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ÖN SÖZ 

  Birinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın başını çektiği İttifak bloku içerisinde 

dâhil olan Osmanlı Devleti, savaşa girmesi ile beraber sınırları içerisinde yaşayan 

yabancılardan kaynaklı birtakım sorunlar yaşamıştır. Devlet tarafından ecnebi olarak 

adlandırılan bu kitlenin Osmanlı sınırları içerisine dâhil olması aslında savaş dönemi 

içerisinde gerçekleşen bir olay değildir. Ecnebiler, gerçekte Osmanlı Devletinin 

Avrupa devletleri arasında öne çıktığı klasik dönemde de (1300-1600) Osmanlı 

sınırları içerisinde bulunmaktaydı. Ancak ilk etapta Osmanlı sınırları içerisinde 

seyyah ve tüccar olarak bulunan bu ecnebilerin sayısı Osmanlı Devletinin gerilemeye 

başladığı XVIII. ve XIX. yüzyıllarda çeşitli alanlarda nitelikli elaman ihtiyacı 

hissedilmesine paralel olarak artmıştı. Osmanlı Devletinin yıkılma sürecine girdiği 

XX. yüzyılda da had safhaya ulaşmıştı. 

 Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na dâhil olunca bu ecnebilerden bir 

kısmı birden ʽʽmuhasım devlet tebaası’’ yani düşman devlet tebaası statüsü içerisinde 

yer aldı. Bu yüzden de bunlar potansiyel tehlike olarak addedilip çeşitli noktalara 

sürgün edildiler. Savaşın sonuna kadar da buralarda zorunlu ikamete tâbi tutuldular. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında temel olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 

bulunan belgelerden yararlanılmıştır. Bunun yanında çalışmada yazılı eserler ile 

interaktif kaynaklara da yer verilmiştir. 

Konu muhteviyat itibariyle çok fazla yer ve şahıs isimleri barındırdığı için 

çalışmada yoğun bir şekilde yer ve şahıs isimleri kullanılmıştır. Bu isimlerin 

kullanılmasında da orijinalliğe riayet edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bazı yabancıların 

isimleri tam olarak okunamadığı için yanlarına parantez içerisinde soru işareti (?) 

konulmuştur.   

Çalışma Giriş dışında iki ana bölümden oluşmaktadır: 

 Birinci Bölüm’de, Osmanlı Devletinin düşman devlet tebaasına savaş 

boyunca uyguladığı sürgün politikası tetkik edilmiştir.  
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 İkinci Bölüm’de ise zorunlu ikamet bölgelerine sürgün edilen düşman devlet 

tebaasının Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar süren esaret hayatı her açıdan 

değerlendirilmeye tâbi tutulmuştur. 

 Bu çalışmanın hazırlanmasında birçok kişinin payı vardır. En başta konu 

seçiminde ve çalışmalarımda bana destek olan danışmanım Doç. Dr. Ferudun 

ATA’ya teşekkür ederim. Aynı şekilde metin içindeki düzenlemeler noktasında 

katkılar sunan değerli dostum Ünal SARAÇ ile belgelerin temini noktasında bana 

yardımcı olan bir diğer değerli dostum Hüseyin CANLIOĞLU’na teşekkür etmeyi de 

bir borç bilirim. Ayrıca çalışmalarım esnasında beni sürekli destekleyen değerli 

aileme de sonsuz şükranlarımı sunarım.  

                                                                                                         Ramazan SONAT 
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ÖZET                                                                                          

 
Birinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın başını çektiği İttifak bloku içerisinde 

katılan Osmanlı Devleti, savaşa girmesiyle beraber savaştığı devletlerin 

vatandaşlarını kapsayan bir ʽʽmuhasım devlet tebaası’’ meselesi ile karşılaşmıştır.  

Devlet tarafından ecnebi olarak adlandırılan bu yabancıların Osmanlı sınırları 

içerisine dâhil olması aslında savaş dönemi içerisinde gerçekleşen bir olay değildir. 

Gerçekte bu kişiler devletin Avrupa devletleri arasında öne çıktığı klasik dönemde de 

(1300-1600) Osmanlı sınırları içerisinde bulunmaktaydı. Ancak ilk etapta Osmanlı 

sınırları içerisinde seyyah ve tüccar olarak bulunan bu ecnebilerin sayısı, devletin 

gerilemeye başladığı XVIII. ve XIX. yüzyıllarda çeşitli alanlarda nitelikli elaman 

ihtiyacı hissedilmesine paralel olarak artmıştı. Devletin yıkılma sürecine girdiği XX. 

yüzyılda da had safhaya ulaşmıştı. 

Osmanlı sınırları içerisinde demografik olarak yoğunluk kazanan bu ecnebiler 

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı’na İttifak Devletlerinin yanında dâhil 

olması ile bir anda düşman devlet tebaası statüsü içerisinde yer aldı. Bu yüzden de 

savaş boyunca bu kişilere farklı muamele tatbik edildi. Bu kişiler çeşitli gerekçelerle 

Anadolu’da bulunan değişik noktalara sürgün edildi. Savaş boyunca da buralarda 

zorunlu ikamete tâbi tutuldu. 
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SUMMARY 

The Ottoman Empire has been involved in the block of alliance which led by 

Germany in the first world war. When the Ottoman Empire was included the war, 

they faced with problem of a citizen of an enemy state in relation to citizens of states 

which fought with them. These people who described as foreigner by the Ottoman 

Empire to participate into them have not been in period of the first world war. They 

have been living within boundaries of them since the classical period (1300-1600) 

which the Ottoman Empire was in the forefront among European states. However, 

numbers of these foreigners who worked itinerancy and are merchants increased 

according to need for qualified personnel in 18. and 19.century. When they entered 

the process of collapse in 20.century, this number reached maximum stage.  

When the Ottoman Empire joined in the first world war, these foreigners who 

gaining density in terms of population have come status of a citizen of an enemy 

state. For this reason, the Ottoman Empire applied differently treated them during the 

war. They was exiled by the Ottoman Empire various regions of Anatolia because of 

some different reasons. They was exposed to mandatory residency there during the 

war.  
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GİRİŞ 
 

I- Birinci Dünya Savaşı’na Giden Süreç 

XVI. yüzyılda yakaladığı büyük ivme ile devletler arası dengede oldukça 

önemli bir mevkiye yükselen Osmanlı Devleti, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda siyasi, 

askeri, ekonomik ve sosyal yönden gerilemeye başlayarak Batılı devletlerin 

arkasında kalmaya başlamıştır. Bu noktada devlet, Batılı devletler karşısında arka 

arkaya aldığı askeri yenilgiler ile sınırları daralmış ve gerileme sürecine girmişti. 

