolşevik kelimş
lerine alrştrrmalıdır.,

.ıstikbaldeki idare mekanizmasını gençliğin elde etmesi için yohınu
şaşıran gençler arasrna Leninci gençlerin karrşarak, onlara, ihtilAl ıııhunu
aşılayıp kuwetlendirmektir......, vesaire.

üniversite toplantılarında, rus ihtilAlinde olduğu gibi Türkiyede kızıl
ihtilAl hareketine iştirak etmiyen subaylann derhal kurşuna diziteceğini
ıçıklıyorlardı.

HattA rus uşağr komünistler Türkiyede gölge kabine bile kurmuşlarü.
Türk ordusuna ait toplantıda, Şefik Hüsnü, H. A. Ediz, Vilö ve arıo

nesi, tüyler ürpertici acıklı bir durumla karşı karşıya geldiler:
Baküde intişar eden türkçe «komünist» gazetesinde, Moskova ihtilAl

iiniversitesinden Gence şehrine süiülen İstanbullu Niyazi Devlet çiftliğin-
de intihar etmiştir.

Moskovaya getirilenden Server, İvanovo şehrine sürgiiı gönderilmiş,
orada çıldırmıştı. Biz 24 ]er, her toplantıda Serverin akibetini soruyorduk.
Bize: Rusya çok geniştir. Başka bir yere gitmiştir, cevabını verirlerdi.

Fakat Hamit ile Hayat, İvanovo şehrine gitmişler. Serveri bularak,
Moskovaya, üniversitenin türk seksiyonu toplantrsr yapılan salona getridi-
ler. Server kendinde değildi, her tarafi yara bere içinde kih ağiıyor, ki.h
giilüyor, kendini duvara vuruyordu. 24 ler, Şefik Hüsnü, O. A. Ediz'i pro,
testo ediyorlardı:

Bizi bu hale sokmak için mi buraya getirdiniz, bizi memleketimize
gönderin H.A. Ediz, üniversite rektörü Broydevi çağırdı, Rektör pür hid-
det :

- Svoloçi, (hergeleler), sizin]e mi uğraşacağız? Hepinizi süreceğim,
Iruışuna dizdireceğim...

Ve bir sürü tehdit yağdırarak çıkıp gitti.
Az sonra( 4 sivil gizli polis memurlarr, salona girerek Serveri ahp giİ.

türdüler... Akibetini öğrenemedik.

3 gi.in sonra Hayat ve Hamit ortadan kayboldu. Onlan bir daha göre-
medim. Türkler arasında l0ı1l yaşlannda iki türk çocuğu da vardr. İstan-
bul KAğıthane köyünden Ziya ile H. A. Edizin kardeşi Ekrem. Bu çocuilar
Il{oskova dışında pioner kampına gönderilmişler, genç komiinist yetişe
cetlermiş.

ı
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_ 1925 Mart Bulvardan geçerken Ziya 1|e Ekrem'i ayakları şişmiş, soğuk_
tan titrediklerini gördüm.

- Ne anyorsunuz burada?

- Biz Rus çocuklarr içinde sıkıldık, dil bilmivoruz, bizimle Türko diye
alay da ediyorlar. Kaçtık iki giindür iııloskovayı dolaşıy<ıruz. Açız, dediler.

Ekrem, ağabeysi H. A. Edize gitıniş, bir daha bana uğraına kampa dön,
diye kovmtış.

Beni, burada bekleyin, şimdi gelirim, cledim. Koşarak Puşkin Bulvan-
nıı hemen yakınında konforlu bir dairede oturan Nazım Hikmete gitıim.
odesalr doktor olan yahudi karısı da evde idi. N6zım uHerakliti Moskova_
dan görüş" şiirini yüksek sesle okuyordu.

- Nizım Yoldaş, bulvarda iki masum Türk yavrusu, açlık ve soğuk
tan ölmek iiereier. Bunları kurtarmanın çaresi... Beraber gidelim de bir
gör.

N6z,mın umurunda değildi. Üstelik de bana çıkıştı :

- Sana ne oluyor?.. Varsın gebersinler, siz de beraber... Sen burada
başımrza belA kesildin. Elebaşılık yaptığın muhalif grupla beraber akibe_
t|nizin 19 olacağrnı biz çoktan kararlaştırdık. Sizin hakkınızdan VAIA YoI_
daş ile Rektör Broyde gelir. Ona göre harekeı et... ve... ve (küfrederek)
Defol, diye Uağİdı.

- Ölecekler, ölecekleı diyorum, ayaklar .şişmiş. Bunları getirdiniz
b4ri hayatlariyle alAkadar olun. Üstelik Ekrem, Halim Yoldaşrn (Hasan
Ali Edizin) öz kardeşi, ne imansrz ağabeysi varmrş... Herakliti göreceğine
bu masum Türk yavrulannrn halini gör be... Diyerek çıktım ve çocukların
yaruna koşrak gittim.

Titreyerek beni bekliyorlardı. İkisinin de ellerinden tutarak bulvardan
geçtik. Gertsen caddesine çıkmıştrk, iki yüz adim ileride Türkiye sefaret-
hanesini gösterdim. Türk bayrağrnr tanıdrlar.

- Bakrn. bayrağn dalgalandığı binaya doğru yavaş, yavaş yürüyiin.
on adrm kala koşı,n kapıdan içeri girin. Hadi sizi,göreyim, dedim.

Peşlerinden bakıyordum, yiirüdüler ve kapıya yakın kala bir koşu içeri
girdiler. Bunlann kurtulduğunu görünce rahat bir nefes aldım. Sefaretha_
nemizde çocutları giydirmişler, tedavi etmişler ve memleketimize gönder_

mişler. Ekreme İstanbulda bir ara rasladım, ağabysi Halim Yoldaşa, yani
Hasan Ali Edize kiifürter yağdırıyordu. Sonradan öğrendiğime göre bu
zavallı çocuk çrldırmış ve Bakırköy Akrl Hastanesine düşerek orada ii{-

müş...

Moskovada yetiştirilen kızıl ihtil6lcilerin kendi]erine güven dereceleri-
ni, nsikolojilerini ve gözlerinin pekliğini siz cliişünün bir kere... ve yine dü-

şiinün ki, bu yolda yetişmiş o kimseler bıı-gün bütün dünyada yeraltı ve
sosyalist maskeli faaliyetler gösteren şebekenin ipuclarını ellerinde tut-
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Türkiyeden kaçırdrklan
l0 - 11 yaşlanndaki kör-
pe çocuklan Moskova-
,16 ğtrzlu bulawlarında
öliimle pençeleştiklerini
gördüğii halde istiftnl
bozmayan Nazım Hlkmet
«Herakliti Moskovadan
görıne» yi tercih etmlşti.
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ma-ktadrrıar. kızıl Çin vietnam, küba ve diğer memleketterin kızrl ıider-
leri, Tiirkiye de dahit Moskova komünist üniversite]erinde, kıal prosöför
enstitüerinde ve askeri ihtilAt kamplarrnda kızıl subayl,ar tarafından eği-
ıirn görerek yetiştirilmişlerdir.

KIZIL İHTİLAL EĞİTİM KİMPI: UDELNİYA

7923 Haziran sonlarrna doğru, Komünist üniversitesinin yetmiş i&i bu_
çuk milletten ibaret olan öğrencilerini 42 kilometre mesafede bulunan
udelniya'daki kızıı İhtiıel kampına göndermişIerd,i. Her çeşit milletin
met,cut olduğu bu üniversiteye, Ruslar hayvanat bahçesi adrnı takmış_
lardı.

24ierden iki arkadaşımız (temizliğe) uğramrş, 22 kişi kalmıştık. t(ampa
gitmek istemi5ı9l,dplç, 1,urduır kapısını kilitlemişIerdi. Sokaklarda kalma-
mak için biz de n-ıccburi olarak kampa yollandık.

Kamp, çaın ormanlarının içinde idi. Barakalara taksim edilidk. Bura-,
da, göğüsleri nişaıılarla dolu Rus kızıl subaylarrnın emrine verildik. kızıl;
ordu elbiseleri giyinmiştik. sıkı bir disiptine tabi tutulduk. Burada sabo.
törlüğün bütün gir<liçıktısı öğretiterek, yetiştirilecek elemanıar ,kızıl en*
ternasyonal ihtilAtiııin tohumlarlnl hür diin5,aya ekip filizlendirecek, muaz-
zam yıkıcı.lık yuvaları kurı,ılacak, sokaklarda barikat]ar tesis edilecek...
Türk seksiyonunun yerleştirildiği barakalar, Endonezya ve Japonlara yakın
idi. yüz kişiden ibaret bir gurup olan japonlar ,memleketlerine gönderil-
mek için direniyorlar ve biz Türklerc iştirak ediyorlardı. Şefleri, kava-
mura ve yamaşita ile beraber, askeri eğitim görmeyi reddettiklerini, biz
gurubumuzla beraber ihtilal kampı kumandanı ukranyatı slavanko'ya bil-
dirdik cevap vermediler. İki gtin sonra illoskovadan Japonya komünist
partisi gene] sekreteri Katayama geldi. Toplantrda Kavamura :

- Biz, Japonyayı Ruslara teslim etmek için buraya gelmedik. Kanaat
getirdik ki, Ruslar Japonya'yı, bizim vasrtamız]a kendilerine peyk yapmak
istiyorlar. Bizi göndermesseniz Japon elçiliğine gidip durumu bildireceğiz.

