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öıısöz

Bu; Sovyetlerin eğitim sistemini inceleyen ve yalnız p{o-
gogları ilgilendiren bir kitap değildir. XX. Yüzyılı,n en büyük
emperyalist ıdevletin,in bugünkü gücünü nasıl ,kazandığını da
açıklayan bir belgedir. Kuruluşundan yarım asır sonra, ha ner-
deyse büttin dünyayı yutacak h6le gelen, büyük komünist impaı
ratorluğu, bu gücünü tesaöüfe değil, yarım asırdır uyguladığı
bir pl6na, programa borçludur. Bu pl6n içinıCi gğili, büyük rol
oynar. Devletin kurucusu Lenin, daha l9l1 yılında, Paris ya-
kınlarında, dünyayı elde etmek için, İhtil6l okullarının ilk tohu-
munu atmıştı. l9'l7'nin akabindb, Sovyetler, daha kendi iç gii-
venliklerini teminat altına,almadan, dünya İhtll6l Teşkil6tı Ko-
minteı,,ni finanse ederek okullar açtılar. Bu okullardan yetişmlş,

çeşitli milletlerin ihtil6lcilerinin bir kısmı günümüzde iktidar
sandalyesinde oturmöktadırlar, Tito, Kardelj, Liu-Chao-Chee,
Janos Kadar vs. Diğerleri de pusuda, iktid'a'rı bekliyor; Moskova'-
da İhtil6l etüd etmiş olan Türk Komünistlerinin bası Yakup De-

mir (Zeki Baştımar) Dogu Avrupada ,pusuya yatmıstır. Doğu
Berlinde, Komünist Partileri Kon,3relerinde: "Türk İsçi hare,
ketlerini Komünistleştir.meye devam eCiyoruz" diye bağırıyor:i

Aclan Sayılgan bu konuya, Moskovada faaliyet,göstere,n "Lu.
mumba Dostluk Üniversitesi"ne kaçak olarak gitmis, bazı genç-

Ierimizin traiik sonlarını, hayal kırıklıklarını tesbit ettikten son-

ra eğilmek lüzumunu hissetmistir. Biraz arasttrmaya girisince
görmüstürki, Sovyetler, ele geçirme pl5nlarında Güney Amerika
ülkelerine, Afrikaya, Ortadoğu'ya ön pl6nda yer vermiş|erdir.

Her ne kadarı Türkiye için ayrılan konten jah l6 olmakla birlit<-
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te, yarın müracaatlar çoğaldıkça bu kontenjanı,n arttırılması hiç-
ten bile değild'ir.

@)

Kitapta Sovyetlerin yanı sıra, ihtil6lci yetistirme programına
Sovyet uydusu ülkelerin de yardımcı olduğunu görüyoruz. Mesel5

bir Bulgaristanın, beyne|milelciliği, insaniyetçiliği, insanı iğrendi-
recek bir iki yüzlülükle sürüp gitmekte, sınıfsız toplum yaratma

iddiasında olanlar, pan-slavizmin balkan kesiminde en müfrit ka-

nadını meydana getirmektedirler. Bulgaristan gibi iptidai bir ül,

kede, terör, en kaba şekliyle be|irme\te, propaganda ile kandırıp
davet ettikleri Afrikalı öğrencileri, canından bezdirecek şekilde
tedirgin ettlkten sonra, Bulgaristandan kaçmala,rına sebeb ol,

ınaktadırlar.

Sovyetler, Türklerle sözde yakınlık kurmak isterler. Dostluk
tezahüründe bulunurlar. Kültür anlaşmaları yaparlar. Ama, ka,

çak da olsq Moskovaya gitmiş, 3 - 5 öğrencinin üçte ikisini aian

olarak satın almaktan da çekinmemekted'irler.

@,

Bu kitap, bir yönüy|e teliftir, bir yönüyle derlemedir. Ama

her iki halde,d'e, gençlerimize faydalı bir klavuz olma niteliğin-
ded,ir. Aclan Sayılgan ,nice Komünistler tanımıstır ki, hapishane

ğünlerinde sırt üstü yatarak, Kremlinin kulelerine yağan karla"rı

düşünmüşler, nostaljilerini tatmin etmis|erdir. Bir kısmı da
"Paris Operası"nın muhtesem saldnunda, o,pera seyrederken, et-

rafa caka olsun diye yüksek sesle:

- Bu da Opera mı, asıl muhteşem Operayı Moskovaya gi-

din görün ! diye bağırmıştır. Oysa bu şahıs, ömründe Moskovayı

fjrmüş bir insan değild'i. Bir Türk Şairi düşününüz ki, komünist.
tir. Hapisten çıkar Moskovaya kaçar
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- Ben Sovyetlerin çocuğuyum, beni Stalin yarattı ! der-

Memleketteyken, bilhassa Hapishanede yattığı günlerde topladığı
itibarı,nı, bir kaç rubleye satar. Stalin, ölünce, onu kınamakta ya,

rış eder.. Bu kişi de Moskovanın ünlü ihtil6l okullarınd,a oku-
mUstUr.

@,

Bugün ülkemiz, kesif bir Sovyet prqpagandası altındadır-
Sovyetler bir çok gencimize, bu propa,gandanın ağırlığı ile, bil-
hassa yüksek tahsil için c6zip gelebilir. Belki de Sovyet eğitimi-
nin, bizler için yararlıyönleri de va,r,dır. Ama, onlar bir öğrenci-
yi rahat bırakmazlar. Mutlaka kendileri,ne yardımcı aianlar ol-
masını isterler. Arkadaslarını gammaz|a,maya zorlanırlar. Oku-
dukları bilim dalının yanınd'a, mutlaka komünizmi etüt ettirir-
ler. Verdikleri her rublenin karsıliğını almak isterler. Biz bütüıı
bunları,hayalimizCen uydurmuyoruz. Aclan Sayılganın ki-
tabında orada okumus bazı gençlerimizin itiraflarından
öğreniyoruz. Bugün, Fransa'da, İn,giltere'de, Amerika'da,
hatta Almanya'da tahsillerini tamamlamıs binlerce aydl-
ı-]ınlız, mütehassıslarımız vardır. Bunlard,an hiç biri, oku-
cluğu batı ülkeleri,nden sik6yet etmez. Orada, kendilerin,i
aianlığa zorlayan insanlar yoktur. Öğrencilik anıları,nı tatlı tatlı
hatırlarlar. Oysa, dört yılını Moskovada geçirmis bir Anadolu
Altuğ, bugün Moskovayı bir kabus gibi hatırlamaktadır.

l Mayıs 1967, Gazi Osman Pasa

Emine lŞlNSU OKÇU
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giniNci KIsIM

roııiNrERN oKULLARI

Komintern, bütün dünya ülkelerinde, komünizmin ya-
yılmasrnda, Komünist Partilerinin kurulmasrnda, gelişme-
lerinde başarılı bir rol oynadı. Ama, Stalinin iktidarı zama-
nında Rus Bolşevik Partisinin ve Sovyet Hükümetlerinin
bir vasrtasr haline gelmesiyle de iflAs etti. İflAsı ve 1943 Ma-
yrsında feshedilmesi dahi Sovyetlere büyük faydalar sağla-
dı. Bununla birlikte, her iki durumda da komünist partisi
kadrolarına eleman yetiştirmesi bakımından Komintern
Okulları, dünya komünist faaliyetlerinde önemli yer işgal
ettiler. Kurul,uş tarihinden sonra, onbeş yıl içinde, bu ih-
tilAl okullhrında okuyan öğrenciler, yalnrz belli bir ideolo-
jiye bağlılık değil, çeşitli teorik ve pratik fikirlerle dona-
tıldılar. Günlük politik aksiyonlarda rol oynadılar, ihtilal-
ci partilere önderlik ettiler, milli teşekküllere sızdılar. Teo-
rik ve pratik fikirlerin yanrnda, ihtilAlciliğin bütün metod-
lan kendilerine öğretildi. Kominternin gizli, açık ajanları,
bu okullarda yetiştiler; Kominternin O.M.S. (Otdyel Mej-
dunarodniy Svyazi) teşkilAtı tarafindan finanse edildiler.
Komintern okull,arınr Sovyetler Birliğiadına idare eden, bu
okullarr Sovyet mAliyesi tarafından ödenen paralarla fi-
nanse eden O.M.S. teşkilAtı idi. Bu teşkilAtın başında
O ssip Piatni ts k i bulunuyordu. Bu teşkilAtayni
zamanda Kominternin İrtibat bürosu idi. Beynelmilel
alanda faaliyet gösteriyordu. Özel gizli ajanlar kullanırdı.
Kominternin Avrupa faaliyetleri için başlıca görevlisi Ja-
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cob Mirov Abramov 192l den 1930 yılına kadar Sovyetle-
rin Berlin Sefarethanesinde matbuat şefliğini yapmlştır.
Oysa bu onun zAhiri görevi idi. Asıl görevi Komintern ka-
rarlarını Almanyada ve Avrupada yaymaktı. 1937 yrlrnda,
büyük temizlik hareketleri sırasrnda öldürüldü'.

LENİN,İN TEORİSİ

Lenin "What to ,do? - Ne yapmalr?" eserini 1902
de y.ayımlamrştr. Daha o srralar Komünist Okul]arının ku-
rulması fikrini savundu. Lenine göre, burjuva okullarr, me-
murlar, politikacılar, hekimler yetiştiriyordu. İhtilAlci Par-
tiler de, profesyonel ihtilAlciler yetiştiren okullar açmalıy-
dı. l911 yılında Lenin, Pariş'in 20 km. yakrnında olan
L o n g j u m e a u'da ilk defa ihtilAlci yetiştiren bir okulu
tcşkilAtlandırdı. Bu okulun çok az öğrencisi vardr. |9|7 ih-
tilAlinden sekiz ay sonra, 1918 Haziranrnda altr haftalık
Agit - Prop kurslan fdaliyete geçti. (Agit - Prop, Ajitasyon
ve propaganda,demektir, yAni tahrik ve propaganda). Bol-
şevik Komünist Partisinin VIII. Kongresinde ise, Merkez
Komitesinin kontrolünde Yüksek Parti okullanntn açrlma-
srna karar verildi (Mart l9|9). Ve ilk defa bir Komünist
üniversitesi kuruldu. Buüniversiteninismi s v e r d l o v
idi. Sverdlov, ihtilalin akabinde Agit - Prop kurslarını or-
ganize eden bir ihtilAlci idi. 1919 da bu okulun ilk direktö-
rü V. N e v s k i idi. Lenin de bu okulda bazı konferans-
lar verdi2.

KoMİNTERNİN Üç noĞu ÜNİvnnsİTESİ : K U Tv--KUNMz vE sUN YAT_sENÜNİVERSİTE_
LERİ:

Komünist enter,nasyonaline öncü kadroları teşkil ecle-
cek elemanlar yetiştirilmesi, Rus komünistlerinin düşün-
cesi idi. Partinin, IX., X. XI. kongrelerinde, komünist üni-
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versiteleri kurulmasr fikri geliştirildi3. PlAn, dünya ihtila-
line öncüler yetiştirilmesine göre hazırlarımıştı. Muhtelif
ülkelerden gelecek olan komünistlere, Lenin'in deyimine
uygun olarak "İhtilal san'atl" öğretilecekti. Bu gaye ile 21

Nisan |92|'de ilk defa, beynelmilel mahiyetteki "Şark Ko-
münist İşçileri Üniversitesi" faaliyete geçti. Rusça ismi
Komunistitcheski Universitet Trouje-
n i k a V o s t o k a olarak anrlan bu teşekkül, krsaca
KUTV olarak bilinmektedir. Üniversite Bolşevik Komü-
nist partisi Merkez komitesi ile Rus komünist partisinin
Merkez Komitesinin aldığı karar üzerine Moskovada kurul-
du. Sovyet Cumhuriyetlerinin, işçilerinin, komünlerinin,
milli azınlıklarrn, drığulu işçilerin, devam edecekleri bu
okul Halk Komiserliğininıidaresi altında idi ve S v e r d -
l o v Üniversitesinin ders programrnr uygulacaktr'.

KUTV'un 1921 yılındaki öğrenci sayısr 715 kişi idi.
Kırk ülkenin ve Kafkas'ların çocukları okula kaydolundu-
lar. Daha sonraki yıllarda bu rakam yükseldi. l923'te 62
ülkeden 1015 öğrenci geldi. Öğrenciler, bağımsız ve koloni
ülkelerinin, Orta ve Yakındoğu'nun komünistleri idi. Yu-
n,anistan komünistleri ilk defa KUTV'a l923'te geldiler.
N. Z a cha r i a d e s bunların arasında idi. Bu şahıs
Yunan Komünist Partisinin 25 yıll süre ile Genel Sekreter-
liğini yaptı. İkinci Diinya Savaşından sonra patlak veren
I\{ a r k o,s liderliğindeki Komünist ihtilAlinde baş rolü
oynadı. Son yıllara kadar menküb bir kimse olarak Mosko-
vada yaşadı. HAlen ner.de olduğu bilinmemektedir. Belki
de "destalinizasyon" hareketi sırasında tasfiye edilmiştir.
I923'te Türkiye Gizli Komünist Partisi de bu okula bir
çok öğrenci kaçırdıs.

KUTV'un iki ayrı seksiyonu vardr: Sovyetler Birliğin-
den gelen öğrenciler; dış ülkelerden gelen öğrenciler. Sta-
lin kültünün y,avaş yavaş yaratılmaya başladığı yıllarda,
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KUTV'dan gelen teklifle Üniversiteye Stalinin isnıi de ve-
riI,di6.

1925 yılında KUTV'a 50 ülkeden öğrenci geldi. Üni-
versitenin resmi görevlilerinden Hindli Komünist M. N.
R,oy istisna edilirse, bolşevik zaferinden sonra Lenin Hü-
kümetinde Stalinin Milliyetler Komiserliğindeki görevin-
den beri onun ajanr olan Gregoire Isakovitsch B r o i d o,
Y. Raiter, onutakiben Boris Zacharo-
vi tsch Cho umaites ki, Üniversiteyi Sovyetler
Birliğinin kayrtsız şartsrz bir organı olarak idare ettiler.
KUTV'un Komintern ile ilişkisi, Sovyetler Birliğinin men-
faatlarrna göre ayarlandr. Bunun dışındaki davranrşlar,
1,923 ten |937 - 38 yıllarına gelene kadar kanlı bir şekilde
tasfiye edil,di, hatta 1936 yılında Üniversite, öğretmen ve
öğrencilerinin tasfiyesi sonunda atıl bir hale geldiği için
kapandı. Boris Z. Choumiateski, Sovyetlerin Tahran Bü-
ytikelçiliğini yapmıştır.

KUTV,DAKİ rÜnx KOMÜNİSTLERİ

Bugüne kadar Sbvyetler Birliğinde okumuş veya oku-
mak kasdi ile Türkiye Komünist Partisi veya Sovyet Elçi-
liklerinin gayretleri ile Rusyaya çeşitli yollarla gitmiş veya
kaçırılmış öğrenciler, 1936 yılına kadar KUTV'da 196O'tan
sonrada "Lumumba Üniversitesi"nde okumuşlardrr. Rus-
yaya gönderilmiş, kaçırılmış olanları üç kategori içinde
mütalAa etmek gerekir. Birinci guruba dahil olanlar, Rus-
yaya tahsil kasdi ile gitmemişlerdir. Bazılarr II. Meşrutiye-
tin, o karrşık günlerinde politikaya karıştıktan sonra çeşit-
li vesilelerle Rusyaya kaçmışlar, bazı|arı da I. Dünya Sava-

şında Rusya ile yapılan savaşlarda esir düşmüşlerdir.

1913'ten so,nra Rusyaya kaçan ilk kafilede, kaçrşrndan
beş yıl sonra (1.918), Moskovada, Türk Harp esirlerinden,
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Türkiye Komiinist Partisinin nüvesini teşkil edecek olan,
yAni "Türk Sol Sosyalistleri' 'gurubunu kuran M u s t a -

f a S u p h i de bulunuyordu.

Mustafa Suphi'nin Marxist fikirlerle daha Fransa'da
tahsilde bulunduğu yıllarda ilgilendiği, 1917 bolşevik ihti-
lAli Rusya'da patladığı zaman, ihtilAlci fikirlere, teoride
ve pratikte yabancı olmadığı için, ihtilAle kolaylıkla inti-
bak ettiği anlaşılmaktadır.

Mustafa Suphi, 1883'te Giresun'da ,doğmuştur. Baba-
sı devrin vAlilerinden Arnavud Ali Rıza Bey, annesi Sam-
sun Belediye Reislerinden Halil Hilmi Beyin kızr Memnu-
ne Hanımdı. İdadi tahsilini Erzurumda yaptıktan sonra,
İstanbulda yalatasaray listesinde okudu. İstanbul Hukuk
Fakültesini bitirdi. 1904 - 1905 yıllarında tahsiline devam
için Paris'e gitti. "Ecole des Sciences Politiques"e devam
ederek, oradan mezun oldu. Mezuniyet tezi, "Türkiyede İti
bari Zirai TeşkilAtın HAl ve İstikbali" ismini taşıyordu.
T'ez Fransız ekonomik çevrelerinde ilgi topladı. l9ll'de
Fransada "Güney İtibari Zirai Kongresi"ne katıldı. Bu tez
sonradan Roma Milletlerarası Enstitü toplantısrnda da
okunarak yayımlanmrştrr. Fransada bulunduğu yıllar J e -

a n J a u r ğ s'nin etkisi altında kaldı. Sosyoloji ile ilgi
lendi. Fransız sosyolog'u Bougle'un derslerini takip etti.
Pariste bulunduğu yıllar "Tanin" gazetesinin muhabirliği-
ni yapıyordu. İstanbul'a ,döndükten sonra "Tanin", "Ser-
vet-i Fünun", "Hak" gazete ve mecmualarında çalıştı. Bu
arada "Bougle"un "İlm-i İçtimai Nedir?" eserini tercüme
etti. "Vazife-i Temeddün" adıyla telif bir eser yayımladı.
Siyasi görüşleri "İttihad ve Terakki Fırkası"nrn karşrsında
idi. "Hürriyet ve İtilAf Fırkasl"nl tuttu. "İfham" gazetesi-
nin Müdürlüğrinü yaptı. l9l2 yı||arında "Yüksek Ticaret
Mektebi"nde"Malümat-r Hukukiye" dersleri veriyor,
"Yüksek Muallim Mektebi"nde ve "Mekteb-i Sultani" de
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"İktisad" ilmi hocalığı yapıyor,.Ju. Sadrazam lVlahmut Şev-
ket Paşanın suikastte öldürülmesi ile birlikte diğer "Hür-
riyet ve İtilaf Fırkası" mensupları ile Sinop'a sürgün edil-
di. Ve oradan bir "milli mason teşkil6tı" kurmak gayesi
ile 7-8 arkadaşr ile birlikte Rusyaya kaçtı. Ve Bolşevik İh-
tilAlinin içinde önemli roller oynayarak l918'de, Moskova-
da Türkiye Komünist Partisinin ilk nüvesini teşkil etti.

Mustafa Suphi ve onunla birlikte Bolşevik ihtilAline
karışmış Türkiyeli Komünistler için - Etem Nejat, Kayse-
rili İsmail Hakkı, Niyazi Zekeriya, Hilmioğlu Hakkı, Meh-
met Emin, Nazmi, Lütfü Necdet, Kazrm Ali, Şefik, Ahmet
Cevad v. s. 

-ayrrca bir komünist eğitimi söz konusu değil-
di. Bu grubun himayesinde bir takım gençler, o srr,alarda
Türkiyeden Moskova'ya geldiler ( 1919). Ve bunlar ilk ola-
rak Komünist ihtilAlinin pratik ve teorik meselelerini öğ-
renmek için özel.bir eğitimden geçirildiler. Nazrm Hikmet,
VAla Nureddin,Laz İsmail (MAra), Hasan All (g,diz), Şev-
ket Süreyya (Aydemir), İsmail Hüsrev (Tökin) gibi genç-
ler Sovyet Rusyada ihtilAlcilik eğitimi gören ilk Türk Ko-
münistleri kabul edilebilir. Nitekim bu guruptan Nazım
Hikmet sonuna kadar bir Sovyet aparatı kaldı. Hasan Ali
(Ediz) ve Şevket Süreyy,a (Aydemir) Türkiye dönılüklerin-
de bir süre Türkiye Komünist Partisinin İllegal TeşkilAt-
Iarında görev aldılar. Merkez Komitesi üyeleri olarak çalış-
tılar. Şevket Süreyya lg27'de Komünist Partisinden ayrıl-
dı. Bu gurup Türkler KUTV'un ilk mezunları idiler.

Sovyetler Birliğinde eğitim gören gençlere genellikle,
iktisad, sosyal ilimler tedris edildikten başka, komünist
ihtilalciliğinin bütün incelikleri öğretilmiştir. I923'ten
§onra, Moskovada bu genç komünistler, komintern strate-
jisine uygun bir eğitim görmüşlerdir. Gerek eldeki Türkiye
Komünist Partisinin progr,amrna göre (1931'de Berlin'de
yayrmlanan'İnkilAp Yolu' Dergisinin 3 - 4 ncü, sayılarrnda
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çıkmrştır. Bu Dergi Dr. Şefik Hüsnü (Değmer) tarafından
yönetilen T.K:P. nin illegal organl idi)7, gerekse 1919-1920
yılları arasrnda teşekkül eden III. Enternasyonal statüsü-
nün 2. rnaddesine göre, mahalli Komünist Partileri, Merke-
zi Moskova,da bulÜnan Komünist Enternasyonalinin seksi-
yonlarıdrr8. Nitekim 1931'de "InkilAp Yolu"nda yayımlan-
mış olan T.K.P. faaliyet programrnın 1. maddesinde şöyle
yazılmakta idi:

"Madde: 1 - Türkiye Komünist Partisi, Komü-
, nist enternasyonalinin bir şubesi sıfatı ile, mücadele-

lerini - Türkiyenin hususi şartlarr içinde - Sovyet-
ler Birliği cihan proleterya inkilAbı ve komünizm le-
hinde bulunur. Sovyet Sosyalist Birliği ile müttefika-
nı, doğrudan doğruya sosyalist kurtuluşa geçişi te-
min ve tesri edebilir..."

Bundan da anlaşılacağı gibi, bilhassa Moskovad,an dö-
nen öğrencilerin ,de katıldığı T.K.P. nin Merkez Komitesi
kademesi, bu tüzükle bağlanmrş, Korriinternin bir seksi-
yonu olarak çalışmıştır. Böylelikle Moskovada eğitim gö-
ren Türk Komünistleri Parti Tüzüğünün de müsaade et-
tiği veçhile Komintern aparathğı görevini yerine getiriyor-
lardı. Hem de'doğu'nun mazlum çocukları olarak T.K.P.
içindeki 1927 ayrılığrnrn, bir başka açıdan değerlendirilme-
si şöyle olabilir kanaatindeyiz: Bir krsrm Merkez Komitesi
üyeleri Sovyet, Komintern ap,aratl kalmak isterken, bir
kısmı,da milli vasıflar kazanmak için direndiler. Nitekim
1923 - 1927 yıl^ları T.K.P. nin Kominternle mücadele yrlları
oldu. O zama|ı T.K.P. nin Dr. Şefik Hüsnü (Değmer) yeri-
rıe vekAleten sekreteri olan Vedad Nedim (Tör) yakın za-
manlaııda, bu konuy,a değinerek şunları söylemiştir9:

"Keşke Kominterni dinleyip Partiyi batırsay-
dım. Yanlış emirler yüzünden çatışmalar oldu.
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Tramvay işçilerini ayaklandırmam:ızL istiyorlardı.
Dinleseydim heder olurduk."

Şevket Süreyya Aydemirde bu konuda şöyle demekte.
dirlo:

"komintern bize fena halde müdahalelerde bu-
lunmaktaydı. Bu zarar|ı, idraksiz, milli hareketi, ay-
dınların tarihi görevini anlamıyan bir mü,dahale idi."

T.K.P., 1923 yılJarından sonra, KUTV'a öğrenci kaçır-
rnak faaliyetine hız vermiştir. Bu yıllard,a KUTV'a giden,
kaçırılan öğrencileri ikinci kategoriye dahil ediyoruz. Bu
süre içinde T.K.P. Merkez Komitesi, Sovyetlere öğrenci
gönderme ve kaçrrma işinde faal rol oynadr.ıı. Parti Teşki-
lAt şefi ve Merkez Komite üyeleri münhasrran bu işle uğ-
raştılar.

Moskoıra'ya gönderilen veya Karadenizd en L?ız İ sınail
(MAra) in takalarr ile kaçırılan öğrencilerin bir krsmrna
giıdecekleri yerin Moskov.a olduğu söylenmiyor, Almanya-
ya teknisyen olarak gönderilecekleri bildiriliyordul2. 1924
yılında çeşitli yollarla KUTV'a gönderilen, kaçrrrlan öğren-
ci sayrsrnrn (Türk Öğrencileri) 30 - 40 kişi ka,dar olduğunu
tahmin ediyoruz. Enstitünün dğrenci sayısl İhsan Taşde-
ien'e göre 4000 kişi civarrnda bulunyorduı3. Gene İ. Taşde-
lenin ilgili eserinde bildirdiğine göre o srralarda rektör G.
I. Broido idi. KUTV'da o yıllarda okuyan veya bulunan
Türk öğrencileri arasında şu isimleri biliyonız : İhsan (Taş-
delen), Tesviyeci Selim, İstanbul Tıp Fakültesinden Sadık,
Faruk, Dimitri, Mesrure, Server, Tornacr HAmit, Hay,at,
Ziya, Ekremla, İstanbullu Niyazi, Akif, Aziz, Şakir, Kürd
Mehmed, Tekin, Faik..,

Bu guruptaki öğrencilerin pekçoğu aralarrna başka
ülkelerin öğrencilerini de alarak, 24 kişilik bir fraksiyon
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teşkil e,dip dersleri boykot ettilerls. Bunlardan İhsan (Taş-
delen) 1939 yılına kadar temerküz kamplarında ve hapis-
lranelerde tam 1l yıl kaldıktan sonra Türk Hükümetinin
teşebbüsleri ile Türkiyeye döndül6. Selim, kendisini Neva
ııehrine atarak intihar etti, Keza, Faruk Krrım'da Niyazi
Bakü'da intihar ettiler. Server kurşuna dizildi. Akif Mal-
kof'ta sınrrl geçerken yakalandı ve Ruslar tarafından öldü-
rül,dü. Hayat da srnrrı aşarak Türkiyeye dönebil,dil7. Ens-
titünün eğitim faaliyetin,de Kominternin Türkiye temsilci-
leri olarak Hasan Ali 1ndiz1, Halim Yoldaş takma adı ile
VAla - Nureddin (VA-NÜ); Nazrm Hikmet (Ran - Ver-
zanski); LAz İsmail (MAra); derslerde tercümanlrk yapı-
yorlar ve gençlere Komünist ihtilalinin teorik ve pratik me-
seleJerini öğretiyorlardı. Türkiye dışına çıktığı zaman da
T.K.P. nin Genel Sekreteri Dr. Şefik Hüsnü (Değmer),
Ferdi Yoldaş takma adı ile Türk öğrencilerinin moral du-
rumunu kontrol ediyordu. Kominternin Türkiye seksiyonu
propaganda Şefi Abid Alimov Yoldaş; Eğitim Şubesi Baş-
kanı da Siyasi Komiser Sağamanyan Yoldaş isimli bir en
meni idi'8.

Öğrenciler teorik bilgilerin yanrnda, Udelniya'daki Kı-
zıl İhtilAl kampına gönderiliyorlar ve oı,ada, Kızıl Ordu Su-
baylarının nezaretinde İhtilAl, s,abotaj, sokak nümayişleri
konusunda tAlim görüyorlardrt9. Zeki Baştımar'ın Türkiye'..
de bulunduğu sırada (1946) bir dostuna anlattığı şu nokta-
da önemlidir: Öğrencilere alışkanlık peydahlamaları için
burjrıva polisinin yapması muhtemel işkencelerin hepsi de,
tatbik ediliyordu.

GörüI,rlüğü gibi, 1923 - lg24 yıllarında T.K.P. nin
KUTV'a sağladığı öğrenciler, normal bir meslek eğitimi
değil, Leninin deyimi ile "ihtilAl sanatı"nı öğrenmiş ve bu
konuda teorik ve pr,atik dersler kurslar görmüşlerdir, An-
cak bu dönemdeki öğrencilerin pek çoğunun TKP'nin mi.._
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litant kadroları için yetiştirilmesi mümkün olamamış, öğ-
.ı,encilerin bir kısmının mukavemetleri intiharlarına, ölüm-
Ierine, hapishanelerde, tecrit kamplarında sürünmelerine,
kayıplara kanşmalarına sebeb olmuştur. Pek azı da komü-
nizm,den vaz geçerek Türkiyeye dönmüşlerdir.

TKP için, Moskovadaki eğitim gayretlerinin en verim-
lisi, öyle görülüyor ki, |926 _ 1930 yılları arasında Rusya'-
ya kaçırılan , giz|ice kaçan öğrenciler olmuştur. Üçüncü ka-
tegori içine sokacağımrz bu isimlerin en önemlileri Zeki
Baştrmar, Mehmet Bozrşrk, Emin Bilecen, Ahmet Fırıncı,
Nail Vahdeti Çakırhan, Emin Sekün, David Nea v.s,,dir.

Emin Bilecen, Hasan Ali (gaiz) den sonra, uzun süre
T.K.P. nin komsomol TeşkilAtının başında bulunmuş; Meh-
met Bozışık, Ahmet Frrrncr 1952 tevkifatına kadar T.K.P.
Merkez Komitesi üyeliği yapmışlar,dır. Zeki Baştrmar ise,
halen Prag'da bulunmakta, Yakub Demir ismi ile T.K.P.
ırin Dr. Şefik Hüsnü Değmerlden sonra I. Sekreterliğini
5,apmaktadır. Bü dönem öğrencilerinin hemen hepsi, gü-
nümüze kadar T.K.P. nin gizli kadrolarında idareci rolleri-
ni oynamışlardır20.

Üçüncü kategoride açıkIadığım ft veya açıklayanıadığı-
ınrz isimler endüstrileşmiş ülkelerde komünist ihtilallerini
öngören Komintern kararlarrna göre eğitilmişler, komin-
ternin ve kominformun fesih yılları da dahil, 1952 yıhna
ka,dar T.K.P. ni Komünist Enternasyonalinin bir seksiyo-
ııu olaark, Moşkovaya yizdeyiz b,ağlı kalarak idare etmiş-
lerdir. Bunun son belgesi, t95l - 1952 tevkifatrnda ele geçen
ve redaksiyonu Zeki Baştrmar tarafrndan yapılan "T.K.P.
TeşkilAt Prensipleri" ismi altındaki T.K.P. tüzüğü ve faali
yet programrdrr.2l.

1936 yılında, Avrupaya dönük komünist ihtilalleri için,
doğunun, sömürgelerin, az gelişmiş ve geri kalmış ülkele-
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rin gençlerinden, Batılr ihtilalcileri ve Sovyetler Birliği
için aparatlar yetiştiren KUTV, Stalinin tasfiye programın-
dan kurtulamamış, öğrenci ve öğretmenlerinden pek çoğu
kurşuna dizildikleri, temerküz kamplarına tıkıldıklan için
kapatılmıştr.

1936 dan 1944 e kadar geçen yıllar, Sovyetler Birliği
nin gerek iç, gerekse dış politikasr bakımından en müşkül
yıllarıdır.

1938'e kadar süren tasfiyeler srrasrnda, milyonlarca in-
sanın öldürülmesi ile topraklar köylülerden müsadere edi-
lerek Devlet Çiftlikleri haline sokulmuş ve Sovyet Komü-
nist Bolşevik Partisi, dünya komünist hareketinin mutlak
liderliğini ele geçirmiştir.

Öte yandan Avrup,ada beklenilen sol ihtilaiıer yerine
sağ ihtilAller başarr kazanmrş, 1933 yılında Almanya'da
Flitler, ve daha önce de İtalyada Mussolini, 1936 dan son-
ra da İspanyalda Franko iktidarı ele geçirerek, geniş bir
komünist tasfiyesine girişmişlerdir. İsveç ve İngiltere'nin
dışında bütün Avrupa'd,a faşistler y,a iktidarlara geçmişler
ya da iktidarlar üzerinde etkili rol oynamrşlardır. Bu sü-
rede Sovyetler Kornünist Partilerinin yardımı ile 1935 yılın-
da Komintern'in VII. Kongresinde ,alrnan kararlarla bü-
tün dünyada Nazizme ve Faşizme karşı müttefikleri ,de
kapsayacak HALK CEPHELERİ teşkiline girişmişlerdir.
Ama, 1939 yılında keskin bir dönüşle Nazi Almanyasr ile
ittifak yapına fırsatınr bulunca bundan faydalanamamaz-
lık edememişlerdir. Krsacasr, büyük temizlik hareketlerin-
den sonra komünist enternasyonali (komintern) dünya ih-
tilalinin bir organr değil, Sovyet dış politikasrnın bir 5ıar-
dımcrsr haline sokulmuştur.

1936'dan l96D'a gelene kadar, Moskova'da açık bir ih-
tilAl okulunun varlığını bilmiyoruz. Bu srkışrk yıllarda Sov_
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yetler Birliği açık bir ihtilal okulu açmak yerine, öze| ve
gizli metoClarla, ihtilalci yetiştirme işine devam etmişler-
dir. l936 dan sonraki yıllarda Türkiyeden Moskovay,a git-
miş öğrencilerin olup olmadığını da bilmiyoruz. Moskova,
1945 den sonra gençlik meseleleri ile ilgilenmiş, bazı Türk
öğrencileri, Paris, Doğu Berlin yolu ile Rusya'ya geçebil-
mişler ve bunlarrn pek çoğu da, Doğu Blokunun propagan-
da organlarında yer almışlardır. MeselA, ııadyolerın Türkçe
yayrnlarrnı yönetmişler, propaganda, broşür ve dergilerini
tertip ve tanzim etmişlerdir. İkinci Dünya Harbinden son-
ra Demirperde gerisine giren, kaçan Türk öğrencileri bu
gün hAla ayni işlerde kullanrlmaktadırlar. Bunlarrn rnaddi
clururnlarr iyi değildir. Meseli, bir hariciye memurunun
bize, Budapeşte Radyoların,da çalışan Gün Togay ve Necil
'I'ogay çifti hakkında söyledikleri yürekler ,acısrdrr. Kan
koca ancak karınlarınr doyurabilmekte ve bir odada yaşa-
maya mahküm kılınmaktadır.,Necil Togay'rn,ayaklarr has.
tadır. Bütün bunlar düşünülürse Budapeştenin bu iki ta
lihsiz Ttirke cennet değil, cehennem hayatr yaşattığı kendi-
liğinden meydana çıkar. 1950'lerde Edirne hudu,dundan
Bulgaristana kaçan bir kaç Türk, Fahri Erdinç, Tuğrul De-
liorman, Ziya Yamaç da ayni işler,de çalıştırılmakta, son
olarak Fahri Erdinç "Bizim Radyo"da çalrş,mak üzere Doğu
Berlin'e gitmiş bulunmaktadır. Onlardan bir süre önce
Bulgaristana geçmiş olan iki Tiirk öğrencisinden biri, Ha.
lis Okan, Sofya Üniversitesinde okumuş ve orada "Ekone
mi Politik" dersleri vermeğe başlamıştır. 1965'lerde ismi-
nin "World Marxist Review",de Yakup Demir'in yanında
görülmesi, Ttirkiye Komünist Partisinin Dış Büro II. Sek-
reterliğinin uhdesinde bulunduğu intibaınr uyandırmakta
dır. Bununla birlikte, Halis Okan 1962 yı|ına gelinceye ka-
dar, Bulgasitan'da itimatsız bir hava içinde ve ikinci ka
rrsr ile bir göz odada yaşamakta idi. Halis Okanla birlikte
Bulgaristana kaçmış olan Rauf Osman Alper de, Sofya Racl-
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yosunun Türkçe servislerinde görev almrştır. Bulgaristan-
dan Türkiyeye kaçmış binlerce kişiye rağmen 1948'den be-
ri Türkiyeden Btılgaristana kaçanlarrn sayısı 15'i geçme-
mektedir.

LENİN OKULU

Sovyet Komünistleri şöyle düşünüyorlandı: Kendi ilr-
tilalleri muvaffak olduğuna göre, bolşevik prensiplerinin
kabul edilmesi İakdirlnde, Komintern sekslyonları artrk
başarrlı operasyonlara girişebilecek dunıma gelebillrler-
di.22. Bu ,düşüncelerin de tesirleri altında Beşinci Dünya
Kongresi (1924), Komintern seksiyonlarrnı bolşevikleştir-
meyi kararlaştırmıştı. Bolşevikleştirmenin müessir bir yo-
}u da, fo,rıksiyonerleri Sowet anlayrşına göre yetiştirmekti.
Bu sebepledir ki, 1924 den itibaren bütün memleketlerden
seçilen komünistler, siyasi bakımdan iç harp taktiği veya
haberleşme sahalarında yetiştirilmeğe başlanmışlardır.
Komintern sahasr içinde girişilen bu hareketi, OMS koor-
dine ediyordu23. Emrinde, Moskova civarında bulunan ve
Lenin'in adını taşıyan bir okul vardr. Kendi partileri içeri-
sinde temayüz eden fonksiyonerler burada öğretim görü-
yor, yetiştiriliyordu. Okulun başında bir "Direktör" bulu-
ııuyordu; temizlemeye kadar bayan Kirsanowa, ondan son-
ra Bulgar Komünisti Vulka Tşorvonko,ff. Direktör yanında
parti mercii olarak "Parti kornitesi" ve kadro bölümü var-
dr. Lenin Okultınun bir Fransızca, bir ingİlizce, bir Alman-
ea, ve bir de Rusça sektörü mevcuttu. Öğrencilerin bu sek-
trirlere aynlmasrnda mühim olan milliyetleri değil, sektö-
rün öğretim,dilinde gösterdikleri istidat ve başarı idi. Böy-
lbce Wallon olan Belçikalı öğrenciler Fransızca sektörüne,
Flaman Belçikalılarla HollanCalı komünistler Almanca sek-
törüne devam ediyorlardı. İngilizce bilen Norveçliler İngi-
lizce, Almanca konuşanlar ise Almanca sektörüne giriyor-
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lardı. Rus sektörünün öğrencileri Ruslar değil, Rusça an.
layan Polonyalılar, Çekler ve Sırplardr. Her sektöriin ba-
şında, okul idaresi tarafindan tayin olunan bir şf vardr.
Sektörler, gerektiği zamaı1 dairelere bölünüyordu. MeselA,
Almanca sektörü, 1933 den sonra bir çok Alman komünis-
tinin Moskova'da bulunmasr yüzünden, ikisi parti, biri de
gençlik olmak izere üç daireye bölünmüştü.. 1935 yılında
bu okulda 500 civarında öğrenci vardı. Bunlar halktan ta.
mamen tecrid edilmiş olup başka adlar kullanmak zorun-
da idiler. Kadro böltimü gizlilik kaideleriııin yerine geti-
rilmesinden sorumlu bulunuyordu.

Okulun bir, iki ve üç yıllık kursları vardr. Bazr Bolşe-
vikler, Stalin ve Bucharin gibi şahsiyetler konferanslar,
dersler veriyordu2a. Alman hocaların en marufu Fred Oelss-
ner de dersler vermişti. Komünist ideolojisi, kitle tahrikö-
tı,,grevlerin sevk ve idareleri ve iç harp taktiği okul prog-
ramlarınrn başlıca konularr idi25. Öğrenc7ler yaz kampla-
rrnda, atış talimleri yapıyorlar, arazi ve harita bilgisi alı-
yorlar ve sokak muharebesi taktiğinin tatbikatını görü-
yorlardı. Fakat asıl dersleri politik mevzu ve meseleler teş-
kil ediyordu

Lenin okulunda batı memleketleri komünistlerinden
yüzlerce insan okudtı. Bunlarrn çoğu, kendi memleketleri-
nin, parti hayatında mühim roller oynadı; meselA Walter
Ulbricht, Anton Ackermann ve Karl Schirdowan Almanya-
da, Axel Larsen Danimarka'da. Bu okulun bir çok Alman
mezunu Hitler zamanrnda Almanya'da yeraltı faaliyetlerin-
den ötürü yakalandı ve idam edildi; Wilhelm Knöchel gibi.
Mezunlann şöhretlileri arasında, bugünkü Yugoslav Dışiş-
leri Bakanı Eduard Kar,delj ile Kanada',daki espiyonluk
vakasında Gussenko adıyla ortaya çrkan Sam Garr vardr26.