Özellikle 1699 yılında imzalanan Karlofça Anlaşması ile 1774 yılında imzalanan 

Küçük Kaynarca Anlaşması1 Osmanlı Devletine artık gücün Batılı devletlerin elinde 

bulunduğunu net bir şekilde ifade ediyordu. Bir başka deyişle de ʽʽOsmanlı’nın 

Avrupa’ya bir zamanlar dehşet salan ordusu, artık kendi idarecilerinden ve kendi 

halkından başka kimseyi korkutamıyordu’’2. 

Osmanlı Devletinin gerileyip, çözülmeye başladığı XVIII. ve XIX. 

yüzyıllarda devletler arası dengede ortaya çıkan güç boşluğu ise Batılı devletler 

arasında büyük bir yarışa neden olmaktaydı. Bu dönemde Rusya ve Avusturya, 

Osmanlıya imzalattıkları Karlofça ve Küçük Kaynarca Anlaşmaları ile onu gerileme 

ve çözülmeye sürükleyen devletler olarak bu boşluğun en büyük adayları olmuştu. 

Nitekim, özellikle Rusya’nın Osmanlı üzerinde gittikçe artan baskısı onu iyice 

bunaltmış ve köşeye sıkıştırmıştı. Devlet, bu baskı neticesinde o dönem içerisinde 

elinde bulundurduğu önemli noktaları Rus hâkimiyetine teslim etmek zorunda 

kalmıştı3. 

Avusturya ve Rusya karşısında üst üste aldığı askeri yenilgiler ile köşeye 

sıkışan Osmanlı Devleti, bu noktada harekât kabiliyetini genişletebilmek ve tekrar 

                                                             
1 Osmanlı Devleti, imzaladığı bu iki anlaşma ile çok büyük toprak ve prestij kaybına uğramıştır. Bu 
konuda bkz: Uğur Kurtaran, Osmanlı Diplomasi Tarihinden Bir Kesit Osmanlı Avusturya Diplomatik 
İlişkileri (1526-1791), Ukde Kitaplığı, Kahramanmaraş 2009, s. 154-157. Osman Köse, 1774 Küçük 
Kaynarca Andlaşması (Oluşumu-Tahlili-Tatbiki), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006, s. 131-
142. 
2 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Boğaç Babür Tuna, Arkadaş Yayınları, Ankara 
2011, s. 34-35. 
3Lewis, Türkiye’nin Doğuşu, s. 70;  
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eski gücüne kavuşabilmek amacıyla birtakım reformist uygulamalarda bulunsa da o 

dönem itibariyle gerçek anlamda başarılı olamamıştır4. Ancak bu dönemde Rusya ve 

Avusturya karşısında bocalayan devletin imdadına 1789 yılında ilan edilen Fransız 

İhtilali yetişmiştir. Devlet, Fransız İhtilali’nin oluşturmuş olduğu bulanık ortamdan 

bir süre de olsa faydalanmış ve bu iki devletin üzerindeki baskısından bir nebze de 

olsa kurtulmuştur5. 

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkması ile üzerindeki baskıyı bir nebze de olsa 

atan Osmanlı Devleti, çok geçmeden ihtilalin doğurmuş olduğu milliyetçilik 

ideolojisine yenik düşmüş ve parçalanma sürecine girmiştir. Özellikle sınırları 

içerisinde bulunan gayrimüslim unsurlar bu ideolojiden çok fazla etkilenmiş ve tek 

tek isyan ederek bağımsızlıklarını kazanma yoluna gitmiştir6. Bu noktada devlet, 

kendisini parçalanmaktan kurtaracak askeri, mali, sosyal ve siyasi ölçekli reformları 

uygulamaya koysa da istenilen sonucu elde edememiştir. Bu sebepten de Batılı 

devletler arasında denge politikası izleyerek yıkılışını geciktirmeye çalışmıştır. 

Osmanlı Devletinin parçalanma sürecine girdiği XIX. yüzyılda Rusya ve 

Avusturya’nın da Fransız İhtilalin’den kaynaklı güç kaybı yaşaması devletler arası 

dengeyi bozarak tekrar bir güç boşluğu doğurmuştur. Ortaya çıkan güç boşluğunu 

doldurmak için Batılı devletler arasında ise tekrar bir yarış başlamıştır. Bu yarış 

neticesinde Avrupa’da gittikçe güçlenen İngiltere ve Fransa diğer devletler arasından 

sıyrılarak hâkimiyetlerini tüm devletlere kabul ettirmiştir7. Osmanlı Devleti de yeni 

düzenin kurucuları bu iki devletle ilişkilerini geliştirerek ayakta kalmaya çalışmıştır8.   

                                                             
4 Lewis, Türkiye’nin Doğuşu, s. 67-70. 
5 Hüner Tuncer, Osmanlı-Avusturya İlişkileri (1789-1853), Kaynak Yayınları, İstanbul 2008, s. 17-22; 
Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1997, s. 
16-23. 
6 Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik ideolojisi, Osmanlı sınırları içerisinde bulunan etnik 
unsurlar içerisinde ilk olarak Sırplar’a (1804) sirayet etmiştir. Ancak bu ideoloji neticesinde 
bağımsızlığını kazanan ilk ülke (1829 Edirne Anlaşması) Yunanistan olmuştur. Enver Ziya Karal, 
Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, C. V, Ankara 2011, s. 104-122. 
7 A. Kürşat Gökkaya-Cemil Cahit Yeşilbursa, Yeni ve Yakın Çağ Tarihi, Siyasal Yayınevi, Ankara 
2008, s. 167-171, 113-133.  
8 A. Haluk Ülman, Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Savaş, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 
2002, s. 111-113. 
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Bütün bunlarla beraber XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batılı 

devletler arasında devam eden güç yarışı hız kazanmış ve bu devletler arasında 

sömürgecilik yarışı başlamıştır. Bu dönemde Fransız İhtilali’nin etkisinden kurtulan 

Avusturya ve Rusya ile yeni düzenin kurucuları İngiltere ve Fransa’ya, Avrupa’da 

gittikçe güçlenen ve hâkimiyet alanını genişleten İtalya ve Almanya da katılmıştır9.  

Osmanlı Devleti ise bu devletlerin kendi aralarındaki mücadelesini dışarıdan 

seyrederek güçlü olanın yanında yer alma gayreti içerisine girmiştir. Ancak devletin 

kendisini dış dünyadaki gelişmelerden soyutlayıp denge siyaseti izlemesi Batılı 

devletlerin sömürgecilik yarışı ile çakışınca devlet zor duruma düşmüştür. Batılı 

devletler sömürgecilik gayelerini gerçekleştirebilmek için Osmanlı topraklarını işgale 

başlamıştır. Bu hususta Fransa ve İngiltere devletin Afrika’daki topraklarını işgale 

başlarken10 Ruslar ise sıcak denizlere inme politikası altında kendilerine İstanbul’u 

hedef seçmiştir.  