Katayama eli boş Moskovaya döndü. Bir kaç gi.in sonra Japonlar baş-
ta Kavamura olmak üzere sürgiin, kamp ve zindanlara ahtdilar.

Türk seksiyonunun başında bir nevi çobanlık vazifesi yapan Vi-Nü ve
NAzım Hikmet ihtilal kampı kumandanlan ite birlikte hususi barakaya
yerleşimşler, tavşan besliyorlardı. NAzım Hikmet ve VA-Nfı tavşanlann,
ikisine Mustafa ve kemal adınr takmışlardr.

Türkiye'ye gizii olarak gönderilen kitaplar Rusçadbn Türkçeye çevrİlİ
yor, teksir edilerek paketler yapılıyordu. kitaplarım bazılannr görebiliyor*
duk. Nizım ve Vi-Nü, pek nşeli anlannda:
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- Bekleyin, yakında bu kitaplarıı Türkiyede nasıl filiz vereceklerini,
'hücrelerin nasrl çoğalacağını, duyacaksını, diye konuşuyorlardı.

Kampta her çşit tiifek ve silAhlarla talim ettiriliyor, büyiik çam ağaç-
larınrn köklerine dinamit yerleştirilip fitilleniyor, tanklann önlerine yatı_
.ılyor, ormanı halk kitleleri yerine koyup kızıl propagandacılar ihtilil nu-
tu}larr çekmgyi öğreniyorlardı.

Umumi toplantılarda kızıl subaylar,komünist ihtilalinin stratejisini,
.metodlannı, taktik]erini öğretiyorlardı .Onlarca kızıl ihtilile en büyük en-
,gel ordu görülüyordu. Öyle ise bu orduyu nasıl çökertmeli idi? İşte bu
hedefe varmak hangi iç dış stratejik unsurlardan istifade etmeli idi? Ko.
,ırıünistler, başlıca usulü, orduda subay, assubay ve er kademesindeki ko-
rnutanlara hulul etmek aktiğini kullanrrlar.

Kamp sonrası. Açlık Grevi. Sürgün.

KızıI ordu subayları, kampta, ihtilal sabotaj hareketlerini, sokaklarda
kanlı arbedeler çıkarma usullerini iyice öğretip dünyanın dört bir tarafina
ekipler gönderiliyordu.

Tohumlarınr hür dünya ülkelerine ekmek için gidiyorlardı. Bu tohum-
lan, bazı memleketlerin bulunduğu ortama göre beş on sene içersinde ba_

zılarında ise, yirmi otuz yıl sonra filizlenerek, büyüyecek dal budak sara-
rak halk içersine, basrna, sinema, tiyatroya ve vatan sathına yayılacaktı.

İşte Kızıl Çin, Vietnam, Dominik vs... Moskavada komünist iiniversi-
tesinden, kızıl ihtilAl kamplarrndan serpilen tohumlar, bu ülkelerde çabuk
filizlerini vermişlerdir.

15 Eylül 1925, kamp kapanmrştır. Yetmiş iki millet Moskovadaki ta-
lebe koğuşlarına dönmüşIerdi. Bizim gruptan sürülenlerle Japonlar aramı-
za gelmiŞlerdi.

Biz, son bi rteşebbüs yapmaya karar verdik: Ya vatana ya ölüme,.. İh-
tilAl üniversitesi rektörüne ve Türkiye Komiinist Partisinin kızıI şefi Şefik
Hüsnü, takma adr Ferdi Yoldaş ve hempalarına giderek son bir defa ta-
lepte bulunduk. Kat'i cevap isteyecektik...

Ben, tesviyeci Selim ve Faruk, Türkiyeye dijnmek isteyen gurubumuz
namrna müracaat ettikse de ,bizi dinlemediler, kovdular, Tüıkiyeyi rüya-
nızda bile göremezsiniz, dediler.

Artık karar zamanr gelmişti, her şeyi göze almıştık. Japonlarla birlik-
te, rektör ve seksiyon yöneticilerine protesto mahiyetinde yazılr müracatta
bulunarak, memleketlerimize göndermedikleri taktirde 24 saat sonra açhk
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grevine başlıyacağımızı l:esln olarak bildirdik. Mi.ihlet bitmişti ,cguap
üok...

Japonlar vtı lıizim grıp, üniversite dershanesiırdeki odalan işgal ederek
açIık grevine başladığımızı bilclirdik ve kapıları çiviledik.

Gre.,,iır altıncı günü akşamı kapı vuruldu, açmadık, talebimiz kabu}
edilince,,,e kadar nçlık greı,:ne devam edeceğiz, diye, bağırdık.

Biraz sonra kapı }ıırıldı. İçerive bir sürii adamlar girdi. Arkasından silöhlr
gizli polis ı.s}:crleri etrııf üm]7] ku.şattl. Ge!enler arasında rus komünist lpar-
tisi dış üllıcler sı.ıbesi ha:;}.ıını ve komünist enternasyonali icra komitesi
üyesi Gcrısimof, Tü:lı sc}ısiyor,ıunu kontrol eden kızıl komiser Sagaman-
_van isminde bir cıııeni ve VA-Nü ile Hasan Aıı Ediz, bir de Alimof ismin-
de birisi... Bu kişi GRU'nun emriyle türk seksiyonunu kontrol eden kızıl
polis şefi...

Rus komünist partisi rnerkez komitesi iiı,cs' 
"".^.rrrrof 

ve ermeni Sa_
gamanyan, grevden vaz geçersek bir av icersinde Türkiyeye gönderileceği-
mizi, aksi halde hepiııizin ktırşuna dizileceğini bildirdiler.

Bir ara sevindik, Türkil,çı"g gönderileceği zdiye grevden vaz gectik, Bir
kaç gün sonıa, bizi alıp kızıl ordunun ihtilal kamplndaki hapishaneye at-
tıIar, bir ay kadar orada kaldık. Bir akşarn, hepimizi bir odaya götürdü-
ler, elinde tabanca, sivil polis memurlarr, üniversitede talebeleri isyana
teşvik ettiğimizden dolayı sürgüne gönderileceğimizi bildirdiler.

Gizli polis memuru, hiddetle:

- Padi suda, buraya gel diye bana bağırdı .tşte tren bileti ve şu zarfı
al, benimle beraber yürü, seni Ukranya kömür madenlerine sürgüne götii-
receğim.

- Müsaade et de battaniye ve eşyalanmız ala1nm, dedim.
Tabancasiyle oynryarak: - Bekle, kıpırdama, dedi. Eşyalarımı getirdi.

Mevcutlu olarak Ukraniada Yenakiyef kömür madenlerine kadar beni ge_

tirdi. Müdüre teslim etti.

Beni (Otel Parij) Paris Oteline götürdüler. Geceyi orada geçirdim. Ot
bir yatak ve yırtrk bir battaniyeyi iizerime örterek sabahladım.

Yeııakiyef, şehir, kasaba ve köylerde olduğu gibi, bolşevik rejiminin
«icat» ettiği pamuklu elbiseler giyinmiş, insan demeğe şahit lAzım, kara
elbiseleriyle asr ksuratlı, hayatından bezmiş, yollann çamurlanna kanş
mış binlerce insan komünizmin ne oldufunu artık iyice anlamrş, bir lok.
ma kara ekmek ve çorba için madenleriıİ içine dalarak yürüyorlardı. Ben
de aynı selin içine katılarak maden ocaklan direktörlüğüne uğradım. Ka-
pah zarfi verdim.

_ Nu, da (ha evet), senin için daha evvel yazmışlardı. Al mektubu
oku, dedi, direktör: sen buracl avapamazsın, sana komünistliği öğretmek,
işçi hareketlerinin nasıl bir şekil aldığını kavramak gayesiyle nezaret al"
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Türkiye Gizll Komiinist Partlsinln en azılrlaııııdan btrL Kızl
Kml profesör Enstitiisü mezunu Hasan Nl Ediz (flaltm ıoL
daş). Kurduklan gölge kablnede başbakan yardımcısı", Tikk
gençlerlnln imhası olaylannda başlıca rolü oymamıştır, Bu,

}ıal Rusya 4şıkı aynı zamanda Tiirklye Lenincl genç komü,

Fıistler blrtiği başkanlğnıda yapmrş gizrice yurdıımuza kı.zıl

eleınanlar dahi göndermiştir,
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tında bulundurulman için emir veriliyor. Aslında bütiin işçileri tİiyle no

zaret altında tutmak lAzım. sen burada kiifiirden başka bir şey öğreno

mezsin.HergüıburadanyiizlerceişçiyiuAsi"diyealıpgötiirüyorlar.Sen
de gideceksin. Maden ocaklarrnda komünistlerin öldürüldüklerini bilmi_

yorsarı. sen git, otelde bir giiuı daha dinlen, gençsin ,sana yazık olur, ben

düşiinüp bir çaresini bulurum. Sabahleyin bana uğra, dedi,

Ertesi sabah uğradım."Direktör iyi bir adama benziyordu. Türkleri çok

severim, ben orılarla beraebr Bakü de kaldrm. ^Ailem tatardır, diye söze

başladı. Zarfın içindeki kAğıdı okudu :

oSovyet çalışma halk komserliği (Bakanhğı),

«Komintern, Yakın Doğu, Türkiye komtirıist partisi Moskova temsilci,

lğinin emriyle adı yazılr şuh"o Yenakiyef kömür madenlerinde sıkı bir

nezaretaltrndabulundurulmaküzeremevcutluolarakgönderilmiştir.Ba.
kaı Şmit."