Kominternin bütün kadrolan gibi, Lenin Okulunun hoca
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ka,drosu da temizlik hareketlerinde büyük kayıplara uğra-
mıştrr. Lenin Okulu 1938 Ağustosunda lağv olundu

İkinci Cihan Savaşı içinde Kominternin de geçici mer-
kezi olan Ufa'da Lenirı Okulunun bir benzeri b,ulunuyordu.
Fakat bunun öğrencileri partilerde temayüz etmiş komü,-
nistler değil, ekserisi Rusya'da büyümüş, yetiş.miş çocuk-
lar olup, bunlar geleceğin nesli olarak düşünülüyordu. Bu
okulda yalnız Sovyetlerle hali harpte bulunan memleket
çocuklarr okuyordtı. Bu maksatla bu memleketlere göre
seksiyonlar teşkil edilmişti; herkes kendi memleketinin
seksiyonuna devam ediyordu. Öğrenciler olsun, öğretmen-
ler olsun hepsi takma ad kull.anırlardı. Talebeler çok sıkı
bir "proleter disiplinine" uymak zorunda idiler. Hocalar
arasrnda meşhurlardan, Polonyalı Jakop Bernhard Koenen
ve Paul Wandel bulunuyordu. Bu okulun mezunlarrndan
b,azrlarr bu gün miihim mevkilerdedir. Doğu Almanya "Mil_
li Halk Ordusu" generali Heinz Hoffmann, SED'nin mer-
kez komitesine bağlı Sosyal İlimler Enstitüsü Müdiresi
Lene Berg, ve halen Sovyet işgal Bölgesi Almanyasr Dev-
let Emniyet Bakanlığında mühim bir vazifede bulunan
Mischa Wolf27.

KUNMz

R.usça şekliyle KUNMZ, Kom m un i s tich e s k i
L]niversitet Natsionalnikh Mentchisty
7, a p ,a d a kelimelerinin baş harfidir. Bu Üniversite Z8
Kasım l92| de Halk Komiserliğinin (Sovnarkom) özel bir
kararr ile, milli azınlıklar ve münhasrran Sovyetler Birliği
öğrencileri için kuruldu. İdil - Ural (Volga), Fin, Beyaz
Rusya, Polonya ve Rusya Yahudileri v.s. bu okulun öğren-
cileri idi.

KUNMZ, 1920'lerde Polonya ve Alman ihtilalcileri ile
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birlikte çarpışmış olan bir Polonyalı J. Marchlewski -

Karski taraftndan idare ediliyordu. Karski'nin 1925 te ölü-
mü üzerine,1920 den beri Komintern Merkez Komitesi apa
ratlarından ve Spartakist hareketin militantlarından olan
Maria Froumkina KUNMZ'a rektör oldu. Maria Froumki-
na Komintern İkinci Kongresinin de delegelerinden idi.
1929 - 1930 yıllann,dan sonra bu üniversiteye Sovyet öğren-
cilerinden başka Avrupa Komünist Partileri üyeleri de öğ-
renci ol,arak alınmaya başlandı. Polonya, Alman, İtalyan,
tsaltık, Skandinav, Balkan Komünistleri de KUNMZ'da
eğitim gördüler.

Başlangıç yıllarında pek önemli olmayan bu okulun
önemi, Almanyada Hitler'in iktidara geçmesi ile (1933)
arttı. KUNMZ'un normal kurslarr üç yıllıktı. Siyasi konular
yanında matematik, Edebiyat gibi kültür dersleri de oku-
tulurdu. 1933'ten sonra Alman Komünistleri için 14 aylık
hususi kurslar açıldı. Ders programrnın belli başlı korıula-
rr: Marxism - Leninizm, Parti Tarihi (SSCB Bolşevik Ko
münist Partisi Tarihi), Diyalektik Materyalizm, idi.
KUNMZ'da 1936 yılında, büyük temizleme hareketi sıra-
sında öğretmensiz ve öğrencisiz kaldığı için kapanmak zç
runda kaldı.

KOMİNTERNiN DİĞER OKULLARI

. Kominternin diğer bir eğitim kurumu da Leningrad-
daki öğretim kursları idi2s. Bu okulpn ismi "Komünist Üni-
versitesinin Enternasyonal Bölümü" idi29. Buradaki öğre-

tim de, komünizmin teorisi ve pratiği, geleceğin komünist
İhtilAlleri ve proleterya .diktatoryasr konularr ile meşgul
olmaktaydı. Otto Kuusinen, Ossip Piatnitski, Heinz Neu-

ınann ve Arthur Ewert gibi Komünistler, ki, her biri komin-
ternin önemli simalarr idi, burada ders veriyorlardı.
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Bundan başk,a, diğer bir Komintern okulu da "Wilsoır
Okulu" ismini taşıyondu. OMS'un 1930 yılından sonra kur-
duğu telsiz cihazlarrnın nrütehassrsları burada yetiştirili-
yordu3o. Bilindiği gibi Komintern teşkilAtı, bazı merkezler
arasrnda gizli muhaberatı sağlamak için batı Avrupada tel-
siz istasyonları teşkil etmiş idi. Bu okula bilhassa Amerika
Birleşik Devletlerinden ve bazı Avrupa devletlerinden mah,
dut miktarda öğrenci (Komünist) devam etmişti.

çi N Ko1\,tüNisTLER.i ıui g,ĞiruEK içiN KuRuLMuş
nin üNivs,RSirE: suN yAT - sEı§ üNivEnsiTESi :

Bu Üniversite ilkin "Çin Üniversitesi" ismiyle 1925
Sonb,ahannda kurulnruştu. Sun Yat - Sen'in ölümünden
sonra "Sun Yat - Sen Üniversitesi" ismini aldı. 1921'lerde
KUTV öğrencilerinden olan, ve halen Çin Reisicumhuru
bulunan Liou - Chao - Chi; 1923 - 1927 yılları arasında Çiı-ı
Koınünist Partisinin Genel Sekreterliğini yapmış olan Prol'.

Tclren - Tou - Siou'nun oğlu bu oku],dan mezun oldular.
Cin Üniversitesine Sun - Yat - Seı-ı isminin verilişi ile, va-
kın yıllarda (1960) kurulmuş olan "Halkların Dostluğu
Üniversitesi" ne Lumumbanın öldürülüşünden sonra Lu-
mumba Üniversitc,si isminin verilişi arasındaki propagan-
da benzerliğine dil<kati çekeriz. Çiır Komünist Partisinin
Kuomintang'la işbirliği yaptığı yıllarda, bu okula gerek
Kuomintang gerekse Ç.K.P. öğrenci gönderiyorlardı, 1927

de Çan - Kay Şek, Ç. K. P. ile ortaklığa son verince
Çin Komünist Partisi bu okulda ya|nız bırakıldı. Sun _ Yat
Seır Üıriversitesinin rektörü, 1928'lerde Sibiryaya sürgiiır
edilinceye kadar K a r l R a d e k idi. Onun yerini Pa-
vel Mif aldı.
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KoMİNTERN üNivERsiTELERi rıırrıırıoe TAMAM
LAyIcI giıciıpn :

30Mayıs 1923yılında Boris Souvarine, Kcı-
mintern Merkez Komitesinin toplantısrnda, Fransrz Ko-
ı,ıünistlerine, Komintern okullarına yalnız 20 öğrenci gön-
c!erdikleri için sert bir şekilde çıkıştı, tarizlerde bulundu.
Moskovada, o yrllarda bulunan 20 Komiinist öğrencisinin
arasında M. Thorez de vardı. Ama, şuda bilinen bir gerçek-
t!r ki Thorez, Kominternin Lenin Okulunda hiç bir zaman
öğrenci olmamıştı,

1924 yazında Kominternin V. Kongresi toplandığı za-
rnan, Bela Kun, Kriebick, Otto Kuusinen, Lenin okulunda
Marksist ve ihtilAlci eğitin-ı gören Alma,n, İngiliz, Amerikan,
Çekoslovak, İtalyan, Fransrz öğrencilerinden; Orta ve Ya-
kındoğu militantlarından bahsettiler. HAtipler, bir hayll
geniş açıklamalarda bulun,duktan sonra bu okulların gaye-
sinin komünist ihtilalinin teorik ve pratik meselelerini öğ
rctmek ve ihtilAlci liderler yetiştirmek olduğunu da res-
ınen teyid ettiler.

Bela Kuıı, l925 Martında Komintern Plenum'unda, Av-
rupalı 50 - 70 öğrencinin bu okullardan basit bir eğitimden
geçmediğini, bunların ihtilAlçi liderler olarak yetiştiğini,,
illegal organizasyonlarıır teorik ve pratik meselelerini öğ-
l,enen yoldaşlar olduğunu ifade etti.

Lenin Okulu, Lenin'in ölümünden sonra yavaş yavaş
Stalin'in hakimiyeti altrna girdi. Troçki, Zinoviev ve Buc-
harin'in tasfiyelerinden sonra gerek Lenin okulu, gerekse
diğer komintern okulları Stalinin kürsüleri haline geldL

Fransız Komünist Partisi'nin Komintern üyelerinden
H enri B arb e, Komintern okullarıhakkın,da şu açık-
lamayı yapıyor3! i
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"Enternasyonal Leninist okullarını Komintel:i
değil, Sovyet Komünist Partisi idare ediyordu. Oku-
lun idaresinden Rus yoldaşlardan Kirsanova sorum-
luydu. Okulun diğer bütün idarecileri, profesörleri
hep rustı_ı. Ruslar ve Sovyet Komünist Partisinin üye-
leri, yabancı profesör ı,e sorumluları nötralize etmiş-
lerdi."

Okulların Sovyetlerce finanse edilişi tabii kabul edile-
bilir, Boris Souvarine'in belirttiği gibi bütün masraf ve
teçhizatının sovyetlerce karşılanması sonucu, bu okuldan
mezun olanların dünya ihtilAline değil, Sovyet Rus menfa-
atlerine çalıştırılacağı aşikAr idi.

Sun - Yat - Sen Üniversitesi öğrencilerine, iaşe ibade
masraflarının dışında cep harçlığı olarak ayda 10 dolar ve-
riliyordu32.

Amerikalı Komünistlere ödenen cep harçlığı ise bekAr-
Iara ayda 20, evli ve çocuklu olanlara 25 dolardı'3.

Bu okullarda ders verenler saat başına bir hayli dol-
gun ücretler alıyorlardı. MeselA Tito, bu Üniversitelerde
t935 - l936 yılları arasında dersler vermiş ve saat başına
20 Ruble (aşağı yukarı 21 Dolar) ücret almıştı.

Lenin Okulu 1926 dan 1939 a kadar; KUNMZ ise 1921
den ] 936 ya kadar faaliyet gösterdi. Lenin Okulunda L926 -

1927 arası70 -84 öğrenci, 1935'te Yugoslavlardan 30 öğren-
ci; 1939,da İspanyollardan 150 öğrenci3a bulunuyordu. Bu
okulda, İkinci Dünya savaşrna yakın günlerde 12 milli gu-
ruptan 15 - 20 arası öğrencinin bulunduğunu Wolfgang Le-
onhard bildirınektedir.

Komintern okullarında 15 yıl süre içinde binlerce Ko-
münist ihtilAlcisi yetişti ve dünyanın dört bucağına da-
ğıldı. Lenin Okulunda |934 - 1936 yılları arasııİda ders ver-
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miş olan İsveçli Profesör Arvo Tuominen3s ile Alfred Bur-
meister36 1933 _ 1936 yıllan arasrnda 600 öğrencinin okudu-

ğunu bildiriyorlar. Sun Yat Sen Üniversitesinde l928',de

600 öğrenci vardı. KUTV'da ise yabancı öğrencinin sayrsı
binleri aşryor,du.

Amerika Birleşik Devletlerinden, I927'de Lenin Oku-
luna, Amerikan Komünist Partisinin delAletiyle 7 öğren-
ci gönderildi. KUTV'a ise l0 zenci komünist gönderilecek-
ti. Fakat gönderilen öğrenci sayrsl 3 - 4 zenciden ibaret kal-
dı.1927 1929 yı||arı arasında ise 12 beyaz,4 zenci Komin-
tern okullarrnda okuyorlardr37. Henri Barbe'nin (Bk. Dip
Notu: 31) bildirdiğine göre, Fransrz Komünist Partisi
1,927 - 1933 yılları arasrnda Komintern okullarına 5 _ 6 gu-
rup halinde 100 kadar öğrenci gönderdi. Aralarında Wal-
deck Rochet'nin de bulunduğu 24 öğrenci kafilesi içinde
bugün 5 kişi Komünist Partisinde kalmış, 19 kişi Partiyi
terketmiştir. Waldeck Ro,chet, Thorez'den sonra Fransrz
Komünist Partisi Genel Sekreteri olmuştur.

soVYET RUSYA DIşINDAKİ ronrİırırERN PARTİ
OKULLARI :

L926yı|ı Komintern Bülteninde Fransız Komünist Par-
tisinin 1924 de Bobingy'de okul açtığı; Amçlikan Komü-
ırist Partisinin okulunda 1500 kişiye sınrf mücadelesi, Par-
ti teşkilAtı konusunda teorik ve pratik bilgiler verildiği ya-
zı]maktadır38. Ayrrca Çin'de İşçiler ve Parti üyeleri için
kurslar teşkil edildiği de malümdurs9. Kominternin 1928
yılrn,da aktedilen VI. Kongresinde İngiliz, Çekoslovak,
Amerikan komünist partilerinden ve onların idaresi,altın-
daki okullardan söz edilmiştirao. Ayrrca Yugoslav Komü.
ııist Partisi de Zagrep'te 1940 yılı ile Eylül 1941 arasrnda
30 Lideri eğiten bir kurs açmrştır.
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KoMİNTERN oKuLLARI HAKKINDA »iĞrn
nirciıER :

|922yı|ında KUTV'un tahsil süresi üç yıl idi. KUNMZ'-
da bu sure i929 yılında dört yıla yükseltildi. Alman Komü-
ıristleri Hitlerin iktidarı alışından sonra kitleler halinde
§çlıyetlere iltica ettiler ve tahsil çağında olanlar KUNMZ'-
da eğitildi.

J. T. Murphy'e göre KUNMZ'da öğrenciler iki katego-
rivc ayrılılıorlardı. Birinci kategorideki öğrenciler 3 yıl,
iliinci kategorideki öğrenciler ise 1 yıl süreli kurs görüyor-
lardı.

Henri Barbe 1928 - 1930 yılları arasında öğrencilerin 2
vı]lık k,urslaıd,an sonra memleketlerine gönderildiğini,
12 - 14 avı kapsayan devrelere ayrılmış kurslardan söz edi-
ır-ır (KUTV, KUNMZ, Lenin Okulunda).

1929 yılında ise 15 kisilik bir grup Alman Komünisti-
ırin 6 aylık kısa kursa tabi tutulduktan sonr,a memleketle-
ı,iırc gönderildikleri Yugoslav Komünistlerinden Bozidar
Maslaritch tarafından bildirilmektedirol. A. Losovski ise
l930'da öğrencilere yaptığı bir konuşmada kursların 9 ay-
lık ve 2 yıllık olduğünu söylemiştira2. Alfred Vassart da
|934 - 1935 yıllarında ayrıca 1926, 1932, yılları içinde kurs-
lerrrn süresi asgari altı ay, azarlıi 15 ay olduğunu ifade edi--
yor; ve bu kurslardan 15 - 20 Fransızın eğitim gördüğünü
r,e Fr,ansaya iade edildiğini bildiriyor. Yugoslav Komünisti
V. Dedijer ise bu kursları :

a) 1 yıl süreli
b) 2 yıl süreli
c) 3 yıl süreli

<ı]arak üçe ayırıyoro3. A. Toı-ıminen'de 1934,1935, 1936 yıl-
larında Lenin okulunda ihtilal eğitimi yapıldığını, Fizik

26



dersleri okutulduğunu ve diğer entellektüel çalışıı,ıalarda
bulunulduğunu yazmaktadır. (Bk. Dip notu: 35)

Komintern okullarında Sovyet Partisine hakim olan
zihniyet aşılanrrdı. Komünistler bu okullarda kazandıklarr
bilgilerle, Kominternin ve seksiyonlarının gizli teşkilAtla-
rıırda çalışmak ehliyetini kazanıyorlardı. Öğrencilere Sov-
yet Partisini (Dolayısı ile Sovyetler Birliğini) baha biçil-
ınez bir kıymet olarak tanıtacak telkinler yapılıyordu. İşte
btı görüş ve anlayış içinde onlar memleketlerine dönüyör-
lardı. komintern okul ve Üniversitelerinin talebeleri sov-
\ıet komünist partisinin bütiin komünist partilerini kendi-
ııe bağladığı zincirin birer halkalarıdır. Bunl,ar ayni zaınan-
da Sovyet istihbaratının emrinde yedek insan malzemele-
ri demektiaa. Sovyetler Birliği Komünist Partisinin bugün
clc Rusyada yabancı komünistler için "Merkez Okulları" nı
idame ettirmesinde herhalde bu saydığımız sebebleriıı te-
sirleri ,az olmasa gerektir. Ayrıca bu "Merkez Okulları"n-
dan sonra, 1960 da Lumumba Üniversitesinin teşkili Sov-
yetleriır "yedek insan malzemesi" ne ne kadar önem ver-
diklerinin de bir delili,cir.

Komintern okullarının ,ders prcıgramları başlıca üç
kategorİye ayrılıyordu :

A) Po|iıika,

B) Ekonomi,

C) İşçi Sınıfı tarihi.

A: Kolonial meselelerin sınıf açısından görünüşü, lak-
tik nreseleler, prensipl'er, stratejik davranışlar, ajitasyon
ıe propaganda tekniği, Komünist Partilerin çalışma tek-
ıriği, Komünist hareketlerde Askeri teknik, legal çalışma-
iarın ilkeleri, illegal çalışmııların tahlili gibi hususlar birin-
ci kategori içindedir,
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B: En başta Marx'rn 'Das Kapital'i okutulur, diğer
Marxcr eserler etüd edilir; Lenin, Buharin gibi Sovyet
Marxistlerinin eserleri üzerinde çalışmalar yapılır; Leni-
nist doktrin, Parti Tarihi, okutulur, 1917 Oktobr İhtilali
de dersler ar,asında yer alır,dı. Öte yandan Marxist ekonomi-
ye büyük yer verilirdi.

C: İşçi srnıfinnr tarihi, bilhassa SSCB tarihine bağla-
nacak şekilde öğretilirdi. Sovyetler Birliğinin kuruluşu,
TeşkilAtı, Rus dili derslerin başlıcalarıydı. Öte yandan Dün-
ya İşçi Sınıfı Hareketine yan bilgiler olarak, ve Sovyet gö-
rüşü ile el,atılırdı. Chartist hareket üzerinde durulur, Sos-
yalizmin çeşitleri eleştirilir, Ütopik sosyalizmden, Paris
Komününden ve Komintern faaliyetlerinden söz açrlrr, se-

minerler yapılırdı.

KOMİNTERN OKULLARINDAN MEZUN OLMUŞ
KoMÜNİsT MEşHURLAR :

Yugoslavya'dan :

Yoran Malichitch _ Martinovitch (1923)

Djuro Djakovitch
petrarski

Brozovitch (Zagrep)
A. Mavrak
Gorkitch
B. TİTo
Blagoye P,arovitch
R. Tcholakovitch
E. KARDELJ

yunanistan:

Zachariades (1929) Leninist Okulda 2 yıI tahsil.
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25 yılı süre ile Yunan Komünist Partisinin Genel Sekreter-
liğini yaptı.

C. Theos, Yunan Komünist Partisi İşçi bölümü lideri.

Christa Hadji - Vassilov, Yunan Komünist Partisi Ka-
dın Hareketleri politik sekreteri.

Apostolos Grozos, Zachariyades'ten sonraki II. Sek-
reter.

Finlandiya :

Arvo Tuominen ( 1939'a kadar Komintern Liderlerin-
den)

Tuure Lehen
Akseli Antilla
ınkeri Lehtinen
vaino Tattari
Aima Aaltonen
ville pessi
ispanya :

Hernandez ( 1933)

Çin:
LiLiSan
Peng Teh-Huai
Wan Mine
Po-Ku
Lo - Fu (Tchang Wen _ Tsien)
Liou - Chau - Chi (Halen Çin Reisicumhuru)
Wou Wang - Chia - Hsiang
Hisiou - Chuan

Bulgaristan :

vulko Tchervenkov
Anton Yongov
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Georges Ivanov Tchankov, Boyan Bolgaranov, Rayko
Damianov, Tsola Dragoitcheva, P. Pantchevski, Ivarı
Mikhailov ( İ. lllikhailov Sovyet Askeri Okulundan me-
zun olmuştur).

I urKıye :

Zeki Baştımar (Yakup Demir)
,Nazım Hikmet (Ran - Verzanski )

Şevket Sürey5ıa Aydemir (1927 de TKP'den ayrılmış-
tıı )

VAla Nureddin VA-NÜ
Hasan All pdlz (Mütercim)
İsmail Hi-isrev ( Tökin )

T.K.P. içinde daha pek çolç kimse var,dır ki KUTV'un
. kısa veya Lızun süreli kurslarınd,an geçmişlerdir. Fakat
bunlar, ne parti aksiyonu içinde ne de kamu oyunda daha
başka kabiliyetleri ile ün yapmış kişiler değildir. Malümat
kabilinden, Hüsamettin Özdoğu, Boz Mehmet (Mehmet
(Behmet Bozışık), Ahmet Frrıncr, LAz İsmail (MAra) (hA-
lc:n Moskovadadır), Emin Bilecen, David Nea, Emin Sekün,
Zileli Halil Süreyy,a Yalçınkaya, Dede Ramazan, Mümtaz,
Nail Vahdeti Çakırhan gibi isimleri de burada anmak iste-
riz.

( l ) "Stalin Agent" Türkçesi : "Ben Stalinin A|anıyım". Walter
Krivitzki, 2. basım, l948, İstanbul, s. 64.

( 2) Bk. "The Comintern's Constributions to History", Editör:
Jacques Freymand, Geneva, ]965.

( 3) "Unabridget Soviet Encyclopedia", Moskova, 1953, 2. kıa.
sım, cilt : 22, s,257 - 258.

( 4) "İzvestia", '|92l, Nr.3l, s. l2.
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( 5)

( 6)

|7)

( 8)

{ 9)

( 10)

(ll)

(12)

( l3)
( ı4)

( l5)
( l6)
l17 )

{ 18)
t l9)

(20)

Bk. "Türkiye Gizli Komünist Partisi ve Cinayetleri", İh-
san Tasdelen, İstanbul, l966.

"Unabridget Soviet Encyclopedia", Moskova , 1937.

"The Soviet Union And the Muslim World, 1917 -'l958",
İvar Spector, A.B.D., l959, s. 114 - 127,

"Leittsötze und statüten der komünistichen lnternationa-
le", Hamburg, 1920, s. 5,

"Yön",l'l Ocak l967, Nr. l98, s; 6.

iuıa.

"Türkiye Gizli Komünist Partisi ve Cinayetleri", İhsan Taş-
delen,

lbid. s. l0

inıd. s. ıs
İUia. s. 17 - 19. Ekrem, Hasan Ali ( Ediz)nin kardeşi olup o

zamanlar 'l 1 yasında bir çocuktu. Ve bir de İstanbulun K6-

ğıthane köyünden Ziya isimli bir çocuk vardı ki, onun ya-
sıda l0-1 'l civarlarındaydı. (Bu üniversitede okumuş eski
Komünistlerden bir zatbize Hasan Ali (ralr) nin kardeşi
olmadığını ve İhsan Tasde|en'i de kaçırmadığını, tanıma-
dığını söyledi. )

ibıd. s. ıs
ibia,. s. ao

inıc. s. ao

ibia. s. ıa
ibıd. s. zı

Yakub Demir ismi ile Prag'da T.K.P. nin dıs bürosu l. sek-
reteri gözüken Zeki Bastımar, l9O5 yılında Sürmenede
doğmustur. Trabzon Muallim Mektebinin ikinci sınıfında
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iken l926 yılında Moskovaya kaçmıs veya kdçırılmış, 1930
yılına kadar orada kalarak KUTV'dan mezun olmustur.
Türkiyeye gizlice dönmüs T.K.P. nin illegal faaliyetlerinde
sürekli olarak görev almıstır. l951 - 52 tevkifatı sanıkla-
rından B. P. (Edebiyat Öğretmeni, Kuleli As. Lisesi, Üst
Teğmen ) yaptığı açıklamada, aynı okuldaki Edebiyat Öğ-
retmeni Yzb. Abdülkad,ir Demirkan'a venC'iği bir haberi
iki gün Moskova Radyosunun haberleri arrasında din-
lediği,ni söylemistir. Haber, İzmit'te, Kore harbine gitme-
mek için dağa çıkan Osman isimli birine aiddi. Abdülkadir
Demirkan ise doğrudan doğruya Zeki Bastımar'a bağlı ça-
lısıyordu. Bundan da anlaşıldığına göre Zeki Bastımar bir
taraftan T.K.P. İcra Komitesi Sekreteri iken, diğer taraftan
Sovyetlerle temas halinde olan bir aIan idi. Zeki Bastımar
'l 963 yılınCa Türkiyeden kaçmıstır.

(2I ) Bk. "Türkiyede Komü,nist Tekniği", Emniyet Genel Mü-
dürlüğüı Önemli İsler Md. Yayınları, Nr. 4, 1966, Ankara
s.47 - 61.

(22) "Die lnternationale, Wurze|,n und Erscheinungsformen Ces

,proleterischen lnternationalismus", Günter NolIau, Köln,
1959.

( 23 ) Krivitzki. a. g. e. ( İngilizce nüsha ) s. 74.

(24) "iilo", V. Dedijer, s.74.

(25) Erich Wollenberg'in Der Aparat, Bonn l952, s l2'de bah-
sedilen (M) Komünist okulu ile Lenin Okulunu karıştır-
mamak l5zımdır. M - Okulu Alnıanyada Kızılların uğradığı
l923 mağlubiyetinden sonra kısa bir süre sonra kurulu-
vermisti. Sürekli eğitimi yoktu. Tasarıya göre, Almanya-
nın müstakbel Kızılordusu buradan yetişecekti. Nitekim
bu okulda,n mezun olmus Alman komünistlerinden Hans
Kippenberger, Wilhelm Zaisser, Arthur İllner (Stahl-
mann ), A|bert Freiner, Alman Komü,nist Partisi Kızılordu-
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(26)

(27)

(28)

(z01

(30)

sunun İstihbarat subelerinde çatısmıslardı. Bu M - Okulları
da,ha ziyade özel olarak casus yetistiriyordu. Buna benzer
bir çok okullar Rusyada halen,faaiiyettedir. l932 _ 1933
yılları arasında Moskovaya yakın Bakow civarında kurulan
M - Okullarında, Alman Komünistleri 'bu maksatla ve iç
harp taktlği ile uğrasmak içi,n yetistirilmislerdi.

"Rqport of the Royal Commission", Ottowa, 1946, s. 104.

"J'ai Perdu la foi 5 Moscau", Castro Delgado. s. 320.

"Dissolution and Aftermath of the Comintern - Experien-
ces and observations 1937 - 1947", AlfreC Burmeister,
Newyork City, 'l955.

"Tageb,uch der Hölle", Jan Valtin, s. l 12.

"Mein Leben", Leo Troçki, s, 441 .

(3l ) "Memories of a Communist Militant and Leader", manüs
krip, s. 199.

( 32 ) "Soviyet Russia and the East 1920 - 1927 , a documantery
Survey", X. J. Eudin - R. North, Stanford Üniversity press,

1957, s.86.

( 33 ) "The Whole of Their", B. Gitlow, Newyork - London, ] 948,
s.243.

( 34 ) Castro Delgado, s. 35. ( Dipnot ı 27 )

( 35 ) "The Chimes of the Kremlin", Arvo Tuominen.

(36) Dipnot.28. s.6

(37) "American Communism and Soviyet Russia", Theodore
Draper, Newyork, l960, s. 196 ve 471.

(38) "lnternational Correspondence", 29 Eylül 1 926, s. 1176.
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(39)

(40)

(4ı )

(42)

(43)

(4a1

"Documents on Communism, Nationalism anC Soviet Ad.

visers in China, l9l8 - 1927" , Martin Wilbur - Julie - Lien -

Ying How, Newyork, l936, s. 'l30 - l34.

"The Activities of the Communist lnternatiolal beetwen
the fifth and Sixth Congresses", Paris, s. 58.

"Moscow - Madrid - Moscow", Zagrep,1952, s. l8.

"Strike is a Battlel", A. Losovskiı Paris, l93i, s,63,

"Tito", V. Dediier, s. 237.

Bk. Dipnotu 22.
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iriıuci KIsIM

parRicn LUMUMBA (,t) DosTLur üNivpnsiresi

a. Sömürgelere dönük İhtllal Teorisi :

Sovyetler Birliğinin Sömürgelere dönük ihtilAlci stra-
tejisinin başlangıç tarihini Stalinin ölümü olarak alabiliriz.
Stalin'in yürüttüğü "soğuk harp" ve "Kominform" çalrş-
malarr, endüstrileşmiş ülkelere dönük ihtilal stratejisinin
sonu olmuştur. Kruşçov'un Avrupanın komünist olmayan
Sosyalist ve Sosyal Demokrat İşçi Partilerine gönderdiği
"mütareke" mektubtrndan sonra (1957), Sovyetler Birliğ
politik stratejisini, sömürge ülkelerine, ,geri kalmış, az
gelişmiş ülkelere, orta ve yakın doğuda, Asyaya, Afrikaya
ve Güney Amerikaya göre ayarlamağa başlamıştır. Yalnız
ne varki işler Komintern zamanında ol.duğu gibi disiplin al_

tına alrnamamış; Komünist blokta, Çin Halk Cumhuriye-
tinin, sömti,rgelere dönük ihtilal teorisini daha radikal ten-
minolojiler içinde yorumlaması, liderlik konusunda Çin
ilc Sovyetler Birliğini iki am,ansız düşman olarak karşr
karşıva getirmiştir. 1960 yılında Moskovada toplanan 81
Komünist Partisinin yayımladığı meşhur "Bildiri" her ne
kadar Çin - Sovyet tezadrnr gizlemeğe muvaffak olmuş ise
de,1962 de bu ihtilAf, kesin hatları ile ortay,a çıkmış ve Dün_
ya Komünist Partileri içinde fraksiyonlar yaratmrştır.

1960 "Bildiri" si, Kominternin 1935 yıhndaki VfL
Kongresinde alınan kararlarr, yaşadığımız günün şartları
ııa ve bilhassa sömürge halklarına, geri kalmış, az gelişmiş

35



ülkelere tatbik ediyor, Komünist Partilerinin öncülüğün{e
"Birleşik Cephe"ler kurulmasrnı öngörüyordu.

Bu karardan sonra, 17 Kasım 1960 tarihinde Moskova'-

da "İnsanların Dostluğu Üniversitesi" faaliyete geçti. Kon-
golu Lider Patrice Lumumbanın öldürülüşünden sonra da

"Patrice Lumumba Dostluk Üniversitesi" ismini aldı. Nite-
kim, l925'te Sun - Yat - Sen'in ölümünden sonr,a Mosko-
,vadaki Komintern okulu "Çin Üniversitesi"'ne de "Sun -

Yat Sen Üniversitesi" ismi verilmişti.

b. İnsanlann Dostluğu Üniversfltesiaıden, Patrice Lu-
ıııumba Dostluk Üniversitesine :

1960 Şubat ayında, Sovyet ve Asya Afrika Ülkeleri Da-
yanrşma Komitesi Sekreteri A. Sofronov, Kruşçov'un arzu-
su üzerine, Afrika, Asya ve LAtin Amerika ülkelerinden ge-
len öğrencilerin faydalanmasr için "Halk Dostluk Üniver-
sitesi" ismiyle yeni bir üniversitenin kurulacağını ilAn etti.
Bu Üniversite RusyaCa bulunan birçok yabancı öğrenciyi
bünyesinde toplayacak, drşardan da öğrenciler celbede-
cekti. Bundan başka isteyen yabancı öğrenciler de Sovyet
üniversitelerinden birine devam etmekte serbesttirler.
Dostluk İ.iniversitesi bilhassa kalkrnmakta olan ülkelerin
çocuklarr için kurulduğundan, propaganda hedefi bilhassa
bu ülkelere yöneltilmişti. Daha şimdiden pek çok Afrikalı
öğrenci Moskovaya gelmişti. 1960,Nisanında çıkan Sovyet
Eğitim Dergisindeki bir yaaya 'göre, Sovyet Rusyada, Ga.
na dahil, 50 ülkeden gelmiş birçok öğrenci bulunmaktaydı
Bu öğrencilerin bazıları kendi hesaplarına okuyorlardı. Di-
ğerleri ise karşılıklı mübadele esaslarrna göre gelen ve Sov-
yetler hesabına okuyan öğrencilerdi. MeselA Birleşik Arap
Cumhuriyeti ile yapılan bir kültür anlaşmasr sonunda 300
Mısırlr öğrenci Rusyaya gelmiş ve bunun karşılığında l0
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Sovyet Öğrencisi de Birleşik Arap Cumhuriyetleri Fakül_
telerine gönderilmişti.

Halk Dostluk Üniversitesinin taşıdığı önem, haberin
o zamanki Sovyetler Birliği Başbakanı Kruşçov tarafindan
bizzat verilmesinden kolaylıkla anlaşılmaktadır.,Nitekim,
Kruşçov, 1960 yılında Endonezyaya yaptığı seyahatında Ca-
kartadaki Milli Endonezya Üniversitesinde bir konuşma
srrasında, Sovyetler Birliği Halklarrnın, Afrika, Asya, La-
tin Amerikadaki kardeşlerine ( !) yardım arzusunun, bu
Üniversitenin kuruluşundaki başlıca gayeyi teşkil ettiğini
bildirmiştir. Yeni Üniversitenin plAnları, 28 Şubat 1960 ta-
rihli Pravda gazetesinde çıkan bir yazı ile, yukarıda ifade
ettiğimiz şekilde Sofronov tarafrndan açıklandı. Sofronov
yazısrnda yeni Üniversitenin şu teşekküllerin yardımı ile
kurulacağınr açıklamıştı.: Sovyetler Birliği Asya - Afrika
Devletleri Dayanrşma Komitesi, Yabancı Ülkelerle Dost-
luk ve Kültürel Münasebetler Birlişi, İşçi Sendikaları Birlt
ği Merkez Konseyi. Sofronov bu teşkilAtların seçilişinin se-

bebinin kalkınmakta olan ülkelerle yakrn ilişkilere sahip
olmalarından ileri geldiğini yazıyordu. Sofronov'un maka.
lesi, Dostluk Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz olarak öğ
renim, sıhhi bakım ve ev temin edileceğini, maaş verilece-
ğini belirtmekteydi. Eğer öğrenciler yeterli terhel bilgilere
sahip değillerse 1-3 yıl arasında değişen bir hazırlık fakül-
tesine devam edebileceklerdi.Bu şekilde öğrencilerin de-
m<ıkratik ( !) görüşü genişletilecek ve kapitalist ülkelerde
yüksek öğretim imkAnına sahip bulunmayanlara bu imkön
sağlanmış olacaktı.

Öğrencilerin 35 yaşından ufak olmalarr şart idi. Genel
bir orta öğretim görmüş olanlar birinci sınrflara, gerekli
vasıflara sahip bulunmayanlarrn orta öğretimlerini bitir-
meleri için Üniversitelerin hazırlık bölümüne alınması ka-
rarlaştırıldı. Rusça bilmeyen öğrenciler de dil öğrenimi
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için hazırlık sınrflarına alnacaktı. Lagos'ta 5 Mayıs 1960

tarihli "Nigeria Daily Times" gazetesinde "Gana Delegas-
yonu Leningradı Ziyaret Ediyor" başlığı altında bir yazı
neşrodildi. Burada delegasyonun 11 000 öğrencisi bulunan,
Sovyetler Birliğinin kendi janrında en büyük politeknik
enstitüsünü ziyaretin,den hahsediliyordu. "Tass" ajansrnrn
yorumuna göre Dış İşleri Bakanı bu ziyaret esnasrnda Ga-
na'nın bazı öğrencilerini bu müesseseye göndermeyi ümit
ettiğini ifade ettiği bildiriliyordu. 24 Ağustos 1960 tarihin-
de ayni gazete, Kuzey Nigeria Sağlık Bakanlığı Sağlık Ens-
titüsü Bölümünden Dr. R. A. Dikko'nun Nigeria Hüküme-
C tarafindan Rusların Tropikler,Ce Çocuk Sağlığındaki bu-
ii.ışlarını incelemek izere Rusyaya gönderileceğini bildir-
mekteydi. Yazr Dr. Dikko'nun Rusy,ayı ziyaret eden ilk Ku-
zey Nigeria'lı olacağını özellikle belirtmekteydi. Afrika ba-
sınrnda yer alan bütün bu yazılar Afrikalıların, Sovyet Eği-
tim imkAnlarrndan yakından ilgilen,diğini ve bu ilginin de
gittikçe artacağınr göstermekteydi.

1960 Ağustosunda Lagos, Nigeria Daily Times, Tass
aiansının bildirdiklerine göre Gana ve Sovyet Rusya,ara-
sında bir kültiir anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma ilim
adamı, öğrenci ve kitap mübadelesini kapsryordu. Bir ay
sonra Tass Ajansı (Eylül'Ce) 150 Kongolu öğrencinin Sov-
yet Yüksek Öğretim kurumlarrnda okumak üzere Mosko-
va'ya geleceğini bildirdi. Haberde,ayrtca, anlaş,manrn, Kon-
go, Leopoldvil resmi makamlarr ile birlikte Sovyetlerin
"Yabancr Ülkelerle Kültürel Münasebetler Komitesi Baş-
kanı "Georgi Zhukov arasrnda imzalandrğı bildirilmekte
idi. Bu haber Londranın ciddi ve muhafazak?ır gazete|e-
rinden "Times" de de yayımlandı. Zhukov, Leopoldvil'den
sonra Habeşistana giderek oradan da bursiyer öğrenci sağ-
Iadı.

Lumumba'nın öldürülmesinden sonra bilhassa Afrika,
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Güney Amerika ve Asya için kurulan "İnsanların Dostluğu
Üniversitesi" "Patrica Lumumba Dostluk Üniversitesi" is-
mini aldı.

Üniversite hAlen "Voroşilov Askeri Akademisi"nin
içindedir. Askeri AkaCemi yer değiştirerek yerini "Patri-
ce Lumumba Dostluk Üniversitesi"ne brrakmıştrr.

Sovyetler Birliğinin dünyayı ele geçirme plAnrnın uy-
gulanmasın,da, partizan, sabotör, ihtilAlci, hAtta casus imal
eden pedagojileri, btı sefer çoğunluğu, sömürge, geri kal-
mış, az gelişmiş ülkelerden gelen öğrencilere dönmüştü.
İlerdeki sayfalarda da görüleceği gibi "Patrice T.umumba
Dostluk Üniversitesi" öğrencilerinin %o 80'ine yakın olanı.
sömürge, geri kalmış ve az gelişmiş ülkelerden gelmiştir.
1966 Ekiminin ilk haftasında Moskova'dan gelmiş ve Üni-
versitede üç yıldan fazla okumuş ,olan Anadolu Altuğ'un
beyanından anlaşıldığına göre, Üniversitede 1962 - 1966 yıl-
iarr arasrnda 4 Türk genci tahsile başlamış, fakat ilerde.
açıklanacak sebebler yüzünden bu öğrencilerin hiç biri,
Üniversiteyi bitiremem§,, Gültekin Altuğ (Anadolu Altuğ'-
un krz kardeşi), Necil Kuntaf, Yüksel Ütügen İstanbula
dönmüşler; İbrahim Derman da Batı Almanya'ya gitmiş,
orada Yugoslav Türklerinden bir tü.ccarr öldürdükten so,n-

ra, mevkuf bulunduğu Münih Cezaevinde, bir iddiaya göre
de eşyalarınr almak için polis nezaretinde uğradığı evinde
esrarengiz bir şekilde intihar etmişİirl.

Gene Anadolu Altuğ'un beyanından anlryoruz ki, Lu-
mumb,a Üniversitesinde okuyan 4 Türk öğrencisinCen baş-
ka Moskovada2 konservatuvar öğrencisi ile "Devlet Üni-
versitesin"de okuyan 2 öğrenci daha vardır ki, bunlardan
sonuncusu Güner Durmayrn da Türkiyeye döndüği|nü
"Hürriyet" gazetesinden öğreniyoruz. Konservatuvarda
okuyan LAle Tamboy ile Arrm Karamürsel tahsillerini ta-

39



mamlamadan Türkiyeye dönmüşlerdir. "Moskova Devlet
Üniversitesi"ne devam eden Yüksel Ütügen bir ara Lening-
rada nakledilmişse de, Kosigin'in Türkiyeye geleceğine ya-

kın günler,de Türk - Sovyet ilişkilerinde yumuşama meyda-
ıra geldiğinden Türkiyeye dönebilmiştir; Moskova'dan Çin
Halk Cumhuriyetlerine giden Güner Durmay da Üniversi,
ıenin ilk hazırlık dcvresi olan 2 yılını 'pekiyi' derece ile bi-
1irmiş olmasrna rağmen, Çin'dcn Polonya, Çekoslovakyıı,
oradan da Türkiyeye (İstanbul) gelebilmiştir.

Stalinin ölümünden Sonra, Sovyet stratejisindeki deği-

şiklik ve gelişen diinya ola5rları, Afrika ve Ortadoğuda baş-
layan istiklAl hareketleri, milliyetçilik ve bağımsızlık hare-
ketleri, 1960 yılında günün şartlarına uygun yeni bir Üni-
versitenin Moskovada açılmasına sebep oldu. Sovyetler
Endiistrileşmiş ülkelerle "Barış içinde yaşama" politikası
vürütürken ihtilAl prosesini, sömürge ve az gelişmiş, geri
kalmış ülkeler üzerine teksif etti ve büyük bir strateji de-

ğişmesi meydana geldi.