Osmanlı Devleti, bu dönemde özellikle Rusya’nın baskısı ile Balkanlarda zor 

duruma düşmüş ve bu sebepten çareler üretmeye başlamıştır. Çare olarak İngiltere ve 

Fransa’ya dayanmış ancak durumu değiştirememiştir. Bu noktada Rusya’nın Balkan 

topluluklarını kışkırtıcı politikaları devletin parçalanma sürecini hızlandırmış ve 

Osmanlı-Rusya arasında kaçınılmaz bir savaşın doğmasına sebep olmuştur. Tarihe 

93 Harbi olarak geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ile de devlet, Balkanlarda ve 

Kafkasya’da büyük toprak kayıplarına uğrayarak yıkılış sürecine girmiştir11 . Bir 

başka tabirle de 93 Harbi, Osmanlı Devletine denge siyasetinin artık işe 

yaramayacağını göstermiştir. 

 93 Harbi neticesinde büyük toprak ve prestij kaybına uğrayan Osmanlı 

Devleti, bu dönemden itibaren Fransa ve İngiltere’nin de artık kendisini 

koruyamayacağını anlayarak Avrupa’da yükselen bir değer olarak ortaya çıkan 

                                                             
9  Oral Sander, Siyasi Tarih İlk Çağlardan 1918’e, İmge Kitabevi, Ankara 2012, s. 219-222. 
10 Fransa 1881 yılında Tunus’u, İngiltere ise 1882 yılında Mısır’ı işgal ederek Osmanlı Devletini 
parçalamaya başlamıştır. N. V. Yeliseyeva, Yakın Çağlar Tarihi, Çev. Yunus Çakır, Konuk Yayınları, 
İstanbul 1975, s. 299; Mine Erol, Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Amerika’nın Türkiye’ye Karşı 
Tutumu, Bilgi Basımevi, Ankara 1976, s. 10. 
11 Osmanlı Devleti, bu savaş sonrası imzalanan Berlin Anlaşması (1878) ile 287. 510 km2 toprak 
kaybetmiştir. Armaoğlu, 19. Yüzyıl, s. 529. 
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Almanya’ya yaklaşmıştır. Bu noktada Osmanlı Devleti için Almanya sığınacak yeni 

bir liman, Almanya için Osmanlı ise sömürgecilik faaliyetlerini hızlandıracak yeni 

pazar anlamını taşımaktaydı. Nitekim, bu tarihten itibaren Almanya’nın Osmanlı 

üzerindeki nüfuzu artacak ve devlet XX. yüzyıla tamamen Alman etkisi altında 

girecektir12.  

 XX. yüzyıla tamamen Almanya’nın nüfuzu altında giren Osmanlı Devleti, 

Almanya’nın yanında yer alarak kendisini kurtaracak hamleyi yaptığını düşünse de 

yanılmıştır. Çünkü artık Batılı devletler arasında ortaya çıkan sömürgecilik yarışı 

tamamen kendi sınırlarına doğru kaymıştır. Bu noktada Batılı devletler Osmanlı 

topraklarını kendileri için bulunmaz bir nimet olarak görmekteydi. Osmanlı 

Devletinin hâkim olduğu topraklardan pay alabilmek amacıyla da kıyasıya bir yarış 

içerisine girmişlerdi. Hatta milli birliğini İngiltere, Fransa ve Rusya gibi devletler 

karşısında sonradan kazanmış İtalya bile Osmanlı Devletinin sahip olduğu topraklara 

gözünü dikmişti. Nitekim, 1911 yılında devletin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan 

Trablusgarp’ı işgal ederek de bu emeline ulaşmış oluyordu13. 

 XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın ilk çeyreği bu olaylar üzerinden 

şekillenirken Batılı devletler arasında baş gösteren sömürgecilik yarışı artık 

Avrupa’da devletler arasında bir kutuplaşma doğurmaktaydı. Başını Almanya ve 

İngiltere’nin çektiği iki ayrı blok Avrupa’da tek başına söz sahibi olmak 

istemekteydi. Bunun için bu devletler arasında bir savaş kaçınılmaz olarak 

görülmekteydi. Osmanlı Devleti de bu gerçeğin farkında olduğu için pozisyonunu 

ona göre şekillendirmekteydi. 

 İşte tam bu noktada devletler arasında savaşı başlatacak bir kıvılcıma ihtiyaç 

duyulmaktaydı. Devletlerin bu yöndeki arzusu 28 Haziran 1914 günü Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu veliahtının Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından 

öldürülmesi ile gerçekleşiyor14 ve artık bütün dünyayı da etkisi altına alan bir savaş 

                                                             
12 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, Timaş Yayınları, İstanbul 2010. 
13 İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Tımothy W. Chılds, Trablusgarp 
Savaşı ve Türk-İtalyan Diplomatik İlişkileri, Çev. Deniz Berktay, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul 2008. 
14 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul 2012, s. 132. 
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başlamış oluyordu. Özellikle son bir asırdır Avrupa’da baş gösteren siyasi ve iktisadi 

savaş artık bütün dünyayı da etkileyen fiili bir mücadeleye dönüşüyordu. 

 Batılı devletler arasındaki sömürgecilik yarışının fiili mücadeleye dönüştüğü 

XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti ise iç sorunlarıyla mücadele ediyordu. 

Devlet, Balkan Savaşları neticesinde uğranılan ağır toprak kayıplarına15 ek olarak 

siyasi istikrarsızlıklarla boğuşuyordu16. Bunun yanında artık sınırları daralmış, siyasi 

ve ekonomik gücü tükenmiş ve kaderi Batılı devletlerin elinde sıradan bir devlet 

görünümüne bürünmüştü. Bu noktada Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletine 

kaderiyle yüzleşmesi için bir aracı rolü sağlıyordu. 

 Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile kendi kaderini tayin noktasında 

harekete geçen Osmanlı Devleti, ilk etapta tarafsızlığını ilan etse de17 kısa sürede 

savaşın bir tarafı konumuna sokulmuştur. Bu noktada devletin, Fransa ve İngiltere 

yanında savaşa dâhil olma isteği bu iki devlet tarafından kabul görmemiş 18  ve 

Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa dâhil olmak zorunda kalmıştır19. 

II- Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Sınırları İçerisinde Bulunan 

Ecnebi Nüfusa Genel Bir Bakış 

 Birinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın başını çektiği İttifak bloku içerisinde 

dâhil olan Osmanlı Devleti, savaşa girmesi ile beraber sınırları içerisinde yaşayan 

yabancılardan kaynaklı birtakım sorunlar yaşamıştır. Devlet tarafından ecnebi olarak 

adlandırılan bu kitlenin Osmanlı sınırları içerisine dâhil olması aslında savaş dönemi 

içerisinde gerçekleşen bir olay değildir. Ecnebiler, gerçekte Osmanlı Devletinin 

Avrupa devletleri arasında öne çıktığı klasik dönemde de (1300-1600) Osmanlı 

sınırları içerisinde bulunmaktaydı. Ancak ilk etapta yalnızca tüccar olarak bulunan 

bu kitlenin sayısı XVI. yüzyılda ecnebilerin hukuki statüsünü düzenleyen 

                                                             
15 Armaoğlu, 19. Yüzyıl, s. 693. 
16 Bu konuda bkz: Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 
2011. 
17 Erol, Amerika’nın Türkiye’ye Karşı Tutumu, s. 16. 
18 Armaoğlu, 20. Yüzyıl, s. 140-141. 
19 Osmanlı Devletinin savaşa dâhil olma süreci hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Doğan Hacipoğlu, 29 
Ekim 1914 Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Harbine Girişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 
İstanbul 2003. 
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kapitülasyonların ortaya çıkması ile artmış ve özellikle Osmanlı sınırları içerisine 

konsolosluklar vasıtasıyla birçok batılı diplomat gelmeye başlamıştır20. Bu tarihten 

itibaren tüccarlara ve diplomatlara ek olarak serbest meslek sahipleri, misyonerler ve 

seyyahlar da Osmanlı ülkesine dâhil olmuştur21. 

 Ecnebilerin Osmanlı sınırları içerisinde demografik olarak yoğunluk 

kazanmaya başladığı dönem ise Osmanlı Devletinin Batılı devletler karşısında 

gerilemeye başladığı XVIII. yüzyıla rastlamaktadır. Çünkü devlet bu dönemde Batılı 

devletler karşısında askeri, mali, eğitim ve tıp gibi alanlarda gerilemeye başladığını 

fark etmiştir. Bu doğrultuda da alanında uzman kişileri batıdan getirtip sınırları 

içerisinde çeşitli sektörlerde istihdam etmeye başlamıştır22.  

 Osmanlı Devletinin XVIII. yüzyılda ecnebi akınına maruz kalmasının bir 

diğer sebebi ise yabancı devletlere tanınan kapitülasyonların genişletilmesidir. 

Yabancı devletlere tanınan bu haklar neticesinde Osmanlı karasularında oldukça 

avantajlı bir pozisyon elde eden bu devletlerin tebaası Osmanlı sınırlarını daha fazla 

aşındırmaya başlamıştır23.  

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı sınırlarında demografik olarak yoğunluk 

kazanan ecnebilerin sayısı Osmanlı Devleti geriledikçe ifade edilen alanlarda nitelikli 

elaman ihtiyacına paralel olarak devamlı artmıştır. Bu dönemden itibaren Osmanlı 

sınırları içerisine çok sayıda diplomatik elçi24 ve işçi25 ile eğitim, sağlık ve kamu 

sektöründe uzman elemanlar dâhil olmuştur. Nitekim, bunlar içerisinde eğitim ve 

                                                             
20  Bu dönemde kapitülasyonlar sırasıyla 1569 yılında Fransa’ya, 1580 yılında İngiltere’ye, 1612 
yılında da Hollanda’ya verilmiştir. Batılı devletler Osmanlı Devletinden temin ettikleri bu 
ayrıcalıklarla Osmanlı ülkesine daha sık gelip gitmeye başlayarak ardı ardına konsolosluklar açmaya 
başlamışlardır. Fransa İstanbul, Beyrut, Trablus-Şam ve İskenderiye’ye, İngiltere ise İzmir, 
İskenderiye, Halep ve İstanbul’a bu dönem içerisinde konsoloslarını yerleştirmeye başlamıştır. Halil 
İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul 2009, s. 143-145. 
21 Robert Mantran, XVI.-XVII. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Eren 
Yayınları, İstanbul 1991, s. 128-129. 
22 Lewis, Modern Türkiye’nin, s. 64-70. 
23 Robert Mantran, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Çev. Server Tanilli, Adam Yayınları, C. 1, İstanbul 
2004, s. 343-345. 
24 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Timaş Yayınları, İstanbul 2010, s. 199-200. 
25 Bu konuda bkz: Uğur Özcan, ʽʽSultan Abdülhamit Dönemi Osmanlı Devletinde Yabancı İşçiler: 
Karadağlılar’’, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, S. 2012-2, (2012), s. 83-106.  
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sağlık alanında uzman ecnebiler Anadolu’nun çeşitli noktalarında okul ve hastane 

açarak misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur26. İfade edilen ecnebilerin faaliyetleri 

XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar da artarak devam etmiştir.                                                               

 Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na dâhil olunca bu ecnebilerden bir 

kısmı birden düşman devlet tebaası statüsü içerisinde yer almıştır. Bu yüzden de 

savaş boyunca ifade edilen kişilere farklı muamele tatbik olunmuştur. Bu kişiler 

çeşitli gerekçelerle Anadolu’da bulunan değişik noktalara sürgün edilmiştir. Savaş 

boyunca da buralarda zorunlu ikamete tâbi tutulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Bu konuda bkz: Turgay Akkuş, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bursa Kent Tarihinde Gayr-i 
Müslimler, (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Basılmamış Doktora 
Tezi), İzmir 2008, s. 70-72; Resül Narin, ʽʽOsmanlı Devletinde 19. Yüzyılda Misyonerlik ve 
Adapazarı’ndaki Misyoner okulları’’, Orgeneral Ali Fuat Cebesoy Anısına Armağan, Sakarya 2010, s. 
309-319; Özgür Yıldız, ʽʽİzmit’te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri’’, Akademik Bakış, C. 
5, S. 10, (2012-Yaz), s. 97-111; İdris Yücel, ʽʽYakın Şarkta Batı Nüfuzu Üzerine Bir Değerlendirme: 
Anadolu’daki Amerikan Misyon Hastaneleri (1880-1930)’’, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, S. 15, (Güz-2011), s. 229-251; Şennur Kaya-İlknur Aktuğ Kolay, ʽʽİzmit’teki 
Azınlık Yapıları’’, İTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 1, (Aralık-2008), s. 31-42; Ayhan Öztürk, 
ʽʽAmerikan Board’un Kuruluşu, Teşkilatlanması ve Osmanlı Devleti’nde Kurduğu Misyonlar’’, 
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 23, (2007-2), s. 63-74; Gülbadi Alan, 
ʽʽProtestan Amerikan Misyonerleri, Anadolu’daki Rumlar ve Pontus Meselesi’’, Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 10, (2001), s. 184-208; Gürsoy Şahin, ʽʽTürk-Ermeni 
İlişkilerinin Bozulmasında Amerikalı Misyonerlerin Rolleri Üzerine Bir İnceleme’’, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 1, (Haziran 2005), s. 208-239; Ersoy TaşDemirci, ʽʽTürk 
Eğitim Tarihinde Azınlık Okulları ve Yabancı Okullar’’, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, S. 10, (2001), s. 13-28; Gülbadi Alan, Amerikan Board’ın Merzifon’daki 
Faaliyetleri ve Anadolu Koleji, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2008; Şerife Yorulmaz, 
ʽʽOsmanlı-Fransız İlişkileri Çerçevesinde Osmanlı Topraklarında Açılan Fransız Kültür Kurumları ve 
Bunların Meşrutiyet Kazanması (19. Yüzyıl-20. Yüzyıl Başları)’’, Ankara Üniversitesi Osmanlı 
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S. 11, Ankara 2000, s. 697-768. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