Direktörden mektubun bana verilmesini rica ettim, Moskovaya gidece,

ğimi siiyledim. Gideceğinden benim haberim olmasın, dedi,

Battaniyemi satarak tren biletimi aldım, Çalışma Bakanr ile görüşecek

ve hem de diğer arkadaşiarımrn akıbetinden haber alır ümidiyle trene bin_

dirı,

Blrinci lusmın sonu

-2+_
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Moskovada trenden iner inmez, doğru Çahşma Halk Komserliğine

,(Çalışma Bakanlığı) Nu,rorn'ru', gelerek kalemi mahsusa uğradım, Yanm

'"T1: ?l'jrrİ',""."," Türkiye seksiyonundan geıiyorum, Bakan yoıdaş

ile hususi Ölarak görüşeceğim, dedim,

Kendisinin l,tlt",la'tİu İ,a proizvodstve) olduğunu, saat 4 den ewel

gelmiyeceğini söyledıler,

Rus İşçileri Çalışma Bakanlığnı ,işçiteri ezme bakanhğı olarak adlan-

dınrlar (Narkomtrut, ;oçin pJ"trut), Saat 4e kadar ne yapmah idim?

Evet, türk ,"t,iyoo",u TJ ,g,uv,p 24 lerin akibetlerini, belki öğrenebilir,

,dim. EvvelA vo,a" g"lİi,İ,,l ilİ-u*İ ual, bir türk ile karşılaştım, 4 gün ev,

vel Fikret ismindeki ;;;"," lstanbulda_ Büyükdereden, Liz Hüseyinin

takasına binerek N";;;;; 
"tarikiyle Moskovaya gelmiş, Bir kaç kişinin

si.irgiime gönderildikler;; ;;i;. Kendisiyle beraber gelen ortaköylii tütün

,işçisi Fikret iki gün evvel yurttan kaçmış_ ve bir daha da dönrnemiş, Ben

Fikrete Yaroslavl n",l,t,"""l"ae rasl1|11, Moskovaya geldiği günün

ikinci günü, Od","," ";;;;;,, Orada .Türk 
konsolosluğuna baş vurarak

Türkiyeye dönmesi'oi,İl","o"" istemiş_ Konsolosluk kaprsından çıkınca

kendisini cpu _"-rİı'uj-r"İırr"."t Moskovadaki gizli Polis merkezine

(Lübyanka) g"ti,mlşl"r,Jo,go suul etmed"-k""disine 8 sene hapis ve 5

sene de Sibiryaya J;;.";;". *._işı... fikret hapiste iki sene tek hüc,

rede kalmrş, ışx"rr"" 
,rl -*r*r*aun 

her tarafında iri çıbanlar çıkmıştı, yü,

rüyemiyor ve zoraki konuşuyordu, Hayattan ümidini tamamen kesmişti,

llapishanenin g",i"ti ;;;;;,İ,a" ' 
ay tadar görüştük, Bir giin gezinti

"-"SL"TH ;]iİ," Bakanıığına c"ıdl*..,_*11 j:","]j; o;:il"::*""

rüşüp, ne olacaksa 
"J""-]İ",İ"İ,, 

ö,"l kalemden geçip bakanın odası-

na grrdim,

- Zdraste (merhaba) Tovariş Şmit, siz,beni görmeden, dinlemeden, bil,

meden nasrl r* o^eİu" 

",,"- 
"İ'o -ua",l"," ]ll,gü"" gönderiyorsunuz?
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Benİ bu odadan ta Türkil,gyg ya da GPU hapishanesine göııderirsiniz. Ben
bu kapıdan ancak bö_vle çıkaı:ım. Bakan şaşırmışçasına:

- Te]iş etne, soğuk kanlılıkla dıırumuntı anlat, seııi dinlivorum. Bu--
rası ne dışişleri bakanlığı ne de gizli polis ıııerkezi... kominternde sizin, bir Halim Yoldaş (H. A. Ediz) adlı şefiniz vaıı. ontın ı,c Şark şubesinin
yazılı emirleriyle hepinizi sürgüne gönderınek mecburivctniCc idim.

- Şmit Yoldaş, biz türk genclerini binbir vaat]c i<andırıp buraya ge-
tirdiler, buradan mcmnun kalsa idik geri dönmek istemezclik. siz Türki-
ye},i bilmiyorsunuz. Bir görse idiniz, buradaki rejimle mukal,csc eder,,
ve bolşevik rejimine çoktan veda ederdiniz.

- Evet, mademki beğenmediniz, siz]eri geri göndernreleri icabederdi.
Amma siz isyan etmişsiniz, ben aldığım eınir gereğince hareket ederim,.
o kadar. Seni Bakanlığın İş Pazarları şubesi şefi Dergolts Yoldaşa gönde-
riyorum. Git onunla görüş.

Aslen Polonya yahudisi olan uzun sakallr Dergolts, beni tepeden tırnat
ğa kadar süzdü:

_ Anlat ne istiyorsun?
Her şeyi olduğu gibi anlattım. I(endisi Komünist partisi üyesi olmadı-,

ğını Abrikosof şeker fabrikasında başmuhasip iken, bolşevik ihtililinde
patronunu öldürdükleri ve kendisinin de bjr cok sefalet çektikten sonra
Bakan Şmitin (o da yahudidir) ıasıtarsivle burada vazife aldığını söyledi'
ve:

- Seni iyi ve ral,ıat bir işyerine göndermek isterim. Ancak gizli bir.
yazı ile seni kontrol altında bulıındurmalarını bildirmek ınecburiyetin-
deyim. Evraklarını hazırlıyacağım. Bir saat sonra bana uğra, ciedi.

- İkinci sürgün -

Moskovadan 1l0 kilometre mesafedeki Karabanovo kasabasına gönde-
rildim. Bir basma fabrikası. Burada 8 bin işçi çalışıyor. Dergolts yoldaştan
aldığım mektubu fabrika direktörü Lişkqf yoldaşa verdim. Okudu ve:

Partkoma gidelim, Petrenko yoldaş ile görüştükten sonra hangi işe ve_
receğimizi söylerim sana, dedi.

Bolşevik fabrikalannda işçi ,e personel, hattA direktör ve sendikalar,
fabrikalarda-ki komünist partisi temsilcisine (prtkoma) bağlıdır. komite
odasına girdiğimiz zaman iri varı, san saçlr kızıl patron, yanındaki 2 rııs,
kıa ile şakalaşryor, ellerini boyunlanna doluyordu. İçkili olduğu belli idi.
Bizi görünce, direktör LAşkova bağırdı:

- Çomdelo (noluyor?), meşgulüm, görmüyor musun? Çabuk söyle...
LAşkof:

I
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Türkiye Gtzli Komiinist Parüsi Po
litbilro üye adayı ıyağında rO§

çlaesi, başnda nıs papağı, sır,

tında ayı po§tundaıı yapılmış go

cuğu ile Moskovaya getirllen Tiir|ı
geıçlerini blzat gaıda kaşıIayıp
Komiintarm şark şubesl başkanı

Petrof yoldaşa takdlm eden VAIA

Nurettln.
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- Fabrikada çalışmak üzere Moskovadan bir türk göndermişler. Ne
,:reye verelim?

- Şimdilik yıkama dairesine meydarıcı (Süpürgeci) olarak ver, sonra
ıgörüşürüz.

Direktör, işçi barakalan memurunu çağırarak yatacak bir yer göster-
mesini ememretti .Fabrikaya 2 kilometre uzakta bulunan Tssenko köyiin-
deki barakalardan birine yerlesmiştim. İş kanununa göie 8 saat çalışmak
lAzım geliyorken 14 saatten fazla çalışryor ve mesai de vermiyorlardı. uzak
ıköylerden sabah akşam yaya gidi pgeliyorduk. Fabrikanın, öldüiülen es-
ki sahibi Nazarof, fabrika yanında blok işçi evleri yaptırmtştr amma, ihti-
lAlden sonra, bunlar bakımsrzlık ve ilgisizlik yüziinden oturulamıyacak
hale gelmişler.

.İki ay yrkama dairesinde çalıştrm. Çok ağr işti, tek başıma koca daire-
,5,i süpürüyor ve yıkıyordum. Üstelik her işçi gibi gda da alamıyordum.
Sabahları (Stolo,aya da) yemekhanede, kara ekmek, tuzlu balık ve mey-
l,e çayı içiyor, öğlenleri ya lAhana çorbası ya da patatesli balı k(uha) çor-
basiyle bir de (kaşa) dan ,nundan lApa yiyorduk, akşamlarr da öğlenin
-aynı idi.

