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Krasnoyarsk Esirlerinin Sesi:  
Vâveylâ Gazetesi Dizini. 
Haz. Dr. Merve Üner, Post Yayınevi, 2021, 112 s.*

Alfına Sibgatullina**

Çeşitli dönemlerde ve çeşitli cephelerde Osmanlı askerinin Ruslara esir 
düşmesi ve onların Rus kamplarındaki akıbeti konusu ne Türkiye’de ne de 
Rusya’da ayrıntılı araştırılmış değildir. Çünkü hâlihazırda konuyla ilgili bel-
geler pek fazla değildir. Ayrıca Rus arşivlerinin dağınıklığı, onlara ulaşmak-
ta yaşanan sorunları artırmaktadır. Bu itibarla Osmanlı esirleri hakkında 
yeni bulunan her türlü evrak, dosya ve belgenin, hem Rusya hem Türkiye 
tarihçileri tarafından ayrıntılı bir şekilde ve müştereken değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca esirlerin yazdığı mektup ve günlükler, çıkardıkları el 
yazısı gazete ve dergilerin hepsi bulunamadığı için konuyla ilgili olgun araş-
tırmalar yapılamamaktadır.

Türk tarihçileri tarafından Osmanlı subaylarının Rusya esareti günlerinde 
Vâveylâ, Kurtuluş, Niyet (Rusçadaki Net, yani ‘yok’ sözünden), Altay, Şimal 
Yağı isimleriyle çıkardığı gazeteler tespit edilmiş1 fakat henüz kapsamlı olarak 
araştırılamamıştır. Oysa Murat Bardakçı’nın dediği gibi, “subayların hazırla-
dığı bu gazeteler esirlerin birbirleriyle irtibatını ve dünyada olup bitenlerden 
haberdar olmalarını sağlarken morallerin yüksek tutulmasına da yaramıştı ve 
işin çok daha önemli tarafı, gazetelerin bir kısmının tamamen elyazısı olma-
larıydı. Esaret günlerini boş geçirmek istemeyen birçok kahraman subayımız, 
gazetelerin bütün sayılarını tek tek hazırlamış, yazılarını yazmış, resimlerini 
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çizmiş ve her nüshayı defalarca çoğaltıp dağıtmışlardı ve bu yayınların hepsin-
de saygıdan öte hayranlık uyandıran bir göznuru vardı.”2 

Mısır’da İngilizlerin elindeki esir kamplarında aynı teknik zorluklarla çıkarıl-
mış aynı muhtevadaki dergi ve gazetelerin durumu da Rusya denetimindeki 
kamplarda çıkarılanlardan pek farklı değildir. Söz konusu dergi ve gazetele-
rin sayısı 21’i bulduğu hâlde3 bunlardan sadece beşi  (Badiye4, Işık5,  İzmir6, 
İravadi7, Kefes8) hakkında yayın yapıldığı tespit edilebilmektedir. Oysa bu 
süreli yayınlar başka hiçbir yerde basılmamış pek çok metin9 içermekte, dö-
nemin siyasî, kültürel ve edebî hayatına dair orijinal bilgiler vermektedir. 

Bu bağlamda düşünüldüğünde geçen sene basılan Krasnoyarsk Esirlerinin Sesi: 
Vâveylâ Gazetesi Dizini (Post Yayınevi, İstanbul 2021) adlı kitap hem Türkiye 
hem Rusya tarihçilerinin ilgisini çekecek niteliktedir. I. Cihan Harbi’nde esir 
düşen Türk subaylarının Sibirya’nın çok ağır şartlarında bile el yazısı bir gazete 
çıkarmayı başarması, bu işi 1915-1918 seneleri içinde düzenli bir şekilde yürü-
terek Krasnoyarsk kampında kalan vatandaşlarını siyasi, tarihî, edebî ve kültürel 
yönlerde bilgilendirmeyi amaçlaması gerçekten çok ilgi çekicidir. Bugüne kadar 
Osmanlı esirlerinin Rus esaretinde çıkarmış olduğu başka bir yayın organı hak-
kında bu ölçüde geniş bir bilgiye sahip olamadığımız için Krasnoyarsk kam-
pında hazırlanmış ve bugün tek nüshası TBMM kütüphanesinde açık erişimde 
bulunan Vâveylâ gazetesi çok önemli ve zengin bir tarihi kaynak sayılmalıdır. 

Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümünde Vâveylâ gazetesi ve Rusya’daki 
esir kampları hakkında genel bilgi verilmektedir; ikinci bölüm ise sözünü et-
tiğimiz gazetenin dizinini içermektedir. Doktora tezini “I. Dünya Savaşı ve 
Sonrasında Rusya’daki Esir Kampları (Sibirya Örneği)” konusunda vermiş 
olan Dr. Merve Üner ulaşabildiği kaynaklardan, ayrıca Osmanlı esirlerin 
basılmış hatıratlarından faydalanarak Krasnoyarsk kampında tutulan esirle-
rin günlük hayatı hakkında kısaca bilgi vermeye çalışmıştır. Türk subaylar 
arasında uygulanan piyango çekilişi ve kazananlara verilen hediyeler hakkın-
da, sahnelenen tiyatro oyunlarına, bilet karşılığı düzenlenen konserlere dair 
yazılanlar ayrıntılı ve etkileyicidir. Kitabın bu kısmında Osmanlı esirlerinin 
onlarla aynı kampta bulunan Batılı subaylardan ilim ve irfan konusunda 
birçok yeni şey öğrendiği vurgulanıyor. Kampta yapılanlar arasında yabancı 
dil öğrenmek, resim ve karikatür yapmak, müzik âletleri çalmak, tiyatro sah-
nelerinde oynamak, konserler ve spor yarışları tertip etmek gibi etkinlikler 
sayılmaktadır. Bizim bilgilerimize göre, Krasnoyarsk kampında kalan Batılı 
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esirler arasında savaştan önce Viyana ve Berlin Opera tiyatrolarında çalışmış 
müzisyenler de vardır ve onlar, savaş esnasında bile yanlarında taşıdıkları 
müzik aletlerini koruyabilmişler, P.İ. İvanov-Radkeviç yönetimindeki Kras-
noyarsk şehir orkestrasında yer alabilmişlerdir. 

Bu kampta sadece Türkler değil diğer ülke vatandaşları da gazete ve dergiler 
çıkarmıştır. Mesela Osmanlı ordusu içinde yer alan Arapların da kendi dille-
rinde bir yayın organı düzenledikleri bilinmektedir. Nitekim Ruslara 1916 
yılında esir düşmüş Türk ordusu subayı Arif Şahidi, hatıratında Ahmet 
el-Kayali isimli Suriyeli arkadaşı ile birlikte adı, ‘Allah’ın Devesi’ anlamına 
gelen Arapça bir mizah gazetesi çıkardığını söyler10. Dönemin ve Sibirya’nin 
elverişsiz şartlarında tutsak yaşayan subayların mizah eserleri üretmesi, ka-
rikatür çizmesi gerçekten şaşırtıcı bir durumdur. Ancak ne Arap asıllı, ne 
Avrupalı esirlerin Rusya’da çıkardığı gazete nüshalarının bugünlere ulaştı-
ğına dair bir bilgimiz maalesef yok. Bu yüzden de tek nüsha hazırlanmış ve 
esirler tarafından cüzi bir para karşılığında okunmuş Vâveylâ’nın tüm 101 
sayısının iyi derecede saklanıp, kütüphanede mikrofilm halinde okurlara su-
nulmasında ilk sırada İsmail Suphi Soysallı’ya (1884-1967) borçlu olduğu-
muzu söylemeliyiz. Fakat Türk esirleri ve üsera gazeteleri üzerine kaleme alı-
nan makale vb. yazılarda bir Türk devlet adamı olan Soysallı’nın Vâveylâ’yı 
nasıl ve nerede bulduğu hakkında hiç bilgi olmaması da ilginçtir, sadece 
onun Sovyet Rusya’sına yaptığı bir seyahat esnasında Vâveylâ ’yı bulduğu ve 
TBMM Kütüphanesine hediye ettiği belirtilmektedir. Atatürk Ansiklopedi-
si’nde yayınlanan biyografisine göre, TBMM I. Dönemi Burdur mebusla-
rından olan İsmail Suphi Soysallı Bey 11 Ekim 1920’deki gizli birleşimde 
okunan Meclis Başkanlığı yazısıyla, Tevfik Rüştü (Aras) Bey, Besim Atalay 
Bey ve Fuat Bey ile birlikte Sovyet sınırları içinde bulunan Türk kökenli 
ülkelerde bilimsel incelemeler yapmak, özellikle de savaş sonunda Rusya’nın 
çeşitli yerlerine dağılmış olan tutsak askerlerin anayurda dönmelerini sağ-
lamakla görevlendirilmiş ve bu görevi başarıyla yerine getirmiştir11. İsmail 
Suphi Soysallı Vâveylâ ’yı o seferinde mi buldu, yoksa daha sonra da Sovyet 
Rusya’sına yolu düştü de o zaman mı buldu, tam olarak bilmiyoruz, ama 
şunu da belirtelim ki, gazetenin kütüphaneye kayıt tarihi 17 Mart 1936’dır.