OSMANLI DEVLETİNİN DÜŞMAN DEVLET TEBAASINA YÖNELİK 

SÜRGÜN POLİTİKASI 

 

I- Düşman Devlet Tebaasının Sürgünlerinde Öne Çıkan Gerekçeler 

Birinci Dünya Savaşı’na İttifak Devletlerinin yanında katılan Osmanlı 

Devleti, savaş boyunca harp halinde bulunduğu devletlerin kendi sınırları 

içerisindeki tebaasını birtakım gerekçelerle sürgüne tâbi tutmuştur. Bu bölümde 

dikkate alınan gerekçeler incelemeye sunulmuştur.  

         A- Savaş Esiri Sıfatına Mensup Kişilere Yönelik Sürgünler 

 Savaş boyunca düşman devlet tebaasına yönelik yürütülmüş olan sürgün 

politikası çeşitli başlıklar altında gerçekleştirilmiştir. Bunlar içerisinde en fazla 

dikkat çeken savaş esiri sıfatına mensup kişilere yönelik gerçekleştirilen 

sürgünlerdir. Bu başlığı diğerlerinden ayıran temel fark ise savaş boyunca 

gerçekleştirilmiş olan sürgünlerin genelinin bu ad altında uygulamaya geçirilmesidir. 

Ancak bu başlık altında gerçekleştirilen sürgünler de kendi içerisinde ikiye 

ayrılmaktadır.  

            1- Misilleme Suretiyle Esir Alınan Sivil Düşman Devlet Tebaasının Savaş 

Esiri Olarak Sürgün edilmesi 

 Birinci Dünya Savaşı boyunca uygulanan sürgün politikası genel olarak 

misilleme politikası adı altında gerçekleştirilmiştir. Misilleme politikasının temelini 

ise İtilaf Devletlerinin savunmasız Osmanlı sahil ve limanlarını bombalaması sonucu 

oluşan can ve mal kaybına karşılık olarak gerçekleştirilen sürgünler oluşturmuştur. 

Bu anlamda Osmanlı Devleti, bu politikayı uygularken de uluslararası hukuk 

kurallarının kendisine sağladığı hak ve hukuk çerçevesinde hareket etmeyi ihmal 

etmemiştir. 
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Silahlı çatışma hukukunun önemli bir kısmını oluşturan Lahey Sözleşmesi’ne 

göre savunmasız limanları, şehirleri, köyleri veya meskenleri bombalamak yasaktır. 

Bu hususa ek olarak sağlıkla ilgili binalara, ibadethanelere ve tarihi eserlere 

saldırmak da yasaktır27. Bu yasaklar ihlal edilirse, yasağı ihlal eden devlete karşı 

zarara uğrayan devlet zararını tazmin etme adına uluslararası hukuktan kaynaklanan 

kazanımlarını yürürlüğe koyabilir. Bu noktada eğer bir devlet savaş halinde 

bulunduğu devlete yönelik bu hukuksuz fiilleri işlerse karşı taraf misilleme yoluyla 

bu duruma aynı ölçüde karşılık verebilir28. 

 Birinci Dünya Savaşı boyunca İtilaf Devletleri, uluslararası hukuk kurallarını 

çiğneyerek Anadolu’nun savunmasız sahillerini bombardımana tutmuş ve eşkıya 

Rum çeteleri ile beraber sahilde bulunan köy ve kasabalara taarruz ederek Osmanlı 

Devletini can ve mal kaybına uğratmıştır29. Bunlara ek olarak Ege ve Akdeniz’de rast 

geldikleri Osmanlı ve müttefik devletlere ait tüccar gemilerine zarar verip bu 

                                                             
27 Seha L. Meray, Devletler Hukukuna Giriş, Ankara Üniversitesi Basımevi, C. 2, Ankara 1965, s. 
496.  
28 Misilleme, bir devletin başka bir devlete karşı kendi çıkarlarını korumak amacıyla aldığı önlemler 
bütününe verilen addır. Devletler hukukunda yasak edilmemiştir, ancak dost sayılmayacak bir hareket 
olarak da belirtilmiştir. İlyas Doğan, Devletler Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2008, s. 127- 128; 
Meray, Devletler, s. 381. 
29 Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz: Mehmet Temel, ʽʽ1916 Yılında İtilaf Devletleri Savaş 
Gemileri Tarafından Ege ve Akdeniz Sahillerindeki Bazı Yerleşim Merkezlerine Çıkarılan Asker ve 
Rum Eşkıyasının Yol Açtığı Zararlar’’, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, 
S.1,  Balıkesir 1998, s. 77-90; Kerim Sarıçelik, ʽʽBirinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İtilaf 
Devletlerine Karşı Anadolu’nun Akdeniz Kıyılarında Aldığı Bazı Tedbirler’’, Selçuk Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 21, Konya 2007, s. 173-189; Ali Fuat Erden, Birinci Dünya 
Harbinde Suriye Hatıraları, Yay, Haz. Alpay Kabacalı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 
2003, s. 24; Mehmet Temel, ʽʽİtilaf Devletleri’nin Osmanlı Kıyı Yerleşimlerine Yaptıkları Saldırılar 
ve Mütekabiliyet Esasına Göre Osmanlı Devleti’nin Aldığı Önlemler’’, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 
24, S. 1, (Temmuz-2009), s. 117-150; Mehmet Temel, ʽʽBirinci Dünya Savaşı Yıllarında 1907 Tarihli 
Lahey Sözleşmelerine Aykırı Davranan İtilaf Devletlerine Karşı Osmanlı Devleti’nin Aldığı Bazı 
Önlemler’’, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, S. 6, (2004), s. 71-85; Mehmet Akif Bal, 
ʽʽTrabzon’un Rus Donanmasınca Bombardımanı ve Bombardımanın Trabzon’a Etkileri’’, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, C. 27, S. 81, (Kasım 2011), s. 545-576; Osman Köse, ʽʽRusların 
Samsun’u Bombardımanı (1915)’’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 11, 
(Ekim-1998), Samsun 1999, s. 59-79; Adnan Yildiz, ʽʽOrdu Kazasına Rus Bombardımanları’’, 
http://adnanyildiz.blogcu.com/ordu-kazasina-rus-bombardimanlari-1916-1918-9384379. Erişim 
Tarihi: 22 Ağustos 2013; http://www.kurucasile.gen.tr/birinci-dünya-savasinda-kurucasile/. Erişim 
Tarihi: 6 Ağustos 2013. 
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gemilerdeki Osmanlı ve müttefik devletler tebaasını harp esiri olarak tutuklamıştır30. 