Bir akşam LAşkof yoldaşın evine uğnyarak bana daha hafif bir iş ver-
rnesini rica ettim. Beni evinde epece alıkoydu. Benim kim olduğumu öğ-
renmek istiyordu. Başrma gelEnleri anlattrm. kendisi kızıl ihtilAle iştirak
ettiğini, fabrikada ewelce dokumacr olduğunu söyledi. İhtiıalden bu yana
-fabrikadaki işçi arkadaşları kendisini srk sık ziyaret ederek dert yandık-
larını, hayatlarrndan çok şikAyetçi olduklarını, çocuklannın perişan bir hal-
de kaldıklarını ve acr acr sitem ettiklerini, bu içinden çıkılmaz bir yaşa-
}ış için mi ihtilöl yaptrklarını söylüyorlardı. Direlıtör devamla :

- Ben fabrika direktörüyüm, amma, yetkilerim çok mahduttur. Göre.
vim, iş yerinde istihsali azami derecede arttmaktır. İşçilerin şikiyet ve
dileklerini Moskovadan buraya tayin edilen partkom sekreteri petrenkoya
bildiriyorum, o ise işçinin şikAyet etmeye hakkr olımadığıru söylüyor. An-
cak, işçilerin kendi aralarrnda istihsali arttırmak için yarışma (sorevno-
vanye) hareketi yapılmasr için durmadan emir veriyor......

Direktör Lıişkof beni elektrik krsmına verdi. ustabaşı Gokinin emrin-
de idim. yaşlı bir adamdı. o da kızıl ihtilile iştirak etmiş, neticede sırtı-
na bolşevik milli elbisesi olan siyah pamukludan başka bir şey kalmamış-
tr. Bütün işçiler gibi soğuk ve neşesiz bir adamdı. Bir saatlik öğlen pay-
,dosunda, yemekhanede acele yemeği yer, yanm saat da askeri eğitim gti
rerek, rus işçilerinin diinya proletaryasrnr kurtarmağa hazır olmaiarl mec-
buriyeti vardı. 8 bin işçi erkek ve kadın bu eğitimi görmey,e mecburd,u.

Yarrşmayı ve eğitimi başaramryan işçilreden bazılan zaman zaman or-
tadan kaybolurlardı. Burada çalışmam 8 ayı geçiyordu. Bir gün anne ve
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babama bir mektup yazıp onların sağlık durumlaıını öğrenmek için pos-.
taladım. Birkaç gün sonra beni fabrikanın kızrl patronu Petrenkonun kar-
şısrna çıkaıttılar:

- Kapitalist memleketlerle temas halinde olduğunu tesbit ettik. İşte,
yazdığın bu mektup elimize geçti. Bu, senin ne olduğunu isbat ediyor, diye-
tiüredi Petrneko...

- Ben üç beş satırlık bir mektup yazarak anne ve babamrn sıhhi du-
nımlarrnı öğrenmek istedim. Tercüme ettirin öğrenirsiniz, dedim. Petren-.
to sinirlenerek:

- Seni bizim temerkiiz kamprna göndereyim de aklın başına gelsin,
dedi.

VLADİMİR TEMERKÜZ KAMPI

60 bin kişiiik bir kamp. Fabrikalardan ve devlet çifliklerinden (Kolhoz)
toplattırılıp kafileler halinde getirilen işçi ve köylüer. Burada batak]tklar-
kunıtuyor, ormanda çam ağaçIan kestiriliyordu. Sabah saat 4 ten akşanr
9 a kadar çalışma mecburiyeti var. 8ü) gram kara ekmek ve balık çorbası.
Verilen vazifeyi yapmıyanlara ılü) gr. ekmek verilirdi. 25 şer kişilik ağaç-

tan yapılmış bara]çalarda her sabah dört veya beş kişi ölüyor, hazır]anan
biiyük çukurlara toptan gömülüyordu. Diğer kamplarda da oldufu gibi,
yiizlerce, binlerce mahküm, hastanede birkaç ay yatmak ve dinlenmek için
balta ile ayağıntn veya kolrınun birini kesiyor ve kurtuluşu bunda bulu-
yordu. Gıdasızlık ve vitaminsizlikten ötürü müthiş bir iskorpit hastalığı
hüküm sürüyor, diş ve parmak etleri löpa lApa dökülüyordu.

Bataklıklar içinde 3 ay çırpındıktan sonra tekrar fabrikaya, ustabaşı
Galkinin emrine verildim. İşçiler bana birşeyler sormak istiyorlardı, amma
korkuyor konuşamryorlardı. Bir hafta sonra beni mevcutlu olarak Lenin-,
grad cıvanndaki bir kampa götürdüler.

ÇİBİYİJ GENEL TEMERKÜZ KAMPI

Kuzeyde ,Kareli berzahı temerküz kamplarının sevkiyat merkezi. Mah-
kümlar şehri. Her sün yüz binlerce insan (etap) dedikleri mahkümlara
maiısus trenlerle bu şehire getirilir, ikişer ve üçer bi nkişilik kafilelerle
ınwcudu binleri aşan temrkiiz kamplanna svkedilirlerdi.

Kafileler, iki tarafı kurt köpekllerinin muhafazasr altında yiizlerce ki,
lometre yürürler, kafileden ayrılmaya teşebbüs edenleri köpekler parça,

lardı. İki bin kişilik kafileden kampa gelincey ekadar üç dört yüz insan

ı
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;ölürdü. Bu insanlar kimler?.. İşçi, köylü, memur, subay, mühendis, tale-
üe yazar ve şairler... Başka ziimre yoktuki...

İş bulma kurumu vazifesini, gizli polisin (Kulağ) temerküz kampları
.şubesi yapar. Herhangi bir viliyette beşyıllrk plin gereğince açılmasr icap
eden işyerlerine, daha doğrusu temerküz kamplanna lizım olan işçiyr
(GPU), gizli polis, fabrika ve köylerden yakalar, etap trenleriyle o iş yeri-
.ne sevkeder. İşte komünizde sosyal adalet ve eşitlik böyle tatbik edil_
mektedir. Hür dünya milletlerini de bu esaret ve polis rejimine sokmak
;için her türlü yalan ve propagandaya tevessül ediyorlar.

Çibiyu'da 4 ay baraka inşaatrnda toprak işlerinğg «çalrştıktan» sonra
.elime kapalı bir zarf vererek beni Leningradda makara fabrikasına gön-
,derdiler.

Leningrad

DeIi Petronun Avrupaya açığı pencere -San petresburg. Bolşevikler bu
şehirde de kiliseleri yrkmıştır, iki camiden birini yerle bir ederek din
,adamlarrnr salafka temerküz kampına sürmşlerdi. Rusyanın her yerinde
,olduğu gibi burada da herkes aynı elbiseyi giyiyordu. Siyah bezden yapıl-
mış pamuklu hrrka ve pantalon. Gıda da standart: LAhana ve balık çor-
bası.... ve kadınlı erkekli askeri eğitim

Çar zamanıada, Petresburg'da ihtililcilerin yattığı hapishaneyi, bolşe-
vikler müze haline getirmişler. Komünist zindanlarrna kiyasen burasr bir
,sanatoryıırndan farksız...

Makara fabrikasında sıkı bir rejime tAbi tutularak 5 ay kadar çalış
'tım. Yemekhanede temizlik amelesi idim. Bıkmıştım artrk, ne olursa ol-
sun Moskövaya gidecek ve Türkiyeye gönderilmem için her çareye baş vu-
,racaktım. Karanm kati idi.

Fabrikaya haber vermedeı 7927 senesi Kasım avınln ortasrnda doğruca
Moskovaya hareket ettim. EvvelA azıh komünist ve bolşevik]erin en itimat
ettiği ye biz türk gençlerini zindana, siiırgüne, ölüme atan Hasan Ali Ediz
(Halim Yoldaş) a çıkıp Türkiyeye gönderilmemi talep edecektim. Biz 21

1ürk genci Rusyanın muhtelif yeryerine gidip izdırap çekerken, Türkiyenin
,satılmış komünist elebaşları: Şefik Hüsnü, H. A. Ediz, Nazım Hikmet,
V6li Nurettin, Şevket Sürey_va, Vedat Nedim ve mensubu kızıl çcteciler,
Moskovanın lüks otellerinde, Türkiyeyi bolşeviklere satmak için efendile-
rinden aldıklan emirleri yerine getirmeye çabalıyorlar, Türkiyeden bin
türlü yalanlarla Moskovaya getirdikleri gençleri zindanlara atarak akibet-
lerini omursamıyorlardr. Bu Vatan hainleri Tiirkiyede bolşevik ihtilnli uğ-
runa yüz binlerce genci öldürmeye hazırdılar bile, yeter ki Türkiye Rus-
]ıanın bi rpeyki oluversin...
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'Broyde. Mr.ıskova kızıt ihtilA! iiiriversitesi rel;löı.ü. I(omüııist clerslere boy-
..kot eden 24 Türk gencine: §i,uoloçi {hcrgeleler) hepinizi süreceğim, öldün
,teceğim diye bağırırkerı ağzrndan salyaIarı fişkınrdı.
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Otele geldiğim zaman kızıl metrdotel suratını yukarı kaldırarak kimş
ğdeceğmi sordu. Tovariş Ha]ime gideceğimi söyledim.

_ Kabu] ederlerse gider görüşürsün, biraz bekle, telefon edip senin
geldiğini haber vereyim, dedi.

- Telefona lüzum yok ben çrkar görüşürüm, dedim ve merdivenleriı
hula çıkarak muhteşem dairesinin kapısından içeri girdim. Bu kadar se_
remoniye artık tahammülü mkalmamıştı.

Halim Yoldaş asık bir suratla yüzüme bakarak:

- Ne istiyorsun? diye sordu.