"Patrice Lumumba Üniversitesi"niıı özelliği, salt ihti-
lalci yetiştirmeğe mahsus olmayışı, ihtilalci, sabotör ve
Sovyet-Komünist "aparat"larının daha itinalı bir seçiınle
bu üniversitedeki öğrenciler arasından seçilmesine dikkat
sarfedilmesidir.

Öyle zannediliyor ki, Sovyetlerin pedagojik görüşle-
rinde bazı inkişaflar olmuş, "Patrice Lumumba Dostluk
Üniversitesi"ne enternasyonal bir legalite vermişler,dir. Hi-
]en 82 ülkeye mensup 4000 öğrenciye yüksek tahsil imkAn-
iarını sağlamış görüıımektedirler.

Üniversitede çeşitli meslek bölümleri vardır. İlerde de
görülecektir ki, Makina inşaatından, Hukuka kadar 9 Fa-
külteyi içine alan bir teşkilAta sahiptir. 82 az gelişmiş, geri
kalmış ve sömürge ülkelerinden 4000 kadar öğrenci bu üni_
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vcrsitede okumaktadır. Dikkati çeken husus Endüstrileş-
miş ülke öğrencileri bu okula eskiden olduğu gibi alın-
mamaktadır. Üniversitede 82 ülkeden % 30LatinAmerika,
96 20 Afrika, Vo 15 Arap, % 10 Endonezya % lO - 30 arasr
Sovyetlere bağlı devletlerden alınmrş öğrenciler bulunmak-
tadır. Bu Üniversite 1966 yılına kadar Türkiye için 16 kişi-
lik bir burs kontenjanı ayırmıştır. Bu güne kadar b,atı Av-
rupa yoluyla bq üniversiteye gitmiş öğrenci sayısının 4.ol-
duğunu yazmıştık. İbrahim Derman'ın Batı Alm,anyada in-
tiharı bir yana, gerek Lumumba Üniversitesindeki öğrenci-
ler, gerekse Moskova Devlet Üniversitesinde okumakta
olan öğrerıciler yurda dönmüşlerdir. Üniversitenin başında
rektör yarİiımcısr sıfatı ile bir Sovyet İstihbarat Subayı bu-
lunmaktadır. Bu yardımcr ilkin Albay Pavel Dimitriyeviç
Yerzin idi'. Şili'ye tayin edilCi. Sonra onun yerini Galubov
aldı.

Pavel Yerzin, Türkiyede 1953 - 1957 yılları arasrnda
Scır,yetler Birliğinin Büyükelçilik müsteşarlığını y,apmış-
tır. Ve bir Sovyet İstihbarat subayıdır.

Üniversiteyi idare eden, Rus İstihbarat TeşkilAtı ( K.
G.B. ve G.R.U.), öğrencileri üç guruba ayırmaktadır:

1) Sovyet 'aparat'ı, casus olmaya elverişli öğrenciler;

2) Komünist Parti militantları;

3) Ne Parti Militant'r ne de 'aparat' olmaya elverişli
olmayıp sadece Sovyet sempatizanı kalıp, ülkelerine ,dön-
düklcrinde köprü başlarını tutacak elemaıılar.

Üçüncü guruba girenler, eğer sayı bakımından çok
olan ülkelerin öğrencileri iseler, srkı kontrol altına ,alın-
makla birlikte, fazla tazyik görmezler. Tahsillerini tamam-
lanıalarına göz yumulur. Eğer sayr olarak,az iseler, çeşitli
bahanelerle üniversiteden uzaklaştırılırlar. Kısacasr Sov-
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yetler, burs olarak verdikleri her kuruşun karşılığını al-
nı.aktadırlar.

Görülüyor ki, "Patrice Lumumba Dostluk Üniversite-
si'inde bütün normal görünüşüne rağmen, önceki "Mazlum
Doğu Hakları Enstitüsü"nden farklı bir gaye gözetmemek-
te, 4000 öğrenci sayrsı, çeşitli fakülteler, 'aparat', militant,
Parti idarecisi gibi, ihtilAlci kadroların yctiştirilmesini ka-
nıufle etmekten başka bir işe yaramamaktadır.

(*) Patrice Lumumba, Kasai ve Kivu eyaletlerinin ortasıııdaki
Sankuru'nun Katako - Kombe köyünde I925 yılında doğ-

du. Fakir bir ai|enin çocuğu idi. İlk zamanlar katolik misyo-
nerlerinin açtığı bir okula gitti. Birgün Papazın, Allahın be-

yaz olduğunu söylemesi üzerine, Patrice Lumumba aksini
savunmus ve "Allah zencidir ( siyahtır )" demis okuldaın ko-
vulmustu. Bunuıı üzerine, Lumumba ailesini,n arzusu
hil6fına protesta,nların yanında çalısmağa basladı. Yarım
kalan tahsiIine rağmen, kendi ken,dine okumağa başladı.
Gençlik yıllarında bazı anormal davranıslar gösterdi. Ya-
nınCa çalıstığı protestan misyonerin parasını ve saatini ça-
larak Stanville'e gitti. Stanville, Kasai eyaletinin gençleri
için ideal bir şehirdi. Buraya yerlesen Lumumba, parasını ve

saatini çaldığı misyonerden "iyi h5l" k5ğıdı istedi. Misyoner
geniş hoşgörüsü olan bir insan olacak ki, istediği k6ğıdı
Stanville'e gönderdi. Lumumba bu refera,nsla Postaneye
memur oldu. İse basladığı zalman l9 yaşındaydı. Ayni
yıllarda kendi köyünden Paulin isimli bir kızla evlendi.
l960 ta öldürülJüğü zamön Paulin'den 4 iocuğu vardı.
'l 956 yılında 9eliri ile yasayışı arastnda farklar görüldü. Bir
otomobil sahibi olmustu; bir postahane memurundan daha
yüksek bir hayat yasıyordu. Bu durum, Belçikalı idarecile-
rin dikkatini çekti. Hesaplara el kondu. 2500 dolar açığı

çıktı. Ve iki yıl hapse mahkOm ol,Cu. Lumumbanın taraftar-
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ları, bu paranın Kongolu mücahitlere yardım için zimmeti-
ne geçird,iğini iddia eder. Nizamlara uygun bir hayat yasa-
dığı için Jatodville hapishanesinden bir yıl sonra serbest
bıra,kıldı. Bu sefer Leo]poldviIle'e geldi. Polar biralarının sa-

tıcısı oldu. Çok çalıştı. Ve derhal temayüz etti, sonunda Sa-
tıs sirketinin müdürü oldu. Belçikalıların kurduğu kültür
merkezlerinde hitabeti ile ün saldı. Bu merkezler seçkin Af-
rikalı gençler için kurulmustu. Lumumbagerek bu merkez-
lerdeki faaliyeti, gerekse eğlence yerlerindeki davı:anısları
i.le kısa zamanda herkesçe tanındı. Baslıca rakibi Kasavubu
idi. Kasavubu ve alrkad,aşları ayrı bir Bakongo Krallığı kur-
mak istiyorlardı. Lumumba, l96l yılında Çombe'nin adam-
ları tarafından öldürüldü.

( l ) "Mehmet A. Demirer, "Yeni Emperyalizm", "Kisisel Kitap-
lar", l 966, s. 9.

(2) "Ankarada ,bir Sovyet Ajanı : Oleg Pa,nkovsky", Kisisel Ki-
taplar, Nr. 5, Ankera, 1966. s,.240.

Pankovski, Alb. Yerzin hakkında su,nları yazar:

"Yerzin'k yakınlarda tuğgeneral rütbesine terfi ve Pat-
rice Lumumba Dost!uk Universitesi Rektör Yardımcı|ığına
t5yin edildi. Bu üniversitenin bütün öğretim kad'rosu KGB
aianlarından kuruludur; yatakhane 6mirlerine ka,Car ! Yer-
zin, ba,na Üniversitede iki ayrı görevi ol,duğunu söyledi : KGB
a,ianlarının başkanlığı ve rektör ya,rd,ımcılığı. Üniverslte, es-

kiden Gene| Kurmay'a bağlı Varosilov Askeri Akademisi'nin
bulunduğu binanın içindedir. Bu üniversitenin birinci göre-
vi Afrika - Asya memleketleri için bir beşinci kol hazırla-
maktır. Öğrencilerin çoğu daha simdiden ele geçirilmis ve

Sovyet istihbarat teşkil5tlaiı hesabına çalısmaya baslamıs
bulunmaktadırl ar. Bunlara Marksizm - Leninizm öğretilmek-
te ve geleceğin Af rika liderleri olacak şekilde siyasi eğitiııı
verilmektedir. Kendilerine, ııemleketlerine döndüklerin,de
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ilk olarak grevler, gösteriler ve hükümet darbeleri tertip et-

meleri talimatı verilmektedir KGB ile işbirliği ya,panlar iyi
beslenmekte giydirilmekte ve para almaktadırlar. Hayatla-
rı vasat Sovyet öğrencisinden daha iyidir her türlü ihtiyaç-
ları karsı lanmaktadır."

(*) Albay Pavel Dmitriyeviç Yerzin. Uzun bir süre KGB'nin
l-ürkiye'deki gizli aljanlarının baskanlığını yapmıstır.
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üçüNcü KIsIM

roprüNisT BLoKTA öĞnnxiu yApMAK üzBnr
öĞnrxci TopLANMAsI

Komünist blok üniversitelerinde okumak üzere öğren,
ci toplama usulleri çeşitlidir ve daima değişir. Resmi hükü-
metler arası kültür anlaşmalarıyla, Blok tecrübe edinmiş
ve temaslar kurmuştur. Bu bilgi, gelişmekte olan ülkelerin
farkında olmadıklarl gayrr resmi progııamlarda uygulanrr.
En beğenilen gayri resmi tutum, Komünist teşkilAtlar, veya
hoşgören veya işbirliği yapan kurullar aracılığiyle öğrenci
ler seçip onlara burslar teklif etmektir.

Uluslararası Öğrencl Birliği (IUS) ve Diinya Demokra-
tik Gençlik Federasyonu (WFDY) gibi gizli milletler ara-
sı komünist teşkilAtlar, tarafsrz gözükmekle beraber, ger-

çekte sıkı Komünist Kontrolü altında,dırlar. Özellikle
CPSU ve gençlik kolu KOMSOMOL bunlan kontrol eder ve
her iki teşkilAta da Sovyet hükümetinden fon temin eder;
iki teşkilQt da geliş,mekte olan ülkelerdeki gençlerle çok
ilgilenmektedir. Milli şubelerinden yarrsrndan çoğu geliş-
mekte olan ülkelerde bulunan IUS'nin Konakrr'de siyah
Afrika için, Bağdat'ta Arab dünyası için ve Cakarta'da Gü-
ney Doğu Asya için bir bölge bürosu vardrr. Burs programr
her yıl 70 den fazla gelişmekte olan ülkeye 250 burs verir.
Bir çok Doğu Bloku devleti burs programr idaresinin bir
kısmrnr IUS'e bırakmışlardır.

Gelişmekte olan ülkeden bir öğrencinin politik veya
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mesleki uygunluğunu ölçmek için ilk firsat Dünya Gençlik
Festivali, veya Dünya Gençlik Forumunda ortaya çıkabi-
Iir. Bu gibi toplantılar gizli uluslararası komünist teşkilAt-
ları veya Blok gençlik veya öğrenci teşkilAtları tarafınd.an
tertiplenir ve gelişmekte olan ülkelerden buraya katılanlar
olur.

Öğrenciler kendi yurtlarrnda veya Batıda okurken, çe.
şitli uluslararasr ve milli öğrenci teşkilAtlarr tarafindan tek-
lifler alırlar. İngilterede ve Batr ve Orta Afrikada Batı Af-
rika Ögrenci Btrliği (WASU) IUS ve Blok bursları dağıtır.
Fransrzca konuşulan Batı Afrikada, Batı Afnika Ögrerıclle-
ri Genel Blrliği (UGEAO) ve Fransadhki Siyah Afrikalı Öğ-
renciler Federasyonu (FEANF) Komünist Blok tarafından
aracı olarak kullanılır. Blokun devlet gençlik teşkilAtları
da gelişmekte olan ülke öğrencilerine burs verirler.

Gelişmekte olan ülke öğrencileriyle temas kurma yol-
larr sade gençlik ve öğrenci teşkilAtlarına münhasır,değil-
dir. Özellikle genç sendikacrlara, giz|i komünist olan Diin-
ya Sendikacılar Federasyorıu (WFTU) ve Bloktaki sendika-
lar aracılığiyle yaklaşılır.

Gelişmekte olan bölgelerdeki Komünist, Komünist ta-
raftarı ve "ilerici" partiler, yardım istiyen öğrencilere, ge-

lecekte üye olabilirler ümidiyle, Komünist Blok okullarına_
gitmek şartıyla yardım yaparlar. Komünist blokla ge-

lismekte olan dünya arasındaki dostluk ve kültür bağları-
nın ilerlemesiyle ilgilenen teşkilAtlar bazen aracrlrk eder.
(MeselA, Sovyetlerin yabancı ülkelerle dostluk ve kültür
bağları kurma dernekleri, Sovyetlerin Asy,a ve Afrika ülke-
leriyle birlik kurma komitesi, Asya _ Avrupa Halkı Birlik
TeşkilAtı). Bazen Komünist Bloktan gazeteciler gizli teşki-
litlarla öğrenciler arasrnda resmi bağlara dönen temaslar
kur.arlar. Komünist Blok elçilikleri mensupları kültürel
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anlaşma,dışrna çıkarak, doğrudan doğruya ilgilendikleri
bölge veya komşu bölgeler öğrencilerine burs verirler. Hat-
ta gazete|erle, broşürler veya risalelerle açrk propaganda
y,apılarak öğrenci Blok veya gizli bir komünist teşkilAtla te-
mas kurmaya kışkırtılır.

Öğrenci toplamada "milli grup"larrn kullanılmasına
özellike önem verilir. Gittikçe daha güvenilir, faal komü-
nist hizmetlileri olarak, Halen Blokta okumakta ohn ya-
bancı milli teşkilitlıar veya "milli gruplar" alışılmış gizli
teşkilAtlardan daha yararlr olurlar. Üyeler, memleketlerin-
deki arkadaşlarına burs kabul etmeğe teşvik edici mektup
yazmaya zorlanrr. Tatilde memleketlerine dönen üyeler ge-

nellikle serbestçe seyahat ederek yeni temaslar kurar, es-
kilerini tazelerler. komünist Blokta okumakta olmalan
yüzünden oraya gitmeğe hevesli ölrencilerle kolaylıkla an-
laşırlar. Ülkelerindeki politik ve sosyal durumu ve Komü-
ııist amaçlarına nasıl yakınlaşılabileceğini bilmeleri, burs
verilerek öğrencileri seçmekte işe yarar. Kendi teşkilAtlan,
"Milli Grup" Komünist Bloka varlr varmaz öğrencinin
kaynaşmasrnı temin eder.

KoMüNisT BLoK ürrıivg,nsiTELERiNDE oKu_
YAN YABANCI öĞnnNcİrERıN ENDoKTRİ-
NAsYoNU

Komünist Blokta okumaya davet edilen her öğrenciye
geleceğin Komiinist hizmetlisi gözüyle bakılır. Orada okur-
ken, sistemli politik öğrenim ve endoktrinasyona tAbi tutu-
lur. Öğrencileri faal Komünist olmaya kandırmak için çe-
şitli yollar hep birden veya teker teker uygulanır. Geliş,mek-
te olan ülkeden gelme hizmetli "yetişince", "milli grup" da
lider durumuna geçmesi beklenir. Bundan sonra endoktri-
nasyon, komünistleştirme görevini "milli grup"lar üzeri,
ıre alrr.



Komiiniznteorisi öğrencinin dersleri arasındadır.
1960 da sosyo - politik konuların zorunlu olmasrna itiraz
edildiğinden beri, ders "seçimlidir"; fakat yine de öğrenci
dersi almıy,a zorlanrr. Eğer ahrsa, bazı maddi imkAnlar va-
dedilir eğer almazsa açıkça öğrencilik,durumunu kaybet-
mekle tehdit edilir. Bazı|arı bu dersi almamayr veya ertele-
meği başarır ama çoğunluk az veya çok bu konuda ça-
lrşrr. Zaten bu devrede kimse politik endoktrinasyondan
tam kaçınamaz, çünkü öğrencinin akaCemik hayatının her
yönüne karışmıştrr. Ders kitapları ve dil dersleri politik
eğilimlidir. Ele aldıklarr konular, Sovyet Komünist Parti-
sinin tarihçesi, dine ve Batr'va karşıt fikirler, teorik Mar.
xsim - Leninizm'e yavaş bir giriş niteliğindedir.

Öğrencinin serbest zaman| da politik endoktrinasyon-
la doludur. Bir çok gelişmekte olan ülkenin sosyal ha-
yatrna alışık olan öğrenci grup faaliyetlerini yadırgamaz.
Sosyalizm modellerini (meselA fabrikaları) görmeğe gi-
der, meşhur politikacılarla konuşur ve blokun kalabalık
resmi geçitlerini seyreder. Komünist blok gençlik teşkilAt-
larrnın toplantılarrna ve halk dostluk gecelerine davet olu-
nur (Yab,anci öğrenciler yerli şarkr ve dans gösterileri ya-
parlar ve politik şiirler okurlar v.s.) Burs için para toplama
kampanyalarına katrlır, zamanın dünya problemleri konu-
sunda imza toplamakla görevlendirilir (meselA Güney Vi-
etnam), sonunda nümayiş ve resmi geçitlere katılmasr bek-
lenir. Endoktrinasyonun bu safhasında öğrenci, ko,lonya-
lizm ve emperyalizm aleyhinde §loganlar,dolu insani fikir-
ler taşıyan propagand ay a maruz bırakılır. Politik duygular
uyandrrrlrr. Yavaş yavaş öğrenci pasif rolden, aktif role
geçer ve bu arada "Barış ve İlerleme için Savaş Birliği"ne
alınrr.

Müşavirler öğrencinin, çevrenin her yönüne alışmasr-
nı ve özellikle faal politik katkıda bulunma görevini nasıl

48



Yükıel Ütügen ve Anadolu Altuğ lü^oıkoya'dı

Lumumba Üniversiıginin caius lYctıt r{lurtafa ih.an, soYyct Barbakanl Koşlğln ilç

ı



karşıladığını kontrol ederler. Ekseriya bir müşavir 3 _ 6 ya-
bancı öğrenciden mes'uldur. (MoskovaCaki Patrice Lu-
mumba Dostluk Üniversitesinde okuyan 500 Rus, müşa-
vir vazifesi görür). Yeni bir öğrenci gelince, müşavir akade-
mik ve kişisel problemlerini çözmeğe yardrm eder. Öğrenci
ile sık sık konuşup gtlvenini kazanm,aya çalışır. Bu konuş-
malarrn ko,nusu, ders dışı politik eğitime eşittir. İlk yerleş-
me devresin,den sonra devamlr, "itina ve doyurma" bazen
şüphe yaratrr. Müşavirin haklarında rapor yazdığını öğ
renmeleri birçoklarını soğutur. Müşavirler, raporlarrna
öğrencllerin mektuplannı sansür ederek, ve kapılan dlnll-
yerek bilgi eklemekle suçlandırılmışlardrr. Zamanla mi.işa-
vir hiç ikna edemiyeceği bir öğrenciye rastlıyabilir. Doğ
rudan doğruya tehdit veya başka yolla müdahale karşı tep
ki yaratabileceğinden tedbirli davranmak şarttrr. Aynr rsrar
bir memleketlisinden gelirse, tabiiki öğrenci bunu daha
kolay kabul eder. Bunun için, blokun alnacl "milli grup"
için,den bir yerli müşavir sistemi kurmaktır.

Bir komünist bloku üniversitesinde "milli grup" ku-
rulduğunda genellikle komünist bağlantılı değildir. Bazen
yerli komünistler hemen yetkiyi ellerine alırlar. Çoğunluk-
la teşkilAta yavaş yavaş nüfuz edilir ve sonunda Komünist
hizmetlileri durumuna gelmiş yab,ancr öğrenciler yetkiyi
ellerine alırlar. Bu öğrenciler temel prensipleri belli belirsiz
karara bağlarlar, veni üye alınmasrna ve iş bölümüne karı-
şırlar. Daha sonraki safhad,a etki bakımından önemli gö
revleri ellerinde tutmakla yetinirler. Daha sonraki safhada
kesif politik yetiştirme, hevessiz üyelerin ikna edilmesi ve
genellikle komünistlik kampanyasr vardır. Az sonra tenkit
etmek ve karşı koymakta israr edenler gruptan atrlır. veya

nıemleketlerine yollanır. Aynr z.amın,Ca da önemli görevler
için seçim yapılır ve seçimler "Demokratik merkeziyet"
prensibine dayanır. Yetki komünistlere geçince, "milli
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grup yabancl öğrenci toplama ve yetiştirme görevine tam
ol,arak yüklenir." ElCeki bilgilere göre, Doğu Blokundaki
bir çok Üniversitelerde gelişme şimdiden o kadar ilerlemiş-
tir ki yabancı öğrenci müşavirliği gibi görevlerin bir çoğu-
nu tamamen veya kısmen bu "milli gruplar"a devrolmuş-
tur.

Komünist Blokun "milli grup" sistemiyle yaptığı tec-
rübeler en çok aşağıdaki hallerde başarı sağlamıştır:

1 - Sistem, bütün önemli nrillet]ere menslıp öğrenci-
lerin böyle bir teşkilAta katılmak ııorunda ,,l,.lukları SÖv-
yetler Birliğinde en gelişmiş durumçiaılır. Üyelik bazeır is-
teğe bağlıdır ama gerçekte herkes üycriir. Sisteıni büyütüp,
içine daha f,azla yabancı öğrenci aln,ıır,sr daha ıız kıirlı ol-
muştur. (MeselA Doğu Almanyanrn Afrikalı öğrenciler ve
İşçiler Birliği ve Arap Öğrenci Birliği) tsöyie karışık teşki-
liıtlar dahazor kontrol ve idare ediIir. iI,:nt .1^ lıı-ııılar I'an
Afrika faaliyetlerinin önemini ayrı ,.,e tıağırırsız bir politik
kuıııet olarak arttrrrrlar. Komünistieriır sızınası cngellenir
ve çeşitli milli grupları birbirine düşürmeıl< da}ıa zoriırşır.
Konunun 6 ay tartışılmasr sonunda Şubaı l963 de Sofya
nümayişleri olunca Bulgar hükümeti bir tsütiiır Afrika Bir-
liği kurulmasına izin vermemiştir.

2 - Komünist blok "milli grup" üzeriııdeki "yetki"si-
nı aşağı,daki şekillerde muhafaza eder:

(a) TeşkilAta sızacak yabancr hizhetlileri seçip yetiş-

tirlr. Çoğunlukla bu kişiler uzun sü,redir Doğu blokunda bu-
lunmaktadırlar ve denenip güvenilir oldukları aniaşılınış-
tır; veya rüşvet verilir veya bask ıyapılır. Bunlarıır "milli
grub"a sokulmalarr her zaman gözden kaçmaz. Endonez-
ya hükümeti Moskova Dostluk Üniversitesindeki Endonez-
ya "milli grub"unda liderliği ele geçirip komünist etkisi
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ne karşı koymak izere, akademik ve politik bakımdan iyi
yetişmiş bir grup öğrenci yollamıştır.

(b) Gruplar bir merkezden idare olunur. Komiinist
blok hükümet fonlarr, Moskova, Doğu Berlin ve Prag'daki
bürolardan dağıtılıyor gibi gözükmektedir. Sovyetler Bir-
liğinde milli gruplar Moskovadaki "Milli Grupldr Konse-
yi"nden idare edilmektedirler. (KarargAh: Dünya Halkla-
rıyla Do,stluk Evi) Burada görünürde ufak görevlerde bu-
Iunan Sovyet memurları gelişmekte olan ülkelerden ğelen
öğrencilere yardım ederler. Diğer Doğu Bloku ülkelerinde,
bu çeşit kontrol yaygın değildir ama orada da aynr temayül
göri.ilmektedir.

c) "Milli Grup"la kendi diplomatik temsilcisi arasrn-
da ilişkiler iyi karşılanmamakta,dır. Komünist hizmetliler
teşkilAtın idaresini tam ellerine geçirdikten sonla öğren-
cilerin sefaretleri ile temasları hiç istenmez Bazı
yerlerde gruplar ilişkilerini muhafgza etmişlerdir.
Sofyadaki Gana Elçiliği ile oradaki Afrikalı öğrenciler
arasındaki ilişki bilhassa 1963 Şutatında işe yaradı. Resmi
müdahaleye imkAn veren bu ilişkiler olmasaydr, Bulgar
baskrsına karşı koymık başarısız kalacaktr. Hem de bu
olaylar, Komünist hizmetliler Bulgaristandaki "milli grup"
ların idaresini ellerine almak üzereyken cereyan etti.

Bulgaristandaki olaylar sırasrnda öğrencilerin tutuk-
lan,ması, politik endoktrinasyonu eğitim yoluyla kabul et-
miyenlere zor kullanıldığını ispat etmektedir. Eğitim me-
toduna,devamlr kontrol sistemi eklenm§tir, fakat öğrenci
bü sisteme karşr duracak olursa, tehdit ve basloya başvu-
rulur. Elçiliklere yapılan ziyaretler kontrol edilir. Posta
(Mektuplar ve gazeteler) sansürden geçer. Öğrenciye sıruf.

ta kalma ihtimalinden bahsedilir. Komünist sistemle iliş-
kilerinin açıklanacağı söylenir. Bu durumda memleleketi-
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ne dönmesi hemen hemen imkinsız ğibidir. (Mese-
lA: Öğrenci ken,çli hükümetini yeren yaA yazmıya
veya radyo konuşması yapmıy,a teşvik e,Cilebilir.) Da-
ha önce,de yazdığımız gibi açıkca karşı koym,a tutuklarırp
hapse atılmayla sonuçlanabilir. Eğer öğrencinin karşı koy-
ması ve politik bakımdan bağımsız tutumu ile başa çıkıla-
mazsa, burs kesilip öğrenci srnrr dışı edilir. Bu çare ancak
çok acil olaylarda uygulanır.

Normal olarak her türlü politik karşı durnra tutumu
politik eğitimin daha ilk safhalarında yok edilir. Bazı öğ-
renciler özellikle vüksek öğrenim için başka hiç imkönı,ol-
mryanlar, ilk endoktrinasyon safhalarını atlatmayı ger-

çekten komünizmi kabul etmeden durumu idare ederek
becerirler. Bir kısmı cesur çıkar, isyan eder ve bunların bir
krsmr sonunda kaçıp Batrda okuyabilir. Fakat bir kısım
öğrenciyle elde e,dilen başarı bile Komünistlerin hizmetli
ihtiyacınr karşılar (Geleneksel ufak bir sağlam faal üye
grubu.)

öĞnrNcirERiN KüTLE HALİNDE KoMüNisT
BLOKTAN BATIYA KAÇM$LARI :

Son zam,anlarda edindiğimiz bilgilere göre ge-

lişmekte olan ülke öğrencilerinden bir krsmı Doğu Blo-
ku Üniversitelerinde okumayı bırakarak Batı Almanyaya
gelmişlerdir. 1963 de çok sayıda öğrenci (312) Komünist
Üniversitelerini bıraktı; (86) sayı ile Ganalılar en kalabalık
milli grubu teşkil ediyordu. Diğer kalabalık gruplar, (38)
öğrenci ile Kenyalılar, (25) öğrenci ile Nijeryalılar ve (28)
öğrenci ile Somalilerdi. 1962 de böyle l15 öğrenci Doğu
Blokunda naynldı. O yılda da gene (30) öğrenciyle en ka-
labalık grup Ganalı öğrencilerdi. 196l ,de, 113 öğrenci ayrıl-
dı; bundarrn 28'i Iraklıydı. 1964 Ocak _ Şubat aylarına ait
sayılar Batıya kaçışın,devam ettiğini göstermektedir.
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Bugün Batı Almanya Üniversitelerinde, öğrenimlerine
Doğu Bloku Üniversitelerinde başlamış 597 öğrenci vardır.
Çoğunluk Afrikalıdır (458). Gelenlerden bazrlan Batı Al-
manyada kalmamışlardır. (l23) öğrenci bilinmeyen yerle-
re gitmişler, (69) u da tekrar Doğu Blokuna dönmüşlerdir,
Batı Almanyaya gelen Afrikahlardan %o 95 i oraıia kalmış-
tır. (Bu istatistikler yalnız Batr Almanyada tahsile,devam
eden öğrencileri içine aldığına göre, "dönen"lerin yekünu-
nun daha kabarık olmasr muhtemeldir.)

Kaçıp gelenler,den bir kısmr Batrda, Komünist Blokta
karşılaştıklarr problemlere benzer problemlerle karşılaş-
maktadırlar.

1 - Bir çoğu akademik zorluğa uğramış ve tam
başarısızlığa uğram,a,dan aynlmışlar,Cır. Bunların bazıları
ya iyi hazrrlanmamrştı. vey,a yeteneksizdi. Çoğu zamafl za-
ten Batıdan burs istekleri reddedilmişti. Bunun üzerine
Komünistler yardım teklif edip, bu öğrencilerin Batıya,duy.
duklan husumetten istifade etmek istemişlerdi. Esas amaç-
ları eskiden de şimdi de politik hizmetliler yetiştirmekti
ama liderlik yeteğinin batının reddettiği öğrencilerde bu-
lunmıyhcağınr öğrenmiş bulunmaktadırlar.

2 - Bazı|arr anti sosyaldir ve ş,artlara alışmakta gi.iç-

lük çekerler.

3 - Diğerleri sadece Doğu _ Batr anlaşmazlığından ya.
rarlanıp,daha fazla burs veya daha yüksek hayat stdndardı
elde etmek istiyen fırsatçılardrr. Genellikle bu çeşit "geri
dönen". tipinin tecrübeyle Batrda da zorlukla k,arşılaştıkla-
rını öğrenince, sayrlan gelecekte azalacaktrr. Birde gelecek-

te, hazırlıksız fakat ümit vadeden öğrenci önce Komünist
Bloktaki özel liselere alınacaktır. Bu değişik düzenin tat-

bikine başlanmıştır bile. Giriş standardlarr yükseltilip,
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adaylar daha sıkı bir seçmeye tebi tutulursa, üniversitelere
daha az istenmiyen öğrenci girecektir.

"Geri dönen"lerin çoğunun bazı şikAyetleri vardır:

1 -Mesleki 
gelecekleri için endişelidirler. Ddğu Blo,

krıırdan alınan diplomalar çoğu zaman memleketlerinde
tanrnmaz. Resmen tanrnsa bile, Doğu ve Batı ilişkileri ko-
nusunda dikkatli davranmak istiyen ülkelerde resmi me-
mur olabilmek için bir engel teşkil edebilir.

2 - Politik çevre onları sıkar. Devamlı politik endokt-
rinasyona zamaIı kaybı göziiyle bakmaktadırlar. Bazıları
sonunda Blok taleplerine boyun eğerek sonunda Komünist
olmaktan korkmaktadırlar. Bu memleketten uzaklaşmak
demektir. Bir çokları ırk ayırımlndan ve şahsi, politik, ve
dini hürriyetlerinin tahdit edilmesinden şikAyetçidir.

3 - Batıcla okurken kandırılıp Marxizme döncrılcrde
lrayal kırıklığı bilhassa çoktur. Sosyalizmin gerçekleri bek-
lediklerini vermemiştir ve binlerce yıl beklemeğe sabırları
voktur.

Ayrılnıaya karar veren öğrenci bir çok eırgellerle kar-
şılaşır. Gelişmckte olan ülkelerden gelen öğrenci saflarında
hoşnutsuzluk Komünist blok tarafindan kolayca kabul
edilmez ve gitmeleri engellenir. Önce ikna yolu denenir.
Komünist blokta öğrenim y,apan öğrenciye tanrnan maddi
çıkarlar üzerinde durulur. İkinci olarak, Batıda burs bula-
ını_vacakları hatırlatılır ; Doğtr Blokunda okuduklarının sa-
vılmal,acağı r,e politik zorluklar çıkacağı Batı,da tutuklana-
cak],arı söylenir. Direnmeğc,devam eden öğrenciler memle-
kete dönüş parasınr veya bursu ödmeye zorlanmakla teh.lit
cdilir. Öğrencinin caymıyacağı anlaşılınca, ilgililer bu ola-
vıır diğer öğreırciler üzerinde yapabileceği kötü tesire mani
olınağa çalışırlar. Oyun bozanlık edenler herkesin önünde
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yerilir (meselA, casus damgasınr yerler). Faal ,direnme tu-
tuklanma ile sonuçlanır.

Sessizce ayrılmak isteyen öğrenciler slnrrda manialar-
la karşılaşır. Daha önceki öğrenim belgeleri Komünist
Blokta kaiır. Bunları geri almak için müracaat etmek şüp
he uyandırır. Bir öğrencinin gitmeğe hazırlandığı anlaşr
lırsa, ilgililer ona başarrsrz damgasrnr vurup hemen,mem-
leketine yollarlar. Öte yandan eğer bazı gerekli eğitimi ta-
mamladığına dair belge almadan giderse, Batrda bir Üni
versitede uygun bir sınıfa yerleşmesi zor olur. Komünist
Blok öğrencinin pasa.portuna da el koyabilir. Çıkış vize=
leri kolay a|ııamaz. Biletler Batr parasryla satrn alınmalr-
dır. Srnrrlardaki srkı kontrolda öğrenci göze batıp, red edi-
lebilir. Bazı hallerde öğrenci kıymetli eşyalannı arkada
rehin olarak bırakmıya razl olur§a, kanuni yoldan Batıya
yolculuk etmesi sağlanabilir.

Böylece öğrenci tekbaşına ve kanunsuz olarak çıkma-
ğa yeltenir, çoğu zaman batıda kendisinin neyi beklediğini
bilmeden. Bir çok hallerde öğrenciler kendi elçililrlerinden
de y,ardım isteyemezler. Buna sebep, Komünist Bloka ka
ıunsuz yolla girmeleridir. Çoğu z,^man gelişmekte olan
bir ülke Komünist Bloktan yardım almasr dolayısiyle, öğ-
reııcilerin Blok Üniversitelerinden ayrılmalarını teşvik et-
mez.

rĞİrİnİ KONUSUNDA SOVYET İDDİALARI
KARşISINDA GERçEKLER ( * 

)

'1960 yılı Kasım ayı başında Prof. SERGEY RUMYANT-
SEV tarafından bir törenle,açılışı yapılgn "İNSANLARIN
DOSTLUĞU ÜNİvEnSİTESİ" ndeki öğrenime, gene bir tö
renle ve Kruşçev'in emriyle, 17 Kasım 1960 günü resmen
başlanmıştı. Her iki törende de Üniversite'nin amaçlan
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iizerinde durulmuş ve bu amaç "Bağımsızlıklarını yeni ka-
zanmış olan milletlere, yönetici sınıfi yetiştirmelerinde
yardımcr olmak" şeklinde nitelenmişti.

Moskova Üniversitesinde uzun bir süre kalmış olup d.a

aynı tarihlerde memleketlerine dönen Somaliya'lı bir grup
öğrenci Başbakanlarrnı ziyaret ederek içlerini dtlkmeyi bir
görev saymışlardı. Öğrenciler bu yakınmalarında, SSCB1
deki Somaliyah ve diğer Afrikalı öğrencilerin perişan du-
rumlarına ve içinde bulunduklarl zor şartlara değinerek
hAlA Moskova',da öğrenim yapmakta olanların bir an önce
geri dönmelerinin.sağlanmaslnı ve bununla da yetinmeyip
konunun Birleşmiş Milletlere götürülmesini, Başbakandan
i§temişler,di.

Daha önceden de çeşitli Afrika ülkelerinden (Togo,
Tanganika, Mısır, Nijerya... gibi) Moskova'ya giden öğ-
renciler aynı baskıları görmüş ve aynı şikAyetleri memle-
ketlerine döndüklerinde tekr,arlamışlardı, Bu srzlanmalar
ve krnamalar sonradan da tekrar edildi. 1960 da sayıları
150 kadar olan öğrencilerin de aynı yo,la girmiş oldukların-
dan şüphe edilmemelidir.

Komünist propagandası 10 ana fikir üzerine kurul-
muştur. Her seferinde ya Sovyet Başbakanınrn ya da Üni
versite Rektörünün ele alıp işledikleri bu fikirlerin karşı-
srna; M. N. Muhammed, A. M. Hasan, A. H. M. Baki; M.G.
Barre, A. N. Husein, A. K. Adem ve A. M. Alas'ın Somali
Başbakanına ilettikleri görüşleri koyuyoruz.

ı. öĞnrNciLiĞE ALINMA

KOMÜNİSTLERE CÖnB
"Dostluk Üniversitesi" kapitalist ülkelerdeki bütün
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benzeri tesisler,den farkhdır. Çünkü öğrenim için bu İ.Jni-
versiteye yoksulların çocukları gelirler."

(Kruşçov'un 17 Kasım 1960 tarihli açış konuşmasın-
dan)

"Üniversiteye aday seçilirken göz önünde tutulan ilk
kriter öğrencinin genel kültür seviyesidir".

(Rektör Prof. Sergey Rumyantsev'in l Kasım 1960 ko.
nuşmasrndan)

GERÇEK BUDUR

Yabancı gençlerin SSCB'de üniversite ve diğer yüksek
öğrenim kuruluşl,arına kabulü için seçiminde çeşitli kıstas-
lar gözetilir. Herşeyden önce, az çok Sovyet eğilimli oldu-
ğu bilinen kimselerin akraba ve çocukları kayırılmaktadır.
Bunun iki sebebi vardır: Böyle ailelerin çocukları siyasi
açıdan daha çok güven telkin etmektedirler. Ayrıca Rusya'-
çl,a bulunmaları,ailelerine moral bakımından şantaj yapa-
bilme imkAnını da vermektedir.

Bunun yanı sıra, daha önceden kendilerini komüırist
propagandasına yatkrn olarak göstermiş r,eya komünist ya
da komünist taraftarı teşkilAtlarda çalışmakta olan kimse-
ler seçilmektedir.

Öğrenim burslarının, Afrika ülkelerinin komünist teş"
kilAtları ile SSCB arasında doğrudan doğruya ve "Kardeş-
lik İş Birliği" örtüsüne bürünerek dağıtıldığı da bir ger-

çektir.

Komünist üniversiteleri için öğrenci kaydında, kendi
menrleketlerinden başka yerlerde, özellikle Kahire, Roma,
Paris, Bonn, Lon,dra ve A.B.D. de okumakta olan öğrencile-
re, özel hazırlık ve ihtimam gösterilerek bunların celbedil-
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n-ıelerine çalışılmaktadır. Bu husus Sovyet liderleri için bü-
yük siyasi önem taşır ve bu politikanın başarı ile yürütüle-
bilmesi için her türlü kandırma oyunlarından ve vaadlerin-
dcn kaçınılmaz.

Bizlerin Batı tilkelerine öğrenimimize başladıktan son-
ı,a, Komünist propagandası ile aldatılarak Moskova Üniver-
sitesi'ne geçişimiz ve traijk tecrübelerimizden, sonra ger-

çeıği bütün çıplaklığı ile söylemeğe karar vermiş buJunma-
mız, bu aldatma metodlarının ve parlak vaadlerin kasıtlı
yalanlar olduğu ve bizim kişisel veya milli çıkarlarrmrza
kesin olarak hizmet etmemiş bulunduğunun en açık bir
ispatıdır.

2. YAŞAMA şARTLARI

KOMÜNİSTLERE GÖRE

"Genç öğrencilere parasrz olarak kitap, barınak, kon-
ferans salonları, okul araçları ve iyi bir öğrenciye lüzumlu
olabilecek herşey verilmektedir. Ayrıca, yemek ve öze|
ıııasraflarına karşılık ken,dilerine ayda 90 Ruble (resmi
kurdan 99 Dolar) ödenir."

(Dostluk Üniversitesi yayınlarından)

GERÇEK BUDUR

Hemen anlamıştık ki yaşama seviyemiz hayvanlardan
bile daha düşük olacaktı. Öğrencilere verilen hücre büyük.
lüğünde küçücük odalarda sekizer kişi y,aşamakt,aydı. Üs-
telik değişik din ve milletlere mensup olan bu kişilerin
farklı adetleri vardr ve ya|nız kendi dillerini konuşabil-
mekteydiler. Ellerine geçen para en büyük fedakArlıklar
içerisinde bile kesin olarak yeterli değildi.
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Yalnız yiyecek için bir öğrenci günde üç ilA dört Ruble
har,camak zorundaydı. Bir çift ayakkabı 31-32 Rubleydi.
Sert iklimin bizlere şart kıldığı bir palto ll0 - l20 Rubley-
di - o da ikinci kalite bir mal olmak şartıyla. Elimizden gel_

diği kadar medeni bir şekilde yaşayabilmek için elbiseleri.
mizi ve Roma'dan birlikte getirdiğimizbazı şahsi eşyaları-
nrızr satmak zorunda kalmıştık. Bu eşyalar Ruslar için
bilhassa lüks adde,diliyor ve iyi fiyatlara satılabiliyordu.