Bu durum yalnızca Ege ve Akdeniz limanlarıyla da sınırlı kalmamıştır. Benzer 

uygulamalar Karadeniz, Adriyatik ve Adalar Denizi’nde de sık sık tekrarlanmıştır31. 

 İtilaf Devletlerinin bütün bu hukuksuz eylemleri üzerine caydırıcı birtakım 

tedbirler alınmaya başlanmıştır. İlk olarak saldırılar sonrasında zarara uğrayan 

Osmanlı tebaasının zararının İtilaf Devletlerinin emval ve emlakından (mal-mülk) 

tazmin edileceği belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili 15 Mart 1915 tarihinde yayımlanan 

tezkerede şu ifadeler yer almaktadır: ʽʽAçık şehirlerin Fransız ve İngiliz donanması 

tarafından bombardıman edilmesi sonucunda ortaya çıkacak şahsi ve mali 

hasarların diyet bedellerinin Memalik-i Osmaniyye’deki İngiliz ve Fransız 

müessesat-ı nafia ve maliyesi hasılatından tazmin edilmesi uygundur’’32. Nitekim, bu 

konuya emsal teşkil eden birtakım kararlar da alınmıştır. Karargâh-ı Umumi 

İstihbarat Şubesinden Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine gönderilen 25 Eylül 1331 

tarihli (8 Ekim 1915) yazıda, İngilizler tarafından Moda’da bulunan Vitalı 

Köşkü’nde saklanan altın ve gümüşe el konulabileceği beyan edilmiştir33.  

 Bu tedbir paketi içerisindeki diğer uygulama İtilaf Devletlerine verilen 

diplomatik notalardır. İtilaf Devletlerinin Ege ve Akdeniz limanlarında rast geldikleri 

Osmanlı ve müttefik devletlerine ait ticaret gemilerine zarar verip, Osmanlı ve 

müttefik devletler tebaasını harp esiri sıfatı ile tutuklamasına karşılık Osmanlı 

sınırları içerisinde bulunan askerliğe elverişli düşman devletlerin tebaasının savaş 

esiri olarak tutuklanacağı İtilaf Devletlerine beyan edilmiştir 34 . Ayrıca İtilaf 

                                                             
30  Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezareti, Emniyet-i Umumiye, 5. Şube, 6/59. Bundan 
sonraki kullanımlarda bu arşiv tasnifi (BOA. DH. EUM. ŞB.) olarak kısaltılmıştır. 
31 Mehmet Temel, ʽʽİtilaf Devletlerine Karşı Osmanlı Devleti’nin Aldığı Bazı Önlemler’’, s. 74. 
32 Temel, ʽʽİtilaf Devletlerine Karşı Osmanlı Devleti’nin Aldığı Bazı Önlemler’’ s. 75; Meydana gelen 
mali zararı düşman devletlerin emval ve emlakından tahsil etme uygulaması o dönem itibariyle önemli 
ve gerekli bir karardır. Çünkü devletin savaş hali nedeniyle var olan mali durumu iyice kötüye 
gitmekteydi. Bu anlamda saldırılar neticesinde meydana gelen mali hasarda yabana atılacak cinsten 
değildi. Örneğin Ayvacık ve Fenak saldırıları neticesinde oluşan mali zarar toplam bir milyon dört yüz 
otuz sekiz bin iki yüz yetmiş kuruştur. (bugünkü paraya göre yüz elli yedi milyar TL). Temel, ʽʽ Ege 
ve Akdeniz Sahillerindeki Bazı Yerleşim Merkezlerine Çıkarılan Asker ve Rum Eşkıyasının Yol 
Açtığı Zararlar’’, s. 89. 
33  Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezareti, İdare-i Umumiye, 89-04/1-11. Bundan sonraki 
kullanımlarda bu arşiv tasnifi (BOA. DH. İ. UM.) olarak kısaltılmıştır. 
34 BOA. DH. EUM., 5., ŞB., 6/59.  
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Devletlerinin savunmasız şehirleri bombalamaya devam etmesi halinde oluşacak can 

ve mal kaybına karşılık olarak da misilleme yapılacağı Amerika Sefiri vasıtasıyla 

İngiltere ve Fransa’ya bildirilmiştir35. 

 Ancak İtilaf Devletlerine verilen diplomatik notalar ile bu hukuksuz eylemler 

sonlandırılmaya çalışılsa da bunda başarılı olunamamıştır. Bunun üzerine daha sert 

tedbirler uygulamaya konulmuştur. Bu amaçla Osmanlı sınırları içerisinde bulunan 

sivil düşman devlet tebaası harp esiri olarak tutuklanıp misilleme politikası uyarınca 

sürgün edilmeye başlanmıştır 36. 

 Nitekim, bu doğrultuda ilk olarak 13 Kanun-i Sani 1331 tarihinde (26 Ocak 

1916) Fransız askerleriyle karışık Rum çetelerinin Kaş kazasını işgal ederek burada 

bulunan Kadı, Mal Müdürü, Aşar Kâtibi, Orman Memuru, Ziraat Bankası Muhasebe 

Memuru, Hususi Muhasebeci, Rüsumat, Reji ve Duyun-ı Umumiye Memurları gibi 

farklı dairelerde görev yapan memurları esir etme hadisesine karşılık olarak aynı 

miktarda Fransız’ın tutuklanarak Bozkır’a sürülmesi kararlaştırılmıştır37. Ancak bu 

sürgün işlemi Bozkır kazasında doluluk oranının üst seviyede olması sebebiyle 

gerçekleştirilememiştir. Bu anlamda da beyan edilen kişilerin Bozkır yerine 

Kastamonu’ya sürgün edildikleri incelenen belgelerden anlaşılmaktadır38 . Fransız 

kumandası altında bulunan Meis Adası39  Rumlarından 120 kişilik Rum çetesinin 

Teke livasına bağlı Kale Köyü’ne saldırarak 6 erkek ve 1 kadını yanlarında 

götürmeleri üzerine misilleme olarak İstanbul’da yaşayan 6 erkek ve 1 kadının 10 

Mayıs 1332 tarihinde (23 Mayıs 1916) Polis Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından 