- Türkiyeden geleli 3 sene oldu, artrk işkence ve izdiraplara taham-.
miiliim kalmadı, vatanıma dönmek içi nlAzım gelen muamelemi yapın.

- Sizler, 24 kişiyi muhtelif yerlere gönderük, gittiğiniz yerlerde ko--
miinist eğitimine ait aldığnız dereceleri havi bonservis var mı? siz bu-.
radan ancak yetişmiş bir kızıl fttitilci olarak Türkiyeye gidebilirsiniz. En
itimad ettiğimiz yoldaşlan Türkiye'ye gönderdik, bazıları anti komiinist/ olarak aleyhimizde yapmaüklarr propaganda kalmadı. komintern hiç bir-
yardımdan çekiıımiyor. Fakat onlann karşlsında hep mahcup kalıyor, ba-.
zan bizi pasif olara kmuahaza ediyorlar.

- Halim Yoldaş, sürgünde, kamplarda işkence içinde öliimle başbaşa.
kalmış bir insandan ne bekliyorzunuz. Hangi kızıl ihtilAlciden bahsedivor*
sunuz? sürgünde kaldığım yerlerde komi.inistlerin, işçilerin şikAyetlerini^
baş kaldırmalarını biliyor musunuz? Hangi komünizmden ve bolşevizm-.
den dem vuruyorsun. Gidin, görün, dolaşın, konforlu otellerde hayat sü-

rerken, komünizmin nasıl tatbik edildiğini, yüzbinlerce insanrn nasıl mah-
volduğunu anlayın. Bizi nasıl getirdinizse öylece geri götürün.

Halim yoldaş sinirlendiğimin farkında idi. Fakat bu azılr canavar.
ayağa kalkarak bağırdı :,

- Ben bonservis isterim. Git, ne yaparsan yap, komiinist olduğuna dair.
bir vesika getir, anladın mı? yoksa, daha ileri gidecek olursan ben ne ya-.
pacağrmı bilirim. Çık, diyorum.

kapıyr vurarak merdivenleri indim. kominterndeki Şefik Hüsnüyü gör-
meye gittim. Şark şubesine gcldiğim vakit VA-Nü'ya, Fercli yoldaşı (Şefik
Hüsnü) göreceğimi söy|edim. Biraz beklememi söyledi. Viyanadaki gizti^
komünist toplantısında Türkiye hakkında alınan kararlarr tercüme ediyor--
muş. Ferdi yoldaşın daha dün viyanadan geldiğini söyledi. Beş on daijka
sonra Türkiye komiinist partisi genel sekreterinin .huzuruna, çıktrm._prusyalr prenses olan karısı, binoktü gözüne takarak iğrenç bir çehre ile.
beni siizdü,

- Ferit yoldaş, Türkiyeden geleli 3 sene oldu beni geri gönderin. De_-
dim.

- Ha.-. seni hatırlar gibi oluyorum, dur bakiiim. Sen 24 lerdensin ga--

_1r_
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tiba, bize Laia tutaniar, sağ kaldığınl şükret. Türkiyeye mi giımek isti-yorsun? Gidebilirsin, burası sevkiyat yeri mi?
- Türkiyeden getirirken sevkiyat yeri idi de şimdi mi seükiyat yeri

değil, Ben vatanıma dönmek istiyorum, arkadaştarımızı da gönclerin.
. - Onlar da sen de geri gidemezsiniz. Zaten birkaçı gebermiş, Ha|imyoldaşa git, o bakıyor bu işlere.

- Be-ni de mi öldürmek istiyorsunuz, arkadaşlarım gibi? Buna hakkr
n Z ı.ot..:

- Çık, beni meşgul etme, biz fertlerle uğraşmıyoruz. Kit,e ile uğraşr-yoruz
_ Siz kitleleri toptan imha etmek istivorsunuz, gidin, görün, fabrika-lara, köylere uğrayın. Halk komünistler için neler §öylüyor, haebriniz varmı? Ben gidiyorum.
Evet ne OiUrsa olsun, ya Türki!,e],e gidecck veyahut ta zindinlarda çii_rüyüp öIecektim. Kararlıydım ben...
Hız|a caddelerden yürüyor, dolambaçlı sokaklardan geçiyor. TürkiıeBüyük Elçitiğine sığınıp durumumu anlatmak istiyordum. sefarete müız-:caat edenıer kurşuna dizilecektir, diye bizi her an tehdit ediyorlardı. Neolursa olsun her şeyi göze almıştım.
şanlı bayrağımızın dalgalandığı sefarethaneye kendimi aımıştım. .sefir

bcy izinli gittiğinden müsteşar Karabuğday beyle görüştüm, durumumu
anlattım. Sefaretten aldığım pasaportta nBa emri aliyi sefaretpenahi, hiz-meti askeriyesini ifa etme küzre Türkiyeye gönderilmiştir, cliye yazıIı idi.Rus vizesi almak için sefaretten ayrıldım, vize dairesi kapalı imiş, dönüş-te (sabaçi ploşat) köpek Meydanrnden gcçerken iki kişi omuzlarımdan tu-tarak tevkif edildiğimi bildirdiIer.

- Pastoy, (dur) sizi birisine benzettik. Rbzansk'tan kaçıp buıaya birigelmiş size çok benziyor. Merkeze kadar sizi götürmek rnecburiyetinde-
yİz.

- Ben türk tabaaslndanım. İşte pasaportum. YanIışIık var, dedim
Hazır bulundurduvlan bir arabava beni bindirerek doğruca gizli polis

ınerkezi olan Lübyankaya getirdiler.
Hasan Ali Ediz'in telıditleri boşuna değilmiş
pasaportumu aldılar, beni tepeden tırnağa kadar soyarak muayene etti-ler, Büyük bir odava götürüp kapıyl kiıitlediler. Saatlerce ayakta kaldım.

Oturacak bir yer yoktu. Geziniyordum. Her halde sabalıa karşı olacak, be-ni oradan alıp (sabaçnik) köpekli kdedikleri koridoru loş bir yere getir-
diler. Gıırdiyanlar beni teslim aldıklarına dair imzalı kAğıt verdiler.Kı ınlık bir odaya beni itiverdiler. Acayip yerdi burası. DuvarIardan,
san'li; sular akıyordu. Acaba suda mı, boğacaklardı beni? Olduğuın yerde
}aldım, Biraz sonra ellerimle yeri yokladım, yaı,aş yavaş ilerledim, Koykı
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dedikleri talıta karyolaya geidim. Uzanır gibi oldum İçerisi zifiri karan-
lıktı. Müthiş gürültü kulaklarımı sağır edi1,ordu. Uğultu faziaiaştıkça sr_

caklrk artıyordu, ,Terler döküyordum. Nefes alamıyacak hal6 gelıniştim.
Bu_.esnada kapınrn gözü (glazok) aralandı. İçeriye hortumla su sıkmağa
başIadılar. O ka,lar kuvve';li sıkıvorlardı ki, 5ıcre 5ıatmağa mecbur oldum.
Oda sular içerisinde idi. Kendimden geçercesine sulara uzandrm. Bağırmak
istiyor, nefesim çıkırıı1,<-ırdu. Aı,aılan ne kadar gcı,tiğini hatırlamıyorum.
İki projektörün kuvvetli ışıkları gözlerimi kamaştırıyordu. Yüzü koyun dö-
necektim, halim yoktu, gözlerimi kapadığım halde kuvvetli ışıklaİ beyni
me tadar_vtıruyordrı.. İnlemeye başIadım, Allalıım, beni kurtar diyordum,
ne oIdt:ğtımu bılmi,,cı-,.,k ('ııI:,ııs ]".1ı!ınıs]ı].

İki gardiyanın dürtmesiyle uyandım Sırsık]amdım. Kalkamıyordum.
Beni. çırçıplak soyundurduktan sonra sürükliyerek haınam gibi bir yere
brraktılar ve kapryı kapattılar. Bir saat kadar kalciıktan scnra hapishane

,elbiselerini. giyclırdiler. Şiııdi aı,nı koridonın bir başlıa odasinda idim.
İçerde iki ki§i vardı.'Biri temiz pak giyinmiş uz-,-ın bor.,]u bir adam. İsveç-
te.' ticaret at'eşesi imiş, Moskovava çağırmışlaı,. Trenden inerken 'yakalayıp

b'fu odayb tıkmışlar. Öteki cte bir işçi. Bir şişe votka tedarik ettikten son-
ra, salam almak için bir sürü 1,er gezmiş bulamamış, caddede bir ecnebi
kornünist kafilesiac,rastlayınca, davanamamış bağırmış:

., - Biz burada'tıir parça salam için diiıyanın volunu yürüyoruz, siz ge.

lip bizim. yiyeceğimizi elimizden alıyorsunırz... LAfı yarıda kalan işçivi ya_

ka,pdça tutup doğru obizim" köpekliğe getirmişler.
' Kapryr açan. gardiyan. bana işaret ederek çıkmamr söyledi. Koridorda

4 süngülü muhafız beni aldıkları gibi kapah bir arabaya bindirdiler.