İçimizden birisi hastalandığında, çok kötü bir hastane-
ye kaldırılıyor ve onların nazarında bir "NEGRO" olduğu
içinde hiç bakılmadan koridor köşelerine atrlıyordu. Bir
arkadaşımız apandisit ameliy,atı için hastaneye yatmış ve
o kadar kötü bir teddvi görmüştü ki, normalolarak ön gün-
de, tamamlanacak olan rahatsızlığı tam iki ay sürmüştü.

3. IRK AYRIMI

KOMÜNİSTLERE GÖRE

"Burada hiç bir ırk ve milliyet farkı gözetmeksizin, he-
pimiz kar,deşiz. Irk ayrımrnı kapitalizm ve Batr emperyaliz,
mi doğurmuştur. Komünizm, ins,anlığın en yüksek doktri-
ıri olarak, kişiyi rengine göre ayırmaz. Ayrıca, bu Üniversi-
te, SSCB'nin Asya - Afrika milletlerine duyduğu saygınrn
bir ispatıdır".

( Dostluk Üniversitesi yayınLarından )

GERÇEK BUDUR

Ruslar bizi aşağı bir ırk kabul ederler. Bize karşı tu-

ttıınlarr da buna göreydi. SSCB'de kaldığımız sürece bize
sık sık "KARA MAYMUNLAR" denildiğine şahit olduk. Ço-
ğu zaman "Siz insan değilsiniz, maymunsunuz; Üniversite-
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de okumayr brrakın da gerisin geriye, ağaçlarınıza, dönün"
sözleri ile karşılaştık.

Her gittiğimiz yerde bize, sa,dece merakla değil ayrıca
kasıtlı bir ifadeyle ve dürtüklercesine bakıyorlardı. Bazı-
larımızın çevresini genç Ruslar sarryor ve bizim kara onla-
rın beyaz, bizim dudaklarımrzın kalın onlarınkinin ince ol-
duğu gibi sözlerle bağırıncasına alay ediyorlardı.

Gençlik kulüplerinde ve umumi yerlerde görünmemiz
zor durumlar yaratıyordu. Birçok Rus, sanki bulaşıcı bir
hastalığımız varmış gibi, bizi görünce kaçıyordu.

Bize yakınlık gösteren bir kimseye arkadaşları ve polis
hemen şüpheli nazar|arla bakıyordu. Aramızdan biriyle
dans etmeyi göze alan bir kız, o anda ve herkesin önünde
"OROSPU" olarak ilAn ediliyor ve kendi ,arkadaşlarr tara-
fından aralarından çıkarılıyordu. Bu davranışın tek istis-
naslnr, tutumumuz;ı), ve neler yaptığımızı kontrol etmek
amacıyla yanrmrza verilen KOMSOMOL ve K.G.B. (Sov-
yet Emniyet TeskilAtı) nın ajanlarıyla olan ilişkilerimiz
teşkil ediyordu.

Bu olaylar, medeni olmayan, aptal kimselerin anlayışı-
nı değil, Sovyet makamlarrnca işlenmiş olan derin inançla-
rın bir sonucunlr yansrtıylordu. Aynı makamlar, yabancıla-
rın Rtıslarla temasrna engel olmak için ellerinden gelen her-
şeyi,yapıyorlar v"e böylece rastgele kişilerin (yabancı ve
Rus) birbirlerini tanıyıp anlamasını önlüyorlardı.

Bizimle oldukça iyi geçinen bir Rus arkadaş, ani şe-
kilde ortalıktan kaybolmuş ve bir daha hiç görünmemişti.
Ne olduğunu soruşturCuğumuzda, bakir topraklar,da ça-
lışmak üzere Sibir5ıaya gönderilmiş bulunduğunu öğrendik.
Aslında, o, bu talihsizliğe uğrayan ilk kimse değildi ve so-
nuncusu da olmayacaktı.
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Rusyaya gitmeden önce İtalyada ay|arca kalmış, mem-
leketi baştan aşağıya gezebilmiş, çok değişik çevrelere gire-
bilmiş ve çeşitli şartlar altrnda yaşıyan her türlü sosyal sı-
nıftan kimselerle görüşebilmiştik. Orada hiç kimse, rengi-
mizin farklı olduğundan bir rahatsızlık duy,Cuğunu belli
etmemişti. Bir tek defa olsun rrk ayrımına rastlamamıştık.
Aynı tutum Avusturyada ve Moskovaya giderken içinden
geçtiğimiz Doğu Almanya'da da gözümüzden kaçmamrştl.

Irk ayrımı ile karşılaşmak için sosyalizm.ve komüniz-
min yuvası olan SSCB'ye gelmek gerekiyormuş.

Bu tecrübelerimiz bizimle birlikte Moskova',da bulu-
nan öteki Afrikalı öğrencilerin elde ettiklerinin tıp tıpına
aynısıydı.

4. MiLLiyET DUyGULARININ iN«Anı

KOMÜNİSTLERE GÖRE

"Çağımızrn belirli özelliği koloniyal sistemin yıkılma-
sıdır. Her gün yeni bağımsız devletler doğmaktadır. Asya'-
ya, Afrika'ya, Küba'ya bakın. Popüler ihtilal zaferleri, halk
tarafindan yürütülen milli kurtuluş mücadelelerinin parlak
örneklerj,dir. Bu ülkeler milli kadroya sahip olmad,an ger-

çek bağımsızlığın olamay,acağrnr anlamış bulunmaktadır."

(Kruşçev'in 17 Kasım 1960 konuşmasından)

GERÇEK BUDUR

Üniversite, SOMALİYALI öğrencilerin bir grup halin-
de yaşamal,arına izin vermemektedir. Polis ve akademik
makamlar da buna benzer şekilde bir Afrikalı milli grubu
herhangi bir ortak faaliyette bulunm,aktan vaz geçirmeye

çalışmaktadırlar.
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Ruslar bize sık sık "HABEŞ" diye hitap ettiler. Bunun
sebebi, kısmen, Somaliyalı ve Etiyopiyalı görünüş arasrn-

daki farkları kabul etmemeleri idi. Ama asıl sebep siyasiy-
di: Sovyetler Birliği Etiyopiya'nın Somaliya topraklarında-
ki iddialarını desteklemektedir. Dolayısıyla bizim kendimi-
ze Somaliyalr ,demememizi ve bağımsızlığımızı hazmede-

memektedirler.

Ayrıca, çeşitli Afrika milletlerinin problemlerine ve
karışık Afrika duygularına karşı gayet kaba davranışlarını
da ekliyebiliriz. Sovyet makam]arı, aynı kıtadan gelen biz-
lerin, aramızda iş birliğini geliştirmek amacryla kurduğu-
ır-ıuz "Bütiin Afrikalı Öğrenciler Derneği"ni tanımayı bile
red etmişlerdir. Bu davranışlarını haklı ve yerinde göstere-
bilmek için de, birleşmiş bir Afrikalı Öğrenciler Derneği-
nin olamıyacağını, çiinkü Afrika'da siyasi birliğin henüz
mevcut bulunmadığını ileri sürmüşlerdi.

Böylece bir yandan milli bağımsızlıktan yana oldukla-
rını ileri sürerken ayn| zamanda, bu kendi çıkarlarr ile ça-
trşrnca, (Etiyopiya'nın Somaliya ile olan anlaşmazlığında
olduğu yibi) derhal milli hükümranlık haklarını görme-
mezlikten gelebiliyorlardı.

Kendilerinin ENTERNASYONALİST olduğunu iddia
vc evrensel kardeşlikten bahsederler. Özellikle "Uyumakta
<ılan Afrika şuuru"ndan söz açar, ama Afrika Birliğinin teş-
kilAtlanmasına engel olmak için de ellerinden gelen her-
şeyi yaparlar.

Buna sebep de, emperyalizmin ebedi kanunlarını izli-
yerek ve bizim böltinmemizden yararlanarak kendi nüfuz
ve üstünlüklerini empoze etmek arzul,arı ve ayrılıklarımızı
el altında daha,da kesinleştirmeyi ve derinleştirmeyi amaç
edinmiş olmalarıdır.
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5. DİNSEL EZİYETLER

KOMÜNİSTLERE GÖRE

"Marxist - Leninist tarihi materyalizm doktrini üzeı,i-
ne kurulmuş olan komünizm, tabiat itibariyle dinsiz olup,
kapitalistler tarafrndan proleterya üzerindeki kudretleri
ni devam ettirmek için icad edilmiş bulunan dini safsata-
lardan insanlarr kurtarmaya çalışır. Ama bu Üniversite'de
kişilerin mAnevi hiirriyetlerini sınırlamak için hiç bir -sey
yapılmayacaktır. Herkes kendi dininin icaplarını yerine ğe-
tirebilecektir. Ayrrca, Sovyet Anay,asasr en geniş ve en ger-

çek din hürriyetini garanti eder."

(Dostluk Üniversitesi yayınlarından).

GERÇEK BUDUR

Üniversite'de dininin icaplarını yerine yetirmek iste-
yen bir kimse için herhangi bir cami, mabed, kilise veya
benzeri yer yoktur.

Sovyet başkenti Moskova',da bir tek cami ile bir tek
katolik kilise ve bir musevi sinagogu vardrr. Bu caminin
görevi ise hem bir müze gibi hem de ziyaretçiler için hipok-
rit bir vitrin olarak kullanılmasıdır. Müslüman bir lider
Moskova'ya gelince, müslümanların SSCB'de ne kadar hür-
met gördüklerini ve ne derece hür bulunduklarınrn ispatr
olarak, ilkin bu camiye götürülür. Gerçek,şudur ki, aynr zi-
yaretçiler camiye polis refakatinde gitmelidirler. Aksi hal-
de "dini hurafata" eğilimli olanlara karşı çok şiddetli bir
kin besleyen militant Konsomoletskiler tarafindan fena
halde taciz olunurlar.

Ruslar, bizlere Üniversite'de srk sık dinimiz hakkında
sorular sormuşlar ve her seferinde de alay ederek, inançla-
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rımız ve dini icaplarımrz hakkında aşağılatıcı sözler sarfet-
mişlerdi. Aramızdan biri, islAm dini h,akkında umumi bir
yerdç konuşurken Komsomoletskiler tarafından hücuma
uğramıştı. Oysa sa,dece kendisine sorulanları cevaplandırı-
yordu,

Mütecaviz Komsomoletskiler, yaptıkları bu iğrenç dav-
ranışl doğrularken, "Sovyet Devİeti'nin cömert misafir-
perverliğinden 5rararlanarak Batı Kapitalizmi adına yapıl-
nıakta olan çirkin ve kirli bir di npropagandasına karşı tep-
kide" bulunduklarını ileri sürmüşlerdi.

Gelenek ve göreneklerimizi bildikleri halde bize sık sık
clomuz eti sunuvorlardı. Başka bir yemeğinde de olmamasr
- ki bu aşikAr bir kışkırtmaydı - bizimle alay etmek ve bizi
küçültmek içindi.

6. PoLİs EZİYETİ

KOMÜNİSTLERE GÖRE

"Burası Sovyet misafirperverliği ve kardeşliği ile yö-
netilen büyük bir ailedir. Sovyet Devleti ve halkı sizlerle il-
gilenerek Dünya'nın bütün insanlarrna ve özellikle canla
başla mücadele ederek kendilerini kapitalizm ve koloniya-
lizmin boyur.,,rlunığundan kurtarmrş olan insanlara karşı
sevgisinin belirl ibir.ispatını göstermeyi arzulamaktadır."

(Rektör Rumyantsev'in 1 Kasım 1960 konuşmasından)

GERÇEK BUDUR

üniversite'nin misafirleri olarak Moskova'da bulundu-
ğumuz süre içinCe Polis'in bizi kollamasrndan ve ezasrndan
elbette ki haöerd,arlık. Bunu hissediyorduk. Yaptığımrz her
hareket gözetleniyor, her teşebbüsümüz hakkında casusluk
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faaliyetinde bulunuluyor; dolayısiyle sık sık sorguya çeki-
liyor, aranmalara maruz kalıyor ve çeşitli sebeplerle bin
bir türlü rahatsızlıklara uğruyorduk.

İtalyalda iken, o i.ilkede istediğimiz gibi gezmekte ser-
besttik. Ama SSCB'de, MoskoVa'yr terk etmemiz veya be-
lirtilen yollardan ayrrlmamrz kesin olarak yasaklanmıştl.
Aramrzdan bir arkadaş başka bölgelere ve özellikle zorunlu
çalışma ile binlerce gencin gönderildiği BAkir Topraklara
gitmeye müsaade istedi. Kesin bir red cevabr aldı. Bu, ta-
mamen aptalca bahanelere ve sebeplere dayanıyordu: Yok
çalışmalarımrza devam etmeliymişiz (oysa geziler tatiller-
de yapılacaktı), yok soğuğa dayanamazmışrz vs. vs..

Devlet polisi bizi durmadan göz altrnda bulundur,du
ve SSCB'nin bütün uyruklarrna uyguladığı ıztırap verici,
bıktırıcı kurallarr bize de tatbik etti. Buna ek olarak, Kom-
somol'tin faal üyeleri (SSCB'nin en aşrrı militant gençleri)
de bizi devamlr olarak ve hatta daha büyük bir inat ve kö-
tü niyetle gözetledi. Eğer içimizden herhangi biri, istedikle-
ri her zaman kendini kaptırmışcasına onlarrn fikirlerine
katılmazsa Ruslar kendisine bir casus ve Emperyalist Aja-
nı gözü ile bakıyorlardı. Evimize dönmemize aracılık etmc-
leri için Batılı bir sefarete baş vurduğumuz zaman izlene-
rek fotoğraflanmrz çekiliyor, engeller çrkanlryor, sorgu
suale, utandırrcr ve küçük düşürücü muamelelere uğratılr-
yor,d,uk. Bizim bu yerlere Allah bilir hangi ihanette (SSCB
nc karşı) bulunmaya gittiğimizi söyletmek için direnmek-
teydiler.

Enlıaince tahriklere baş vuruyorlardı. Bir genç erkek
veya kız bize yaklaşrr ve bir konuda münakaşaya girişecek
olursa hemencecik Komsomoletskiler ve hatta Polisler yer-
den bitercesine çevremizi sarar ve bizi SSCB aleyhinde pro-
paganda yapmakla suçlandırılardr. Son z:aman|ar da i çimiz-
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den birisi böyle bir olayda o kadar feci bir şekilde dövül-
müştü ki bilAhare AFTARAYA GRADİSKAYA hastanesine
kaldrrılmasr ve bu hastanede üç hafta kadar tedavi edilme-
si gerekmişti.

Bir yılbaşı gecesini hiç unutamayacağız. Bu geceyi be-

raber kutlamak için Rus arkadaşlarım|za davetliydik. oda-
larrna daha henüz girmiştik ki binanın idarecisi (bu kim-
seler Devlet memuru olup, özellikle yabancrların ikamet
ettiği binalarda çalrşanlar ayrrca K.G.B. üyesidirler) üç po-

lis memuru ile çıka geldi. İyice bir aramadan sonra hepi,
mizi polis karakoluna götürdüler ve çeşitli kaynaklardan
ev sahibi arkadaşımrz ve biz|er hakkında yeterli bilgi ge-

linceye kadar tutukla,dılar. Neden.sonra serbest bırakıldı-
gımızda, bizi evine çağıraıİlar, yalvarar,ak kendileriyle ta-
nrşmış olduğumuzu bile unutmamızı istediler. Ayrıca, er-
tesi gün resmi rnakamlarca hakkımızda alışılmış olan teh-
ditler savuruldu: Öğrenimimize son verecekler ve bizi or-
manlarda açlıktan ölmek izete gerisin geriye gcinderecek-
lerdi...

7. öĞRENCİLER ARASINDAN CASUS sEÇİMİ VE YE-
TişTİRİLMEsİ

KOMÜNİSTLERE GÖRE

"Eğer sizler de asrımızın salgın hastalığı olan KOMÜ-
NİZM'e tutulacak olursanrz, bizi bundan ötürü suçlama-
yın. Önemli olan şey sizlerin namuslu insanlzır olmanız ve
bu Üniversite'den sonr,a anavatalarınıza döndüğiinüzde va-
tandaşlarınızın çıkarları için çalışmanrzdrr."

( 17 Kasım 1960 günü Kruşçov'un açış konı-ışmasından)

GERÇEK BUDUR

Gizli polis ve Komsomol'ün Afrikalı öğrcncilcr üzcı,in-
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deki baskı ve tehdit ve şantajlarının iki yönlü amacr var-
drr:

Sovyetler Birliğinde bulunduklarr sürece bu kimsele-
ri kontrol altında bulundurmak ve Sovyet propagandasınrn
kendilerine ulaşmasını temin etmek; içlerinde en yatkın
olarak belirenleri seçerek, önce Moskova'da kendi vatan-
daşları arasınd,a, sonra da gene kendi ülkelerinde casus-
luk vc siyasi propaganda yapmalarını sağlamak. Bu iki yön-
lü politikaları için çok çeşitli yol ve Aletler kullanmakta-
,dırlar.

Gelen ve giden mektuplarımız Sovyet makamlarrnca
sansüre tabi tutularak ajan ve muhbir olarak en uygun
kimselerin seçilmesine çahşılıyordu. Somaliya'ya döndü-
ğümüzde arkadaş ve ailelerimize yazdığımız mektupların
çoğunun hiç bir zam^n adreslerine ulaşmadığını anladık.
Çeşitli sistemlerle; polis ezasından, kasıtlı olarak ülkele-
rimizden tecrit edilmemize kadar, yorulmaz, bıkmaz ve çok
geniş çaplı ideolojik propagandalarla komünizmin avan-
tajlarını belirterek, Sovyet liderleri bizlerden yok pahasına
kendileri için ajan sağlamaya çalışıyorlar,Cı. Bu metodlara
ek olarak, hediyeler, yüksek para vaadleri, özel imtiyazlar-
La Afrikalı öğrencilerin bazrlarını ayartıp ayrı öğrenci grup-
ları kurmaya muvaffak olmuşlardı. Bu yolla Somaliya Öğ-
renci Derneği kurulmuştu ama, Somaliyalı öğrencilerin ço-
ğu bunun Sov_vetler tarafından ve kendi çıkarları için ha-
zırl,anmış bir düzen olduğunu bildiklerinden.bu derneğe ka-
tıImayı 4ed etmişlerdi.

Aramızda uyanık ol,anlar, Sovyetlerin Afrikalı öğrenci-
leri, ayartma ve tehditlerle siyasi ajan ve kendi öz vatan-
daş ve arkadaşl,arı aleyhinde casus olar,ak kullanmak iste-
cli klerini biliyorduk.

Bu sebeple, çeşitli Afrikalı öğrenci grupları arasındaki
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ili§kiler engellenmişti. Oysa, Sovyetlerin kendi çrkarlarrna,
vatandaşlarına ihanet etmek isteyenlerle öteki grup öğren-
cilerin temaslarr teşvik ediliyordu.

Sovyet makamlarr bu zavallr gençler hakkında gerekli
bil.gileri - şahsiyetleri, aileleri, sosyal çevreleri, geçmişleri
iş imkAnlarr ve saire hakkında - topladıktan sonra brkmaz,
usanmaz bir azimle bu kimseler üzerinde çalışıyorlardı. Taa
bu öğrenciler ülkelerine döndüklerinde Sovyet Emperya-
lizminin ajanr olarak çalışacak krvama gelene kadar.

8. KoMÜNİzu rrıxİNİ

KOMÜNİSTLERE GÖRE

"Herkes Dostluk Üniversitesi'nin çok derin bir insani
ve adil amacr olduğunu bilir. Bu Üniversiteyi açmakla genç
devletlere kalifiye kadroları yetiştirmeleri için yardım et-
mek istiyoruz. İnşallah, daima artan sayıda gençler Asya,
Afrika ve Latin Amerika'dan Moskova'ya gelir, karşılıklı
saygı sınırları içinde öğrenim yapar ve kendilerini yetişti-
rirler. Bu öğrencilere kendi siyasi inançlarımrzı ve ideolo-
jilerimizi empoze etmiyeceğimiz aşikArdır."

( 17 Kasım 1960 günü Kruş,çov'un açış konuşmasındaıı )

GERÇEK BUDUR

Öğrenciler bütün zamanlarrnı çalışmalarrna ve teknik
bilgilerini ,artırmaya verecek yerde çoğunlukla siyasi top-
lantılara ve gösterilere katılmaya, propaganda ve Komü-
nizm telkini konuşmalarr dinlemeye mecbur bırakılmakta-
dırlar.

Yabancı öğrenciler, özellikle Afrikalılar,,durm,adan Ko-
münist sistemini övmeye; sisteme, liderlerine, Sovyet ya-

68



şayış şekline ve Sovyetlerin insanların hürriyetlerinin sa-

vunulması yolundaki tutumlarına olan hayranlıklarınr be-

lirten bildiriler yayınlarnaya teşvik edilmektedirler. Pro-
paganda konferanslarına katılan ve gösterilerde bulunan
öğrencilerin fotograflarr, srk sık Sovyet basınr ve propagan-
da araçları tarafindan, Sovyet siyasi amaçları uğrunda ve
öğrencilerin haberi bile olmadan kullanılmaktadır.

Bu korkunç propagandanrn dışında kalmak imkAnsız-
dır. Görmemize izin verdikleri gazete, kitap ve dergiler
sa.dece Komünizm,çlen ve bunun zaferlerinden b,ahsedenler-
di. Radyo dünyanın öteki kısımlarrndan gelen haberleri ya
tamamen bilmemezlikten gelir ya da bütün ile değiştirerek
sadece komünizmle ilgili konuları methederdi.

Serbest tartışmalara, fikir teatilerine, iyi ile kötü hak-
kında diğer ideolojilerde mümkün olan samimi ve dosta,
ne seminerlere Sovyetler Birliğinde rastlamak mümkün de-

ğildi.

Bu geniş propagandaya - Cuyduklarına ve gördüklerine
sadık k,alarak ve hürriyetini muhafaza ederek - kendini
kaptırmayan, Sovyetlerle iş birliği yapmayı kabul etme-
yen, kendi kafasını ktıllanarak karar verenler bir hain ola-
rak vasıflandırılır, ,arkadaşlarından tecrit edilir ve kendi
ülkesine döndüğünde bile iftira ve suçlamalara uğratılır.

Uganda'lı öğrenci OKULLO gibi bir Afrikalı Moskova'-
clan Sovyetler Birliği dışına çıkmaya muvaffak olur ve dr.

ş,arda Rusları aleni tenki{ ederse, Sovyetler hemen başka
yabancr öğrencilerin karşı bildiriler yayınlamaları için ha-
rekete geçerler. Okullo olayında iki Somaliyah öğrenci
(;mar MUHAMMED ve Muhammed ABDİ, Okullo'nun söz-
lcrini yermeleri şartıyla, Londra'ya bedav,a seyahat ve baş-
ka tekliflerle ayartılmışlardı.
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Komünistler, bizim Sovyetler Birliğinde çektiklerimi-
zi ve gördüklerimiz hakkındaki sözlerimizi duyar duymaz,
propaganda mekanizmalarrnr derlıal seferber ederek, söz-
lerimizi tekzibe kalkışmışlardı. Somaliya'da broşürler,da-
ğıtarak bizleri Amerika Birleşik Devletleri'ne satılmış uşak-
lar, tahrik ajanları olarak ilAn ettiler. Ayrıca Somaliyalı
öğrencilerin bulunduğu Roma'da İtalyan Komünist Partisi
Gazetesi ve yukanda adı geçen iki Somaliyalı öğrenci bizle-
ri tembellik ve sarhoşlukla itham etmekten geri kalma-
dılar.

9. üNivERsiTENiN RANDIMANI

KOMÜNİSTLERE GÖRE

"Tarihte ilk defa , çok gelişmiş bir endüstri, kültür ve
teknif kadroya sahip bir devlet, son zamanlara kadar ko]o-
niyal idare ve hAlA da baskı altında bulunan ins.anlara kol-
larrnr açarak en temel ya'rdım olan'Bilim'i sunmaktadir."

(l7 Kasım 1960 tarihli Pravda'nrn Dostluk Üniversite-
si ile ilgili yazısından)

GERÇEK BUDUR

Dostluk Üniversitesindeki derslere devam ederek iyi
bir mühendis, doktor, idareci veya teknisyen olabileceğini
düşünen herkes büyük bir hayal kırıklığına hazırlanmalı-
dır. Akademik program o şekilde düzenlenmiştir ki öğrenci
I\tarksist Indoktrinasyon haricijde Rusça'nın temel bilgi
lerinden başka hiç bir şey öğrenmeye vakit bulamaz. Öğret_
menlerin çoğu da, çeşitli milliyet ve kültürel yapıya sahip
olan öğrencilere öğretmek gibi gayet nazik ve zor bir gö-
revi başİracak nitelikte değillerdir. Tam anlamı ile dona-
tılmış labor,atuvarlarr ya hiç yoktu ya ,da olanları yetme-
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mekteydi. Brınurı sonucu olarak Afrikalı öğrenciler seçtik-
leri konulard,a sadece teorik bir öğrenim görmekte, ve tat-
bikat için hiç firsat bulamamaktaydılar. Seçilen derslerde
iiğrenim ikinci yıla bırakıImıştı. İkl yıl Rusça ve siyasi in-
doktrinasyon için ayrılmıştı. Bu branşlarda Sovyet açısrn-
dan yeteri kadar başarı gösteremiyenler öğrenimlerine de-
vam edememcktedirler.

İ0. ÜNİVERSİTENİN GERÇEK AMAÇLARI

KOMÜNİSTLERE GÖRE

"Dostluk Üniversitemiz bu gün 59 ülkenin temsilcile-
rini bağrına basmaktadır. İnşallah, bu Üniversite gelişerek
kendi gelcıreklerini yaratacak ve insan]ararası dostluğu
kuvvetlendirccektir."

( l7 Kasıı-ır 1960 giinü Krrışç«.ıv'un açış konuşmasından)

"Bu Üniversite az gelişmiş ülkelere teknik ve bilimsel
kadrolar )ıetiştirerek, onlarrn istikballerini pekleştirmele-
rine yar,dım ctmek için kurulmuştur."

(Rektör S. Rumyantsev'in 1 Kasım 1960 konuşm,asın-
dan)

GERÇEK BUDUR

Kahire ve Roma'da üniversitelerde sakin sakin öğreni-
mimize devam ederken, bizlerle temasa geçen komünist
ajanları, Moskova'ü gerek şahıslarımızın gerekse vatan-
larrmzın ilerlemesi için çok lüzurnlu olan özel bir öğrenim
görebileceğinıizi söylemişlerdir. Talihsiz tecrübelerimizin
ışığı altında kesinlikle söyleyebiliriz ki bu kimseler bızi
1am mAnasiyle aldatmışlardır. Bilimsel ve mesleki alanlar-
da yararlr hiç bir şey öğrenemediğimiz gibi, gerek vaktimi-
zi gerekse enerjimizi yok yere harcadık. Sadece, genç arka,
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(*) Bk. 1) "Komünizm ve Afrika", lh|amur Sokak Nr. 7 - An.
ka ra.

2) Mehmet Arif Demirer: "Yeni Emperyalizm", 4.
Baskı, Kişisel Kita,p,lar, l966 s. 38.
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daşlarımızın (bizden sonrakilerin) bu propagandaya inan,
ınalarl engellenmezse ülkelerimize ne gibi zararlar gelecc-

ğini öğrenmiş olduk.

Dostluk Üniversitesinin, Moskova Üniversitesindeki
yabancılar için özel kursların ve,diğer çeşitli komünist ül-
kelerindeki Afrika Enstitiilerinin s,adece tek bir amacı var-
clı r:

Her ülkeyi Sovyet Emperyalizminin idaresine sokacak
bir yönetici sınıfı yetiştirmek.

Afrika ülkelerindeki en verimli gençleri kendi okulla-
rına celbetmek suretiyle Sovyet liderleri, Afrikalı öğrenci-
ierle, Afrika'nın - Batr'nrn artık kaybolmakta olan koloni-
yalizminden çok daha etraflı - toplumsal, kültürel ve ma-
nevi bir koloniyalizasyonnunu sağlamayı hedef tutmakta-
dırlar.

Maalesef, bu gerçek amacı ancak Komünist propagan-
cİasınrn vaad ettiği şeylerin tam aksine, acr bir tecrübe so-
nunda öğrenmek miimktiırdür - bizler gibi.

Yabancı ülkelerde öğrenim yapan bütün Somaliyalı
öğrencilerden, sa,dece biz|er, Sovyet Emperyaliznrinin Afri-
ka'daki ajanları olmayı kabul etnıediğimiz için, fena mrıa-
ınele görmüş ve yurdumuzda bu acr tecrübeleri edinerek
dönmüş bulunuyoruz.

Afrikalıların, bağımsızlıklarını isteyen gerçek dostla-
rıır hangi tarafta bulundukları hakkında rahathkla karar
verebilmeleri için bütün Somaliyalı ve Afrikalı gençlerin
bu hakikatleri bilmelerini h,araretle arzuluyoruz,



KoMüNisT üLKELERDE EĞiTinı vr rüırün 1* 1

Komünistleriır eğitim sahasında açtığı imkAnlar, tek
ııisyen ve yetişmiş idareci kadrosu pek mah,dut bulunan,
ve yüksek tahsil vermek için kendi imkAnları kafi gelme-
yen Afrika htikümetlerine son derece cazip gelmektedir.

Batı dünyası Afrikalıların eğitimine yıllardan beri y,ar-
clım etmektedir. Bu gün sadece İngilterede deniz aşrrı
ülkelerden gelmiş 60.000 denfaz|a talebe -bütün komünist
rnemleketlerde ders gören yabancı talebelerin sayrsrnın iki
katıırdan fazla - vardır.

Komünist memleketler bu sahada İkinci Dünya Harbi-
ııiıı sonuna ka,Car önemli bir çaba sarfetmediler. 1965 den
örıcesine kadar da Afrikalılara ancak bir kaç tane komü-
ııist bursu verilmiştir.

Umumiyetle, komünistler bu eğitim imkAnlarını ya
dipl«ımatik misyonları, y,ahut da dünya demokratik Genç-
lik teşkilAtı (WFDY) ve Milletlerar,ası Talebe Birliği
(lUS) gibi teşkilatlar vasıtasıyla doğrudan doğruya fert-
lerc sağlamaktadırlar.

Bir çok hükiimetler burs verilen namzetlerin akade-
mik kabiliyetlerine göre değil de komünizmi benimseme-
ye 1,,atkınlık derecesine göre seçildiğini farkettiği için bu
metod hoşntıtstızluk,uyandırmaktadır. Şimdi bir çok Afri-
ka lrükümetleri, namzetlerin seçiminde kendilerine danr-

şılmasrnr istemektedirler.

Şimdi komünist memleketlerde 23.000 den fazla Af-
rikalı talebe (sadece İngiltere, Fransa, Batı Almanya ve
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Amerika'daki 188.000 Afrikalıya mukabil) bulunuyor. Burı-
jar bilhassa ilmi teknik mevzularda tahsil görmektedirler.
Çekoslovakya'da, Doğu Almanya'da ve Sovyetler Birliğin-
de büytik talebe grupları vardrr, fakat komünist Çin ve Af-
rik,a'dan talebe çekmeyi yahut da onları kayıtlı tutmayr zor
buldu.

Komünist iilkelerdeki Afrikalıların pek çoğu, kendile-
ri için meselA Moskova'daki Patrice Lumumba Üniversite-
si gibi hususi eğitim merkezleri açılmış olmakla beraber,
milli üniversitelerde ve kolejler,;ie okumaktaCırlar. Aldık-
larr derecelerin veya diplomaların akademik kıymeti şüp-
lrelidir, çünkü bunl,ar başka ülkelerde nadiren kabul edil-
mektedir.

Afrikalı talebeler yerli talebelerin karşılaştığı 4ynı kö-
tii muamelelere ve tehditlere maruz kahyorlar ve bir çoğu
huzursuz oluyor. l963 Şubatında Bulgaristandan büyük bir
Afrikalı talebe göçü oldu; Aralık 1963 de yüzlerce Afrikalı
talebe bir Gana'lr talebenin esrarengiz şekilde ölmesi üze-
rine Moskova'daki Kızıl Meydan'da eşi görülmedik bir nü-
mayiş; Nisan 1965 ,de de Baku'da Afrikalı talebelerin'otur-
ına grevi yapmasr tizerine Sovyet resmi makamlarr 29 Ken-
yalı talebeyi memleketlerİne iade etti. Görülüyor ki ekse_
ıiya hAdise çıkaranlar -yani doktrin aşılanmasİnr protesto
edenler- geri gönderilmektedir.

Bulgar resmi makamlarr Afrikalı Talebeler Birliğini
kapattığı zaman Sofya'da bir huzursuzluk çıktr. Dersten
Teknik Kolejindeki Doğu Alman Komünist Partisi organi-
zatörlerinden biri 11 Şubat 1957 dö bu türlü talebe teşek-
külleri hakkındaki komünist görüşü şöyle ifade etmiştir.
"Kendi talebelerimizin menfaati için, bağımsız bir talebe
teşekküliinün içimize karışmasına imkAn vermiyeceğiz."

Bir çok talebeler Sovyet Rusya'daki rrk ayrrrmrnl pro-
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testo ettiler. Moskova Lumumba Üniversitesindeki bir ta-
lebe kendilerinin 591ıyet talebblerinden ve diğer talebeler-
rJen ayırdedildiklerini söyleyerek şikAyette bulundu. Baku
gibi daha tızak bölgelerde bu ayrrıınrn daha şiddetli olma-
sr çrık muhtemeldir. Çin'e giden bir kaç talebe bu ırk ayı-
rımından ve Çinlilerin üstünlük tavrrlarından şikAyetçi ol-
muşlardır.

Yabancı lisan btınlar için büyük bir problem teşkil et-
mektedir. Gayet karışık Rus, Dgğu Avrupa ve hattA Çin dil-
lerini öğrenmek zorunda kalan talebeler, ders kitapl,arının
doktrin aşılama gayesi ile yazıldığından da şikAyet etmiş-
1crdir.

Komünist üniversiteler,de tatmin olmayarak ayrılan
Afrikalı talebelerin söylediklerinden anlaşıldığına göre, ha-
kiki bir eğitim komiinistler için ikinci derecede önemlidir.

Bir çok Afrika Hükümetleri, yabancı memleketlerde
okuyacak talebeleri o memleketin değil, kendilerinin seç-
mesi gerektiğini ısrarla söyledikleri halde, hadiseler göste-
riyor ki komünist ülkeler onlan daima hayal kırıklığına uğ-
ratmakta ve mi.itemadiyen komünist doktrinini en iyi be-
nimseyebilecek talebelere vize ve müsaade vermektedirler.

Bakü'dan yurtlarrna gönderilen Kenya'lr talebelerin
bu,doktrin,aşılama metodu hakkındaki şikAyetleri dehşet
vericidir: "Çalışmalarrmrzın büyük bir kısmı beyin yıka-
ma ile bozuldu. Orasr üniversiteden çok bir doktrin talim-
gAhı idi."

Komünist iiniversitelerinde aşrlanma miktarı talebe-
nin karakterine, aldığı derslere, ve burs temin etme yoluna
bağlıdır. Eğer kendi hükümetinin bilgisi dışında ve pasa-
portsuz olarak -ki bazıları hAlA öyle yapıyor- gitmişse, kesif
bir doktrin aşılama talimine müsaittir; kendi hükümetinin
himayesinde gitmişse daha itinalı bir muamele görür. Ko-
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münizme ilgi gösterenler -veya komünizmi öğrenmesi ge-

rektiği söylenince müsait davrananlar- hususi sınıflarda
ders görmekte, yahgt da normal ders saatleri dışında top-
lanan gruplar içinde yetiştirilmektedirler.

Batr'nın "sömürgeciliğine" hücum etmeye ve komü-
nist kampı Afrikanın hakiki dosttu olarak göstermeye çok
gayret sarfedilmektedir. Komünistler arkadaşlık ve daya-
nışma toplantıları tertib ederek Afrikalı talebelerin bu top-
lantılarda, bir minnettarlık nişanesi olmak üzere, batıya
yapıl,an hücumlarr ve komünizme yapılan övgüleri destek-
lemeleri bekleniyor. Komünizmin "üstünlüğü"nü, göster-
ınek üzere sanavi, ziraat bölgelerine ve sosyal muhitlere ge-
zi]er tertib ediliyor; f,akat bunun dışında komünist siste-
rrıin gerçekleri ile karşılaşmamaları için Afrikalı talebele-
rjn hareketleri şiddetle sınırlandırılıyor.

Komünist cemiyetin kapalı tabiati, çok gelişmiş güven.
Iik ve muhbirlik şebekeleri, bu guruba güvenilir komü-
ıristlerin -yabancı talebe gruplarına da- sokulnıası, bir çok
talebeleri istenen davranışlara zorlamakta ve şüpheler
bastırılarak resmi görüşler kabul edilmektedir. Bu riayet
1avrı başlangıçta iradi bir davranış olmakla beraber zaman-
]a bir alışkanlık ve nihayct bir insiyak haline gelmektedir.
Maamafih yine de yüzlerce Afrikalı talebe komünistlerin bu
bozucu propagandasını farkettikten sonra tahsillerini ter-
ketmişlerdir.

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa memleketlerinin
bö_,-le zahiri bir akademik tahsil üzerinde ehemmiyetle
clurmalarına rağmen Çinliler dikkatleri bilhassa Çin ve Af-
rikadaki askeri kamplarda gerilla harbi talimine teksif et-
nrişlerdir. Çinliler Afrikada bu kadar geniş çapta temsil-
ciliklere sahip olmadan önce, Pierre Mulele gibi asi liderler
Çinde yetiştirilmiş ve başkalarrnı ,da yetiştirerek isyan çı-
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karmalarr için yurtlarına gönderilmişlerdir. Kongo isyanı
devam ettiği müddetçe Çinliler Kongo (Brazzaville) ve
Brundi'deki elçilikleri vasıtasiyle talimgAhlar kuruyorlar-
dr. Bulgar, Küba'lr ve Cezayir'li gerilla mütehassrslan da
Kongolu ve Portekiz tebalr Afrikalılann yetiştirilmesine
yardım etmişlerdir.

Rusların ve Doğu Almanya Komünistlerinin verdiği
"Kosmosol" terbiyeside -gençlik liderlerinin tatbiki eğitimi
maskesi altında- bu kadar tehlikeli, fakat daha az göze

çarpan bir yetiştirme meto,dudur. Bu eğitim hakikatte bir
siyasi doktrin aşrlamasr ve tahrik tekniklerinin, siy,asi teş-
kilAtlara ve kitle hareketlerine nii(uz etme metodlarrnın,
yeraltr faaliyetlerinin öğretilmesi mahiyetini taşır. Acemi-
ler komünizme yatkrnlık derecelerine göre buralarda top-
lanarak yetiştirilir_ve huz,ı:rsuzlukları, mahalli husumetleri
istisgıar etmek üzere memleketlerine göndeİilir.

Komünist ülkeler Afrikada her çeşit bilgiye kar,şı du-
yulan açlığı gittikçe daha çok istisnıar etmektedirler.

Afrika'da muhtemelen en kuwetli propaganda vasrta-
sı radyodur. Afrika dilinde -Swahili_ ilk komünist radyo ya-
yını 1960 Şubatında Moskova tar,afından başlatıldı. 1961

T'emmuzuna kadar Varşova, Prag, Doğu Berlin, Bükreş ve
Sofya radyolarr da yayına başlamışlar ve komünist radyo
yayınlan haftada 205 saatr bulmuştur. 1965 Haziranına ka-
clar bu miktar haftada 384 saata çıktı. Moskova İngilizce,
Fransrzca, Swahili, Amharic, Portekiz, İtalyan, Hausa ve
Somali dillerinde vaptığl yayınlarla bu 384 saatin 126 saa,
tini dolduruyor. Pekin radyosunun bazı yakınl arı Zanzibar,
Madagaskar, Mauritius ve Reunion adasındaki Çinli komü,
nistlere hitap etmektedir.

Komünist radyolar BATI "sömürgeciliği" ne hücum
ediyorlar, komiinistlerin Afrika dAvalarınr desteklediğini
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ve Afrika memleketlerine yaptığı yardımları yayıyorlar,
komünist sistemini ve onun sulh için, silAhsızlanma için
yaptığı "mücadeleler"i övüyorlar. Afrika olaylarr hakkında
lraber ve yorumlar gayet geniş bir şekilde veriliyor. Bu
nıal.zenıenin bi-ivük bir kısmı Afrikanın muhtelif bölgele-
ı,indeki komünist haber ajansr temsilcileri tarafindan tqp-
lannıaktadır. Siyasi yorumlarda Tom Mboya gibi mutedil
liderler tenkid edilmekde, buna mukabil Oginga Odinga
gibi aşıların görüşleri övülmekte ve bunl,ara geniş bir yer
verilmektedir.