                                                             
35 BOA. DH. EUM., 5., ŞB., 6/54. 
36 Misilleme politikası uyarınca sürgüne tâbi tutulan kişilerin incelenen belgelerde harp esiri olarak 
addedildiği görülmektedir. BOA. DH. EUM., 5. ŞB., 31/30, lef, 11-5.  
37 BOA. DH. EUM., 3. ŞB., 16/32A. 
38 BOA. DH. EUM., 5. ŞB., 51/7.  
39 Meis Adası, Birinci Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devletinin Akdeniz sahilleri için büyük bir 
tehlike arz etmiştir. İtilaf Devletleri, bu adayı bir üst olarak kullanarak Osmanlı kıyı yerleşimlerine 
çeşitli saldırılarda bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti, bu saldırılar neticesinde can ve mal kaybına 
uğramıştır. Bunun üzerine bu adanın daha fazla tehlike arz etmesini önlemek için de adanın ele 
geçirilmesine karar vermiştir. Mustafa Aydemir, Ben Bir Türk zabitiyim, Denizler Kitabevi Yayınları, 
İstanbul 2007, s. 61. 
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Çorum’a sürgün edilmesi bu konuya başka bir örnektir 40 . Bu iki örnek dışında 

Marmaris’in çeşitli köylerine yapılan eşkıya taarruzunda pek çok Türk’ün şehit 

edilmesi veya esir alınıp götürülmeleri üzerine hemen hemen aynı tarihlerde Aydın 

ve İzmir’de bulunan o miktarda Fransız, İtalyan ve İngiliz’in Kastamonu’ya sürgün 

edilmeleri yine bu politika uyarınca gerçekleştirilmiştir41. Böylece İtilaf Devletlerinin 

Osmanlı Devletine zarar verme adı altında gerçekleştirmiş olduğu bombardıman ve 

taarruz hareketinin devam etmesi ihtimaline karşı önemli bir mesaj verilmiş 

olmaktadır. 

Bütün bunlarla beraber bu dönemdeki misilleme politikasının temelini sadece 

savunmasız köy ve kasabalara gerçekleştirilen saldırılar sonrası yapılan sürgünler 

oluşturmamıştır. Bu dönemde Osmanlı Devletinin savaş halinde bulunduğu 

devletlerin Osmanlı tebaasına yönelik muamelesine de aynı şekilde karşılık 

verilmiştir. Örneğin Rusya ve Fransa tarafından tutuklanan Osmanlı tebaasına 

karşılık Osmanlı sınırları içerisindeki bazı Rus ve Fransız tebaası harp esiri olarak 

tutuklanmıştır. Sonra da bu kişiler iç bölgelere sürgün edilmiştir42.  

 Savaş boyunca uygulanan misilleme politikasının nihai amacını, İtilaf 

Devletlerinin savunmasız köy ve kasabaları bombalamasını engellemek ve yine İtilaf 

Devletleri elinde bulunan Osmanlı tebaasına yönelik kötü muameleyi ortadan 

kaldırmak oluşturmaktaydı. Yani uygulanan bu politika ile devlet bir anlamda 

caydırıcılığını ortaya koymaktaydı. Nitekim İtilaf Devletleri, bu politika 

uygulanmaya başlandıktan sonra savunmasız köylere ve ahaliye ateş açmayı 

bırakmıştır43. Ayrıca saldırılar sonrasında ele geçirdiği esirleri de tahliye etmeye 

başlamıştır. Osmanlı Devleti de İtilaf Devletlerinin bu tutumuna aynı şekilde karşılık 

vermiştir. Örneğin Midilli’de İngilizler ve Fransızlar tarafından tutuklanan sekiz 

                                                             
40 BOA. DH. EUM., 5. ŞB., 62/24. (Ek- 1); http://www. sondevir.com/tarihtebugun/132627/Osmanli-
devletinden-esir-misillemesi.html. Erişim Tarihi: 22 Ağustos 2013. 
41 BOA. DH. EUM., 5. ŞB., 47/2.  
42 N. Betül Çelik, ʽʽI. Dünya Savaşı’nın Bir Başka Yüzü Çankırı Esir Garnizonu’’, Milli Mücadele 
İstiklal Yolu ve Çankırı Sempozyumu, 21-23 Ekim 2010, Çankırı 2010, s. 401; BOA. DH. EUM., 5. 
ŞB., 47/10. 
43 Erden, Birinci Dünya Harbinde, s. 27. 



13 
 

Müslüman’dan dördünün bir süre sonra tahliye edilmesine kayıtsız kalmamış ve bu 

olay sonrasında tutukladığı sekiz İngiliz’den dördünü tahliye etmiştir44.  

 Osmanlı Devleti, savaş boyunca İtilaf Devletlerinin kendine yönelik tavır ve 

tutumuna karşılık olarak misilleme politikasını kullanmıştır. Bu uygulamasında da 

uluslararası hukuk kurallarını dikkate alarak hareket etmiştir. Netice itibariyle İtilaf 

Devletleri nezdinde caydırıcılığını ortaya koyarak uygulamasında genel olarak 

başarıya ulaşmıştır. 

             2- Çeşitli Cephelerde Ele Geçirilen İtilaf Devletleri Subay ve Erlerinin 

Harp Esiri olarak Sürgün Edilmesi 

 Harp esiri sıfatıyla sürgüne tâbi tutulanlar yalnızca misilleme politikası 

neticesinde sürgün edilen sivil düşman devlet tebaası değildi. Bu dönemde harp esiri 

olarak sürgün edilen düşman devlet tebaasından bir kısmı da askeri menşeilidir. 

Bunlar, çeşitli cephelerde Osmanlı Devletine karşı savaş halinde iken Osmanlı 

orduları tarafından esir alınan düşman devletlere mensup subay ve erlerden 

oluşmaktadır.  