- Nereye götürüyorsunuz, dive bağırdım.
, 

- Tişe (sus), yoksa vurunü ,dediler.
Her ha]de kurşuna dizeceklerdi. Fakat, hiç olmazsa mahkeme falan di-

ye usulden bir sorgu yapılmıyacak mıydı? GPU'ya giren bir daha zor çıkar-
dı. -

.'. Hapishane duvarlarına tırnakla ],azılan bir yazı vardır:

Buraya girmiyen girecck,
Giren de unutmıyacak.

I(to ne bıl, tot budet
A kto bıl to nezabudet

,.. Kamyon bir saatten fazla gittikten sonra, büyük bir kapının önünde
durdu. Bu da başka bir tıapislıane. İkinci katta tek bir hücrel.e kapattrlar
.,beni,.Burada,kaldığım 3 gün müddetçe açlık grevi yaptım, aldırış biie et-
mediler. Bir akşam saat 9 sıralarında idi, beni tekrar kamyona bindirerek
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GPU'nun merkezine getirdiler. Rus;;anın eıı ]iorl.:ii:ı: l,ıı;ıishanesi. Dahili
Hapishane: (Vnutrennaya Türma). Her.katın kapısrııcia süııgülii kazırk as_

keri put gibi duruyor, gözlerini bile kırpmılordu sanki. En üst kattaki
müdüriyet odaslna çıktık. Beni teknr tepeden tırnağa kadar soyup mua-
yene ettiler, saçlanmın arasınr ve etlerimin her yerini didik didik aradılar.
Çıplak vaziyette az ileride karanlrk kümes kadar bir odacığa götürüp ka-
pryr kapattıIar. Bir maşrıba kaynar su ite iki diliın kara ckmek uzatryor_
lardı. Doğrulmak mümkün değil, üstelik zifiri karanlık ta. Tiıalete gitmek
yok. Bu vaziyette 8 gün bu kiimeste ka]dım. Eibiseleri giyip çı^kınca, ay-

dınlıktan gözlerim hastalandı, çapaklanıyordu Hapishanenin üçüncü ka-
tında 76 numaralr kamaraya beni getirdiler. İçerde 7 kişi vardı. Hepsi de
sakallı, bazıIarı 13 ay, bazıları 7 -9 ay hep burada imişler.

GPU Gizli Polis TeşkilAtı

Burası, korkunç, morali bozan, bilmediğini, görmediğini, yapmadığını,

özel metodlarla masum insanlara söyleten, çıldırtan Dahili Hapislıane
GPU Genel merkezi: Lübyanka.

İşçi, köylü ,memur, subay, er, sosı,alist, milliyetçi, diri adamı, komü-

ıist şefi, yazar, artist, balerin, mühendis, profesörleri kurşuna dizen, te-

merkiiz kamplanna süren kızıl engizisyon teskilAtı... Proleter diktatoryası_
nın, halkrn dediği gibi proletaryanrn ensesine inen kanlr kıIınç - Krovavi
Meç-GPU. Bu korkrrnç zindanda 13 ay kaldığım müddetçe. komüniznıin iç
yüzü karşımda kafa tasr gibi dehşetle srrıtryordu.

GPU teşkilAtrnda akla hayale gelmiyen şubeler vardır. Başbakanlık,
'Devlet ptAnlama, bakanlıklar, Um. müdürlükler, komünist partileri (Ko-

mottel), kızıl ordu, sendikalar, başbakanlık genel kontrol komisyonunu
dbnetliyen özel şube, Hapishaneler, temerküz. kampları, köy şubeleri,
Kotrazvedka, kontr espionaj, aksi ihtilAlci şube, din, ekonomi, transport,
gençlik, federatif cumhuriyetler şubesi, (İnottel) yabancı şube, Batı, Doğu,

Yakın Doğu, Afrika, ve Amerika şubeleri vs. hepsi Lübyan'adaki merkez-

den idare ediliyordu. Mevkufların çoğu telefonla GPU'ya «davet» edilir ve

bir daha geri dönmezler. Mezar sükünetinin hükiim sürdüğü bu zindanda
sorgular gece birden sonra başlar, sorguya çağınlanlar bazan iki, bazan üç

gtin sonra geri gelirdi. ilteselA: Krnm cumhurbaşkanr Veli İbrahimof giinler_

cc gelmezdi. Geldiği zaman da kamarada bizi tanıyamazdı. bir iki saat

uyur uyuıruız tekrar sorguya çağınrlardr Sorgudan geldikten sonra bir
ara derin bir nefes alır: "ıstedikleri herşeyi siiyledim. Ben güya kınnı
TllrHyeye lthak etmek istlyormuşum, evet, dedim. Hatbukt ben Krnmın
cumhurbaşkanı olmak sıfatlyte rus}arm ve yahudiıerin lftnma yerıeşınesi_

_?§_
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ne mÜ§aade eündİıı. Artık herşy bltü. Ştmdi bcnl kurş,.na dİzcbİItrler.
kurtulıırum.» zavaltı veli İbrahimof keıdini sahiden kırımın, cumhurüaş-
İ,anı sanmıştı. Bir ara Pafu|ti }fapisfuane Cumhurbaşkanlarının .ikametineı
tahsis edilmişti. Tataristan c.başkanı sultan Aliyef, Özbekistan c.başkanı
Fevzullah Hocayef, Azerüavcanın C.başkan y. Ahmedof vs. Hepsi de .{mg_
rikan, İngiliz casusu» olduklarından ve .suçlarrnr itiraf, ettiklerinden kur-
şuna dizildiler.

3 ay sonra gece beni sorguya çağırdılar. Gardiyan fisıldıvarak: na
dapros: sorguya, dedi.

Gpu mertezinin 5. katındaki bir odaya getdıik. saray mobilyatarı ile
tefriş edilmişti. Biraz sonra kızıl ordu elbisesiyle, esans kokan bir su-
bay içeri girdi, Gardiyana, çık, diye işaret etti ve:, 

- Ben GPU Koilegiva (encümen) izası Feldman. Niçin yakalandığını
biliyor musun?

- siz iaponlarla birlikte 24 türk üniversitede isyan çıkarmak isterniş-
siniz. Japonlar da türkler de hepsi bu suçtannı bura<la itiraf ettiler. 14ler-
den Faik'i tanrrsın. Şimdi öteki odadan sesini dinleyeceksin.

Konuşan tıpkı Faik'in sesiydi. Aman Yarabbi neler söylüyordu: Biz
üniversitede isyan hazırlığı yapyormuşuz, bizde el bombaları, tiifekler var-
mış, Koıninterni bombalıyacakmışız, neler, neler. Feldman :

İşittin mi? Suçunu itiraf et, seni serbest brrakalım. Ded.i._ Böyle bişey yok, bunlar hepsi yalan. Biz sade bizi Türkiyeye gön_.
derin diye israr ettik ve haklıydık. Dedim.

- sizin seksiyon şefleri sizlerden şikAyetçi. Türk komünist şefleri siz-
den memnun değiller, açlık grevleri, kafa tutmalar, tehditlerde bulunmuş-
sunuz. Buraya düşeceğinizi hatırlamadınrz mı? sefarethanede ne işiniz
var? Biz aldığımız emirle hareket ederiz. Şu kiğıda kısa olarak hal tercü-
mertzi yaz ve imza et. seni sonra yine çağıracaklar. Beni gardiyana teslim
etti, kamaraya geldim. Birkaç gün sonra kamaradaki tarak fabritası mü-
dürü yiliseyef sorgudan gelince, fırlamış gözleri kıpkırmızr yüzüyle yata-
ğa çöktü:

_ Ni mojetni mojet, imkAn yok olamaz, yapamaz, bunu nasıl söyler?
diye inliyor, karım bunu yapamaz, diye bağırmaya, ayakta dönmeye ve
hoıoz gibi ötmeye başladı. Çıldırmıştı... kansı yüziine karşı, kocam casus-
tur, öldüri.in, diye bağırmış. Gardiyanlar içeri girip ağanı şapkalariyle ka-
pattrlar ve götürdüler. Biraz sonra bir subay ve bir polonyah da delirdi,
onlan da götiiıdüler.

Bir gece ikinci sorguya çağırıldım. Türkçesi bozuk bir ermeni sorgu-
mu yapıyordu:

- Sen Mosl,ııal.a casusluk yapmaya gclmişsin, şu kAğıda imza et.
Okudum.
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- Sovyet Ceza Kanununun 58. maddesi, 6. bendine göre Türkiye lehine,casusluk yaptığmdan dolayı kurşuna dizilmesine... Erıneni:
Bu ittihamname bir formalitedir. sen okuduğunu imza et, seni ser-best bırakacağz. Hemen Türkiyeye döneceksin.

- lmza edemem, Ben casus isem, beni mahtemeye verin, Türk sefaret-
hanesine de bildirin. onlar da mahkemede bulunsunlar. Diye cevap verdim._ Imza etmiyor musun?

_ Hayır.
Ermeni derhal telefona sanldı:

- Başbakanlığı verin, Başbakan Rıkof yoldaşla görüşeceğim. Tovariş Rı-
kof, bir Türk casusu yakaladık, bütiin detiller mevcut olmasrna .ag-e, s,r.
çunu itiraf etmiyor. Gpu namına sizden kurşuna dizilmesini rica ediyoruz.
Teşekkür ederiz, emirlerinizi derhal yerine getireceğiz.