1961'de Moskova radyosu "Sovyet - Afrika Asya Daya-
nlşma Komitesinin Sesi" aClı bir neşriy,ata ve bunun ya-
rırnda,dinleyicilerin "Sosyalist Devletler" hakkındaki su-
allerine cevap veren yeni bir progran-ıra başlandı. Prag rad-
yosunun da batı Afrika'da bir çok "dinleyici" klüpleri, ve
bilhassa Afrika için neşredilen "Dayanışma' 'adlr bir dergi-
si bulunmaktadır.

komünistlerinhiikümet kontrolü altındaki haber
ııiansları ikili bir rol oynamakta,dırlar; bunlar haberleri
parti politikasına uyacak şekilde tahrif ve adapte ederek
komünistlerin ihtiyaçlarınr karşıladıkları gibi, siyasi nü-
luz ve fesada hizmet ediyorlar. Yeni Çin Haberler Ajaqsı-
nın (NCNA) DartisselAh'daki sabık muhabiri (Şim,diBraz-
zaville'dedir) Kao Liang Brırundi'deki Çin elçiliğinin ku-
rulmasrna zemin hazrrlamış ve Aralık 1963 de Ruvan'da
baskın yapmak için Watutsi'li sürgün lider Mwami Kigeri
ile devamlr temas halinde bulunmuş,tu. Memleketleri dışın-
cia haber k,aynaklarını kullanmak ve seyahat hürriyetine
sahip olan komünist ajans gazetecileri, gizli istihbarat iş-
leri için diğer komünist memurlarından çok daha müsait-
tirler.

Yeni Çin Haberler Ajansının Kahire'de, Rabat'da, Ak_
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rada, Konakri'de Tunus',da, Adisababa'da, DarusselAm'da
Bamako'cla , Cezayir'de Mogadishu'da, Nairobi'de ve Braza-
ville'de temsilcilikleri vardrr. Bu ajansın muhabirleri he-
nüz bağımsızlığa kavuşmamış bölgelerin sürgün politika-
cılarıyla on],arrn "milli kurtuluş" mücadeleleri hakkında
ınülAkat yapmak için ihtisas kazanıyorlar.

1965 Temmuzunda Nairobi'deki NCNA muhabiri Wang
Tek-Ming hudut dışı edildi. Onun mevcudiyeti "milli gü-

venlik için tehlikeli" görülmüştür. Wang Tek-ming'in ikti-
dardaki Kenya Afrika Milli Birliği Partisinin sol kaırat ele-
manları da dahil olmak izere bazı hiziplerle temasları tes-
pit edilmişti.

Tass resmi Sovyet Haberler ajaı-ısıdır. Bu ajansın mu-
habirleri de hep Sovyet vatandaşları olup ekseriyetle pro-
paganda tahrik veya istihbarat işlerinde ihtisaslarr vardır.
t7 Afrika iilkesinde (bazı hallerde tek bir muhabir bir kaç
devlete birden bakmakla beraber) Tass Temsilcisi bulu-
ı]uyor. 196lde zahiren gayri resmi bir ajans olarak kurı_ı-
lan Novosti Basın Ajaırsı da Sovyet propagandasrı-ıın bir
başka «ırganıdır. Çek ajansı (CTK) r,e Doğu Alman Ajansı
(ADN) da Afrika'da faaliyet göstermektedir.

Büyük komünist devletleri propaganda neşriyatını
takviye etmek üzcre gelişen ülkelcre yayln içiır teknik
yardım yapryorlar ve bu memleketlerin komünist dAvala-
rına böylece sempati göstereceklerini umuyorlar.

Bu yardımın yarıya yakıır miktarı Afrika'y,a -bilhassa
Gana, Gine ve Mali'ye- gitmiştir. Sovyetler Birliği Gine'de
r,e sonrali cumhuriyetinde radyo istasyonları kurmak gibi
iırşa projeleri ile uğraşmaktadır. Bir radyo istasyonu da

Kenya'da kurulmuş brılunuyor. Doğu Almanya Mali ve Tan-
zania'ya matbaalar verdi; Tass, ADN ve CTK d,a bir çok Af-
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rika Başkentlerinde.ajans haberleri almak üzere teçlrizat
kurdular.

200 kadar Afrikalı talebe, büyük kısmr Sovyetler Bir-
liğine ve Çekoslovakya'ya olmak izere, gazetecilik ve rad-
yoculuk tahsili için komünist ülkelere gittiler. İki Rus uz-
manr da Gana radyo kurumunda devamlı olarak çalışmak-
tadırlar. Çin Kenyaya ve Zanzibar'a matbaa makineleri;
Kongo'lu asilere de 75 kilovatlık bir verici cihaz gönderdi.
Tanzaniaida da iki tane kuvvetli radyo vericisi kurulacak-
trr.

Komünistlerin malümat sızdırma kampanyalarınr
plAnlamakta gösterdikleri kabiliyet ve dikkat, onların kit-
leye hitab eden vasıtalara verdikleri ehemmiyeti açıkça be-
lirtiyor. Mali'deki durum, başka yerlerde yapılabilecek te-

şebbi.isler için bir örnek sayılabilir.

Mali'de komünistler yüksek devlet memurlarını kul-
lanarak çalışabilmektedirler. Milletlerarası gazetecilik teş-
kilatı (IoJ) başkan vekili ve bu teşkilAta bağlı Mali l4illi
Gazeteciler Birliği (UNJM) başkanı olan Turizm ve Haber
Alma Bakanr Mamadou Gologo yoluyla bir çok temaslar
kurmuş bulunuyorlar. Pan - Afrikan Gazeteciler Birliği'nin
Sabık Genel Sekreteri ve Mali Cumhurbaşkanı Modibo,Ke-
ita'nın enformasyon müşaviri Doudou Gueye ise IOJ nin
eski başkan vekilidir ve halen bu teşkilAtla münasebetleri
devam etmektedir.

Enformasyon malzemesi N[ali'ye, esas itibariyle, hükü-
met kontrolu altında olan ve hepsinin de Mali'de istasyon-
ları bulunan haber ajanslarr (Tass, CTK, ADN ve Tanyug)
vasıtasile girmektedir. Mali ve Çek Hükümeti arasrnda
1961 de yapılan bir anlaşma üzerine CTK 1963 de Mali ha-
berler ajansınr kurmuş ve Mali gazetecileri yetiştirmek üze-
re Çekoslovakya'va gitmişlerdir.
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Mali Hükümeti Çekoslovakyadan radyo vericisi ve fo-
toğraf rnakineleri gibi cihazlar ve ADN den de komple bir
fotoğraf laboratuvarr almrştrr. Mali gazetecilerine verilen
daktilo makineleri, motosikletler, teypler ve bir ofset b,askı
rnakinesi de komünistlerin Mali enformasyon servislerine
gösterdiği alAkanın bir işaretidir.

Bununla beraber, IOJ'nin Santiago'da yapılan son top-
lantılarından birinde iVlamadou Gologo "sosy,alist" ülkele-
rin Basın ve Haber Ajanslarını çok 'lkatr" bulduğu için
şiddetle tenkid etti. Mali enformasyon servislerine Sovyet-
ler Birliği, Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Doğu Al-
manya ve Küba'nın komünist yardımlardan bahsetti, f,akat
komünist gazetecilerin komiinist olmayan ülkelerin ger-

çeklerine intibak etmediklerini söyledi. Bunlar Afrika ülke-
lerinin kaydettiği ilerlemelerden ziyade onlarrn folkloruy-
la ilgileniyorlardı, Bir Afrika ülkesinin politikası ve iktisa-
di durumu le ilgilendikler zaman da sadece kendi memle-
ketlerinin verdiği yardım üzerin,de duruyorlaı:dı. Gologo,
"Sosyalist" Basınrn gerek Mali hakkındaki gerekse Mali'yi
ilgilendiren haberler bakımından Batr basrnrndan açrkça
aşağı olduğunu da ilAve etti, yalnız,NCNA'yı bir tenkitten
istisna etti. Çinliler uzun bir zaman Afrikalı gazeteciler.için
en tesirli haberleşme vasrtasr olacak görme - işitme teknik-
Ierini geliştirmenin zaruretine inanmrşlardı.

Büyük çapta basılr propaganda m,alzemesi -birçok Af-
rika devletlerinin komünist neşriyata koyduğu y,asaktan

kurtulmak için bilhassa Batı Avrupa ve Hong-Kong yoluy-
la- Afrikaya gönderilmektedir. Mis,afir heyetler, diploma-
tik ve ticari misyonlar, ve mahalli kitap mağazaları vasıta.
sıyla da propaganda neşriyatı d,ağılıyor. Bunlarrn çoğu ga
yet pahalıya mal olan süslü magazinler:dir: Moskova'dan
Sovyetler Birliği, Sovyet filmi, Sovyet Kadrnr, Yeni Zaman-
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lar, Kültür ve Hayat Dergileri; komünist Çinden de Peking
Review, Chinese Prctorial, ve China Reconstructs dergileri.

Cezayir'deki "Afrika InkılAbr" Gazetesinin çıkardığı
Çin taraftari aylık "Revolution" dergisi şimdi Afrikada ol-
duğu kadar, Asya ve LAtin Amerikada'd,a dağıtılmaktadır.
Çok geniş sahaya yayılan bir b,aşka Çin gazetesi Eveggreen
ise 1964 Şubatında Nijerya Hükümeti tarafrnd,an yasak e-

dilmiştir. Bu dergiler maliyet ve ,dağıtım fiatlarının çok
altrnda bir para ile satılıyor. Çinliler kitaplann cazibesini
arttrrmak için onlarla birlikte resim ve takvimler de ver-
m ektedirler. Çin p ropagand a taar\zlt Af rika gazetelerinde
paralr ilAn ve reklAmlarla desteklenmektedir.

Ayrrca, komünist teşkilAtları Dünya Gençlik (Diinya
Demokratik Gençlik Federasyonu Organr), Dünya Talebe
Haberleri (Milletler Arası Talebe Birliği Organı), ve Bü-
tün Dünya Kadınları da kendi neşriyatlarını göndermekte-
dirler.

1964 Eylülünde ölene kadar Profesör Potekhin tarafin-
dan yönetilmiş olan Soıyet Afrika Enstitü.sü, Afrika hak-
kında Marksist - Leninist görüş açrsrndan yazılmış pek çok
tarihi ve kültürel kitaplar neşrediyor. Potekhin, 1959'da
Moskova'da verdiği bir konferansta, Rus Afrika uzmanla-
ı:rnrn en önemli vazifesinin "Afrika }tralklarma Ait Tari-
hi Hakikatleri ortaya çrkarmak" olduğunu söylemiştir.
(Yani Afrika tarihini Marxist - Leninist açidan yazmak.)

Bu neşriyatın kasden tek taraflr olması, ayni Enstitü-
nün Müdür Yardrmcrsr, İrina Yastreboq/a'nın 1963 de yaz-
dığ şu satrrlardan anlaşılıyor. "Biz işçi srnıfı ve köylü ha-
reketlerinin hususi veçhelerini tetkik etmeye çalışıyoruz.
Gelişme mücadelesinde işçi srnrfrnrn rolü ile ve milli de-
mokrasinin bir temeli olmak izere işçi sınıfi ve köylü sı-
nrfı. arasrndaki ittifakrn kuruluşu ile ilgileniyorlJz."
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Sovyet Afrika Enstitüsii, yeni müdürü iktisatçı V. G.
Solodovnikov'un idaresi altrnda, Afrika meselelerine karşı
daha pratik bir tavır takınabilir. 1965 Şubatıırda Sovyet
İIim ekademisi Presidyum'u Afrika Enstitüsünün araş.
tırm,a hedeflerini ve bu çalışmanın nasıl daha tesirli kılı-
nabileceği meselesini ele aldı. Belli ki bu mevzuda görüş
ayrılıkları belirmişti. Presidyum, Enstitünün Afrikadaki
iktisadi ve sosyal - politik gelişmelerle kAfi derecede ilgi-
lenmediğine, bünyesinin sakat olduğuna, Sovyet Afrika
uzmanlarr arasında yeterli bir koordinasyon bulunmadığı-
n,a kanaat getir,di. Fakat Enstitü yine de sırf bir akademik
müessese olmaktan ziyade Sovyet Po,litikasının bir organl
olarak çalışmaktadrr.

Enstitünün plAnları Afrikada işçi sınıfr hareketi hak-
kında monografileri, "Çağdaş Afrika Tarihi"ülerine yapll-
mrş denemeleri, "Sömürgeciliğin Yeni Şekilleri", "Afrika
ve Asya'nın Milli Problemleri"ne dair çalışmalarr, ve bir
"Afrika" ansiklopedisini ihtiva ediyor.

|962 Aralık ayında Akra'da toplanan ilk Afrikanistler
Kongresine Sovyetler Birliği, Polonya, Çekoslovakya, Ma-
caristan ve Çinlden "Delegeler ve misafirler" gelmişti. Bu
kongrede Afrika tetkiklerini geliştirecek devamlr bir teşki-
lAt kurulması istendi. TeşkilAtın tüzüğü krsmen Potekhin
tarafindan hazırlanan taslaklara dayanacaktı.

Komiinist propagandasrru yaymak üzere filmler, ser-
giler ve kültürel mübadeleler:den de istifade edilmektedir.
Sovyet Dökümanter Filmleri Merkez Bürosu Afrika ülkele-
ri hakkında pek çok propaganda filimleri yapmıştrr. Bun-
lar arasında "Mücadele İçinde Kongo" ve "Afrika Zincir-
lerden Kurtuluyor" gibi başlıklar taşıyan filmler bulunu-
yor.

Somali'de, Gine'de ve Mali'de sık sık gösterilen Çin
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filmlerinin ekseriye Afrika,dillerinde dublajları vardrr.
Ekim 1963 de Çinliler Somali'ye filmler ve sinema cihaz-
ları hediye ettiler. (1962 Aralığında da Ruslar böyle hedi-
yeler vermişlerdi.) Çinliler ayni zamanda Kongo hadisele-
ri üzerine iki tiyatro ve bir bale eseri yazdılar.

Afrika Devletleri ile Komünist Devletleri arasında yüz-
den fazla kültürel yardım ve işbirliği anlaşması imzalan-
mış bulunuyor. Bunlar arasrnd,a edebi eserler, radyo ve ba
sın malzemesi, filim, sanatkAr ve atlet ekipleri mübadelesi
de vardır.

Afrika ve komünist memleketleri biribirine bağlayan
dostluk,dernekleri de bu faaliyete yar,dım etmektedirler.
Sovyet - Afrika dostluk derneğinin Uganda'da, Mali'de, Gi-
ne'de, Togo'da, Madagaskar'da, Yukarr Volta'da, Nijerya'-
da, Sierra Leone'de, Gana'da, Somali'de, Sudan'da ve Tu-
nusHa şubeleri vardır. Derneğin ilk alt - komitesi kadın-
lara ait işlerler, Afrika edebiyat ve sanatçılarıyla uğraşır.
Dernek Moskova'dan SwÜili dilinde neşriyat yapar, rad-
yoda toplantılar,tertip eder, edebiyat ve müzik konserleri
verir. Afrika milli günlerini tesid eder. Sovyet turistleri bu
deıneğin himayesi altında Afrikayı ziyaret ederler. Bir çok
doğu Avrupa ülkelerinin ve Çinin de Afrikada dostluk ce-
miyetleri var,dır.

(*) Bk. "Komünizm ve Afrika" S.44 - 5İ
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cüııünaüznE oiĞEn «oı,ıüııisT oKULLARI (*)

Somaliyalı gençlerin tercümesini su,n,<luğumuz gö-
rüşleri bir iki yıl önce yayrnlanmrş ve Afrika genç-
liğine dağıtılmıştı. Bu süre içinde Afrikada siyasi
gelişmeler daha da süratli gelişerek bu 'kıt,a 1966
yılında dünyanın en çok ilgi çeken bir bölgesi haline
geldi. Bugün Afrikada askeri darbeler birbirini kovalamak-
ta, kAh sağa, kAh sola eğilmeler sonucu hem Afrika Birliği
engellenmekte hem de teker teker Afrika ülkelerinin eko-
ııomik durumlannda belirli bir şekilde gerileme göze çarp_
maktadrr. (Bu durumdan gerek Afrika ülkeleri, halkı; ge-

rekse Afrikada yatırım y,apmış bulunan kapitalist ülkeler
zarar görmektedirler.) flerşeyden önce, Afrika'da bir hu-
zursuzluk, Afrikalılar arasrnda bir anlaşmazlık gittikçe art-
maktadır.

Bu durumda, genç Afrikalrların Sovyet Blok'undaki
öğrenimleri ve bu alanda kaydedilen son gelişmeler üze-
rinde çok dikkatle durmamrz gerekmektedir.

Do,ğu Avrup,alı (Sovyet Peyki) ülkeler de, Sovyetler
Birliğinin izinde yürüyerek, Afrika devletleri ile kültürel
mübadele maskesi altrnda, geniş ve art düşi.incelere daya-
nan anlaşmalar imzalamışlar; adeta, ideolojik harb ve özel-
likle genç nesillerin etkilenmesi konularınd,a Sovyetler Bir_
liği ile yartşa kalkmışlardır. Şöyle ki, bir yandan Moskova-
daki Lumumba Üniversitesi gelişirken öte yandan Doğu
Avrupa'da da bugün 3.000 kadar Afrikalı yüksek öğrenci
bulunmak'tadır. (Bir o kadar Afrikalı genç de Sovyetler
Birliğinde öğrenim yapmaktadır.)
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Doğu Avrupadaki 3.000 öğrenciden 1.00 ü Doğu Almaıı-
ya',da 800 ü Çekoslovakyada, 300 ü Polonya'da, 300-350 si
Bulgaristanlda, 350 si Macaristarı',da ve 100 kadarı da Ro-
ınanyaiCadır. Afrikah öğrenciler öncelikli Doğu Almanya-
yı seçmektedirler. Buna sebep, şüphesiz ki, ileride Batı
Dünyasında da kullanabilecekleri bir dile sahip olmak ar-
zularıdır.

Çekoslovakyada da Lumumba Üniversitesine benzer,
Afrika ve Asyalı öğrenciler için bir "17 Kasrm Üniversitesi"
kurulmuştur. Bu ülkenin "kültürel, siyasi ve ekonomik ba-

ğımsrzlıklan için mücadelelerinde yardrmcr olmak ama-
cryla" kurul,an bu Üniversitede Marxist ekonomik ve Mar-
xist pedagoji üzerinde durulmakta, ilim adamı ve teknisyen
yerine ileninin Komünist liderlerinin yetiştirilmelerine
önem verilmektedir.

1966 yılı Ocak ayında Havana'da (Küba) y,apılan As-
ya - Afrika - LAtin Amerika Birliği Konferansında açıklan-
dığı üzere, Komünist Çinde, Afrikalı "Hürriyet Mücadeleci-
lerinin yetişmesi için" komando eğitimi göstermek ama-
cıyla özeİ merkezler kurulmaktadır. (Hatırlanacak olursa
1964 yılı başında Zanzibar'da patlak veren kanlı ihtilölin
Iiderleri Çin'de yetişmiş kimselerdi).

Çin delegesinin bu açıklamasrna karşr Doğu Avrupalı-
lar, Doğu Avrupa,da aynı tip eğitimin aşağıd,a gösterilen
yerlerde yürütülmekte olduğunu beyan etmişlerdir :

Soıryetler Birliği
Çekoslovakya

Doğu Almanya

Merkezi Komsomol Okulu - Moskova
Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü-Prag
Atrika Eğitim Merkezi-Houtka, Prag
yakını
Atrikalılar için Yüksek Okul-Bernau
Leipzig Karl Marx Ol<ultı - Doğu Ber-
lin
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Beynelmilel Birlik Okulu - Bautzerr
Macaristan : Afrika İşçi Sendikası Okulu-Budapeş-

te
Polonya : Afrikalı Öğrencilerin Eğitim Merkezi-

Varşova
Bu merkezlerde gösterilen sözüm ona öğrenimleri ve

gelişmeleri, gerek Sovyetler Birliği'nden gerekse Doğu Al-
manya ülkelerinden, öğrenimlerini yarıda bırakrp kaçan
Afrikalı öğrencilerin yaptıklarr açıklamalar gölgelemek-
tedir.6 Aralık l965 tarihinde Bulgaristand,an 12 Kenyalı öğ-
renci ile bir Ugandalı öğrenci iki yıl önce kaçmış-
lardır. Bunların içlerinden dördü (Ugandalı Abon-
go MUGALA dahil) daha önce Doğu Almanyadan ko-
vulmuşlardı. Abango Mugala başlarından geçenleri şöyle
özetlemiştir: "Bir işçi sendikası toplantısrnı protesto ma-
hiyetinde terk ettiğimiz için Doğu Alrnanya'dan çıkanldılc
Bu hareketimizle o ülkedeki gayri ins,ani ve vahşı muame-
leleri protesto etmek istemiştik."

Mugala, Enstitünün komünist kuralhrına karşı göste-
ride bulunmalarr iizerine ; dövüldüklerini, aç bırakıldıkla
nnı, hapse atıldıklarını ve soğukta kerCilerine eziyet edil-
Ciğini sözlerine eklemiştir. İki şık,arasrn,da tercih yapma-
larr söylenilmişti: Ya bir ay hücre hapsine razr olacaklar
ya da yaptıkları hareketin büyük bir hata olduğuna dair
açıkça beyand,a bulunacaklardı. Bunun üzerine dört öğren-
ci Doğu Alman m,akamlarına meydan okumuş: "Ya buyrun
bizi kurşuna dizin, ya da bırakın vatanrmrza dönelim" diye
cevap vermişler ve beynelmilel bir skandald,an çekinen Do
ğu Almanlar ise kendilerinin (Almanya'dan) ihraç edilme-
lerinde karar kılmıştı. Mugala, gayet açık bir dille, Komü-
nist ülkelere gidecek Afrikalı öğrencilere ÇOK dikkatli ol-
malannr ve ,acele bir karar vermemelerini tavsiye etmiş,
ayrıca Doğrı Afrika hükümetlerini de bu konuyla ilgili ola-
rak ikaz etmiştir.
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Abongo Mugala'nın kimliği bir gerçeğin ,açrklanmasr-
na yardrm etmekte ve ilerisi için ne derecede uy,anık bulun-
mamız gerektiğini ispat etmektedir: Mugala, Uganda'nrn
İşçi Federasyonu'nun Genel Sekreteri idi. Kendisine Do-

ğu Almanya'ya yüksek öğrenim için teklif 
' edileıİ burs

herhangi bir Uganda resmi makanır aracılığıyla değil, doğ-
ı-udan doğruya yapılmıştı. Aslın,da, Sovyetler Birliği ve Do_

ğu Avrupa'da okumakta o,lan binlerce öğrenciye verilen
burslar hep el altrndan dağıtılmakta ve bu iş için Afrika-
da işçi sendikaları kullanılmaktadır.

Son olarak Sudan Hükümeti (ki bazı gelişmelerin so,
nucu bu devlet yakın geçmişte ort,anrn çok soluna kaymış-
tır.) Bulgaristan Büyükelçisine bir ikazda bulunarak, Bul_
garların Sudanlı öğrencilere vermiş oldukları 31 kişilik
bursdan Sudan Hükümetinin haberdar edilmemiş bulun-
masınl kesin bir dille protesto etmiş ve bu davranış,rn Su-
dan'rn iç olaylarına müdahale olarak karşılanacağını belirt-
miştir. Protestoya, burslarrn doğrudan doğruya öğrencile-
re değil, Eğitim Bakanlığı kanalr ile sunulmasr gerektiği ve
böylece Bakanlığın, en uygun öğrenci adaylannı seçebilece-
ği eklenmiştir.

Oysa, uygulanmakta olan usul, öğrencilere (Mugala ve
diğerlerine olduğu gibi) burs tekliflerinin yağlandırılıp
ballandırılarak anlatılm,ası ve akıllarrnnı çelinmesi şekli-
rlir. Tabii ki seçim de ehliyete veya hiç değilse tesadüfe bı-
rakılmarnakta, gizli araştrrmalara göre Sovyet propagan-
dasrna en yatkın olanlarrn bulunmasrna özellikle önem ve-
rilmektedir.

(*) Bk. "Yeni Em,peryalizm", Mehmet A. Demirer. s. 39 - 42,
4. baskı, I966.
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BULGARİSTANDA "SİYAH IRK"IN BAŞINA
GELENLER: (")

"Hepsi Bulgaristan'da tahsilde buluııan ve nAmüsait
şartlar yüzünden çalışmalarına ara vererek, tahsillerine de-
vam etmek için yeni memleketler aramak zorunda kalan
yirmi Ganalı öğrenciden müteşekkil bir grubun gayriresmi
başkanlığı vazifesi maalesef bana kaldı.

Gerek bizim ve gerekse diğer bütün Afrikalı öğrenciler
için bu acı bir karardı, fakat daimi bir ırk ayrımıı-ı,a tAbi
tutulmamız ve hayatımızın tehdit altında'bulunması k.ar-

şısında çalışmalarımrza devam etmemizin mümkün olamı-
yacağı belli olmuştu.

Hepimiz bağlangıçta açık bir zihinle ve ümit dolu ola-
rak gelmiştik, ancak çok geçmeden güçlüklerle karşılaşma-
ya başladık.

Burslarımız ayda sadece 24 İngi|iz Lirasıy,dı ve btıırlın
18 İngiliz Lirasr yiyeceğe sarf olunuyordu. Elbise,almamız
için para veriln-ıediğinden ve hepimiz sıcak iklim elbisele-
rivle geldiğimizden, Bulgaristan kışında kendimizi soğuk-
tan mtıhafaza edebilmek baslı basrna bir meselevdi.

KARANLIK BULGARİSTAN :

Daha başlangıçta Bulgarların modern Afrika hakkın-
daki umumi cehaleti üzerimizde büyük bir tesir yapmıştı.
Talebelenden profesörlere kadar herkes krtıamıza ait me-
selelerde tam bir karanlık içerisindeydi; bütün bildikleri
ülkenin çok sıcak olduğu, sokaklarda hAlA yılanların bu-

89



lunduğu ve halkın çıplak gezdiği idi. Onlara dbiselerimizin
Gana'da imAl edilmiş olduğunu söylediğimiz vakit şaşır-
mışlardı.

Afrikalı öğrenciler gittikçe artan bir şekilde Bulgar
halkının ve bazr talebelerin hücumlarrna hedef olmaya baş
lamrşlardı. Sokaklarda dolaştığımız vakit her türlü küfür
rre harekete muhatap oluyor ve "siyah maymunlat", "or-
man halkr" gibi adlarla çağrılıyor,duk. Otobüs ve trenler-
den erkek öğrencilerin yüzlerine tükürüldüğü ve pencere-
lerin altında geçerken üzerlerine su döküldüğü,oluyord,u.
Bundan b,aşka, hepimizin zührevi hastalıklara yakalanmış
ol.duğumuza dair de korkunç bir dedikodu ortalığa yayıl-
nrıya başlamrştı. Nihayet böyle bir iddianın yalan <ilduğu-
nu ispat etmek.için srhhi muayeneden geçirilmemizi talep
etmek mecburiyetinde dahi kaldık.

Irk ayrımı Bulgaristan',da sık sık şiddetli şekillerde
tezahür ediyordu. Afrikalı öğrenciler Bulgarlar tarafindan
dövülürken polis ya başka bir yerde görevli olduğundan
bahisle hiç bir şey yapamıyacağını izah ediyor veya dayak
devam ederken sadece kalabalığı dağıtmakla yetiniyordu.

1962 Ağustos ayın,da bilhassa çirkin bir olay vuku bul-
du. Ganalı bir öğrenci gazinoda bir Bulgar kızından kendi-
siyle dans etmesini istemişti.

Dans e,derlerken bir asker krza, "Siyah bir maymunla
dans etmem ayıp değil mi?" diye sordu. Mesele çıkartmak
istemiyen Ganalr masasrna döndü. Tam oturacaktı ki di-

ğer bir Bulgar altından iskemlesini çekti. Ganalr yere dü-
şünce bir üçüncü Bulgar kafasına iskemleyle vurarak deli-
kanlıyı bayıttı. Burıdan sonra gazinoda bulunan,diizi.ineler-
]e insan ve sokaklardan gelen bir sürü Bulgarla bir avuç
Ganalı arasrrı,da bir meydan kavgası başladı. Bu sırada ga-
zinodaki polisler derhal orayr terketmişlerdi. Ancak Ga-
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nalılarrn ayak diredikleri,anlaşı]ınca polisler geri dönerek
kavgayr ayırdılar. Kavgaya sebep olan Bulgarları bulmak
için bir gayret göstermedikten başka, dördü kavga esna-
sında yaralanmış olan Ganalı öğrenciyi ,de tevkif ettiler.

Ertesi gtin, yaralanan dört kişi serbest bırakılmrş ve
Gana Hükümetirl'in talebi üzerine uçakla Accra'ya yollan-
mrşlardı. Ancak, yaralı olmayan diğer iki öğrenci, dAviları
mahkeme huzun:na çıkıncaya kadar bir ay hapiste kaldılar
ve mahkeme sonunda öğrencilerden bir tanesi bir sene, di-
ğeride üç sene hapse mahküm edildiler. Gana Hükümeti'-
nin tazyiki neticesinde bunlar da serbest bırakrlarak mem-
leketlerine yollandılar

1962 Arahk ayında Bütün Afrika Öğrencileri Birliğini
kurmak için ilk adımları attrğımrzda,bir takım gayelerimiz
vardı. Polis himayesinin yokluğunda biz Afrikalı talebele-
rin haklarınr korumaları için imkAnlar ve yeterli olmayan
hayat şartlarında değişiklikler istiyorduk.

Bir tüzük hazırladık ve felsefe talebesi olan Ganalı Tet-
teh Tarviah başkanlığında yedi üyeden.müteşekkil bir ko-
mite seçtik. Çok geçmeCen Eğitim Bakanı Tawiah'r çağırta-
rak ona, Bulgaristan'rn "prensiplerine" aykırı olduğu için
Birliği dağıtmak mecburiyetinde olduğunu bildirdi.

TARD EMRİ :

6 Şubat'ta Tawiah'a, Üniversite'den tard olduğu tebliğ
edildi. Bir imtihana girnrediği ve derslere olan devamsrzlı-
ğı da buna sebep olarak gösterilmişti.

9 Şubat'ta Tarviah'a Bulgaristanı 12 saat içersinde
terk etnıesi emredildi. Bu emir haberi yayılınca 150 kadar
Afrikalı öğrenci, yurdun önün,Ce toplanarak Lenin Sokağı
boyunca Başbakanlığa doğru yürümeğe başladık. Tawiah
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hakkınCaki kararın geri alınmasını ve Bütün Afrika Öğren-
cileri Birliği'nin (A.A.S.U.) Afrikalı talebeleri temsil eden
bir organ olarak tanlnmasrnı talep etmek niyetindeydik.

Mamafi, Başbakanlığa vardığımızda Başbakanı görme-
nin imkAnsız olduğunu fakat ertesi hafta bizim temsilcile-
rimizi kabul edeceğini öğrendik. Hafta sonunda dAvAmızı
Başbakana suııacak yedi talebe seçtik.

Pazartesi günü Başbakanhk dairesinde tanr beş saet
beklediğimiz halde hiç bir cevap alamadık.

O gun öğleden sonra Sofya Polis Komseri yurda gelc,
rek bizim yaptığımız şekilde göstcrilerin Bulgaristanda ka-
ntın,dışı olduğunu bildirdi, (halbuki biz gayriresmi bir tarz-
da, hiç bir yazı taşımadan ve her hairgi bir şarkı söyleme-
den birarada birkaç kilometre yürüyüş yapmıştık). Biz de
Komsere, bunu sadece Başbak,anla bir mülAkat elde etmek
için yaptığımızr söyledik. Bunun üzerine Polis Komseri
bize böyle bir mülAkat hazırlayacağını vaadetti.

Aynı gece saat 3'de yatmakta olduğumuz yurt 100 ka-

dar polis t,arafından abluka altına alındı. Bir talih eseri
olarak Bulgar talebelerinden o1an dostlarımız polisin licler-
lerimizi tevkif etmesi ihtimalinden bahsetmişlerdi. Bu
yüzden icra komitesi üyelerin,den beşi değişik odalarda
yatıyorlardı ve Tarviah da emniyet saikiyle benim odamda
saklanmaktaydı.

Ancak, Birliğin icra Komitesi üyelerinden olan Togo'-
lu Mr. Matthews benimkine bitişik olan odasrnı değiştirme-
mişti. Gece yarısı polis, odasının kilitli olan kapısınr krrma-
ya başlayınca, duvarrn yumruklanrnasr ve Matthervs'uır
yardım isteyen çığlıklariyle uyandım.
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sİLAHLAR çEKiLDi
Kapıyı açtığımda, ,dışardaki polis tabancasıyla berıi

tekrar odama girmem için zorladı. Derhal dönüp pencere-
ye koşttımsa da, polisin bahçeye yayıLdığını gördüm. Matt-
hervs'a yardım için her hangi bir teşebbüste bulunursam
vey,a diğerlerine haber verirsem Tawiah'ın emniyetini ve
IıattA hayatıırı tehlikeye atacağımı fark ettim.

Polis Mattheıvs'a hiç kimseyle konuşmamasını ve eş-
yalarınr toplamasını söyledi, fakat onu zorla götürürlerken
"Tevkif edildim ve gidiyorum, ama siz Afrika Birliği için
dayanınız" diye haykırdı. Bu onu son defa dinleyişimiz ol-
du.

Onun fer_vadı ,diğer Afrikalıları da uyandırmıştı. O ka-
dar çok kimse odasrndan dışarı fırlamıştı ki polis Matt-
he\ts'u ve kendi odasrnda y,atmak talihsizliğinde bulunan
diğer icra komitesi üyesi Nijeryalı Daniel Orfah'ı tevkif
etmiş olmayı kAfi gördü.

Ertesi sabah saat 8'de, Bulgaristan'ı terk etme kararı-
mlztn bir sembolü olarak her birimiz birer tcırbaya eşyala-
r]mızı dcıldurup yanımıza alar,ak Eğitim Bakanlığına yürii-
yiiş yapma hususunda aıılaştık.

Oracla, eğer iki kardeşimiz derhal ve kayıtsız şartsız
olarak serbest bırakılmazsa bize çıkış vizesiyle Bulgaris-
ıanldan tamamiyle avrrlmamrz için uçak biletlerinin veril-
mesini talep edecektir. Saat 7.45 de ikiyüz kadarrmız Lenin
Sokağı boyunca yüriiyüşe başla,Jık. Üçbuçuk kilometrelik
yolu hemen hemen tamamen katetmiştik ki 60 cip dolusu
si]Ahlı polis arkamızdan yetişti.

Sivillerin Ce iştirakiyle polisler rastgele üzerimize sal-
dırmaya başladılar. Erkekler arasrnda kız öğrencilerde dö
vülüyorlardr. Peace adındaki Togolu bir kızın ağzından ve
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burnundaır kan geliyordu; diğer birçok talebeler de ağır
şekilde yaralanmışlardı. Polis bizi tevkif etmeğe başladı;
bu sırada sivil casusların icra komitesinin diğer üyelerini
bulup işaret etmeleri iizerine onlarıda beklemekte olan po-
lis arabalarına doldtırdular.

Bir sivil Bulgar'rn Tawiah'ı işaret etmesine rağmen
birçok Afrikalı öğrenciler onu korumak için etrafınr çe-
virdiler. Polis, ancak bu insan duvarını zorla yardıktan son-
ra onu alıp götürebildi.

Tevkif edillen talebelerden kırk - elli tanesi hücrelere
konulmuştu, fakat sonradan bir evvelki gece yur,ıla yapı-
Ian baskında tevkiften ke,ndilerini kurtarmış olan beş icra
komitesi iivesinden gayri diğerleri serbest bırakılmıştı.

çIKIş vİzrrr,nİ :

Bundan sonr,a öğrenciler mevkuf bulunanların ser-
best bırakılmalarrnr sağlamak ve Bulgaristandaki bütün
Afrikalı talebelerin çıkış vizeleriyle biletlerini temin etmek
için geçici bir icra organl teşkil ettiler. (Bu Afrikalı öğren-
ciler içersinde memleketlerinden siyasi mülteci olar,ak bu-
rada bulunan Strdanlılar dahil değildi).

Hükümet bütün Afrikalı öğrencilere üç günlük çıkış
vizesi vermeyi kabul etmiş; ancak, öğrencilerin burs şart-
Ianndan olan ve oradan ayrılmak istedikleri takdirde ve-
rilmesi icap eden biletleri temin etmeyi reddetmişti.

Ertesi gün, 14 Şubatta, bir grup Afrikalı öğrenci, bilet
istemek için tekrar Eğitim Baka4lığına gitti. Hükümet bu-
na cevaben, Bulgar profesör ve öğrencilerden müteşekkil
bir hey'eti bize göndererek memleketlerinde kalmamızl ta-
lep etmiş ve şartlann değişeceği vaadinde bulunmuştu.

Ama artık biz böyle vaadlere alışmıştık. Biletler elimi.
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ze verilinceye kadar yurtta kalıp derslere girmemeye karar
verdik. Resmi makamlar nihayet bu talebimize, eğer git-
mek istiyorsak kendi hesabımıza geri dönebileceğimizi
söylemekle cevap vermişlerdi.

BİLET MESELESİ
Hiçbirimizin ferden satın almasına imkAn olmadığı

için bu iş bir elle çalıp öbür elle ödeme meselesi oldu. İlk
önce Habeşler ayrıldılar. Onlarr, Bulgaristan Sefirimiz Mr.
Sarppong'un refakatinde biz Ganalılar takip ettik. Bizim
arkamızdan da Nijerya, Mali ve Gine öğrencileri memleke-
ti terk etti. Sudanlılar hariç, eğer Bulgaristan'.da kalan Af-
rikalı öğrenciler varsa, bunun yegAne sebebi onlarrn mem-
leketi terketmek için bilet ücretini ödeyecek panalarınrn
olrnayışıdır.

Şimdi yüksek tahlisilimizi tamamlamak için yeni yer-
ler ve yeni imkAnlar aramak problemiyle karşı karşıya kal-
mış bulunuyofl7z.

Bulgaristan'dan ayrıldığımızdan beri ken,dilerine dair
hiç bir sarih haber alamadığımız yedi liderimizin mukad-
,deratr da bizi endişelendiren başlıca meselelerden biridir.
Bütün öğrenci teşekkülleri ve öğrerıci haklarını s.avunma
birlikleri, yegAne "suçlan" Afrika birliğne çalışmak olan
bu talebelerin derhal ve cezaya çarptırilrnadan memleket-
ten çrkmalarrna müsaadet etmelerini Bulgar resmi ma-
kamlanndan talep etme hususunda birleşmelidirler.
( * ) Robert Kotey "Biz Af rikalılar Neden Vazgeçtik", 1963 An-

kara,s.1-8.
Robert Kotey: Bulgaristan'daki GANA'Iı Öğrenciter Ceıııi-
yetinin baskanı idi.
Bulgaristan'da kendilerine ve,Ciğer Afrikalılara yapılan
Haysiyet kırıcı muameleleri protesto etmek maksadile
Bulgaristan'dan ayrıla,n GANA'lı Öğrenciler Cemiyeti Bas-
kanı, zenci bir öğrenci için Denıir Perde gerisindeki hayatın
içyüzünü açıklamaktadır.
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(,:ENEL DÜşÜNCELER :

AFRİKA ürııİvg,nsİTELERİ

Sovyetler Birliğinin ve Demirperde ülkelerinin Afri
kalı öğrencileri Komünist Blok ve Sovyet Üni
versitelerin,de eğitime getirtmeleri Sovyetlerin noktai na-
zanndan tam manasiyle tatminkAr olmamıştır. Bu öğren-
cilerin çoğu diğer öğrencilerle aralarrnda fark gözetilmesin-
den, ayrr muamele görmekten (renklerinden dolayı) yeter-
siz besin ve giyim yeteneklerinden şikAyetçidirler. Buna
karşılık Sovyetler Birliğinde gördükleri eğitimden şikAyet
edene hemen hemen hiç rastlanmamaktadrr. Bu sebepten
Sovyet Üniversitelerinde eğitime talip olan öğrenci sayrsr
azalmamakta, tersine, gün geçtikçe artmaktadır.

Burada şu hususa bilhassa işaret edelim: Yabancı öğ-
rencilerin bulundukları memlekette hayatlarından genel
olarak memnun oldukları nadiren görülür. ABD de oku-
yan pek çok öğrenci gayrı memnun ve hayal kırıklığına uğ-
ramış olar,ak memleketlerine dönerler. İklim, töre ,yiyecek
ve ırk ayrrmı problemleri- ister gerçek, ister öğrencinin ta-
savvurun,da olsun - yalnızlık duygusu ve kendi memleket-
lerinde değişik ve çok kere yetersiz bir eğitim görmüş ol-
malarr bu öğrencilerin kendilerini bulundukları toplumun
dışında hissetmelerine sebep olmaktadır. .

An,Crew Richard Amar gibi Sovyetler Birliğine gitme-
den yüksek öğrenim görmüş Afrikah öğrenciler vardrr. Fa-
kat SSCBideki Afrikalı öğrencilerin çoğu ewelce yüksek
iiğrenim yapmamışlardrr. Genellikle bu öğrenciler çok şey
beklemekte, bu sebepten SSCB de gördtlkleri muameleden
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o nisbette hayal kırıklığııra uğramaktadırlar. Sabırları tü-
keııerek, kendi saha].annda derslere başlatılmadan ewel,
ilerde kendi memleketlerinde hiç bir işe Jıaramlyacak bir
dili öğrenmeğe mecbur tutulmaktan şikAyetçi olan öğren-
ciler işte bunlandır. Ayrıca Doğu ile Batrnrn Afrikalı öğren-
cileri Üniversitelerine almak için yarışmalan da bir prob-
lem teşkil etmektedir. Bu şekilde kapışıLan bazı öğrenciler
bekledikleri şartları bulamadıklan zaman diğer tarafa geç_
me tehdidini silAh olarak kullanabilirler.