Vâveylâ gazetesinin adını ‘Çığlık’ olarak yorumlayan M. Üner, onu vatan ve 
hürriyet şairi Namık Kemal’in aynı isimdeki şiiri ile bağdaştırır ve Krasno-
yarsk esir kampındaki Türklerin, Vâveylâ şiirinden esinlenerek, “fikirlerini ve 
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durumlarını dünyaya duyurmak için çıkardıkları gazetede hürriyet ve vatan 
kavramlarına ayrı bir vurgu” yaptıklarını söyler. Namık Kemal’in Vâveylâ’sın-
dan bir parça verdikten sonra ardından Vâveylâ gazetesine bir esirin yazdığı 
Vatan Kaygısı şiirinin gelmesi de yazarın bu fikrini daha güçlendirmektedir.

M. Üner Vâveylâ hakkında matbuatta ilk yazanlardan değildir, daha önce 
gazeteden bahseden çalışmaların bazılarında (mesela, A. Uçar, M. Arıkan 
v.s.) onun gazete değil bir mecmua veya dergi olduğu söylenmektedir. Zaten 
yayının kendi başlığı da haftalık herşeyden bahis, ciddî, mizahî mecmuadır. 
Tek çizgili 12 sayfalık okul defterinde yayınlanmış olduğuna göre belki de 
başka bir araştırmacı M. Gümüş’ün verdiği12 ibareyi kullanarak, gazete/mec-
mua diye değerlendirmek daha mantıklı olabilir.

TBMM Kütüphanesi sitesindeki yazıya göre, “bu gazete, 1331-1334 (1915-
1918) yılları arasında Sibirya Krasnoyorsk tutsaklar kampında tek çizgili bir 
deftere yazılmıştır. Müdir-i mesulü Talat Berkî, Sahib-i imtiyazı A. Hüdaî. 
Sene 1, No. 1, 27 Teşrinisani 1331 - No. 101 1 Mart 1334 kaydı vardır. 14. 
sayıda Kiril alfabesiyle bir Türkiye haritası ve 454-455 yaprakları arasında 3 
ilâve yaprak bulunmaktadır. A. Hudâî, A. Hicrî, B. Seyfî, T. Vecdi, E. Aşkî, 
Talat Berki’nin şiirleri vardır. Her nüshanın başında Rusça bir mühür vardır. 
Bu mühür ‘görülmüştür’ mührü olabilir” deniyor. 