Ermeni hapishane müdürüne telefon ederek 4 silAhlı er göndermesini
emretti. Biraz sonra ellerimi arkaya bağlıyarak meşhur padvala, Bodunr-
ma indirip kurşuııa dizilmem için ermeni emir verdi:_ Kak sabaku rastrleyat ,köpek gibi ö]dürün...

Bir çok dehlizlerden geçerek kalın parmaklıklı geniş bir yere geldik.
20 den fazla tüfekli asker vardı. Beni du,.,ara dayadılar.

- 
prigotofsiyağ, Hazıro|. Tüfeklerin mekanizmalarr seri bir gürültii

yaptı. ogon, ateş kumandası kalmıştı. Dizlerim çözüldü, başımı duvara
dayadım. Kelimei şahadet getirdim.

- Pastoy... Duuur, diye biri az ilerclen emir vercli; ermeninin sesi:

- Rikof yoldaş 24 saat daha müsaade verdi, kamaraya götürün. Oldu-
ğum yerde yığılmış ve pislemiştim. Hamamdan sonra tekrar 76 numaralr
kamaraya getirdiler, içerdeki sakallıIar beni görünce hafif bir gülclüler:

- padvalda mr idin, geçmiş olsun, biz de o imtihanr verdik. seni bir-
kaç ay çağırmazlar artık, domuz çorbasr içer, yatarsrn. Dediler. Hakika-
ten de çağırmadılar. yalnız bir akşam beni kamaradan alıp aynı koridorda
küçücük dar ve karanlık bir odaya kapattılar. kapıyr vurarak ışrk verin d!ye bağırdım Gardiyanlar beni tutup sürükliyerek müdüriyet odasına çı-
kand!ar.

Müdür rşıklı kamaraya atın bunu, diye bağırdı. Daha küçük, sıcak,
göz kamaştırıcı ara§ıra yanıp sönen ışıklı bir kümese koydular beni. sa-
atlerce orada kaldıktan sonra sorguya götürdüler. Aynr errıeni:

- Çok sıkıldın galiba, hadi arabaya atlayıp Moskovada biraz geziıti
yapahm, dedi.

cevap verecek halde değildim. Liiks bir otomobile bindik, bir saattcn
fazla caddelerde gezdit. Bolşoy Tiyatrosıında bizim hususi löcamız ırar,
,dedi beni götürmek istedi ise de r€ddettim, fena halde asabım bozutmuştu.

- .dlay mı edyorsunuz, bir insanla buLadar ğynanmaz| öldiiriin asın
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ne yapacaksınız yapln artık... Ci],e emreniye gayri ihtiyari bağırıyordum,.

Döndük, tekı-ar o <lar ,kiıı,anlık odaya getirip attılar beni. Kapı tekrar
açıldı, içinCe çeşıtii 1,emekler, pastalar ve sigara paketleri dolu büyiik bir
tepsi uzattılar ve linıbayr yaklılar. Tepsiyi yere koyduğumda her tarafin,

kanlar içincle olduğunu gijrünı. Az evvel birisini mi öIdürmüşlerdi? yalnız

bir paltct sigaı"a alcllm ötekiiere elimi bile sürmeden geri verdim. Az sonra

beıri yine 76 nu:r,araiı kamaraya getirdiler. Sakallanmız uzadrkça uzuyor-

du. Bir daha de sc],giıya çağırnıadıIar. Hastalanm§, ishal olmuştum. Dok-

tordan, öylcnlcri de tualete gitmek için müsaade alüm. Diirdiincii günü

gardiyana tualete gitmek için müracaat ettim, hayır, dedi, tekrar söyledim

izin vermedi ve kafasını sallıyarak beni tehdit eder gibi oldu. Beş dakika
sonra 2 gardiyan beni tekrar müdüre çıkarttılar.

- Kamarada niçin bağınyorsun? Hapishaneyi de isyana teşvik ediyor--

sun. Nerede olduğunu unutma. Senin karrnca kadar hükmün yok, biz se-

ni tedavi edclim de bir daha karnİn ağrrmasrn. Soydular, boş bir odaya-

götürüp arkamdan ve önümden iki geniş tahta mengenelediler, bağırıyor-
dum, başıma kolonya serpip gülüyorlar, alay ediyorlardı. Müdür kaı,nı ge(-

miştir, tahtaları çıkarın, giydirin ve bu hapishaneden defedin bunu, diye

emir verdi.

Rusların Çorni voron dedikleri tevkif arabasına bindirip doğrucı Rus"

yanın en ;büyük hapishanesi sayılan Butirkaya getirdiler.

BUTİRKA ZİNİrANI

Çar zamanında 2 bin kişi yatarmış buzindanda. Şimdi 10 binden fazla
mevkuf var. Hint kamarasr diye adlandırılan büyük bir koğuşa geldim. Hep-,

si de eşkiya ve ,haydut... bir gece kapının yanında büzülerek yattlm. Ertesi
sabah gardiyan elinde bir kiğıt tutarak beni çağırdı:

- Oku ve imza et, dedi.
Okumaya başladım: "ı14567 

numaralr dosya tetkik edi]di: Suçluya verıl
len kurşuna dizilme cezası müebbet hapse tebdil edilerek kendisinin Narim
temerkiiz kampına gönderilmesine karar verildi. Kollegiya GPU., İmzalama.
dım. Gardiyan, kendisine hüküm okunmuştur diye imza5n attı. Açlrk grevi ilAn
edeceğimi bildirmem üzerine bana kalem kAğıt getirdiler. Üç maddelik bir
talepname yazdım: Mahkeme edilmeme, sefaretlıaneye bilgi verilmesine ve

tahliye edilmemi istiyordum. Bu taleplerim .kabul edilinceü,e kadar açlık
grevine devam edeceğimi bildirmem üzerine beni 18 numarah bir hücreye
koydular.'Açlık grevinin 9. günü ayaklarım şişmişti. Doktor greve devarrı
ettiğim takdirde öleceğimi bildirdi. Kendisini koğdunı. 16. güni.i kendimi
taybetmiştim. Gözümü açtlğım zaman kendiıni lıapishanenin hastanesinde,
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buldum. Beni lAstik boru ile arkamdan beslemişler. Hapishane müdürü
Adam Son elindcki kAğıdı uzatarak, dosyamın yeniden tetkik edildiğini, ce-
zamrn 16 seıreye indiğini, kendisinin yaroslavl osiyasi, hapishanesine nak_
ledildiğini yazıyordu.

Açlık greivnden vaz geçtim, zaten bir seneden fazla yatmıştım, 14 sene
daha vatar çrkarım diye kendimi teselli ettim. Halbuki, karar yalanmış.
Müebbet hapis cezasr baki kalmıştı.

Ayaklarım şişmiş ve kızarmıştı. Kesmek istediler muvafakat etmedim.
Dobresenkaya isminde müşfik bir kadın doktor, ayaklanmr çam banyosuna
sokmak suretiyle kısa bi} zaman için beni tedavi etti. Fakat yürüyemiyor-
durn, bu şeki]de beni Etapa mahkümlar trenine bindirip ]Vloskovadan 20

kilometre uzaktaki GPU nun özel hapishanesi bulunan Yaroslaııi şehrine
getirdiler. Zindanda 81 numaralı tek hücreye kapattılar.

Yaroslavl Özel Hapishanesi

Alkatras mı? Yoksa Yaroslavl zindanr mı? Mukayeseyi okuyuculara bl-
rakIyorum.

150 hücrelik bir hapishane. Kızıl Rusyadaki faaliyette bulunan gizli par-
ti şefleri, generaller, Kerenski hükümetinin Milli Savunma Bakanı A. İ.
Verhovski, Bakanları. Bütün şöhretler burada. Sosyal Demokrat Partisi
Reisi Bağdanof, Ukraina Millil,etçiler Partisi Başkanr Akademisyen Yefre-
mof, Milliyetçi Gürcistan hiikümeti Savtınma Bakanı Georgadze, Şair Ço.
baızade, Enver Paşayı Btıharada tasfire ı,e şelıit eden general Kakurin,
Fransız Komünist Partisi Merkez I(omitesi üyelerinden Jorj Ma le, Rus
Milliyetçi Gençler Birliği Reisi Lunin, Taşnak Partisi kotitecilerinden Ter
Haçmanukyan, Sosyalist - Sivonist Partisi Başkanı Mendelştayn, Ukraina
ve Beyaz Rusya katolik papaslarrndan 25 kişilik bir grup, 18 zi ölüme mah-
küm edilmiş 3 senedir dc infazlarını bekliyorlardı.

81 numarılı hücrede tam iki buçuk sene insan yiizü ve tek bir kelime
konuşmadz-,(aldım. Birara anormal hareketler yapıyordum. Kendimden
geçerek bir gün ot şilteyi yakıp kendimi alevler içine attım. Sol kol ve ba-
caklarım yanmrştt. Revirde göziirnü açtım, Aylarca yara bere içinde irüe.
dim. t ouçuk sene kaldığım yaroslavl hapishanesinde, gezinti avlusunda
muhtelif yerlerden getirilip kurşuna dizilenlerin sayısı 2154 kişiydi.

Bu hatıralarr yazarken hapishane rejimi hakkında fazla malümat'ver-
mek isterdim, fakat asablmrn tekrar zedeleneceğinden, o fecaatı tekrar
yaşayacağımdan ötürü okuyucularımdan özür dilerim. Bu «hayatı» anlat-
mak için yüzlerce sahife yazsam yine bitmez...