Afııikalılar ister sovyet, ister İngiliz, ister Afrika Üni-
versitelerinde okusunlar, Afrika töre ve görüşlerini ele alan
dersler bulmakta çok kere güçlük çekiyorlar. Kendilerini
memleketlerinde hocalık etmeğe yahut çalışmağa hazrrla-
yarak mükemmel fen dersleri bulabiliyorlar fdkat bu ülke-
lerin fen adamlarrna olduğu kadar, tahsilli diplomatlara,
siyasi liderlere ve memurlara da şi,ddetle ihtiyaçlan var-
dır.

Afrikalının, kendi ırkınrn karışık siyasi ve sosyal bün-
yesi hakkında hiç birşey öğrenmeden bakalorya almasr ola-
ğandır. Nijerya kryısındaki Kede kabilesinin ilg,r,ç ve
kompleks teşkilAt şebekesi bir adamrn sahip blduğu kayık
sayrsrna göre gelir vergisi hesaplar; Tallensi kabilesindeki
toprağa saygr, kendilerini otokrasiye karşı koruyan kont-
rol ve,denge unsurlan, iyi bir hükümet idaresini temine
yardım eder; Yoruba ticaretinin ekonomik kurallan; İbo
kabilesinin mülkiyet ve veraset kanunlan; Bemba kabile-
sinin vakur ve yüksek seviyeli adalet usulleri; Mende ka-
bilesinde uygulanan tefernıatlı ve ınuğlak eğitim sistemi;
bütün bunlar sadece ilgi çekici rnalümat olmakla kalma-
yrp, bir gün memur yahut öğretmen olacak Afrikalı aydın
için edinilmesi elzem bilgi dallarıdır; çünki bu kişiler halkı
eski Afrikadan yeni Afrikaya götürmenin ağır ve önemli
sorumluluğunu taşımaktadırlarlar.
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Afrika Üniversiteleri bu konuları işleyecek bilgiyle
mücehhez değildir. Afrikalılar kendi memleketlerindeki
üniversiteleri geliştirmeği tercih etmektedirler. İmkAn ol-
duğu takdir,de öğrencinin gerek eğitim, gerekse tatmin ol-
masr bakrmından kendi memleketindeki üniversitelerde
okumasr için burs verilmesinin daha o,Iumlu sonuçlar ver-
diği kabul edilmektedir. Uzun vadeli düşünüldüğünde bu
yolda harcanan paranrn Afrika milletleri için çok daha.
yararlr olduğu kabul edilmektedir.

Afrika Üniversiteleri sayılıdrr. Bir cetvele göre Afrika
krtasındaki Üniversite sayrsr 1960 yılında 46 idi. Bu sayıya
tlniversite seviyesinde ders veren muhaberat okulları da
dahildir. Güney.Afrikadaki 15 üniversiteden 7 si 1959 dan
beri yalnızca Avrupalı öğrenci kabul etmektedir. 5 tanesi
de yalnızca Avrupalr olmayan öğrencileri kabul etmekte-
dir. Afrika ülkelerirı,den ancak 20 tanesinin Üniversitesi
vardrr ve bunlann çoğu sadece birer üniversiteye sahiptir.
Bu üniversitelerin bir çok eski ve seviyelidir. Fas',daki Qa-
raouine Üniversitesi 859 da, Mısırdaki al-Azhar Üniversite-
si 970 de, Cezayir Üniversitesi 1879 da, Kahire Üniversitesi
1908',Ce, Kahire Amerikan Üniversitesi 1919 da, Cape Town
Üniversitesi 1918 de, Natal Üniversitesi 1909 da, Stellen-
bosch Üniversitesi 1916 d,a açılmıştır. Buna karşılık 46 Üni-
versitenin en azrndan 29 tanesi yüksek okul statü,süne
1950 de ve daha sonra erişmişlerdir.

Aynca, 18 Ocak 1963,de neşredilen bir rapora göre Af-
rika Üniversiteleri halihazır öğrenci mevcu,dunu, 1980 yr-
lından ewel, 31.000 den274.a00 e çıkarmak unıudundadır-
I;ar. Bu rapor Eylın| §62 tarihinde Malagasy Cumhuriyetin-
de Tanarine'de UNESCO tarafindan yüksek öğrenim ko-
nusunda tertiplenen Afrika Ko,rrferansr müzakerelerine
dayanılarak hazırlanmıştır. Konferansta mevcut Afrika
Üniversitelerini fen adamr ve teknisyen yetiştirecek ve Af-
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rika kültürünü geliştirecek şekilde genişletmek lüzumıı
üzerinde rsrarla durulmuştur. Bu konferansta 41 Afrika ül-
kesinin temsilcisi katılmrştır. Bunlardan 19'u Afrika Üni-
versitelerinin başındaki kişilerdi. UNESCO'nun Genel Mii-
dür YarCımcrsr Dr. Malcolm Adiseshiah, konferansrn en
önemli amacının 22 - 24 yaş grubundaki öğrenci kaydınrn
yüzde 1.5 oranında arttrrrlması olduğunu belirtmiştir. Bu
yüzde dünyanın diğer ülkelerin.e kıy,asla çok düşüktür.

Dr. Adiseshiah Afrika Üniversitelerindeki öğretmenle-
rin ancak yizde lO'unun Afrikalı olduğunu söylemiştir.
Önümüzdeki 20 yılda 14,000 Afrikalı mezunun öğretmen
olmasr zarureti vardrr. Dr. Adiseshiah'ın tahmine göre bıı
açığı kapatmak için önümüzdeki on yıl,Ca yabancr memlg
ketlerden 7000 öğretmen getirtilmesi gerekecektir. Dr. Adi-
seshi,ah Konferansrn önem taşıy,an bir kararının da Afrika-
da yüksek öğrenim müesseselerinin sayrsını 32 olarak sr-
nırlandrrmak ve eldeki bütün mali ve eğitim imkAnlarıyla
bu müesseselerin üzerine eğilmek olduğunu d,a ilAve etrrı,iş-
tir. Halihazır 12 tıp ve 8 veteriner fakülteleri üzerinde bil-
lıassa ,durulacaktrr.

Bu genişleme ile dahi Afrikalılar dışarda öğrenim bur-
su aramak zorunCa kalacaklardır. Yetişkin öğrenci §ayısı,
Afrika Üniversitesinin alabileceği öğrenci sayrsrnrn üzerin-
dedir ve bu alanda gerçekleştirmeği umud ettikleri devrim
yetişkin öğrenci saylsrnl eldeki mevcut öğrenim imkAnla-
rrnrn çok üzerine çrkaracaktır.

27 Mart 1964 de Neru York Times şu haberi yayınla
mrştlr: Sovyet Hükümeti bir gün ewel "Sovyet Konukse-
verliği,"ni istismar edecek yabancı öğrencileri smrr drşr

edeceğini ve Sovyet kanunlarrnr çiğneyen öğrencileri dava
edeceğini ikaz mahiyetinde açıklamrştrr. Bu ihtar Sovyet
Yüksek Eğitim Bakanı Vyacheslev Yelutin tarafrndan neş-
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redilen bir kararnamede görülmektedir. Bu kararname,
bütün üniversite makamlanna SSCB deki bütün yabancr
öğrencilere, vazedilen kanun karşrsrnda srnrr ,drşr edilme
ya da mahkemeye verilme durumunda olduklannın bildi-
rilmesi hususunda talimat vermekteydi. Bundan Sovyet-
ler Birliğinin yabancı öğrenci programmr daraltma niye-
tinde o],duğu anlamı çıkarılabilir. Muhakkak olan SSCB
nin bundan böyle yabancr öğrencileri srkı bir nezaret,altın-
da bulunduracağıdhr. Ne var kj, dış memleketler,de şartlar
ne olursa olsun, Afrikalı öğrenciler yüksek öğrenimin ver-
diği muhtelif avantajlara sahip olmak isteCiklerinden ge-

rek Doğu, gerekse Batı Üniversitelerine baş vurmağa de-

vam edeceklerdir.

o

Buray.a kadar olan kısımlardaır anlaşıldığına göre Sov-
yetler'in pedogojilerinde belli bir ,değişme göze çarpmak-
tadır. KUTV, KUNMZ, Sen-Yat-Sen ve Lenin okullarında
ol,duğu gibi artık ya|nız militant, sabotör, hatta casus ye-

tiştirmekten vaz geçilmiştir. Militantlar, Sabotör ve ca-
susIar ustalıkla normal öğretim branşlarından seçilmekte-
dir.

Lumumba Üniversitesinin amacrnın Afrika, Güney
Amerika, Asya, Orta Doğu ülkeleri olduğu anlaşılmaktadır.
Türkiyeye, son zamanlara kadar 16 kişilik bir kontenjan
tanınması, bu nisbet dolayısiyle Türkiyenin yüksek öğre-
nim meselesini bir hal yoluna koyduğuna delildir.
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Ayrrca Sovyetlerin Sosyalizm konusunda Türk aydın-
larrna öğreteceği tazlabir şey de kalmamıştır. Türkiye için
|923 - 1938,dönemleri Sovyetlere göre kap,anmrş, 1944 ten
günümüze yeni bir dönem başlamıştır. Bu noktai nazar bir
dereceye kadar haklıdır. Nitekim 5 - 6 öğrenciye Soıryet-
lerin Moskovada itibar etmeyip onlarr casusluk yönünde
kanalize etmek istemeleri bu yeni noktai nazar|a açıkla-
nabilir.

O halde Anadolu Altuğ'un bize anlattıklarına geçebili-
riz.
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DöRDüNcü rrsııvr

pnrRicE LuMuMBA üııivpnsirrsiıınr, »önr yır
ot(uDuKTAN soNRA rünriynyn »öNrN ANADoLu

eıruĞ irn iri ı,rüıArer:

Birinci Mülökat: (20 Kasım 1966)

"1939 yılında Diyarbakır'da doğdum. İlk Okulu Diyar-
bakır "Ziya Gökalp" okulunda, Orta birinci sınıfı da Di-
yarbakır lisesinde okudum. 1952 yılında da İstanbula göç
ettik. Bu yıllar,da okuma hevesim başladı. Akranlanm gi-
bi, resimli romanlar, yah!ıt da iç bayıltan aşk romanları
deşil, klAsikleri, romantikleri, yani ciddi yazarlann eser-
lerini okuyor,dum. Ortaokul üçüncü sınıfına gelüğim za-
man sosyal meselelerle ilgilenmeğe başladrm. Bu arada
muntazaman Moskova, Budapeşte, Sofya Radyolarının
Türkçe yayınlarınr dikkatle ilgiyle izliyordum. Bu radyo-
lar, yeni kurulmuş bulunan sosyalist toplumlarda srnıf
farklarının kalktığını, her insanrn emeğinin karşılığını al-
drğrnr, XX. Yüzyılın bütün imkAnlanndan herkesin yarar-
landığını söylüyor; kendi ülkelerinin işçileri ile yaptıkla-
rr radyo röportajlarında da, söylediklerinin doğruluğu-
nu ( !) ispat ( !) ediyorlar,dı. Radyolarr dinlemeğe başladı-
ğrm srralar, İstanbulda "Frstrk Ağacı Orta Okulu"nda oku-
yordum. Radyolar ben de, sosy,alist ülkeleri görmek, sosya-
lizmin uygulanış şeklini bizzat müşahade etmek ihtirasını
uyandırdı "Haydarpaşa Lisesi"nin birinci sınıfında iken,
devamlı bir "Akis" Dergisi okuyucusu idim. Bu srralarda
kendi kendime TürkiyeCe İşçi sınıfinın sorunlarr ile ilgilen-
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meğe ve bu sorunlarr incelemeğe başladım. Toplumsal ha-
yatımızdaki "sınıf farklarr"nr tetkike başlaüm. Umutsuz-
luğa kapıldım, fakat, bunun kapitalist sistemin tabii bir so-
nucu olduğu fikrinde karar kıldım. Bu farklann giderilme_
si kapitalist sistemin yıkılmasına bağhydı. Bu da bir "halk
hareketi"nin sağlayacağı sosy,alist bir devrimle mümkün
olacaktı. Ve bu sonucu kaçınılmaz görüyor, onun için sos-
yalist Devrimlerini yapmış ülkelerde, sosyalizmin nasıl uy-
şglandığını öğrenmek istiyordum. Sovyetler Birliği bu ba-
kımdan benim için idealdi. Oralara giılip, sosyalist,doktri-
ni öğrenmeli ve sosyalizmin nasrl uygulandığı konusunda
bir fikre sahip olmalıy,dım.

Ailece Haydarpaşadan Aksaraya naklettik. Ben de oku-
lumu değiştirdim ve "Pertevniyal Lisesi"ne kaydolundum.
Artık lise ikinci sınrfa geçmiştim. 27 Mayıs Devriminden
sonra geniş bir hürriyetler sistemi uygulanmay,a başiamış,
Türk Hükümetinin Sovyetlerle münasebetleri di,izelme yo-
luna girmişti. Sovyetlerin İstanbul Konsolosluğunun kapı-
sındaki vitrinleri alAka ile seyrediyordum. O srralar, Kon-
soloslukta filmler,de gösteriliyordu. Film gösterileri ayda
bir veya iki defa idi. İlk olarak 196l yılında Sovyetlerin İs-
tanbul Konsolosluğuna film seyretmeğe gittim. Hemen he-
men ayni tarihlerde ,de, Moskova Radyosunun yayrmla-
nndan -Türkçe yayrmlarından- "Patrice Lumumba Dost-
luk Üniversitesi"nin açıldığınr duydum. Konsoloslukla mü-
nasebetlerim yalnrz film seyretmekten ib,aret değildi. Ken-
disi ile yakınlık kurduğum, Konsolosluğun İstanbul Kül-
tür Ateşesi Yusuf Alimbeg'ten okumak için kitaplar alryor
ve okuduktan sonra iade ediyor,dum. Yusuf Alimbeg, bir
Azeri Türkü, idi, kırk yaşlannda vardr. Kır saçlıydr. Karrsr
ise Ermeni idi. Lise son srnrfa geçtiğim sıralarda Yusuf
Alimbeg'e "Patrice Lumumba Dostluk Üniversitesi"nde
okuyup okuyamıyacağımr sordum. Alimbeg bana, bundan
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Türk Hükümetinin haberi olmamasr lAzım geldiğini, zira
arada bir anlaşrrıa bulunmadığını söyledi. Ben Pasaport
alarak, herhangi bir Avrupa memleketine gidebilir, orada-
ki Sovyet Sefaretine müracaatla, Moskovaya gönderilebilir-
dim. Hemen teşebbüse geçebilirdim. Alimbeg ile Konsolos-
luktaki özel bir odada bana gösterdiği belgeleri doldur-
dum. Bu belgelere "anket" ismi vermişlendi. Tasarladığı-
mız plAna göre ilk önce Münih'e gidecektim. Kendi param-
la -360,- TL. vererek- tren bileti aldım. Gene kendi param-
la 800 DM karşılığı döviz parasr ödeyerek, 80 mark ile
720 DM lık traveller çeki elde ettim. Kız kardeşim Gülte-
kin Altuğida ayni şekilde heraket etmişti. Yani bizler yol
paramrzl ve çıkış ,Cövizlerimizin be,delini kendimiz öde-
miştik. Halbuki sonradan öğrendik ki, diğer öğrencilere bu
paralarr Ruslar temin ediyorlarmrş.Çok tedbirli idim. İde-
alim Moskovaya gitmek ve "Patrice Lumumba Dostluk Üni-
versitesi",nde okumaktı. Bu sebepten hiç bir solcu teşek-
külle polisçe tespit edilmemek için temas kurmamıştrm.

1962 yılında Münih'e hareket ettim. Müııihten Franlr-
furt'a geçtim. Frankfurt Sovyet Konsolosluğundan verilen
talimata göre Bonn Büyükelçiliğinden vize,almak lAzımdı.
Bonn'daki Sovyet Büytik Elçiliğine uğrayarak müracaatrmr
yaptım. Sefarette Türkçe bilen olrnadığı için, lisede öğren-
diğim aç buçuk İngilizcemle konuştum. Elimde Lumumba
Üniversitesinden bir davetiye olmadığı için bana vize ver-
mediler. Kızkardeşimin davetiyesi gelmişti. Bunun üzerine
kız kardeşimle birlikçe ilkin Batı Berlin'e oradan
da Doğu Berlin'e geçtik. Sovyet Sefaretin,den al,Jığım
cevap Bonn sefaretinden aldığım cevaptan farklı değildi.
Kız kardeşimi Doğu Berlinden Moskovaya yolcu ettim, ben
,de Batı Berline döndüm. Bir hayli şaşrrmlştrm. Param ,da

tükenmek üzere idi. Aklıma, tarafsrz bir memleket olan A.
vusturyaya geçmek ve Viyana'da Sovyet Konsolosluğuna
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müracaat etmek geldi. Viyanaya .döndiim. Müracaatrmr
yaptım. Sefaret Lumumb,a Üniversitesine telgraf çekti. 10
gün bekledim, bir,cevap gelmedi. İkinci bir telgraf çektiler.
Üniversite verdiği cevapta, hakkımda bilgi sahibi olmadı-
ğınr ve benim orada okumam için herhangi bir müracaatrn
ve teklifin bulunmadığını bildirdi. Artık durum belirmişti.
Aklıma son gelen fikir, sosy,alist ülkelerden birine geçmek,
müracaatrmr oradan yapmaktı. Bulgaristana döndüm ve
Sofyada trenden iner inmez Polise başvurarak durumumu
anlattrm. Bana bir otel gösterdiler. Ertesi günü beni ziyare-
te, güzel Türkçe konuşan'bir Milis geldi. Ona d,a durumu-
mu ve isteğimi bir kere daha tekrar ettim. "Peki, olur" ce-
vabrnr verdi. Bir,dilekçe vermemi ve Sofya'da zorla değil
kendi isteğimle kaldığımı bildirmemi istedi. Dediğini yap-
tım, istediği belgeyi Milis'e verdim.

Otel, Sofya İstasyonunun yanrnda idi. Tam karşısında
,da bir karakol vardr. Otel müşterileri ar,asrnda birçok Bul-
garistan Türkü bulunuyordu. Tam kırkdört gün Bulgar Po-
lisi tarafından göz hapsine,alındım. Bulgar Milis bazı soru-
lar sormaya başladı. Meselö bunlandan biri: Bulgaristan-
da bir tanıdığım olup olmadığına dairdi. Hayrr cevabrnr
verdim. Milis hergün benim yiyeceğimi getiriyordu. Milis,
bir gün gene ziyaretime geldi ,ve Oteldeki Bulgaristan
Türklerinin odama ziy,aretime geldiklerini söyledi. Geldi-
ler, konuştuk,dedim. Polis, Bulgaristan Türklerine benim
zorla alıkonduğumu yaymıştı. Ben se onlara, zorla değil,
burada kendi isteğimle kaldığım cevabrnr verdiğimi Milise
anlattım.

Milis son gelişinde bana 50 leva verdi (300 TL. kadar
bir para). Bir kaç günlüğüne Sofyadan ayrılacağınr ve tek-
rar döneceğini bildirdi. Yemeğe restorana gitmiyordum. İs-
tasyona giderek, karnrmr doyuruyordum. Ara,dan dört - beş
gün geçti Milis görünmedi. Otel paramr da bana verilen Le-
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ça'lardan ödemeğe başladım. Cebim,de 7 Leva kalmıştı. Bir
gün aç kaldım. Anladığım şuydu ki, Bulgar polisi beni pa-
rasrz brrakarak her hangi bir kimseyle temasımı tespit et-
mek istiyordu. Par:am suyunu çekmişti. Otelci, oteli ter-
ketmenıi söyledi. Otelden çıktrm. Yolda bir Bulgar Türkü-
nü buldum. Bulgaristanda Türkleri kılıklarındaki sefalet-
ten tanrmak kolayllıkla mümkündür. Bulgar Türküne beni
Milis Merkezine göti.irmesini rica ettim. Soy,daşım beni
Milis Merkezi'ne götürdü. Tanımadığım yeni bir Milisle
karşılaştım. Durumunu tekııar ettikten sonra Otelden çıka-
rıldığımı söyle,dim. Tekrar Otele gitmemi ve benimle temas
eden Milis'in beni gelip göreceğini söyledi. Otele geldim.
Nitekim kısa bir süre sonr,a, benimle ilgilenen Milis geldi,
bana yiyecek getirdi. Memnundu. Zira benim, şüphe çeke-
cek bir temasıml tesbit edememişlerdir. Milis, ertesi giinü
geleceğini bildirerek gitti ve giderken Bulgaristanda kalıp
kalamıyacağım hususunda barıa cevap getireceğini bildir-
di. Ertesi günü geldi, Bulgaristanda kalabilecektim.

44 Leva Bursla, Bulgarca öğrenmek için Sofya Üni
versitesine kabul edildim. 6 ay kadar Sofy,ada kaldım ve
Bulgarcayı öğrendim. Ve bu arada pek çok Bulgar Türkü
ile temas ettim. İlk müşahadelerim şuydu: Bulgaristanda
göze batan sınıf farklarınrn yanında,Türklere daima ikin-
cj sınlf insan muamelesi yapıyorlardı. Bdriz politikalan,
Türkleri asimile etmek, Bulgarlaştırmaktı. Bu arada Sofya
Üniversitesinde "Ekonomi Politik" Dersleri veren Halis
Okan ile de tanıştım. Türkiyeden 15 yıl önce kaçtığrnr söy-
lüyordu. Kaçış tarihi 1947 yıl|arına tesa.düf ediyor. Halis
Okan Erzincanlı idi. Liseyi Türkiyede bitirmişti. Orta boy-
luy,Ju; saçları,dökülmüştü. Bir kız çocuğu vardr ve tek odalı
bir evde oturuyordu. Halis Okan, 1962 sonları ile 1963 baş-
larında Türkiye Komünist Partisi'ne alrnması için müraca-
at etmişti. Bu arada Halis Okan'ın kendisi gibi Erzincanlı

l06



olan arkadaşr Rauf Osman Alperle de tanıştım. Rauf Os-
man Alper, Sofya Radyosunda Türkçe spikerliği yapmak-
taydı. Halis Okan'rn diğer l1 arkadaşr ve bunlann y,anında
Tuğrul Deliormanr da tanrdım. Rauf Osman Alper 35 yaşla-
rrnda kadar vardr. Tuğrul Deliormanrn maddi durumu iyi
idi ve bir Apartman katında oturuyordu. Benim, Bulgaris-
tanda gördüklerimle, ideallerim bir hayli sarsılmrş,tr. Derin
hayal kınklığına uğramıştrm.

Bu sıralarda Sofya'd,a bir olay,ggleyan etti. Halis Okan
ve ,diğer siyasi mülteciler bir gazete çıkarmağa karar ver-
diler. Tuğrul Deliorman bu gazetenin editörlüğünü üzerine
alacaktr. Ama aralannda anlaşmazlık başgöster:di. Zaten
her toplantılarında birbirlerini yiyorlar, birbirlerini itham
ile Bulgar polisine jurnal etmekte yarış ediyorlardı. Halis
Okan 1962 sonlarında Bulgar Vatandaşlığına geçmeğe Çalı-
şıyor ve Moskovaya tahsile gitmek istiyordu. Benim Mos-
kovada bulunduğum sürece Halis Okan Moskovaya gele-
medi. Gazete çrkarma konusundaki tartışmalar, çrkan ga-
zetenin, Doğu Almanyadan Batıya geçirilmesi meselesinden
koptu. Hiçbiri rizikoyu göze al,amıyor, daha doğrusu tehli-
keli işlere girmek istemiyorlardı.

Halis Okan'ın Bulgaristan,da "Türkiyede Emperya-
lizm" isimli küçük bir broşürü basılmıştı. Halis Okan,
benim Moskova'ya Lumumba Üniversitesine gideceğimi
iiğrenince, or:ada kendisine yaı,drmrm ,dokunur umudu ile
bana yanaştı. Bir gün beni evine de davet etti. Ve kendisine
Moskovaya gidersem yardımım dokunup dokunamıyacağr-
nı sordu.

Daha Bulgaristanda ideallerimin yıkıldığını, hayal kr-
rıklığına uğradığrmı söylemiştim. Gör,düğüm bazı aksaklık-
ları dile getirdiğim zamar.,aldığım cevap şu oluyordu:

- Bulgaristanda sosyalizm henüz 17 yıllıktır. Elbette
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bazı aksaklıklar olacaktır. Sosyalizmin kurulduğu asıl cen-

ııet Sovyetlerdir !

Beni oldukça di-işündüren ve ideallerimi sarsan bir
başka olaydan burada bahsetmek isterim:

Bulgaristanda fiatlar artmrş, İşçi yevmiyeleri, memur
ücretleri ise sabit kalmıştı. Bulgar gazeteleri ve Sofya Rad,
yosu fiat yiikselmelerini halka "fiatların iyileşmesi, iktisa-
di durumun düzelmesi".ş,eklin,de takdim ediyor,du. Birgün,
Sofya Radyosunun Türkçe spikeri Rauf Osman'a şöyle bir
sual sordum:

- Türkiyede fiatlar yükselirse, bunun adı kötüye gi-

diş ve zam olur. Oysa burada ayni olayın adı "Fiatların iyi-
leşmesi, iktisadi durumun düzelmesi" oluyor. Bu nasıl iş-
tir ?

Rauf Osman Alper, bana, kendisinin eline verilen met-
ni okumakla görevlendirildiğini söylemekte yetindi.

Sofya Radyol,arının yayımlarınr dinlerseniz, ins,anlar
arasındaki "Millivet" farklarının kapitalizmin sonucu ol-
duğunu, sosyalizmde bunun kendiliğinden kalkacağını öğ-
renirsiniz. Halbuki tatbikat bunun-tam tersidir. Türklere
her vesile ile kötü muamele edilmekte, onlara "Çingene"-
denmektedir.

Bulgar halkı da mustariptir. Güvensizdirler. Daima ih-
bar edilmek korkusu altında yaşamaktadırlar. Bir Bulgar-
la ilk konuşmanrzda size papağan gibi, öğretilenleri söy-
lerler. Arna biraz samimi olurs,anız ve üzerlerinde itimat
uyandırrrsanrz, hemen dert yanmağa başlarlar.

Türk okullarr pey.derpey kapatılmakta,drr. Kültür ha-
reketleri kitaplar ve dergiler tarafindan id,are edilmektedir-
Türk okullarının kapatılış gerekçesi, Türklerin Bulgarcayr
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-daha iyi konuştukları iddiasıdır. Ama Romenler, Bulgar-
ca tedrisat yap,an bir okul açtıklarr zaıman, Bulgarlar tara-
findan hararetle tebrik edilmişlerdir. BilirıCiği gibi Roman_
yada Bulgarca değil, romen dili konuşul'ur ve halkın hiç biri
Bulgarca konuşmayı bilmediği gibi, bulgarca konuşmayı
.da arzu etmez. Bulgarlaştırma, Bulgar Komünist Partisi-
nin başlrca programrdrr. Sureta Türkçe olarak yayımla-
nan "YENİ IŞIK" gazetesinde, gerek makaleler içinde, ge-

rekse Derginin gününü, ayını gösteren yazrlar Bulgarcadrr.
Meselö makaleki Yazan diye yazmanlar da: "Pisatil" diye
yazarlar. Birgtin Üniversitede Türkçe yayın işi ile uğraşan
bir,arkadaşrma sondum:

- Niye "Yazar" kelimesi yerine "Pisatil" yazryorsu-
nuz?

Bana güvendiği için açık açık şöyle dedi:

- "Pisatil" kelimesi yerine "Yazaıl",demek hürriyetim
yoktur. Emir öyle verildi. Eğer bu emri dinlemez de, kendi-
liğimden "Yazafl" şeklinde yazarsam, toplama kamplarına
gönderilirim.

Halis Okan'dan birkaç kelimeyle d.aha bahsetmek iste-
rim. Kendisi Bulgar Komünist Partisinin kuklasıdır. Onlar-
dan,aldığı,direktiflere göre hareket eder, aram:rza sokulur,
konuşur. Sonra sonuçlan Partiye ve Siyasi polise rapor
eder. Seçimler srrasrrr,Ca Bulgar Komünist Partisi adrna se-

yahata çrkar, harcrrah alrr ve Türkler arasında komünist
propagandasr yapar.

Bulgaristanda çok geçerli olan, ve Bulgaristanrn bir
So§et uydusu olduğunu bilriren bir hikAyeyi anlatmak is,
terim.

Hruşçov birgün rüya görür. Sabah kalkar kalkmaz,
yardımcılanna bir uçak hazırlamasrnr, peyklerinin üzerin-
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den uçacağını söyler. Hikaye bu ya, yanrna Molotov'u da
alır. Havalanırlar. Bir yerden geçerlerken, aşağıdan müt-
hiş uğultular gelir, Molotov;

- Dışarı bak da nerede olduğumuzu anlay,alım,,der.
Hruşçov, uçaktan başınr uzatarak bakar, kafasına bir

taş gelir ve karar verir:

- Burasr Polony,adir!

Bir süre daha uçarlar. Molotov:

- Bak bakalım neredeyiz? der.
Hruşçov kafasrnr uçaktan ıızatır. Bu sefer başına bir

sopa gelir:

-. Burasr Macaristandrr,,der.

Yollarına devam ederler. Bir yere gelirler ki, aşağıdan:

- Yaşşa! Hurraaaa! sesleri duyulur.
Molotov:

- Neredeyiz, bakbakalım? diye sorar.
Hruşçovun cevabr şudur :

- Bakmaya lüzum yok, burasr Bulgaristandır !

MosKovAve Gİ»İş :

Kızkardeşim Moskovadaydı. Sofy,adan kendisine mek-
tup yazdım. Dostluk Üniversitesine dilekçe gönderdim. Ma-
yıs 1962 sonun,da davetiye geldi. Sofyadaki Sovyet Elçili-
ğine müracaat ettim. Sefaret, Ağustosun 6 sı için Uçak bi-
leti temin etti. Bu tarihi gayet iyi biliyorum, çünkü, 5 Ağas-
tos gecesi bir restoranda Afrikalı öğrenciler bir Bulgarr
feci şekilde dövmüşler ve yaralamışlardı.

7 Ağustos akşamı Moskovaya indim. Telgraf çekmedi-.
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11,I

ğim için karşılay,anım olmadı. Elimde zaten adres vardı.
Taksi ile Lumumba üniversitesine gittim. Oradan Sovyet
talebesi ve vatandaşı bir Türkün refakatinde öğren-
ci yurduna geldim. Bir oda verdiler. Burada dört
kişi kalıyorduk. Gelişimin ikinci günü Üniversiteden,
Arapça, İngilizce, Fnansrzca, Rusça, Türkçe ve Er-
menice bildiğini sonradan öğrendiğim Aram Bay-
ramyan isminde biri ziyaretime geldi. Birlikte Üniver-
siteye gittik, kaydım yapıldı ve kimya, fizik, matematik-
ten imtihana girdim. İmtihanda tercümeyi Türkçeden Rus-
çaya olmak üzere Aram Bayramyan yaptr. Daha sonra sağ-
lık muayenesinden geçirildim. 1 Eylülde,derslerin başlana-
ca-ğı söylendi. Rusça öğrefimek için 6 kişilik bir gurupla
kurslara devama başladık. Kursta benden başka, İbrahim
Derman, Lübnanlı bir kız, Tunuslu üç erkek ve Afrikalı -

Nigeria'lı- bir erkek bulunuyordu. Rusça öğretmenimiz bir
kadındı. Azeri lehçesi ile Türkçe konuşabiliyordu. Rus,di-
lini, Lenin'in eserlerinden, SSCB Parti tarihinden öğrenme-
ye başladık. Konversasyon saatlarrnda Sovyetlerde durum,
Sovyet sisteminin iyi tarafları, Sovyetlerin bugünkü ileri
duruma gelmesinin nelere borçlu olCuğunu müzakere edi-
yorduk. Bu derslerin bir amacl da öğrencilerin eyilimleri-
rıin kontrolü idi. Ben bu saatlarda, genellikle materyallerin
ihtiy,acı karşılamamasını tenkid ediyondum. Moskovadaki
kuyrukları soruyordum. Kendi diyalektikleri içinde cevap-
lar veriyordu öğretmen. Biz diyorlardı ağrr sanayie önem
veriyoruz. Aksaklıkların çoğunu Staline yüklemek moda
idi. Tabii sonra da Kruşçov ikti,dar,Can düşünce aksakhkla-
rrn sorumluluğunu Stalin ile paylaşmaya başladı.

Fikri durumumuz Rusça öğretmeni tarafından tespit
ediliyor ve Üniversite makamlarrrra rap,or ediliyordu. Kı-
dernli hocalarrn tertip ettiği seminerler de .durumumuzu

tesbit etmeğe yarayan yollardan biri idi. Öte yandan Kom-



somol Gençlik teşkilAtı üyelerinin de sıkı kontrolü altında
idik. Sık sık kompozisyon görevleri verirlerdi Rusça Ders-
lerindc.

Hakkımızda verilen raporlar Üniversitenin rektör yar-
drmcısında toplanıyordu. İlkleri bu yandımcı Albay Yerzin
idi. Sonra onun yerine Galubey geldi. Bunlar GRU veya
KGB teşkilAtları mensupları idi.

Ailem bana Ti.irkiyeden "Cumhuriyet" gazetesini gön-
deriyordu. Ytiksek Ütügen'e de "Akşam" gazetesi ile "Yön"
Dergisi gönderiyorlardı. O srralar "Cumhuriyet"te yayrm-
lanmakta olan "Oleg Pankovsky" nin hatrralarrndan da
Üniversite idaresinin GRU teşkilAtı yönetiminde olduğunu
öğrenerek kanaatlarrmızı teyid ettik.

Yabancı talebelerin nisbi bir hürriyeti vardı. Onlar,a
memleketlerinden gazete gelmesine müsaade ediyorlardı.

Üniversite idaresi öğrencileri üç gruba ayırıyordu:
1) Casus yetiştirmek için seçtikleri öğrenciler. Bunla-

rın imtiyazları bizimkinden faz|a idi. Kendileri müstakil
oda veriyorl,ar, burslarr artıyordu. Kız arkadaş konusunda
srkrntrlarr yoktu. Ruslarla serbestçe arkadaşlık yapıyorlar-
dr. Derslere girmeseler bile, normal süre içinde Üniversite-
yi bitirmiş sayılıyorlardr.

2) Komünist Militant'r olarak seçilen öğrenciler. Bun-
ların da imtiyazlarr birinci kategori,Ce ol,anlara yakındı.

Q),N" parti militant'lne de casus olmak istemeyen, sa-
dece öğretim yapmak isteyen öğrenciler.

İkinci guruba dahil öğrenciler, ,delege olarak toplantr
ve mitinglere seçiliyorlar, beynelmilel öğrenci faaliyetle-
rine katılıyorlardı. Bu gurup da uzun süre imtihanlara gir-
rniyebilirlerdi. Burslarr teknik sebeblerle kesilecek olsa bi-
le hemen iade ediliyordu.
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Moılıovı'dıki Patrit Lumumba Üniverıiteıinin görünüşü... Sovyeıter Lumumba Üniv*siteıini gari katmış ütke|erin
tıle6elcrine cğitim için hurmuşlardır. Üniversitedc Sovyet yatandarı talebeler de vardır.



Öyle zannediyorum ki, o sıralard,a Moskovada bulıı
ııan Türk öğrencilerden İbrahim Derman ile "x" casusluk
kategorisi içine alındılar.

Beni de bu guruba dahil etmek için çok uğraştılar. A-
ram Bayramvan 1963 - 1964 yı||arıncla benden mütemadi-
yen arkadaşlarım için rapor istiyordu. Her seferinde red
ettim. vaktim olmadığınr söyledim. Tabii ki Rus istihba-
ratına benim h,akkımda iyi raporlar gitmiyordu.

11 Mart 1966 Cuma günü, Moskova Radyosunun Tiirk-
çe Spikeri olan Mustafa İhsan (Mustafayev) Yüksek Ütü.
geni ziyarete geldi. Türkçe - Rusça lugAt yazmak istediğini
söyliyerek bir takım karteteksler vermiş kendisine. Konuş
ma arasında Yüksel'e bazı Türk talebelerinin geldiğini işiL
tiğini söylemiş. Sonra birlikte bir restorana gitmişler, ig
k^i içmişler. Mustafa İhsan Tüberküloz imiş. Yüksel, ben-
den gayri başka bir Türkün Lumumba'da olduğunu bilmi
yor. Çünkü gerek kızkardeşim, gerekse Necil Kuntaf Tür-
lıiyeye,dönmüşler, İbrahim Derman da Türkiyeye dönmek
üzere Moskova,dan ayrrlrnış, Batr Almanyaya geçmişti. Mus-
tafa İhsan beni bilmediğini ve tanrınaCığını söylemişse de,
biraz sonra hakkımda iyi düşünülmediğini ihsas etmiş-
Yüksek Ütügen ise leyhimde konuşmuş. Bunun üzerine
Mustafa İhsan tatmin olunmuş görünerek, Yüksel'e bana
kendisi ile temasrndan bahsedebileceğini söylemiş.. Aynca
ihtiyaçlarımızı ken,Cisirre bildirmemizi istemiş.. Öte yandan
Mustafa İhsan Baytar Salih HacıoğlunCan bir vakitler Ana-
doltı Türkçesini öğrendiğini de Yü,ksele anlatmrştı. Yüksel
bana bütün bunları hikAyet etti. 3 gün sonra, Mustafa tekrar
gelerek, Yükseli bir restoran,a davet etti. Ve yol,da ona artrk
kendisine ayrr, müstakil bir oda verilmesi lAzrm geldiğini
ifade etmiş. Gene bir restorana gidip içmişler. Biı ikinci
temastan sonra Mustafa İhsan bir,daha gelmedi. Onun ye-
rine Boris Yaşinka isimli bir Rus gelerek ilkin Yiiksel ile,
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sonr,a benimle temasa geçti. Mustafa İhsan ev adresi ve te-

lefon numarasrnı Yüksel'e verdiği halde bir daha hiç gö-

rünmedi. Sözde lügat hazırlamamız için verilmiş karteteks-
ler de elimizde kaldı. Boris Yaşinka da kendi ifadesine gö-
ıe Moskova RaCyosun,ıla çalışıyor ve derdini anlatacak ka-
dar Türkçe biliyor,du, O da, bize ayrı oda verilmesi lAzım
geldiğini, kendilerine sadakatle bağlı olursak, Lumumba-
dan sonra Londra'da doktora yapabileceğimizi bildiriyor-
clu. Bizim Boris Laşinka ile teinasa geçmemizden sonra
Moskova Devlet Üniversitesinde okuyan Güner Durmay'a
müstakil bir oda verildi. Yaşinka'nrn bana oda bulma tek-
liflerini okula uzaklık gerekçesi ile red erliyor,Cum.

Yaşınka ile konuşmalarrn,da sosyalist ihtilAllerden fa-
lan bahsederken, bilAhare beni satın almak, ajan yapmak
için tekliflere başladı, diyor,dtı Güner Durmay. Genellikle
Ruslar ajan olarak görevlendirilenleri, sureta burslarını
kesip okuldan kowıyorlardı. Sonra sefaretle (Türk Sefareti
i]e) temaslannı sıklaştrrryorlar ve oradan haber srzdrrryor-
Iardı. BilAhare dÖ görevle Moskovadan drşan çıkarryorlar-
dı. İbrahim Dermanrn Batr Almanyhya gönderilmesinde ol-
duğu gibi.

inRlHiııı DERMAN :

1962 - 1963 ders yılının 26 Ağustosunda Moskovaya gel-
di. İstanbul Hukuk Fakültesi birinci sınıfınCan ayrılmıştı.
Sovyetlerin İstanbul Konsolosluğunun kendisine ödediği
2800 Türk lirasınr alaııak turist olarak vurt dışrna çıktı.
Ve Viyana üzerinden Moskovaya geldi.

İbrahim Derman daha ilk konuşmalarrnda şikA5,glg
başlamıştı:

- Beni aldattılar diyordu. Devlet Üniversitesinin fo-
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toğrafını bana "Lumumba Dostluk Üniversitesi" dive gös-
terdiler.

İbrahim Derman gelişinden bir süre sonra Moskova-
daki Kürtlerle temasa başladı. Annesi Türk olan, Mü4gin
Abdülkerim isimli Kiirtçü ile tanıştı, ilgi ku,:du. Müzginin
babasr da Kürtçü imiş ve Şapka Devrimi srrasrnda ailece
Suriyeye geçmişler. Derman ve öteki Kürtçü arkadaşı Türk-
çe bilmiyordu. Kendisini kürtçülükle itham ettiğim için ba-
ııa da krzıyor, or.da burda aleyhimde ko,nuşuyordu. Hatta o
kadarki, hakkımda Rus polisine b,ir r,apor tanzim ettiği-
ni, Mustafa İhsan'ın Yüksel Ütügen ile temasr sırasrnda,
IVlustaf;a İhsanın "onun hakkında arkadaşları iyi şeyler söy-
lemiyorlar" deyişinden çıkartmıştım.