Rusya’da her türlü yayına sansür koyulduğu için, Vâveylâ ’yı da Müslüman 
Türk asıllı bir devlet görevlisi veya asker kontrol etmiş olabilir. Fakat mühü-
re gelince ve mecmuanın sayılarına tek tek bakıldığında ‘görülmüştür’ müh-
rüne imzasını (tam okunmuyor) bir praporsçik (astsubay ile subay arasında 
bir rütbe) askerin attığını görüyoruz. Mühürdeki tarih de ilginçtir: 18 Şubat 
1918. Her sayıya aynı tarihli mühür vurulması, tüm sayıların birden gözden 
geçirilmiş olma ihtimalini akla getiriyor. Yani gazetenin her sayısı kampta 
okunmadan önce sansürden geçmemiş, Rusların eline daha sonralarda ulaş-
mış olabilir kanısındayız. Çünkü son gazetenin sayısı olan 1 Mart 1918 sayı-
sına da (yani daha yazılmamış sayıya) 18 Şubat 1918 mühürü vurulduğuna 
göre, imzasını atan Rusyalı görevli, daha sonralarda okumuş olup, hakkında 
tahmin yürütemediğimiz bir nedenle tarihi bilerek öne çıkarmış olabilir. 
Bütün bunlar dikkate alınınca İsmail Suphi Soysallı’nın gazete nüshalarını 
esirlerden değil, Rus resmî kuruluşlarından almış olabileceği akla gelmekte-
dir. Nitekim bu konu daha derinden araştırmayı beklemektedir. 
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Dr. M. Üner, Vâveylâ ’nin dizinini hazırlarken, her sayıyı ayrı ayrı değerlen-
dirmemiş, yazıları sayfalara göre tek tek tespit ve kayıt etmemiş, yani kro-
nolojik tasvir yerine konusal tasnif usulünü tercih ederek gazetedeki yazıları 
başlıklarına bakarak tarih, edebiyat ve diğerleri diye üç bölüme ayırmıştır. 
Bu tür değerlendirmenin gazete içeriğinin ayrıntılarını anlamaya ne kadar 
yardım ediyor konusu tartışılabilir. Çünkü gazete başlığında da gösterildiği 
gibi, her şeyden bâhis, ciddî, mizahî mecmuanın en az siyasi gündemle, esaret 
hayatıyla ilgili, mizah v.s. konulu yazı başlıklarının da gösterilmesi, kitabı 
daha da zenginleştirirdi fikrindeyiz. Mesela Tarih kısmındaki yazılar içinde 
eski çağ tarihi, Türklerin uzak geçmişi üzerine yazılan makaleler yanında 
esirlerin yaşadığı dönem Rusyasının çalkantılı siyasi gündemi, dünyada ya-
şanan son gelişmeler hakkındaki resmî telgraflar, savaş cephelerinden gelen 
çeşitli haberler beraber yer almıştır. Hâlbuki bunlar rahatça birkaç gruba 
ayrılıp değerlendirilebilirdi. Yine Edebiyat kısmına giren yazılar yanında 
kampta esirlerin kendi aralarında eğlendikleri piyango oyunu ile ilgili yazı-
nın yer alması da pek uygun düşmemiş. Diğerler bölümündeki dizinde ve-
rilen yazı başlıkları ise Vâveylâ’nın kendisine okurlarından gelen mektuplar, 
soru-cevaplar, editörün başyazıları, kamptaki hayatla ilgili haberlerdir. 

Siyasi gündemle alakalı yazıların birçoğunun Rus ve yabancı ülke gazetele-
rinden alıntı olarak yayınlandığı tespit edilirken, kitapta bazı Rusça gazete-
lerin isimlerinin, Rus soyadlarının hatalı okunduğu görülmektedir. Kampta 
kalan esirlerin ulaşılabildiği Rusça merkezi gazeteler (mesela Birjevıye Vedo-
mosti, Russkoye Slovo, Novoye Vremya), Türkçe basılan Açıksöz, Tercüman, Kı-
rım Ocağı, Almanca ve İngilizce yayınlar hakkında kısa da olsa dipnotlarda 
bilgi verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kitabın 2. baskısı hazırlanırken bu 
hususların dikkate alınması yerinde olur.

Gazetenin dizinini ilim dünyasına sunan Dr. Merve Üner’i tebrik ediyoruz 
ve en kısa zamanda gazetedeki metinleri de Türk alfabesine çevirip okurlara 
sunmasını bekliyoruz.
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