Stalin, gizli polis şefi Yagodayı kurşuna dizdikten sonra, yerine Yejof
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,,aüı"bir canavan eetirmişti /onu da ötdürdü/. 7Bu y";of milyonlarca insanıgöziinü kırpııladan kurşuna dizdiriyor, şehirti * uoruı,* İ"merttiz tamplanna, sürgüne gönderiyordu. Hapishananin ı
m2nen tuğla ile ördürdü. Gezinti kalkmıştı ız ışık veren pencerelerini ta'

Yaroslavl hapishanesi_emzikli çocuk v e kadınlarla dolmuştu. suğ,..rru_lar, feryatları duy.ıyorduk.

""*,'j#*T:t|#:'?Ji,, iT".|1Hl* r:: voıogda,daki gizıi hapisııaneye

perde aralıklarından 
"a.İrr.",-;r_ 

"İ".' Koğuşta, PencereYi kapıyan tahta-

mizi kesti: Gardiyan *."",il"r., " ,1ll;.lii'İ# ":1ilHlli T*
;:lY;: #H illXTr *:-,]:'T ;;;;. Nereye? öıtim kamyonuna

itabanca sıkılıyor, ou-r"rrl"|r".- -'T.Y:."u bindirileceği sırada ensesine ilıi

.rak güya adam öIdür düŞüvor, bu arada kamyon ekzos yapa_

,,mıyorduk, sıramtzı ,"İ,1**"İ' :lli olmuvor, Tahtaperde aralığından baka_

1939 senesi Ocak a
Yan tahlive .aıı"..g;-T"llrl' .' ',' ', 

Onbir sene 22 gi.n 1,,atmıştım, Gardi-
"Öıürn kamyo""." 

"rri'".], 
ıiyerek, kamaradan çıkrnamı emletti. Nereye?

'kendime, bırakın oıevım 7 . 
lr, gitmem, 

]atı,uve 
edilmck istemiyorum, Kendi

_ Burada kimscy;,:.- .iye avazım çtlitüğl kadar bağlrıyordum. Gardiyan:

dedi. 
o' 

dürmüvorlar, Yalan, hadi, talıliye ediliyorsrın. Çrk,

Beni zorla, sürükli
getirdiler. Miittrür: verek çıkarıp hapishane müdürü voronofun yanına

- Tahliye ,cdiliyr
,yordum. ırsıın, gideceğin ycrin adresini söyle, dedi. İnanamr_

- Moskova, G
Dedim. Hakikater crtsen caddesi, Türkiye Sefarethanesi. Oraya gideceğim.

iki kilometre ka ı serbest bıraktıiar. Kar durmadan _vağıyordu. İstasyon

,du. Tren şülüs, .dardı. Sevine sevine },ürüdüm_ Arkamdan kın-ıse gelmiyor,
' iinü de vermişlerdi.

Meğorcem.
de tesirMe. 

; Türk Sefiri ve Ataşemiliterimiz Yarbav Behçet Türkmenin

,mişIer. O ı Türk tabalarının tahliyesi hakkında Ruslara birkaç nota ver_

diğimde tiİ neyanda ben de Allahın inayetiyle kurtuldum. Moskovaya gel_

m{iş_. fan 3rendimki, Selim, Leningradda kendini Neva nehrine atmış, iü_

hudııdııD ık Kırımda, Niyazi Baküde intihar etmiş. Yalnız Hayat Kafkasya

gEıirkeD u geçmeye muavffak olmuş. Akif, Malkoftan kaçıp Türkiyeye

Tü. ., kurşuna dizilmiş. Diğerlerinden haber alamadım...

rin ı rkiyenin bir parçası olan Sefarete geldiğim zaman sevinçten gözie-
,aşarmıştı. Birkaç ay sonra Hariciye vekili merhum Şükrü Saraçoğtu

;.ovaya geldi. Kendisini tam bir ay beklettiler. Neden sonra Molotof ile
üştü. Rus Dışişleri Bakanı Saraçoğluna:
_ F.rmenistanda isyan çıktı, Kars, Artvin, Ardahanı istiyorlar, demiş.

8pr
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Saraçoğlu Sefarete döndüğü zaman fena sinirlenmişti. Koridorda yük-
§ek sesle konuşuyordu:

Molotofa kesin cevabınr verdim? Unutmayınız ki Türkiye müstakil bir
devlettir. Kimseye'bir santim arazisini vermez. Bunu böyle bilmek lizım"
dır.

Molotof Saraçoğluna; bu hareketinden dolayı pişman olacağınr söyliye.
rek kuru sıkı tehditte bulunmuş.

Ne gariptir ki, Rus komünist şefleri aynı uğursuz taleplerini 1946 1ılın-
da 2- ci Cihan Harbinden sonraki prestiiinden faydalanarak tekrarlamrş
lardı. Türkiyenin İkinci Cihan Harbinde tarafsız kaldığı gerekçesini ileri
sürerek, Türkiyenin Birleşmiş Milletlere üye kabul edilmemesi için her
'türlü gayret ve faaliyeti vapmışlardı. Rus komünist şeflerinin Türkiyeyi Ba-
iıdan re büyük müttefiklerinden koparmak stratejisi hiç değişmiyordu.

Rus komünist şefleri, nitekim bugün de yeni bir taktikle ezeli ve ebedi
lıedeflerine 1,armaya uğraşmaktadırlar. Siyasi olayların hazrrladığı yeni bir
zeminden fa5,dalanıp Enternasyonal Komünizm TeşkilAtının }ardımıyla
tarihe gömülmüş birtakım olayları Tiirkive aleyhinde ve dünya çaprnda
1,eniden körüklerken, içerdeki komünist propaganda uçIarının yardımiyle
de müttefikleri 1arafından terk edildiği, Türk milletinin çaresiz ve yalnrz
kaldığı, Rus yakınlaşmasrndan başka ümidi bulunmadığı havasr yerleştir-
ıne_ve çalışmaktadır. Bu şekilde Türkiyedeki komünist faaliyetlerine daha
ziyade etkili bir çalışma zemini hazırlandığı gibi, cür'et ve cesaret te sağ-

lanmış olurdu. Bu konuda Gazi Mustafa Kemalin kendisine hediye edilmiş
dan kalpakla /Kiirklü Rus kalpağı/ resmini çoğaltıp yayacak kadar ince
hesaplıydılar.

Türkiyeye geldiğimd.e, Moskovada kızıl ihtilAl eğitimi görmüş hal pro.
-fesör diplomasr almış, aylıklı komünist uşaklarına sosyalist partilerde
rastlamadrm değil...

Krzıl Rusya'da bir çok masum Türk gençlerinin hayatlanna son veren
bu kızrl katil]er ve namus yoksunu ajanlar, ellerini, kollannı sallıyarak
«Sosyalist partilere, sendikalara, basrna, sinema, tiyatroya hulül etmişler-
dir. Türkiyeden Moskovaya adam kaçırmaya lüzum kalmadı. Komiinist

"edebiyatı", dergiler, ihtilAlcilerin eserleri vitrinleri kaplamış, işportalara
kadar dökiilmüştür.

Türkiye gizli komiinist partisinin daha ihtilil olmadan işlediği cina]rct
ve sabotaj hareketleri, Allah korusun, bir ihtilil anında ne gibi fecaatlcr
doğuracağına elbette takdir edersiniz. Allah, memleketimizi bu ifetten ko-

rumak için kalplerimize i.man ve rnücadele kuweti ihsan eylcsin.

_;i,{.*'r, , ,
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Diiııyanın şimdiye kadar görmediği öyle bir karışıklık olacak ki... Rus.
ya sislere biiriiıecek, ülkede yaşayanlar bar bar bağırarak Allahı arıyacak_
laıdır' 

Dostoyefski

Orasr Rusya, herşey olhbilir. Adama sabahleyin Lenin madalyası takarlari
akşama da kurşuna dizerler.

valeri Tarsis

Zindana hiç girmeyen girecek, giren de hiç unutmıyacak.
Hapishane duvanna tırnakla

yazılmıştır.

İntllalin insanlara faydalı olmak ve onların değerini yükseltmek gibi se_

bepler uğruna yapılmadığını, fakat, insanlarr alt seviyesine indirmekte ba-.

şanya ulaştığını anladık.
pl,erre commfu

Fransız Sosyaüst Partisi
Genel sekreteri

Moskovanın en iyi para kazanan krzıl Rus Şairi ve Nazım Hikmctin ho-
cası Mayakovski, intihan anrnda bıraktığı mektupta ezcümle şöyle diyort

«Herşey yolunda gidiyor mu? Evet, galiba herşey yolunda. Haydi ordan..
Yoksa beni iki yiizlü mü zannediyorsunuz? Hayır. Fakat, şu anda beynimi
dağıtıyorum. Herkes domuz oğlu domuz.,

«I-enin'in gözde şairi Demyan Bedni de aynı akibete uğramıştrr.»
«Diinyanın hiçbir yerinde, hatta Hitler Almanyasrnda bile fikirlerin.

Rusyadakinden daha az hür, daha, daha çok emre tabi ve dehşete uğramış.
olabileceğinden şüphem vardır.

Andrğ Gide

ıBugün, komiinizm, sefaletten çok, gaflet içinde bulunan bir ortamda,
daha çok çöreklenüiştir.ı

İ. Darendelloğlu
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