İbrahim Derman sadece bir çanta ile gelmişti. Bir sü-
re bursunun gelmeyişinden şiköyet etti. Hatta Türkiyeye
döneceğini bile söyledi. Birgün ona, uzun boylu, gözlüklü
bir şahıs geldi. Buzdt Sovyet Komünist Partisi üyesi oldu-

ğunu ve bütün ihtiyaçlarının giderileceğini bildirdi. Ve bir
dilekçe yazmaslnr istedi. O da, en ufak ihtiyacrna kadar ne
varsa hepsini istedi. Uzun boylu gözlüklü şahıs devamlı ola-
rak Derman ile temas halinde idi. Bir defasında beni de bir
restorana davet ettiler fakat ben gitmedim. İbrahim Der-
man bu adamın vasıtası ile bir de Marina isimli Rus krzr
buldu. Bununla evlenmek istiyordu. Ama Rus kanunlanna
göre bir Rus kızr ile evlenecek insan, kendi sefaretinden
izin almalıydı. Bu evlenme vesilesi ile Derman sık sık Türk
sefaretine girip çıkmağa başladı. Ruslarsa, Dermanın talep
ettiği şeyleri vermekte gecikiyorlardr. Derman ülser hasta-

sı,olduğu için poliklinikte yatıyordu. Geldiğinin üçiincü
ayr, birgün dersten kıdemli hocalar kendisini aldılar 2 saat
sonra geri,döndü. Kendisine 24 aaat içiııde Moskovayı ter-

ketmesini tebliğ etmişler. Sebebi'de 99 saat derslere girme-

ll5



yişi, dilekçede ihtiyaçlarını yazarken en ufak teferruatlar-
dan bahsetmesi..

Gitmek istemiyordu. Zor|a okulun kabui bürosunda
biletini kendisine verdiler. Sabah saat 7.30 da Anam Bay-
ramyan geldi. İntihar ederim Moskovadan ayrılmam diye
,clireniyordu.. Ben de kendisini ikııa edenler arasında idim.
Nihayet yolcu ettik. Viyanadan Türkiyeye gelecekti. Öğren-
dik ki, Viy,anada biletini değiştirmiş, Münih'e gitmiş, Ben
de tahsilime devam ediyordum. Haziran ayında 30 gün içiıı
Romanya hududundaki Maldavya Kriminçuk Kolhozuna
geldim. Oradan da Soçi'nin yanındaki Tuabsi dinlenme evi.
ne.

İbrahim Derman, Münihe gittikten iki ay sonra bana
bir mektup attı. Ayda 1000 DM kazandğını 5ıazıyordu.1964
yılında İbrahim Dermanın Cumhuriyet Gazetesinde, bir
Türk Yugoslav göçmenini parasına tamahen öldi.irdüğünü
ve sonra da lrapishanede intihar ettiğini okudum. Hayret
ettim. İbr,ahim Derman paraya temah edip herhangi biri-
ni öldürecek insan değildi. Hele intiharı düşünnrezdi bile.
Hayatı çok seviyordu.

Tahminime görc, Rusların bir ajanı idi. Moskova,l.an
çıkarılış şekli bir kamuflajdı. Ona Münihte bir görev verdi-
ler, o da görevini yerine getirdikten sonra, Ruslar tarafın-
dan Alman polisinc ifşaat yapar korkusu ilc öldiii"üldü.

İbrahim Derman Moskovadaır çıkarıldıktaır soı-Ira,
SovyeJlerin arkasınclan yaptığı propaganda onun bir Türk
ajanı olduğu şeklinde idi.

Lumumba Üniversitesinde Türk Talebeleriniıı kontcn-
janı 16 - 20 arasrnda olmakla birlikte, |962 - 1966 arasın-
d,a şu şahıslar btılunmuş, fakat hiç biri mezun olmadan ay-
rrlmıştrr:
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Gültekin Altuğ: 1962 yılında krsa bir süre kaldı, sonra
Türkiyeye döndü.

Ben (Anadolu Altuğ): 1962 de gittim 1966 da tahsilimi
tamamlamadan döndüm.

Necil Kuntaf : (İstanbudda Kanlrcada oturur) |962 -

1964. Yurda,döndü.

Konservattrvarda okuyup ta tahsillerini bitiremiyen-
ler;

Lale Tamboy: (Halen İstanbulda), 1966 da döndü.

Arrm Karamürsel (Halen İstanbulida) |966 da döndü.

Moskova Devlet Üniversitesinde okuyaniar:

Güner Durmay: 1965'te Moskovadan aynldı. Halen
Budapeştedet.

Yüksel Ütügen : (Halen Leningr,ad Üniversitesinde)2.
İbrahim Derman da bildiğiniz gibi Münih'e çrktr ora-

da da öldü.
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ANADOLU ALTUĞ İrp İrİrrıcİ ıvıÜrA«aT (Ertesi Gün)

SOVYETLERDE UMDUKLARIM :

İlk ilgim Moskova Radyosunun Türkçe neşriyatını din-
lemekle başlaCı, dün söi,lemiştim.. Bu Radyoların
programlarinda beni bilhassa "soru - çgllap" seans-
]arı ilgilendiriyorciı,ı. 56yyet işçisinin yaşaylşı. Eği-
tim sistemleri, iscilerin ma.li durumları, enreğinin
karşrlığını ahp almadığı gibi hususlara bilhassa
ilgi duydum. Bu sorularda Radyolarda rrerilen cevaplara
inandım. İşçinin aldığı paralarla yazlık ve kışlık ev sahibi
olduğunu, normal tatil yaptıklarrna, doktorların h,astalara
parasız baktıklarına, çocuklarrnın kreşlerde şefkatle iş sa-
atlarırı,da eğitim gördüklerine, yiyeceklerinin, içeceklerinin
Devlet tarafindan ödendiğine kanaat getirdim. Radyo prog-
ramlarr bunları vazıh bir şekilde açıkhyor,du. Sovyetlerin
iktisadi durumu sağlamdı. İktis,adi durumu sağlam ülke-
le,rde diktatörlük olmazdı. Sovyetler de bir demokrasi var-
dı, bir diktatörlük olamaz,dı. Kapitalist dünya sınıf yöneti-
miıri diktatörlük olarak gösteriyordu. Radyonun bütün
söylediklerine körii körüne inanrr olmuştum. Sofya ra,Cyo-
su neşriyatında Türkiyeden gönderildiği iddia edilen mek-
tuplarr gerçek sanryordum. Aynı şeyleri Moskova Radyosu-
da yapıyordu. Sonradan Sof5ıa',da Raif Osman Alper'e bu
mektupları sormuştum:

- Yok canım dedi, çoğtınu biz uyduı-uvoruz. Diğerle,ri
de Bulgaristan Türklerinden geliyor.

SSCB'ne bağlı bütiin milletler eşitti. Herkes kendi di-
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liyle tedrisat yapıyordu. Her Cumuhiyet istediği anda
SSCB'den aynlabilirdi.

Oysa, Sosyalist ülkelerde neler bulmuştum? İlk hayal
kırıklığım dün da ifade ettiğim gibi Sofyada başlamrştr.
Türkiye ve Türkler aleyhine neşriyat radyolardan, gazete-
lerden, okuma kitaplarına kadar girmişti. Türkler Bulgar-
ların propaganda edebiyatında, gadda insanlar,dı.

Sosyalist ülkeler,<le sosyal adalet diye. birşey görme-
dim. İşçi aldığı parayla zar zor karnrnr doyuruyordu. Me-
selA Bulgaristarıda bir işçi ayda 30 L,eva alıyor. Bunu altıy-
la çarpınrz, 180 TL, eder. Oysa bir Partizanın aldığr maaş
300 - 400 Leva civarrndadrr, Türk parası olarak eline geçen;
1800 - 2400 liradır. Ayrrca Partizanlarrn pek çoğunun husu-
si arabalarr vardr. Biitün bunlara rağmen bizler Sofyada
iken Sosyalizmin eşitlik ve refah getirdiğini söylemek zo-
rundaydık. Aksini ifade temizliğe vey,a temerküz kampla-
rrnda sürünmeye sebeb olur.,Nitekim ben ilk ihtarı Rauf
Osman Alper'den aldım. Haiis Okan bana, Batı Almanya ile
Bulgaristan arasındaki farkr sormuştu. Kendisine Alrnan-
yada ilk duyduğum kelimenin "Danke Şöön" (Teşekkür
ederim), Bulgaristan ise "Nema" (Yok) olduğunu söyle-
dim. Rauf osman bunun üzerine bana bir ihtarda bulun-
du. Dün, hepsinin birbirini itham ettiklerini (Bulgaristan-
daki Türk mültecilerinin) söylemiştim. İtham, ihbar baş-
lı,ca silAhları idi. Nitekim Bulgaristandaki mülteci Türkler
Stalini tel'in toplantrsrnda da Stalini değil hep birbirlerini
itham ettiler. Toplantıda ben düil, 15 kişi idik. Sonunda
kar4ga çıktı. Hepsi de TKP'ye giremeyiş sebebinin suçunu
birbirlerinde buluyordu. Bütün bunlar bendeki hayal kr
rıklığının başlangıcı olmuştur.

Moskovaya geldiğim zamafl bu haleti ruhiye içinde
idim. Moskovadaki sosyal yapı ile Sofyadaki sosyal yapı
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arasrnda fark yoktu. Yalnız Sovyetler Birliğinde ve Bilhas-
sa Üniversitede, kaba şekilde Türk aleyhtarlığına rastlama-
dım. Aleyhtarlıkta bir genelleme yapılmıştı. Bütün kapita-
listler başta, Amerika, Batı Almanya, İngiltere Ruslann
düşmanı idi.

Gerçekte Sovyetlerde, bir İşçi sınıfı yönetimi yerine
bir zümre ve şahıs hakimiyeti v,andı. Bunun da adı, en adi
manasl ile diktatörliik idi.

Kruşev'in düşiişünde bilhassa zir,ai politikası rol oy-
namıştr. Sovyetlerin dış ülkelere bol keseden yaptığı yar-
dım vaatları'da tenkid eCiliyordu. MeselA Kruşçov "Mısır
unu" ekmeği politikası takip etmişti. Mrsrr unundan yapı-
ian pastalara "Kruşçov Pastalarr" deniyordu. Krrrşçov'un
zamanında fiatlarda yükselmişti. Bunlar da tenkid edildi,
fakat tabii bütün tenkidler Kruşçov'un ,düşüşünden sonra
yapılmağa başlandı.

Sovyet halkr "Lumumba Dostluk Üniversitesi"nin açıl-
ınasını hiç çekemiyor, kızıyordu. Lumumba'daki öğrencile-
re Rus halkı "Kruşçov'un Çocuklarr" diyorlardı. Kruşçov
düştükten sonra:

- Babanız gitti, bakalım şimdi ,r" yupu.uksrnız şek-
iinde tarizlere maruz kaldık.

Pravda Kruşçov'un düşürüldüğünü yazdı. Kruşçov ise
o srralarda yaltada bir dinlenme evinde idi. Telefonla Mos_
kovaya çağrılmış.

İlk iki gün Üniversitede hiç bir ses çıkmadr. Pravda
Kruşçov'u tenkide başladıktan sonra, bizim hocalarıda bo-
şalan zemberek gibi açtılar ağrzlarrnı yumdular gözlerini.
Kruşçov'u şiddetli bir di]le tenkide başladılar.

Kruşçov zamanrn,da kantinde ekmek parasızdı. Kruşço-

|2a

-



vun düşürülmesinden sonra bir ülim ekmek 1 kopek'e sa-
tılmağa başladı (1 kopek 10 kuruştur).

Kruşçov'un kendini putlaştırmasr, seyahatlere akraba-
larrnr götürmesi ve rnasraflarrnr devlete ödetmesi, tenkid
edilen hususlar arasrrı,da i,di. Pravda tenkidlere başladık-
tan sonra, Kruşçov'un bütün resimleri kaldırıldı. Yerlerine
Brejnev - Kosigin - Podgorni'ninkiler asıldı. Damat Acubey
Prav,dadan kovuldu. Lumumba Üniversitesinde ise Kruş-
çovlu tutanlar ekseriyette idi. Kruşçov, dış ülkelerle Rusy,a
arasrnda bir kapı aralamrştr. Polis baskısı nisbet dahilinde
azalmrştr. Ama orta yaşlılar ve sıradan halkın da
Stalini' övdüklerini ,Cuymuşumdur. Stalin devrinde 1

Ruble ile 1 kilo ekmek, l kilo yağ aldıklarını, halbuki on-
dan sonraki devirde -Kruşçov zamanrnda- 1 Ruble ile 1 ki-
lo ekmek, 1 kilo patatesi zor h]dıklannı ifade ediyorlardı.

Sovyetlerdjsuistimal ve Karaborsa alıp yürümüştü.
Restor:anlar Devlet malı olduğu için, oranın müdürleri ek-
sik gramajla yemek vererek suistimal yapmaktaydı. Bil-
lıassa bu gibi müesseselerdeki suistimallerin gerekçesi, Da-
,ça'da bir yazlık Caire sahibi olmak içindi. Keza Rus Halkı
6000 - 7000 Ruble ar,asrnda satılan Volga marka arabalar-
dan edinmek hrrsı ile her türlü suiştimali yapmaktan çe-
kinmiyordu. Araba için srraya giriliyordu. Fakat Partide
torpilli olanlar, hemen arabadan bir tane ediniyorlardı. Mal
mülk edinme ihtirasr, Devlet memurlarr arasrnda suistimali
körüklemekteydi. Kapitalistlerin hayat şartlarrnr sağlamak
ve yaratmak istiyorlardr kendilerine. Mesela bir Ermeni
arkadaşım anlattr. Erivanda bir otobüs biletçisi, bilet kes-
meden p,arayı alıp çantaya atryormuş, arada bir bilet kesi-
yorrnuş. İşte bir suistimal şekli daha. ,

Genellikle mağaza|arda hiç bir şey bulunmaz. Bilhas-
sa giyime müteallik olanlan bulrnak güçtür. MeselA bir ma-
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ğvzaya girdiniz yün kazak istediniz. Yok diyorlar. rsrarla
isterseniz, iki saat sonra uğra diyorlar. Uğruyorsunuz. Siz"
den normal fiatın bir misli fazlası para alarak istediğinizi
elinize tutuşturuyorlar.

Lumumba Üniversitesi Talebe yurdu müdürü bir defa-
sııı,da battaniyeleri sattığı için işinden atıldı. Yemekhane
Müdürünün suistimali yakalandı. Fakat onun Komünist
Partisinde nüfuzlu dostları olduğu için, işinden atrlnıadr,
yer değiştirildi.

Yeınekler oldukça kötü idi. ŞikAyet kutularına sekiz
on öğrenci yemekleri beğenmediklerini yazdı|ar. Bu sefer
rıüdürün adamlarr elli mektupla yemekleri beğendiklerini
bildiren teşekkür mektuplarını kutulara attrlar. Halbuki
yemekleri beğenenlerin çoğu bir defa bile bizim lokantada
.r,emek yemiş insanl,ar değillerdi.

Karaborsa, Devlet rnağazalarında tezgAhtar kızlar ta-
rafından yapılmaktadır. Diyelim mağaz,aya 1000 çift yün
çorp geliyor. TezgAhtar 1000 çifti sattım diyor, normal fiat-
la 500'ünü satıyor. Diğer 500'ünün parasrnı da ödüyor. Ge-
ri kalanları k,araborsaya sürüyor. Norrnal fiatların iki üç
misline satıyor. Bunun genellikle kontrolüne imkan yok-
tur.Z\ra devlet için önemli olan 1000 çift çorabın satılmış
o]masıdır.

1000 Ruble ödeyerek Moskovada ikamet izni alrnak
mümkündür. Bir Azeri Türkü tanırdım. İkamet iznini ,al-
mak için 5O0 ruble ödemişti. İzni alınca geri kalan 500 Rub-
leyi ödemiyeceğim dedi. Öder mi ödemez mi orasınr bilmi-
yorum tabii.

Rusyada, suistimaller, hızsızlıklar, karaborsa, rüşvet
gibi oIaylar gazetelere aksetmez. Gerekçeleri de, eğer bu gi-
bi haberleri yazarlarsa halk heyecanlanrrmış.
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Rusyada da, Bulgaristanda olduğu gibi sistemli rus-
laştırma vardır.

Rusçadan gayri dillerde çıkan gazetelerde bir sürü Rus-
ça kelime var ve biittin dillerdeki gazeteler Rus hurufatı
ilc çıkar.

Bakü'da bir mağazad,a Ermeni - Gürcü - Rus çalışıyor.
Azeri bunlarla Rusça konuşmak zorundadır.

Moskova,da Rusça bilmeyen bir azeri çalışamaz.

Halk kendi dilini unutup Rusçaya bağlanıyor.

Orduda yüksek rtitbelere Rusdaır gavrisi gelemez, bil-
hassa Türkler. Bulgaristanda Türkler Havacı o|amaz|ar.

Bulgaristan Türkleri askere ahnınc,a bir azap başlar.
Kendilerine bıktırıncaya kadar, bir harp çıkarsa bizden mi
olursun, yoksa Türklerden mi diye sorarlar.

o

- Şimdiye kadar Lumumba Üıriversitesinden mezun
r.ılan Türk yoktur.

- Yüksel Ütügen (Halen Leningradda) karakteri sağ-

lam ve namtıslu bir çocuktur. O da benim gibi Sovyet sis-
tcminden ve komiinizm,den nefret etmektedir.3

- Üniversiteye gelende uyandırılan ilk duygu, itimat-
sızlık havasıdır. Ti.irkler, İranlılar, Iraklılar için, yani ken-
di hükümetlerinden izinsiz Moskovaya gelenler için bilhas-
sa bu böyle olur, yani bu öğrenciler itimatsız bir havaya
sokulur. Yüksele bir kaç defa "Türk Milli Emniyeti Ananr
babanı sorglıya çekmiş" diyerek üzerinde tedhiş yapmak is-

tediler.
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- Yusuf Alimbeg'e Lumumba Üniversitesinde oku,
mak istediğimi bildirdikten iki ay sonr,a bana ilk konuşma-
mızda anlattığım tavsiyesini yapmrştı. Bir dilekçe verdim.
Bunda Lumumba Üniversitesinde okumak istediğimi yazı,
yordum. İki resim istemişti Alimbeg; onu,da sağladım. Ay-
rıca tahsil durumumrı, hangi fakültede okumak istediğimi,
doğum yerimi ve tarihini yazdım. Sorulardan biri de Rus-
yada tanıdıklarımrn, akrabalanmın olup olmadığı iCi.

a

Lumumb,a Üniversitesinde şu fakülteler vardır:

- Makina İnşaatr Fakültesi (Maşina Strayeniye)

- İçten Yanrcr Motorlar Fakültesi (Dvikatilye Vnut-
rinni Vazgarenye)

- Petrol Fakültesi (Neftyannik)

- Rus Filolojisi (Filologia)
_ Tıp Fakültesi (Medisinya)

- Hukuk F,akültesi (Ytıridiçiski F.akülte)

- Ekonomi Fakültesi (Ekonomi Prava)

- Jeoloji (Geologva)

- Ziraat Fakültesi (Selskahazaisva)

Fakültede genel talebe yekünu: 4000 kadardır.
82 ülkeden:

Yo 30 Latin Arnerika

%;20 Afrika
.% 15 Ar,ap

Yo, l0 Endenozya

% 10-30 arasr Sovyet Öğrencisi Fakültede yer alır.
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1966 yılına kadar Türkiye için ayrılan kontenjan 16
idi. Bu kontenjandan arıcak biz dört kizi vardık4. 1962-|966
arasr bu rakam,değişmedi.

İmtihanlar: 5 ayda bir yapılır. 1 Kurs iki sömestreye
tekabül eder; yani, 5 ayda bir sömestre demektir bu.

Kitaplar okuluıı kütüphanelerinden alınır. İşi bittik-
ten sonra iade edilir. Kendiniz de kitap alabilirsiniz. Bunun
için de 2-3 Ruble arasr para ödemeniz gerekir. Kitaplar ge-
nellikle ucuzdur.

Bütün tilke öğrencilerinin talebe teşekkülleri vardrr.
Ür.diin, Suriye, İran, Irak, Uganda, Somali, Kamboç, bü-
tün Lötin Amerika ülkeleri ve Afrikalılarrn Talebe teşkilAt-
larınr bu arada zikredebiliriz. Bu teşkilAtlar Komünist Par-
tisi tarafından yönetilir. Benim bulunduğum,dört yıl için-
de Tiirk Talebe TeşkilAtları yoktu. Sovyetler bu teşkilAtla-
rın başına kendilerine bağlı olaırları getiriyorlar.

ANADOLU ALTUĞ İrE ÜçÜNcÜ tıÜı.Arır

2l Ocak 1967 sabahı Ar.adc,lu eltuğ ile, Üçi.incü Müldkatı
yaptık ve aşa$clalıil sorulan sorarak lllşiktelil cevaplan
aldık:

SORU 1 - Size, Moskovada veya başka şehirde, Rus
istihbaratına çalışmanrz için, teklif ne zaman, kim tarafın-
dan yapıldı?

CEVAP - 11 Mart 1966 günü İhsan Mustafayev, Yük-
sel Ütügen'i kaldığı talebe yurduna ziyaretiçin gelmişti. İlk
teklif ona yapıldı. Mustafayef'in de isteği üzerine, temasla-
nnrn bana bildirilmesi ikisi tarafından kararlaştırıldr. Ben
Mustafayev'i hiç görmedim. Yalnız onun, Yüksel'e ver,diği
ve cerraplamasınr istediği sorularr "Hürriyet" gazetesinde
açıkladıms. Bana yaprlan teklif indirekt'tir. Ben yalnız bir
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defa Boris Yaşinka ile temas ettim. Oda 17 - 18 Temmuzda
kesilen bursumun bana yeniden verilmesi için yardımda
bulunmuştu. Kendisine sadece teşekkür ettim. Mustafayev
ve Yaşrnlra'nın sorduklarr sorulara Yüksek Ütügen ile bir-
likte cevaplar verdik. Verdiğimiz cevaplar uydurmaydı6.

SORU 2 - Size Moskovada y,apılan tekliflere kaçam,ak
cevaplar verdiğiniz 7aman ne gibi baskılara rnaruz kaldı-
nız?

CEVAP - Bu baskılarr dört kısımda düşünmek gere-
kir. MeselA birinci baskı metodu Burs kesmektir. İkincisi
Moskova dışındaki şehrilerin üniversitelerine nakletmek-
tir. Mesela beni Odesaya, Yüksek Ütügen'i de Leningrad'da
gönder,diler. Ben Odesaya gitmedim. Fakat Yüksel Lening-
rada giderek bir müddet kaldı ve sonra bildiğiniz gibi Tür-
kiyeye döndü,?. Üçüncü tip baskı, imtihanlara sokmazlar.
zaten bir defa sınrfta kahrsanrz bursunuzu keserler. Tabii
imtihana da girmezseniz gene bursunuzu keserler. Burs
olarak verdikleri 90 Rublenin her kuruşunun karşılığını al-
mak isterler. Okula ilk gittiğinizzaman, size 2000-3000 Rub-
lelik giyim eşyasl verirler ama sonra fitil fitil burnunuz-
dan getirirler. DörCüncü baskı şekli şudur: Polis sizi hisse-
dilir şekilde ve bilhassa takip edildiğinizi ,de hissettirerek
takip eder.

SORU 3 - Tekliflerini red ettikten sonra münasebet-
]eriniz hangi yola,döküldü?8

CEVAP - Yukarda açıkladığım baskı yollarına saptl-
l.ar, fakat teklif sahipleri ortadan kayboldular.

SORU 4 - Geleceğe aid heıüangi bir cazip vaidde bu-
lundular mr

CEVAP - Evet, MeselA 3-4 yıl Moskovada okumak bu
vaitlerin ilkidir. kendilerine tam sadakatle hizmet edecek-
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lere, Batı Avrupa şehirlerinde (Londra - Paris - Viyana gibi)
doktora bursu vereceklerini söylüyorlardı. Ayrıca bol pa-
ra, kadrn, rahat bir ikametgAh, hastalanınca hertürlü yar-
dım vaatları,dikkati çekiyordu.

Öğrenciler içinde bilhassa ajan satrn almak için bas-
kıya maruz kalanlar, hükümetlerinden habersiz. Rusyaya
okumaya gelenlerdir. Bunun için biz bu kadar baskılar,a
maruz kaldık. Çünkü Türk Hükümetinin müsaadesi dışın-
da Moskovaya gelmiştik, korku ve kompleksler içindey,dik.

SORU 5 - Ders haricindeki seminerlerin hangisine ka-
tılmak mecburiyeti vardır?

CEVAP - "Bugünkü dünya politikasr" isimli seminer_
lere katılmak mecburi idi. Burada işlenen tema batının em-
peryalist, Rusyanrn da anti - emperyalist olduğu idi.

SORU 6 - Hangi milletlerin marxism,dersi,almaları
mecburidir? MeselA Mısırlı öğrenciler marksizm derslerine
girmiyorlar.

CEVAP -.a) Mısır Lumumba Üniversitesine öğrenci
göndermiyor. Mısrrlr öğrenciler Moskova Devlet Üniversi-
tesinde okuyorlar.

b) Yalnız Makina - Mühendislik kolunda okuyanlara
Marxism okumak mecburiyeti yok. Diğer branşlar için
mecburidir. İlk def,a bizim branşta ,da mecburiyet vardı,
sonra serbest bır,akıldı. Ama bütün bu serbestliğe rağmen
bizi de rahat bırakmryorlar, srk sık taciz ederek "seminer-
lere niçin gelmiyorsunlız?" diyerek, adeta seminerlere gö-

nüllü olarak gitmemizi istiyorlardı.

c) Rus talebeleri için seminerler mecburi idi.

d) Latin Amerikalı öğrencilerin % 60 rndan fazlası
seminerlere devam ediyordu.
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e) Afrikalı öğrencilerin tamamr seminerlere gidiyordu"

f) Keza Arap ülkeleri öğrencileri de bu seminerlerin
müdavimleri arasınday,dı.

SORU 7 - Hangi milletten daha çok öğrenci var?

CEVAP - Şöyle sıralayabiliriz:

LAtin Amerika

Arap Ülkeleri
Afrika
Endonezya

Kamboçya (Vietnam yok)
Kıbrıslı Rumlar (30 - 40 kişi kadar)

SORU 8 - Rusyalı Türklerden hiç arkadaşrnız \ıar
mıydı?

CEVAP - Ben çelringendim. Rusya Türklerinden ar-
l<,adaşlarıın yoktu. Soyadlarını hatırlayamadığım Roşin,
Saşa, Saloviev gibi Rus arkadaşlarrma da fazla itimat et-
mezdim. Çünkü onlar bütün konuştuklarımızr ihbar eder-
lerdi. Güner Durmay beni bir defasın,da Metro Kuduzovsky
semtindeki Panoroma'nrn karşısında oturan eski Türk Ko-
münistlerinden Baytar Salih Hacıoğlunun karısr Sabiha
Sümbül'e götiirdü. (Şubat 1965). Sabiha Sümbül 1930'da
nasıl tevkif edildiklerini, Altaylarda bir iş kampına gönde-
rildiklerini ( 15 yıla mahküm olarak), kocasrnın orada inme
gelerek öldüğünü, bir kızlarının korku hastalığına tutula-
rak Azerbaycanda vefat ettiğini, Stalinizmin tasfiyesinden
sonra,,Nazım Hikmete müracaat ederek yar,dım talebinde
bulunCuğunu, Nazrm Hikmet'in delAleti ile de kendisine
80 Ruble maaş bağlandığınr anlattr.

SORU 9 - Talebelerin umumi şikAyetleri nelerdir?
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CEVAP - Derslerde siyasi baskı, ideolojik baskı, di-
renenlere vapılan komplolar, ve daimi şikayet konusu da
givim ve yiyecek üzerinedir.

SORU 10 - Sovyet Öğren,cileri hakkında bilgi verir
rııisiniz?

CEVAP - Kendileri ile tartışma yapılamaz. Robot gi-
bi düşünürler. Resmi görüşlerin dışında herhangi bir fikir
serdetmekten korkarlar. Beyinleri bir çeşit yıkanmıştır.
Tartışma vapılacak şekilde yetiştirilmemişlerdir. Siya§
polise birbirlerini gammazlarlar.

SORU 11 - Küba, Siniyavisky, Kıbrıs meselesi halı:
kında neler duy,dunuz Moskovada?

CEVAP - Siniyavisky ile Daniel'in y,akalanması tele-
fonlarınıır dinlenmesi ile olmuştur. Kıbrıs olayları sırastn-
da, seminerlerde Türkiye ve Türk aleyhtarlığı işlendi. Du-
varlara Türkiye aleyhinde pankartlar asıldı. Ruslar alenen
R.umları tutuyorlardı.

Son olarak şunu söyliyeyim, Ruslar kendi adamlarının
kaçakçılık vapmalarına göz yumuyorlar. MeselA İranlı Meh-
di Bayrami 700 Ruble ele geçirerek Japonyaya gitti ve ka-

çak eşyalar getirdi, sattı. Hiç bir şey yapılmadı. Gene ayni
Mehdi Bayrami bizim c,Cadan parCesü çaldı, kendisine hiç
bir şey ;iapılmadı. ŞikAyetlerimizin tesiri olmadı. Halbuki
bir süveter satan İngiliz öğrenci derhal Moskovadan çıka-
rıldı.

( l ) Anadotu Altuğ i|e bu konuşmalları yaptığımız zaman Güner
Durmay Türkiyeye dönmemisti.

(2) O sıralar Yüksel Ütügen de Türkiyede değildi.

( 3 ) O sıralar Yüksel Ütügen ,Ce Türkiyede değildi.
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(4) Sovyet idarecilerinin çiğliğine bakınız ki bir yandan Türk
Hükümeti ile yakın iliskiler kurmak için can atarlar, öte
yanda,n zaten 3-5 kisiden ibaret olan Türk öğrencileriııe
aianlık, casusluk, teklif ederler.

( 5 ) Bk., "Hürriyet", 6,7 , 8,9, l0 Kasım 'l966

( 6 ) Bk. "Hürriyet" , 6, 7, 8,9, l0 Kasım ] 966

(7) Son mül6katımızda Güner Durmay ve Yüksek Ütügen Tür-
kiyeye dönmüslerdi. ı

(8) Anadolu Altuğ'un 6,7,'8,9, 10 Kasıml966 günlü "Hürri-
yet"te çıkan açıklamaları,nda dikkate değer parçalar:

"Zaten Lumumba Üniversitesinde, her ülkeden gelen tate-

belerle grup grup mesgul olan görevliler vardı. Bunlar, tale-
belerin herseyi ile ilgileniyor, sorusturma yapıyor ve f ırsat
buldukça da Sovyetler Birliğinin ve komünizmin iyiliklerini,
faydaların ı a,nlatıyorlardı.

Beni birkaç gün sonra Rusça derslerinin ya,pıldığı sını-
fa verdiler. Bir de imtihana soktular. Sonra Rusça öğrenip,
lise imtihanlarını vereceksin, dediler. Ve Moskovıı'd,a gün-
ler birbirini kovalamaya baslaCı.

Üniversite içinde ve dışındaki her hareketimin kontrol
altı,nda olduğunu bir süre sonra hissetmeye basl_adım. Lu-
mumba Üniversitesinde çoğu Af rika, L5tin Amerika ve Gü-
ney - doğu Asya ülkelerinden gelmis talebeler yanında çok
sayıda da erkek Rus öğrenci vardı. Rusça kurslarına devam
ettiğim güıılerde, bunların sadece Lumum,ba'da okuyan ya-
bancıları kontrolla görevli "Genç Komünist" teskil6tına
mğnsup talobeler olduklarını öğrend,im. Birgün oda arka-
dasım FernanCb:

- Rus talebelerin yanında konuşurken dikkatli ol, her-
seyi haber verirler, dedi. Bu sözlere pek önem vermedim, fa-
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kat bir süre sonra, yaptığım bütün hdreketlerin ve gittiğim
yerlerin, Aranı Bayramyan tarafından bilindiğini öğrendim.

Bu süre içerisinde yeni arkadaşlar edi,nmistim. Kızkar-
desimi asağı yukarı hergün ,görüyordum. Bir gün yeni bir
Türk talebesinin daha gel,Ciğini haber verdiler. Bu İbrahim
Derman isimli bir çocuktu. Daha sonra da, Türkiye'd,e Ro-
bert Kollej'de okumus Necil isimli bir baska talebe geldi.

Artık Moskovaic'aki Türk talebelerinin sayısı bir hayli
artmıstı. Ben, kızkardesim, İbrahim, Necit ve daha birkx
a rkadas.

Bir gün Aram bana ge|di. Konuşmak istiyornıus. Hava-
dan sudan birkaç sözden sonra benden Moskova'daki Türk
arkad.aslatım hakkında "rapor" verip veremiyeceğimi sor-
du.

Ra,pordan ne kastettiğini anlamadım, sordum.

- Arkaddsların ne yapar, kimlerle konusurlar, bera-
berken neden bahsedersiniz,,g,ibi önemsiz şeyler Cedi.. Kar-
sılığında bana daha iyi bir oC'a ve daha iyi burs sartları
va dediyordu..

Güldüm ve bahane o|arak çok ders çalısmalm gerektiği-
,ni söyledim. Aram'ın arkadaslarım hakkındaki "ispiyonluk"
teklIflerinden birincisini böylece atlatmıştım.

Fakat, az bir zaman sonra, aramızdaki Türklerden ba-

zılarına özel muamele yapılmaya baslandı.

Bunlardan benim hissettiğim ilki. İbrahim Derman'ın
hareketlerindeki ve yaşaİna tarzındaki değişiklikti. İbrahim
Türkler arasında en çok kardesimle arkadaslık eCerdi. As-
lında bu çocuğu.n garip ve esrarlı bir hikAyesi oldu. Sonun-
da da bilinmez bir sebeple öldü. Ya da öldürüldü.
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Adı ciaha Türkiyede iken Kürtçülük cereyanlarına ka-

rısmıs olan İbrahim, Moskova'ya Almanya'dan gelmisti. He-

pimizden ayrı muamele görüyordu. Buna rağmen ald,ığı pa-

ranın yetismediğini söy|üyordu, Moskova'da a'ncak bes ay

kal,dı. Sonra tekrar Almanyaya döndü.

İbrahim ; Aram ve diğer bazı Rus'larla da çok samimi
idi. GeIisi de bana çok esrarengiz geldi. İbra{ıiııı Almanya'ya
döndükten sonra bilinmiyen bir sebepten Hıfzı Zaıııan isinı-
li bir Türk tüccarını öldürdüğünü duyduk. Arkasından da
yine anlaşılmıyan sebepten İbrahim Derman'ın kend,isini
Münih hapishanesi,nde astığını öğrendik. Bu haberler Mos-
kova'da okuyan talebeleri hem saskına çevirdi hem de derin
derin d'üsündürdü. Bu iki ölümün arkasında başka sebeple-
rin olduğunu hepimiz hissetmistik :..

Bizi kontrolle görevçli olan kisiler, YükseI'i kendileri-
ne daha yakın bulduIar. Ondan ve dolayısiyle benden ısrar-
lı olarak bazı konularda "R{porlar" isteı,ııeye basladılar.
Bu raporları isteyenler ; Mustaf a İhsan ve Boris Yasinka
idi. Mustafa İhsan, Türkçeyi çok iyi konuşur. Sanıyorum ki,
Türkiye'de çok kisi bu adamın sesini gayet iyi bilir.

Mustafei', Moskova Radyosunun Türkçe neşriyatındaki
basspikerdir. Bir Sovyet devlet adamının Türkiye'ye iki yıI
önce yaptığı ziyarete tercüman olarak katilnııstır. Türkiye'-
den Rusya'ya yapılan bir resmi ziyarette de tercümaıılık gö-
revini bu adam yapmıstır. Rusça dC'ı Mustafayef'tir. Boris
Yaşinka ise, galiba iki yıl önce İzmir Fuarına gelen Sovyet
heyetinde bu l unmustur.

Bizden hazırlamamızı istedikleri sunlardı ,

1 Türkiyede talebe kurulusları nası|dır, mitingler nasılter-
tip edilir. Bu kuruluslar içerisindeki ,polisler kimlerdir?

2 Rusya'yei sempati duyan subaylar kimlerdir?
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'a
3 Türkiye'de haIk üzerinde etkili olabilen gazeteciler kinı-

lerdi, bunlardan hangileri Rusyayı sever?

Bu koııulardan, Rusya'ya sempati duyan subaytar vo
ordu ırıensupları hariç, diğerleri,ne uydurmasyon cevapla,r
veril,Ci. Yüksel'le oturu,p uzun düsündük. Birdenbire, "İste.
diklerinizi vermemize imk6n yok" desek daha zor durumda
kalacağımızı hissediyorduk. Anlaşılıyondu ki Rus_lar bize
ödeCikleri bursun karsılığını talep ediyorlardı. Ve bu rapor-
ların hepsinden ötede, bizim Moskovadaki Türk sefareti ile
ilgi kurnıaıııızı istiyorlardı.

"- §1[ sık sefarete gidin, yakınlık kurun ye orada ko-
nusulanları gelip bize haber verin.." sözlerine Moskovada
okuyan bütü,n talebeler muhatap oldular.

Bu taleplerde bulunanlar gayet iyi biliyorlardı ki hep,i-

miz Moskova'yal Türk Hükümetinden habersiz ve izinsiz gel-

nıiştik. Sefaret bizinı talebelik şartlarımızı tanımıyor, biza

,p,asaport vermiyor ve yurda dönmemizi istiyord'u. Buna
rağmen, bizi Moskova'ya su veya bu şekilde kandırılarak ge-

tirmis olan kisiler, Moskova'daki Türk sefareti iIe yakın ilgi-
ler kurmanı ız talebinden vazgeçmiyorlardı.

Ruslar taleplerinin birçoğunun istedikleri gibi yerine
getirilmed.iği,ni görünce, bizi Moskova'dan uzaklaştırmak
yolunu seçtiler.

( * ) Yüksel Ütügen, Moskova'da 21 Mayıs ve 22 Şı.ıbatçı Harbiye
talebe|erinden olduğunu söylemiş veya bu yolda im6da bu,

lunmustur. Ancak, kendisini,n ordu i|e ilgisinin kesilmesi 2l
Mayıs olaylarından çok öncedir. Yüksel Ütügen, bir askeri
lisede okumuş, fakat lO. sınıfta iki yıl üstüste sııııfta kaldı,

ğı için okuldan çıkarılmışttr. Bundan sonra sivil bir okulda
lise imtihanlarını vermls ve İktisat Fakü|tesine girerek bku,
maya başlamıştır. Burada da iki yıl imtihanlarını verememis
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ve lsta,nbul'daki Sovyet Konsolosluğunun Kültür Atesesi ka-
nalı ile Moskova Üniversitesinde iktisat okumak üzere burs
temin etmistir. Yüksel Ütügen, İsta,nbul Üniversitesinde
okurken bazı talebe kuruluslarının id,areciliklerinde bulun-
mustur. Yüksel'in askeri lisede arka,d'aşı o|an üç teğmen 2l
Mayıs olay|arından sonra ordudan çıkartılmıstır.
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YüKSEL üTüGEN,İN TüRKİYE,YE GELİşi

(27 Aralık 1966, Hürrtyet, Nr. 6705)

Sovyet Rusya'da Türk Hükümetinden izinsiz olarak okuyan
talebelerden sonuncusu olarak bilinen Yi"iksel Ütügen, dün sabah
trenle yurda dönmüştür.

Rusy'a'da 1 yıl 3 ay kalan Yiiksel Ütügen, Moskovada 6 ay sü-
ren lisan eğitimin,den sonra, Mcıskova Üniversitesi İktisat Fakülte-
sine ,devam etmeye başlamış, sonra da Moskova'dan uzaklaştırıla-
rak Leningrad Üniversitesinde okumaya meobur edilmişti.

Yüksel Ütügen, Leningrad'dan Türkiye'ye heyecanlı ve yorucu
bir yolculuktan sonra gelebilmiştir. Ütügen, İstanbula geldikten
§onra:

- Türkiye'ye döneblleceğimden ümidtmi kosmiştim. Son z*
manlanda hayatımdan bile endişe ediyordum" ,demiştir.

Yüksel'in ifadesine göre Moskova'ya gitmesinden dört ay sonra
kenclisine devamlı olaralt casusltrk yapması tekliflerinde bulunul-
nruş ve Türkiyeldeki çeşitli kuruluşlar lrakkrnda rapor vermesi ıs-
rarla talep edilmiştir.

Yüksel Ütügen'den en çok istenileırler: Türk sefareti ile sıln
tenıas kurup rapor yazması, Türkiye'de mitinglerin nasıl tertip-
lendiğinin anlatılması, Türk talebe kuruluşlarınd,aki çalışmalarııı
ne şekilde olİluğudur.

Bunlara karşı Yüksel Ütügen'e büyük vaadlerde bulunulmuş
tur. vAdedilenler arasrnda Moskova'daki tahsilin tamamlanma
sından sonra İngiltere'de doktora bursu sağlanması, ka.dın, para
ve akla gelebilen her şey bulunmaktadır.

Yüksel'e bu teklifleri yapanlar Boris Yaşisenko ve Mustafa
İhsan, Mehmet Enıinoviç'tir. Bunlardan sonunqusu şirnCi Sovyet
Başvekili Kosigin ile birlikte Türkiye'declir ve Kosigin'in tercü-
manlığını yapmaktadır. Her ikisi de Moskova R4dyosund,a görev-
!idirler.
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Yüksel Ütügen'in ifade ettiğine göre, Sovyet istihbaratçıları-
nın bu akrl almaz tekliflerini reddetmiş, ya da oyalayıcı cevap,
lar vermiştir. Örnek olarak, ''Mitingler sırasind4, miting idarecı-
leri, mutlaka yol üerindeki bir camie uğrar ve hocanın elini öper,
lıayır - dua alırlar" şeklinde ifadeler kullanmıştır. Gerek bunla-
nn etkisi, gerek diğer taleplerin ısrarla red,dedilmesi sonucu, Sov-
yet makamları, Yüksel üzerindeki bıaskılannr arttırmışlardrr. Bu-
nıın belirtisi olarak Yüksel'e üstü kapalı "kazaya kıırban kişiler"
"kaybolanlar" ya da "hastalanıp ölenler" konusunda uzun kon-
ieranslar çekilmiştir. Nihayet eylül ayının ortalarında da Yülİ-
sel Ütügen, Leningrad Üniversitesine gitmeye mecbur edilmiştir.
Burada büsbütün yalnız kalan ve h4yatından durmadan endişe
oden Yüksel, Rusya'dan çıkabilmek için ısrarla "çıkış vizesi" ta-
leplerinde bulunmaya b2şlamış, fakat bir sonuç alamamıştır. Ni-
hayet bİr gÜn Lenigrad'dan, mart ayı ortalarında büyük zorluk-
larla Moskova,daki Türk Büyükelçiliğine telefon etmeyi başar-
Eırş ve dört giin sonra da çıkış vizesini alabilmiştir.

Leningrad'd5n Moskova'ya gelen ve oradan kendi parası ile
Sofya'ya kadar güçlüklerle bilet alabilen Yüksel, Rüs hududunu
trenle terk oderken gümrük memurları ve hudut makamları ta-
rafından adamakıllı arandığınr söylemiştir.

Yüksel, Sofya'da Türk Elçiliği mensupları tarafindan karşr-
lanmış ve hemen İstanbul'a hareket eden trene bindirilmiştir.

Yüksel Ütügen, 1964 yılında, İstanbul Belediyesi'nde verilen
bir Kokteyl srrasrnda İstanbul'daki Sovyet Kiiltür Ataşesi Kons-
tantin Katasnikof ile tanışmrştır. Bundan bir yıl kadar sonra da
Kiiltür Ataşesinin aracrlığı ile sağlanan bursla Moskova'ya git.
miştir. Yüksek Ütügen, Moskova'ya giderken iki yıl süreli bir tu-
rİst pasaportu İle yurt drşına çıkmıştır.

27 yaşında olan Yüksel Ötügen, İstanbulludur. Deniz Lisesini
bitirdikten sonra, Derriz Harp Okulunda iken ordudan aynlmış
ve askerliğini yedeksııbay olarak yapmıştır. BunCan sonra Hu-
kuk Fakültesine girmiş ve iki yıl devam etmiştir. Sonra da Sov-
yetlerin sağlaökları bursla ve verdikleri müsaadeyle Moskova
Devlet Üniversitesine gitmiştir.

, Sovyet Rusya'da sıkıntılı l yıl üç ay geçiren Yüksel Ütügen,
bu giinlerini şüyle ifade etmektedir:
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_ "Sovyetler Birliği, kalkanı marksizm olan korkunç bir Rus
Derebeyliğidir. Bu derebeylik, iki yüzlü bir canavardır! Hakiki
yüzünü, ustalıkla gizleyerek, dışanya ve hattö kendi milletine ba-
rrşsever, insan hak ve hürriyetlerinin koruyucu meleği pozunda
görülebilmeyi başarmıştır.

İnsanlık tarihine böylesine iğrenç, dışanya karşı aldatıcı bir
sistem kurulmamıştır. Neron devri Roma İmparatorluğu bile, bu
Rus Derebeyliğinin yanrnda, zemzem|e yıkanmış kadar saf kalır.

Tehlike, melek yüzü ile bütün insanlığı kandırabilecek güçte-
dir. Eğer bu kişilerin dışanya söyledikleri ile düşündüklerinin
binde bir ihtimalle dahi aynr şey olacağına inanabilse idirrı, bil.
hassa Kosiginıin Türkiyede bulund,ufu giirılerde, bu sözleri söy-
lemezdim. Türkiye}e gelen Başbakan Kosigin, yanrnda taşıdığı
tercümanrnrn biİ subay, bir gizli ajan, Rusya'daki Türk öğrenci-
lerinin casus yetiştirilmesi ile görevli bir kişi olduğunu bilmiyor
mu?

Sadece bu bile, Rusların samimiyetsizliklerini gösteren yeter-
li bir örnektir. Ciddi fikirler taşıyan bir devlet büyuğu, yanına
böyle bir kişiyi alamaz! Bari Boris Yastsenkoyu da getirse idi
de, "Türkiye için casus yetiştirme örgütü" bu ziyareti fırsat bilip
çalışmalarına Türkiye'de de devam etse idi."
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GÜNER DURMAY,IN TÜRKİYE,YE
DÖNÜşÜ (6 ocak 1967, Hürriyet, Nr. 6715).

Moskova Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesinde ikibuçuk
yıl oku,drıktan sonra Kızıl Çine giden ve Pekin'de bir yıl kalaıı
Güner Durmay a,Cındaki Tiirk genci önceki gün Türkiye'ye dön-
müştür.

Giiner Durmay,1963 yılının ağustos ayında bir turist pasapor-
tu ile yurt dışına çıkmıştır.

Güner Durmay'ın Sovyetler Birliği'nde tahsil yapabilmesi için
gerekli ibursu ve müsadeyi, Sovyetlerin İstanbul'daki Kültür Ate-

şesi Konsta,ntin Klaşnikov sağlamıştır.

"PEKİYİ" DERECE iLE
Güner Durmay, Moskovada Devlet Ünivcrsitesinin Iktisat

Fakültesine kaydolunmuş ve iki yıllık hazırhk sınıfınr başarı ile
bitirerek "pekiyi" derece ile diploma almıştır.

İktisat Fakültesindeki derslerine devam ettiği sırada Dur-
nra1,, kendisine göre "Bilmediği bir sebepten" okuldan ve Sovyet-
ler Birliğinden çıkartılmıştır. Ruslar, Giiner'in bir gece, kalmakta
olduğu talebe yurduna kaCın aldığını iddia etmişler ve bu yüzden
önce üniversiteden, sonr,a da Sovyetler Birliğinden uzaklaştırıl-
masına karar vermişlerdir. Bu çıkartılma olayı Başvekil Ü.g,rp-
lü'nün Sovyetler Birliğine yaptığı resmi ziyaretten hemen sonra
olmuştur.

RUSYA,DAKİ DURUMU

Güııer Durmay, bu olayı şöyle anlatmaktadır:

"Sovyet Rnısyaldan tahsilimi tamamlamadan çıkarlışrmın se-
bebini henüz çözmemiş bulunmaktayım. Fakat bunda, bana Tür-
kiye'ye müteveccihen yayrn yapan Bakü Radyosu müdürü Aydın
A]ihanof'un teklifini reddetmiş olmamın rol oynadığı kanaatin-
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deyim. Aydın, Türkiye için çeşitli siyasi ve iktisadl konular iize-
rinde konuşmalar hazrrlamamı, aycla 4frf ruble, bir ev ve Bakü
Universitesini bitirmem karşılığını vaad etti. Sovyet Radyolan,
dış yayınlarının hedef tuttuğu memleketlere müteveccih yrkıcı
propaganda yayınlarr olduğunu bildiğm için Moskovalya gittiği-
min ikinci senesi yapılıın ve üzerinde ısr,ar edilen mezkür teklifi
reddettim. İkamet tezkeresi almak için Sovyet Polisi ile olan te-
ına--ı,rımda da ikamet tezkeresini çok daha rahat a|a-
bileceğim fakat Sovyetleri dahıı tazla sevmem, onlarla ça-
lışmam fikri işlenmeğe uğraşılmıştır. Bu hususları katiyetle
reddetmem üzerine de gece saat 11.00 den sonra yurt odamda kız
bulundurduğum gerekçesiyle Rusya'dan hudut dışı edildim. (ız
(ismini şimdi dahi kati olarak bilmiyorum) gece saat 10.45 sır4-
Iarında Jrurt od,amın kaprsrnr çalmış ve içeri girerek benimle ko.
nuşmak istediğini söylemıŞtir. Bu surada dışarıcia bulunan tele-
fonCan arandığımı, yurt personelinin ifadesi iizerine de telefona -

gitmiştim. Ve sadece ismimi söyleyen, ne istediği anlaşılmayan
birisi ile telefonda beş dakika kadar anlaşabilmeğe çalışmıştım.
Konuşamayınca odama giderken, koluma birkaç kişi girmiş ve
beni odama götürdükleri zaman hayretle kızın çırılçıplak oldu-
ğunu, yatakta yattığını görmüştüm. Bunların hazırlanmış bir dav-
ranış olduğu da AşikArdır. Böyle mevzularda sadece tekdir veril-
mesi Adet olduğu, Afrikalı birkaç talebenin zorla Rus kızlarını
yurt içerisinde odalarına çekerek tecavüzde btılundukları, kızla-
rın yaralandıkları hallerde dahi, talebelerin ancak başka bir Üni-
versiteye nakli, görüldüğü halde ben, üç gün içerisinde Rusyadan
dışarı çıkarıIdım. Hudutta ,da imalı şekilde Sovyetlere yakınlık
göstermem teklif edildi. Sonrasrndan çekinerek ve Türk olCuğrı-
mu bir an .bile unutmayarak tahsilimi yarıda bırakmayı, Rusya'-
dan'ayrılmayı tercih ettim."

HAKİKİ RUSYA DEĞİL

Rusyaicla bulunCuğum günlerde Türkiye'den gelen birçok
şöhrete tercümanlık yaptım. Bunlar ,arasında Aziz Nesin, Yaşar
KemAl, Melih Cevdet, Nevzat Üstün, LeylA Gencer gibi taı]ınmış
kimseler bulunmaktadır. Bunlara sadece Rusya'nın iyi ve göste-

rilınesi istenilen tarafları gösterilmiştir. Hakiki hayat seviyesi,

çalışma şartları, bu şahısların gördüklerinden çok ,başkadır. Ha-
kiki Rusya, yabancıların gördükleri Rusya değildir.
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VER ELİNİ KIZIL ÇİN

Güner Durmay, Sovyetler Birliğinden çıkartıldıktan sonra,
geçici bir pasaportla Romanya'ya girmiş ve oradacla uçakla Pe-
kinb geçmiştir. Önceleri Kızıl Çin başkentinde yarıda bıraktığı
iktisat tahsilini tamamlamayı düşünen Durmay, Çince öğrenme-
nin zorluğu ve uzun zamafl almasındaki mecburiyetler yüzünden,
tahsiline ,devam etmek yerine, Çinlilere Türkçe ,dersler vermek
yolunu seçmiştir. Komünist Çin makamlarr Güner'e bu işine kar-
şılık ayda 200 dolar para vermişlerdir. Bu meblAğın yarısı döviz
olarak, diğer yarısı da Çin parasl olar,ak ödenmiştir. Güner Dur-
may'ırı Tiirkçe öğrettiği ÇinLi talebeler arasında 7 kız bulunırrak-
tadır ve bunların yaşlari 19 i|?ı 25 tir.

Geçen yaz başlarınd,a Çin'de Kızıl Nluhafızlar denilen geııçle-
rin hareketi başlaınıştır. Önlerine çıkan geçmişe ait lıcrşeyi 1,akı,p
yıkan bu gençlerin kiitle hareketinden Pekin'deki yabancılar cla
zarar görmiş ve bunlardan pek çoğu hay,atlarından endişe ede-
rek, (ızı1 Çin'den ayrılmak istemişler,dir. Gtiner de Çin'clen ay-
rılmak istemiş, fakat pasaportu olmadığı gerekçesiyle kendisine
uzuıı süre müsaade edilmemiştir. Nihayet uzun mücadeleden son-
ra Güner, Çin'deki Fransrz Elçiliğinden bir Cef,aya mahsus bir
"Geçiş kAğıdı" temin etmiş ve bununla Polonya'ya gele,bilıniştir.
Yola çrkarken de tekrar geriye geleceğini söylemiş ve eşyalarını
dahi yanına alamamıştır. Polonya'dan Prag'a geçen Durmay, ora-
da bir süre kaldıktan sonra nihayet önceki gün yurda döne,bilmiş-
tir.

Kızıl Çin'deki hayatı ve yaşadığı günleri bir cehennem Azibı
olarak nitelediği haber verilen Durmay, "Kızıl Çin Lideri Mao'-
nun fikirlerinin aksine hiç kimseniıı bir şey düşünmeğe dahi yet-
kisi yoktur" demektedir. Güner'in ifadesine göre Kızıl Muhafızlar
hareketi, Kızıl Çin'in geçmişle ve kapitalist dünyası ile bütün ir-
tibatlarını kesmesi için Mao tarafından plAnlanmış bir büyük
katliAmdir.

Kızıl muhafızlar, eski Çin kültürüne, sanatrna, Batr medeni-
yetine ait ne varsa yakıp yıkmak yolundadır. Buna karşr gelenler
ise insafsızca öldürülnıektedir.
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ILGİ çEKİcİ rİn ivıüreıAe :

"Moskova'ya Niye Gidiyorlar?" (l)

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ,buzlarrn çözülmesi ve
bugünkü politik lisarıda, "iyi komşuluk münasebetleri" olarak
nitelendirilen lrareket, henüz beş yıllıktır ve aktif bir mAziye de
sahip değildir.

1962 yılında, o zamanın Dışişleri Bakanı, Feridun Cemal Er-
kin'in Moskova'ya yaptığr resmi ziy,arette ilk önemli adım, Türk

- Sovyet KüItür anlaşmasrnın imzalanması konusunCa atllmış-
tır. Sovyetler, görüşmeler sırasrnda kültür anlaşmasr çerçevesin:
de talebe nrübadelesini de teklif etmişlerdir. Bu arzu daha, sonra
da karşılıkh ziyaretler srrasrnda Sovyetler tarafın,dan rsraria mü-
zakere masasına getİrİlmİştİr.

Sovyetlerin "iyi komçuluk münasebe1|"1i"/ çerçevesi içerisin-
de talebe müb,adelesi teklifinde bulunılukları tarih |962 yılıdır.
Fakat bu tarihten çok öncelerindeır beri, Moskova'da ve Sovyet-
ler Birliği'nin öteki şehirlerinde gizli oku_van çok sayıda Türk ta-
lebe vardı.

Bugün dc Sovyetler Birliğinin çeşitli şehirlerinde yüksek eği
tiıı, doktora yapan ve sayrlarr bir türiü kat'i olarak açıklanma_
yan Türk talebeleri bulunmaktadır.

Sovyetler Birliğinde, Bolşevik ihtilAlinden bu yana, çeşitli
ulusların eğitim gören talebeleri her ,devirde olmuştur. Büyük
Devlet olmaııın özelliklerinden sayılan "İdoloji, kültür ve inanış-
ları yayma" yarışında Sovyet Rusya'nın da yeri var,dır.

Özellikle, d,ı-rrmadan bağımsızlık kazanan okumamış ve imkAn-
dan yoksun yeni ulusları kendi tarafına çekmek, hiç değilse büyük
devlet propagandasrnı yapabilmek için, en tesirli yol olarak kabul
edilen talebe yetiştirmek konusunda, Sovyetler büyük para ve gay-
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ret sarfetmektedirler. Bunun sonucu olarak, Patrls Lumumba Dost,
tuk Üniversitesi 1960 yılında kurulmuştur. Bugün Lumumba Üniver,
sitesindeE2 ülkeden 30lD talebe okumaktadır.

Lumumba Üniversitesinin açılmasr ile, Sovyetlerin ,daha önce-
den beri başarr ile yürüttükleri "Yabancı Öğrencilere Eğitim" pro
pagandasının şiCdeti arttırılmıştır. Yayın organlarınrn jjzellikle
Moskova Radyosu- yanr srra, Sovyetlerin dış temsilcilikleri de ge-

niş çapta çalışma yapmışlardır. Sosyalist Bloka dahil ülkelerin he,
men hepsinden, daha çok sayrda talebe Moskovaya yollanmaya baş-
lanmıştrr. Batı Bloku üIkelerden gelecek öğrencilere de çok iyi eği
tinı şaı,tları, ihtiyaca bol bol yetecek burs, vaadlerinde bulunulmuş
vc öğrenim çağında olan gençlere şu ya da bu şekilde "Şartlarınız
ne olursa olsun, Moskova Dostluk Universitesi sizi bekliyor. Sosy,a-
lizmin yeryiizündeki en büyük merkezinde tahsil imkAnlarını kaçır-
mayrnız" denilmiştir. Bunun yanr srra, bir'Sosyalist cennet" tarifi
yapılmış ve bütün imkAnlar ardına ka,Car Moskova'ya tahsile gele-
cek ıb,atılı öğrenciler içi nseferber edilmiştir.

Sonuç olarak da, Sovyetler Birliğiııde kendi vatandaşlarınııı
okumasrna izin vermeyen ülkelerden bile, çok sayıda talebe Mosko,
va'da toplanmıştır. Örnek olarak, Sovyetlerle talebe mübadelesi ko-
nusunda Türkiye gibi anlaşmamış odurumda olan Ürciünlü ve Bo-
livya'lı talebeler de Lumumba Universitesine ya da başka yüksek
öğretim okullarına alınmışlardır. Öylesine ki, bu talebeler,den pa-
saportsuz olanların ya da pasaport süresi bitmiş olanların duııımu-
na göz yumulmuş ve b,unlara Sovyetler BirliğirıCe okuma ve tahsil
yapma müsaadesi verilmiştir.

Bugün Sovyetler Birliğinde, Lumumba Dostluk Universitesi dı.
şındaki diğer Üniversite ve yüksek okullarda tahsil gören 10 bin ci
varrnda yabancr talebe vardır. Bunların büyük çoğunluğu yeni Afri-
ka Devletleri ile LAtin Amerika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinden gel-
miş talebelerdir.

Moskovada ve Sovyetler Birliğinde okuyan Türk talebelerinin
kesin sayısı henüz bilinmemektedir. Ancak ıbunlar arasında gerek
tahsilleri sırasrnda gerekse sonradan yapılan bir soruşturma, Türk
ta]ebelerinin Moskovaida okumak fikrine genellikle Moskova Rad-
yosuııun yayı,nlarındaR sonra kaı:ar verdikleri ortaya çıkmıştır.
Temas edilebilen ve korrıışulan talebelerden onda dokuzunun ifade.
leri Moskovada okumak için gerekli olan bursu, Sovyetler Birliği
nin Türkiye'deki kültür ataşeleri kanalı ile sağladıklan gerçeğini
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,suyüzüne çıkartmıştır. Yine bu arada, öğrenildiğine göre, Soq,et-
ler Birliğinde burs sağlayan 'Türk talebelerinden sadece birisine,
IVloskova Konservatuvarrnda piy,ano tahsili yapacak olan bir genç
kıza'Türk Hükümeti gerekli müsaadeyi vermiş, ciiğer ;büttin talebe-
ler, Hükümetin arzusu hilAfına Moskova yoluna çıkmışlardır.

Sovyetler Birliği, plAnlı merkeziyet slstemi ile idare edilen bir
LiIkedir. Bu, katı bir merkeziyetçiliktir. Sovyetlerde en ufak bir şe.
ı,in, Kremlinin haberi olmadan _vapılabileceğini bi]e ,düşüiımek lra-
1aldir.

Sovyet Rusya'da eğitim ve kültür konusu da, plAnlı ve merke-
ziyetçidir. Buna bağh oIarak, hangi ülkelerden tale,be geleceği, kaçar
.acjet olacakları, bunl,arın ne şekilde kontrol edilecekleri ve eğitile-
,cekleri hep önceden bilinen plAnlı konulardır.

Elde resmi rakamlar olmamakla beraber, inanılır kaynaklara
göre, Türk talebelere ayrılmış ol,an yer sayrsı 16'dır. Bunun daha
açık ifadesi, Sovyetler her yıl 16 Türk talebesine burs verilmesini
pldnlamışIar,dır.

Bunun yanında çok iyi bilinen bir durum r,ardır: Sovyetler,
pIAn gerçekleştirmek konusunda büyük titizlik gösterirler ve iıiç
bir fedakArhktan kaçınmazlar. Böylece Moskova'da ve Sovyetler
Birliğinde tahsil yap,a;bilecek Türk talebelerinin sayısı hakkrnda ge-
nel bir fikir edinilebilir. Fakat tekrariamak lüzumludur ki; Sovyet-
ler hiç bir zaman resmi o]arak Türk talebelerinin sayısrnı açıkla-
mamlşlardır ve açıklamayacaklardır.

Sosyalist ya da Doğu Blokuna dahil ülkelercien Sovyetlcr Birliği'-
ne tahsile gitmek, o tiike talebeleri için bir şereftir. Bir Doğır Alman,
Bir Kuz:y Vietnam, ya da bir Çekoslovak talebenin bu şansa s,ahip
olmasr için "iyi talebe" iyi 'Sosyalist" olarak bazı özelliklere sahip
,olması, ya da "Genç Komünist" teşkilAtında bulunmasr lAzımdır.
Bu talebeler, ekseriya o ülkenin Hükümetleri ve Komünist Parti-
leri tarafindan seçilir. Tahsil masrafları da Partiler ve Hükümetler
tarafından ödeniı,. Zaten bu ülkelerin Sovyetlerle kiiltür anlaşma-
ları, talebe miibadele programlarr vardrr.

Sovyetler Birliğinde talebe okutmak istemeyen ülkelerin öğren-
cileri, buraya genellikle iki yolla gitmektedirler.

Yollar,Can birincisi: Sovyet dış temsilcilikleri kanalr ile olarrı-
,dır. Türkiye'den Sovyetlere çok sayıda talebe, kültür ,ataşeleri ka-
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nalü ile gitmiştir. Bu çalışmanın yoğunlaştığı devre 1960 dan sonraki
günlerdir.

O zamanlar Sovyetlerin'Türkiye'deki Kültür Ataşeleri arasında
bulunan Alibeg Yustıf, hayli sayıda Türk talebesinin burs temin et-
nıesini sağlamıştır. Aliıbeg Yusuf'tan sonra yine İstanbul'a kültür
ataşesi olarak tayin edilen Konstantin Kalaşnikof da Türk talebe]e-
rinin Sovyetler Birliği'ne gitmelerinde geniş ölçüde y,ardımlarda
bulunmuştur.

Bu iki kiiltür ataşesi, bir yadan kencli asli görevlerini yerine ge-

tirirken - ki bu Sovyet Eğitim plAnının içindedir - öte yandan ,da

Türk Hükümetinin hassasiyetini ve itirazlarıırı çok iyi bildiklerin-
den, burs sağladıkları talebelerin hemen hepsiı,ıe:

"- Rusya'ya Üniversite öğretimi yapmaya gidiyorum <liye pa-

saport almaya kalkarsanrz, Türkiye'den dışarı adım atamazsınız.
Turist pasaportu ile trene binin ve Edirne'den dışarı çıkın. Son-
rır nereden isterseniz oııada Sovyet Büyük Elçiliklerine baş vurun.
Biz sizin evrakınızı veMoskova'ya kadar gidiş biletlerinizi yollaya,
cağız",diye tembihatta bulunrnuşlardır.

Adı geçen bu iki kültür ataşesinin Moskova'ya yolladıkları tale-
belerin hemen'hepsi, sol eğilimli gençler ,arasından seçilmiştir.

Sovyet Rusya'da tahsil yapabilmenin ve burs sağlayabilmenin
ikiırci yolu da gizli faaliyet gösteren ve şimdi merkezi Prag'da bulu-
nan Türkiye Komünist Partisi aracılığınclan istifade etmektir. Tür-
kiye'de kanun dışı kuruluş olan, fakat Doğu Blokı-ı ülkeleri tarafrn-
clan her zaman izaz ve ikramla karşılanan, lıatta finanse edilen Tür-
kil,e Konrüııist Partisi de Sovyet Rusyaya bir hayli öğrenci yolla.
mıştlr. Batı Almanya, İsviçre, Fransa ve .Avusturya'daki talebeler
arasında geniş bir propaganda çalışması yapan, T|(P (Türkiye Ko-
nıünist Partisi) a,dı geçen ülkelerde başarr sağlayarnamış, sol eği
liırıli gençler üzerinde rsrarla durmuş ve bunlardan bazılarınr kaıı-
dırınaya nıuvaffak olabilmiştir.

Sovyetler Birliğinde, Üniversite ve diğer yüksek eğitinr y,4pılan
okullar, sistemin bütün diğer kolları gibi, Sovyet topluluğunun sos-
yal, ekonomik, ideolojik ve politik ihtiyaçlarını karşılayacak şekil-
de organize edilmiştir. Yüksek tahsilin ıpirogram ve organizasyonu,
bir kanunla belirtilmiştir. "Sovyetler Birliğinde Yüksek Tahsil"
isimli bu kanun, 1961 yılında Bakanlar Kurulu tarahndan onaylan-
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mlştır. Kanunda, Sovyet Yüksek Tahsil kuruluşlarrnın (Üniversite,
kolej, yüksek okullar ve enstitüler) gayeleri şöyle sıralanmrştır:

l - Marksist _ Leninist ruh ve görüşle, iyi kaliteli ilim ve tek-
nolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek, yurt içinde ve dışrnda
çalışabilecek kapasitede yüksek kaliteli eleman yetiştirmek.

2 - Komünizmin yaratılması koı-ıusun,da karşılaşılacak güçlük-
leri halledecek çahşmalar yapmak.

3 - Yüksek stanCarda erişmek için çalışmalar ya"pmak ve ki-
taplar hazırlamak.

4 - Oğretmeııler ve araştırmacılar yetiştirmek

Maddeler bundan sonra srra ile devam etmektedir. Brından çı
kan sonuç ortadadır. Sovyetler Birliğinin yüksek eğitim yapılan
bütün okullarında, kanunu bu ınaddeleri tatbik edilecektir.

Daha açık ifade ile, öğrenciler Marksist - Leninist ruh ve görüş-
te yetiştirileceklerdir. Arkasından gelen ikinci madde gereğince de,
yiiksek tahsil yapılan bu okullar ve üniversitelerde Öğretim üyele-
ri komünizmin geliştirilmesi konusunda,araştlrma ve ted,birleri dii-
şünecekler, lrazırlayacaklardır. Bu arada yine kanun maddesi-olan
önemli bir kontı ,da, bu öğretim müesseselerinC'e yetiştirilecek tale-
belerin, "İlrni ve politik bilgilerini dE halka yaymasr" dır. Bundan
güdülen ve düşünülen gaye ortada,dır. Marksist - Leninist ruhla,
ilmi değeri yüksek talebeler yetiştirilecek ve bunlar da öğrendikle-
rini, rej,imin politik idelerini, Sovyet Rusya içinde ve dışında yay-
mağa çalışacaklardır. Sovyet toplumunun gelişmesi için lüzumlu
olan hareketler Rusya içinde ve dışında |(omünist Partisinin verdi
ği direktiflerle, halklar,a duyurulacak ve anlatılacaktır.

Bütün bu kanun maddeleri ve hükümler, Sovyetler Birliğinde
okuyan Türk talebeler için de yüriirlüktedir.

Lumumba Dostluk Üniversitesinde uzun süre talebe ola-
rak bulunmuş olan bir 'Türk, Moskor,aya gelen bütün yabancı
talebelerin dört krsma ,ayrıldığını ileri sürmüştür. İddiaya göre, sı-
nıflandrrma şu şekilde yapılma,ktadır.

1 - Sovyet istihbaratında kullanılmak üzere yetiştirilecek tale-
beler..

2 - İyi birer komünist olarak yetiştirilecek talebeler.
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3 - Sadece tahsil yapacak olanlar,

4 - Hiç bir işe varamayanlar..
' İlk iki gruba dahil olanlar, ekseriya gizli olarak Sovyetler Birli-
ğine gidenler arasrndan seçilmektedir. Bunlar hakkında geniş, bir
soruşturrna yapılmakta, sonra Rusça öğrenmeye başladıklan ilk
günden itibaren devamlr kontrol altında tutulmaktadrrlar.

Bu kontrollar, ekseriya yabancr talebenin sınıf arkadaşr olan
Rus öğrenciler tarafından yaprlmaktadır. Şartlara uygrın görülen-
ler ise daha yüksek kademedeki görevliler tarafindan incelemeye
tAbi tutulmakta, sonra da lüzumlu olan bilgiler kendilerine veril-
mektedir. İkinci grupta olanlar da aşağı - yukarı alırıi şekil,de mua-
meleye töbi tutulmaktadırlar.

Bu açıklamayl yapan Tiiırk talebe, Lumumba Üniversitesinde
yüzde 30 oranrnda Rlıs talebe bulunduğunu, bunlann hepsinin as-
kerliklerini yapmış komsamol'lar (genç komünist) arasrnd,an seçil-
diğini ve diğer okullarda okuyan Rus talebelerden daha fazla burs
aldrklannr söylemiştir.

Lumumba Üniversitesinde okuyan yabancı talebelere verilen
burs miktarr ayda 90 rubledir. Rus talebelerin al,dıklan miktar ise
45 Rrıb,ledir. Çok başanlı Sovyet talebeleri 60 Ruble alabilmektedir-
ler.

Moskovaya giden yabancı talebeler önce 5 ay süreli bir li-
san eğitimine tAbi tutulmaktadırlar. Burada Rusça tekstler arasın-
d,a okutulan konular komünist partisi tarihinden böliirnler, Dün-
ya İşçi Hareketleri, Bolşevik ihtilali, Komünizmin ilerlemesi pren-
siplerive Lenin'dir. Böylelikle öğrencilerin, asıl eğitime başladıkları
zaman birçok konulara yabancr kalmamaları sağlanmaktadır. Bu
Iis,an eğitimi günlerinde değişik fikirlerdeki talebelerin eğlimleri,
alüşiiırıceleri ve reaksiyonlan ortaya çıkmaktadır.

Moskova'da hayat, büyük ümitlerle gelmiş yabancı talebeler
için sıkıcı,dır. İlk günlerin değişik havası kaybolCuktan soura, çe-
şitli ülkelerden bir,araya top,Ianmış gençler, gerçeklerle yüzyüze ge-
lirler, Normal talebelik hayatlarında bir çok kayıtlamalar vardrr.
Oku,dtıkları şehirden 30 kilometre fazla uzaklaşmalan için "gerÖk-
[i makamlardan" izin almalarr lAzımdrr. Hareketleri kontrol altın-
dadır ve kendilerine devamlı telkinler yaprlmaktadır, Sadece oku-
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mak için gelmiş olan talebeler üzerinde bu kontrol ve baskı bazen
geriye tepen silAh gibi etki yapar. Bir defa da memnuniyetsizlik
başladıktan sonı:,a artık ne yapılırsa yapılsın,,bu talebeyi ne okudu-
ğu yere, ne rnuhite, ne de rejime rsınCtrmanrn imkAn yoktur!.. Bu-
nun sayrsrz misalleri vardrr. Afrika'nın yeni ülkelerindeı Asya ulus.
larında, LAtin Amerikadan çok sayı.da talebe, aradıklarını bularna-
malıın yarattığı büyük hayAl kırıkhkları ile Sovyetler Birliğinden
ayrılmışlardrr. Memnuniyets,izlik konusunda, Batınrn yaptığı ıbüyük
propagandanın da etkili bulunduğunu kabul etmek lAzımdır, Af-
rikan'ın yeni tıluslarından bir öğrenci, Moskovadaki kapıların
suratrna kapandığını hissettiği an, daha iyi şartlarla Amerika'da
tahsil yapabileceğini her zaman bilmekteCir.

Çeşitli ülkelerden gelmiş, çeşitli ve alabildiğine değişik şartlar
altında yetişmiş genç, heyecanlı ve ateşli insanların ne yapabilecek-
lerini kestirmek her zaman kolay bir iş değildir. Ve Sovyetler bu
konuda heniie bir tecrübe devresindedirler. Lumumba Dostluk Üni
versitesinin şu Ana kadarki çalışmasının büyük başarr olduğunu
söylemek için çok iyimser olmak lAzımdır.

Moskovada ve diğer Sovyet şehirlerinde okuyan talebelerin yer-
li halkla,bugünkü münasebetinin de pek normal ol,duğu söylenemez
MeselA Moskovaida, AfrikaCan gelmiş siyahi bir öğrencinin, bir Rus
kızı ile caddede dolaşması düşiinülemez bile. Aynı şey, Asya ile LA-
tin Amerikalı öğrenciler için de söylenebilir. Yabancı talebeler için,
Moskovanın kulak gazetesinde, mutlaka her gün anlatılan yeni bir
hikAye vardrr. Bir süre önce, gerçekten olmuş, fakat sadece kulak-
tan kulağa fısıldanan hikAyelerden birisi, Lumumba Üniversitesin-
den bir İranlı öğrencinin, sırtında üniforma taşıyan 8 Rustan yedi-

ği müthiş dayaktır. Bir kız,arkaCaşı ile kahvede oturan İranlıya iiırıi
formalı kişiler sataşmışlar, delikanlının hüviyetini göstererek:

- Ben Dostluk Üniversitesindenim, demesi iizerine de bayıI.
tılrncaya kadar dövmüşlerdir. Her şeyi bırakıp memleketine dön-
mek isteyen bu İranlı talebeye büyük tAvizler verilerek Moskovada
kalması sağlanabilmiştir.

Yabancı talebelere başlangıçta Sovyet halkının gösterdiği sem-
paüi ve güler yüz bugün artık mevcut değilğir.

Fakat bütiin bunlara rağmen sabırlı ve başarılı plAn uygulayı-
cısı oldukları bilinen Sovyet idarecilerinin, Lumumba Üniversitesi
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konusunda hAtAları giderici tedbirler alınaları, aksaklıkları gider-
meleri zor bir hareket olmayacaktır.

TÜRKLERİN YALNIZLIĞI

Sovyetlerde okuyan talebeler içersinCe yalnızlığı en çok hisse-
denlerin başında Türk talebeleri gelir. Büyük çoğunluğu gizli yollar-
la Sovyetler Birliğine gitmiş olan bu talebelerin "talebe olCuklarını"
hiç bir Türk makamı kabul etmez. Moskovadaki Türk Sefaretinin
konsolos]uk kısmına herhangi bir durum için başvuranlara "Se-
nin burada ne işin var? PıIını pırtını topla hemen geri dön" sözleri
söylenir.

Ve şayet talobe, Türk olduğunu unutmaylp, askerlik yoklaması-
nı y4ptırmak, vatandaşlık ilmühaberi almak isterse alacağı cevap
yine aynıdır.

- Sen talebe değilsin, fikri talebenin kafasına yerleştirilrheye
çalışılır.

Kaide olarak, Türk Milli Eğitim Bakanlığı ve Sovyetler Birli
ğindeki yüksek eğitim kuruluşlarının Uluslararası kuruluşlarını
kabul etmezler. Bu propagan,Ca gayesiyle kurulmuş olan Lumum-
ba Üniversitesi için belki doğrıı bir karardır. Fakat, Unesco'nrur,
Üniversiteler listesinde baş sıralarda bulunan Moskova Devlet
Üniversitesinin de aynı kategoriye sokulması, anlaşılır bir tutum
değildir.

Sovyetler Birliğinde okuyan Türk talebelerinin büyük çoğunlu-
ğrı, gizli yollarla ve Türk hükümetinin müsaadesi olmadan Sovyet-
ler Birliğine gitmişlerdir. Aslında liseyi bitirmiş bir gencin, herhan-
gi bir ülkede istediği öğrenim yapmasında kanuni hiçbir kısıtlama
yoktur. Türk hükümetinin Ve makamlannın da bu talebelerin ka-
nun dışı hareketlerini tespit etmeden herhangi bir işlem yapmast
zordur.

Şimdiki,durumda Türk makamlarının yapabildikleri tek şey bu
taleb,elerin Sovyet Rusya'ia tahsil şartlarınr zorlaştırmaktan ileri
ye gidememektedir. Türk talebeleriırden Rusyada bulunanlara, r,e-
ni pasaport verilmemekte, askerlik yoklamaları yapılmamakta ve
her firsatta Türkiyeye dönmeleri ya da Sovyetler Birliğinden baş.
ka ülkede öğrenim yapmaları tavsiye edilmektedir.
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Sovyetier Birliğine gizlice tahsile gitmiş olan bir talebenin
sol eğilimli oldufunu beşinen kabul etmek gerekir. Ya propagan-
,da ya da inandığı fikirler yüzünden tahsilini Sovyet Rusya'nın
herhangi bir şehrinde yapan Türk talebelerine karşı bu tutum,
ekseriya talebeleri Türk makamlarr ve diğer ülkelerden uzaklaştrr-
maktadır. Bunlar, çıkacak güçlükleri önceden bildiklerinden, hiç-
bir şekilde Türk ilgilileri ile temas etmenrekte ve gizli kalmayı ter-
cih etmektedirler!.

Bunun yanrnda, anlaşrlmaz bir tutum olarak, Türk Hükümeti-
nin müsaadesi ile Sovyetler Birliğinde tahsilde bulunanlar da var-
,dır.

İzinli talebelerin de bursları Sovyet Hükümeti tarafından öde-
njr. Fakat bunlara Tiirk makamları güçlük çıkartmazlar ve yaban-
cı bir ülkede okuyan vatandaşa gösterilen kolaylığın hepsini göste-
rirler.

Bu karşıt durumlar, son aylarda Moskova'da okuyan talebeler
için hayli zor dunımlar ortaya çıkarmıştır. İsimleri ve okudukları
yerler Türk Hükümeti tarafından tespit edilebilen talebelere çeşit-
li yollarla telkinler yapılmış ve 1ıırda dönmeleri istenmiştir. Sov-
yet ilgilileri de, Türk ilgililerinin bu konudaki büyük hassasiyetini
gördükten sonra, gözönünde olan talebeleri, ya Moskovadan başka
şehirlere yollamışlar ya da burslarını kesmişlerdir. Bunda güdülen
gaye ortadadır.

Sonuç olarak; Sovyetler Birliğinde, plAnlı ve birçok durumlar-
la kaliteli bir yüksek öğretim yapıldığı gerçektir. Sovyetler, eğitim
meselelerini kendi sistem ve ihtiyaçlarına göre'halletmişlerdir. Pro-
pagandalan ve "büyük devlet" olmanrn verdiği özellikler yüzünden
de devamlı olarak yabancr talebeleri kendi ülkelerinde okutmaya ve
eğitmeye çalışmaktadırlar. Sovyetleıdeki yüksek eğitimde, branşı
ne olursa olsun, her talebe mı.rtlaka Marksist, Leninist görüşle yetiş-
tirilmektedir. Ve.mutlaka her yüksek öğretim yapan kuruluşta,
asıl branşın yanında "ekonoıTıl politlk" okutulmaktadır. Bu dersler
arasrnda sosyalist düzenin başarıları, teorileri Komünist Partisi
tarihi, diyalektik materyalizm, Dünya işçi hareketleri vardrr.
. Bunların bir Tiirk talebesi tarafından öğrenillp,öğrenilmemesi

nin faydalı ya da faydasız olduğu konussunda, uzun tartrşmalar ya-
pılalıilir. Ancak oitada bir gerçek vardrr, o da Türk makamları is-
ter kabul etsin, isterse etmesin, Sovyetler, Türk talebelere burs ver-
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meye devam edeceklerdir. Bu bir peşin hüküm ya da afaki bir söz
olmadığı sürece, alınacak en iyi tedbir, her yıl belirli sayıda tale-
meyi Sovyetler Birliğine göndermektir. Bunların talebelik durum-
larınr kontrol, diğer ülkelerde oldufu gibi, talebe müfettişlikleri,.
konsolosluklar kanalı ile büyük rahatlıkla yapılabilir.

Sovyet Rusya,da Amerikan, İngiliz, Fransız ve daha birçok ülke-
]erin talebeleri tahsil yaparlarken, Türkiyeden Rusyaya talebe git-
nıesini yasaklamak, gerçekleri görmemektir. (2)

(1) (Bk. Yeni Gazete, |4,15, |6, 17, 18 Kasım 1966, Nr. 689, 690, 691,692,693.)

(2) Bu kıl-metli görüşleri kaleme alan yazarın son mütaleası üzerinde tartışılabilir.
Türkiyeden Rusyaya öğrenci göndermenin acaba ne gibi yararr olacaktır? Sovyet-
ler Türk öğrencilerine gerçekten ilim öğetseler, bu mütalAaya eklenecek bir siİ.
zümüz yok. 1923 teı günümüze tecrübeler şunu öğretmiştir ki Sovyetler de otu-
muş bütün öğrenciler, yurda döndüklerinde gizli T.K.P. saflarında yer ahşlar-
dır. Sovyet Rusyadan bu güne kadar bir tek i[renci olsun meslek sahibi olarak
vatanına dönmemiştir. Rusya'da okumuş ne bir doktor, ne bir mühendis göste-
remezsiniz. Hernen hemen hepsi sosyal ilimler okumuşlardır. Bu sosyal ilimler
kamuflajdır. Asıl öğrendikleri ihdla] teori ve pratiğidir.

l
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