 Çeşitli cephelerde esir alınan bu grup Osmanlı Devletinin eline geçtikten 

sonra harp esiri olarak nitelendirildi ve bunlara da sivillere uygulanan politikanın 

aynısı tatbik edilmeye başlandı. Bu doğrultuda da bu kişilerin muhtelif noktalara 

sürgün edilmesine geçildi. Örneğin Enver Paşa’nın amcası olan Halil Paşa 45 

aralarında ünlü İngiliz Generali Townshend’inde bulunduğu on üç general ile dört 

yüz seksen bir subay ve on üç bin üç yüz eri Kutülamare’de esir almıştır46. Burada 

esir alınan ünlü İngiliz Generali Townshend buradan esaret hayatını geçireceği yer 

olan İstanbul Heybeliada’ya gönderilirken diğer esirler ise Anadolu’nun farklı 
                                                             
44 BOA. EUM. 5., ŞB., 27/29. 
45 Halil Paşa’nın siyasi ve askeri faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Mehmet Emin Dinç, 
Halil (Kut) Paşa’nın Askeri ve Siyasi Faaliyetleri, (Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Basılmamış Doktora Tezi), İzmir 1998. 
46 Taylan Sorgun, Halil Paşa İttihat ve Terakki’den Cumhuriyet’e Bitmeyen Savaş, Kamer Yayınları, 
İstanbul 1997. s. 189; Bazı kaynaklarda esir alınan İngiliz ordusunun sayıları ile ilgili farklı rakamlar 
verilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Ali İhsan Sabis, Harp Hatıralarım Birinci Dünya 
Harbi, Nehir Yayınları, C. 3, İstanbul 1991, s. 175; Mustafa Birol Ülker, ʽʽKut-ül Ammare Zaferi-Esir 
Alınan İngiliz Ordusunun Öyküsü -2’’, http:// www. Geliboluyu Anlamak.com. Erişim Tarihi: 22 
Nisan 2013. 
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şehirlerine sevk edilmiştir47. Çanakkale Cephesi’nde ele geçirilen İtilaf Devletlerine 

ait E-15, E-7, AE2, Mariotte ve Turquoise48 Denizaltılarının mürettebatı ise Afyon’a 

gönderilmiştir49.  Bunlara ek olarak çeşitli cephelerde devam eden harp neticesinde 

önemli miktarda Rus ve Romen askeri de esir olarak alınmış50 ve Anadolu’nun çeşitli 

noktalarına sevk edilmiştir. 

Çeşitli cephelerde ele geçirilerek harp esiri sıfatı ile değişik noktalara sürgün 

edilen subay ve erler sivillerden farklı olarak Anadolu’da bulunan esir kamplarına 

yerleştirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı boyunca da bu esir kamplarında yaşamlarını 

sürdürmüşlerdir. 

     B- Şüphe ve Casusluk Zannıyla Yapılan Sürgünler 

 Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na girmeden önce sınırları içerisinde 

birçok devletin casusu zaten mevcuttu51. Ancak savaşa dâhil olması ile casus sayısı 

daha da arttı. Özellikle İtilaf Devletleri, tebaasını kendilerine istihbarat sağlaması 

için çeşitli kılıklara soktu. Bu da Osmanlı Devletini bu konuda bir an önce önlem 

almaya itti.  

 Ancak casuslara karşı bir an önce önlem alma isteğinde bulunulsa da birtakım 

sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Çünkü Osmanlı sınırları içerisinde bulunan casuslar 

                                                             
47 Ergun Hiçyılmaz, Esir Kampları, Bana Biraz Hürriyet Yollar Mısın?.., Beyaz Balina Yayınları, 
İstanbul 2001, s. 75-77; Harry Stuermer, Konstantinopl’da Savaşın İki Yılı (1915-1916), Çev. 
Yurdakul Fincancıoğlu, Büke Yayınları, İstanbul 2002, s. 80-81. 
48 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Umut Cafer Karadoğan, Türk Donanması ve Faaliyetleri (1914-
1925), (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2007, s. 
103-107; Yaşar Semiz, ʽʽÇanakkale Denizaltı Savaşı (Nisan-Mayıs 1915) Sultanhisar ve Muavenet-i 
Milliye’nin Başarıları’’, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 9, Konya 2001, s. 393-
398.  
49 Doğan Şahin, ʽʽ Emanet Düşmanlar’’, Aksiyon, S. 851, (2011), s. 16. 
50 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hariciye Siyasi Kısım, 2214/2. Bundan sonraki kullanımlarda bu arşiv 
tasnifi (BOA. HR. SYS.) olarak kısaltılmıştır. Mücahit Özçelik, Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’deki 
Yabancı Esirler, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 
2007, s. 49; Nebahat Oran Arslan, Birinci Dünya Savaşında Türkiye’deki Rus Savaş Esirleri, IQ 
Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 65-67. 
51  Osmanlı Devletinin XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın başında özellikle Balkanlarda büyük toprak 
kayıplarına uğramasında bu casusların faaliyetleri etkin bir rol oynamıştır. Bu konuda ayrıntı bilgi için 
bkz: Mithat Aydın, ʽʽ19-20. Yüzyıllarda Osmanlı Balkanlarında Rusya’nın Casusluk Faaliyetleri’’, 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 
32, S. 53, (2013), s. 17-54. 
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devlet hakkında topladıkları bütün bu bilgileri tâbi oldukları devletlere bildirerek 

savaş istihbaratı sağlamalarının yanı sıra memleket içerisinde her yere nüfuz etmiş 

bulunmaktaydı. Yani bu kişiler devletin kendilerini ifşa edememesi için her türlü 

kılığa girmişlerdi. Bunlar içerisinde görevlerini diplomatik kanallar aracılığıyla 

yapanlar olduğu gibi52 vazifelerini çok farklı sıfatlar içerisinde gerçekleştiren kişiler 

de vardı. Bu durumun vahametini Kazım Karabekir Paşa şu şekilde tasvir ediyordu: 

ʽʽMemleketimizde korkunç casus ve propaganda yuvaları olduğunu biliyorduk. Fakat 

ne yapabilirdik? Yabancı bankalar, şirketleri, ticarethaneleri, fabrika ajanları 

aralarındakiler şöyle dursun, bizim gizli yerlerimize kadar girmiş şüpheli kimseler 

vardı. Bir takım mühtediler vardı ki bunların çocukları devlet makamlarından önemli 

yerlerde bulunuyorlardı. Bu çocukların Türk anadan ve Türk babadan gelmiş 

olmaları, Türk okullarında Türk kültürüyle yetişmiş olmaları gerçek bir Türk 

olduklarını kabul etmekte tereddüt etmeyelim. Fakat mühtedi ana ve babaları sağ 

olanlardan evlatların mahrem neleri olabilirdi? Sonra Hariciye ve Dahiliye 

memurlarımızdan bazılarının olduğu gibi subaylarımızdan ve hatta 

kurmaylarımızdan bazılarının karıları yabancıydı. Bir üçüncü tipte Türk düşmanlığı 

güden Osmanlı tebaasından işbaşında ve özellikle telgrafhanelerde hayli memur 

vardı’’53.  

Bütün bu olaylar üzerine hemen harekete geçilmiş ve Osmanlı sınırları 

içerisinde bulunan düşman devletlere tâbi olan casusların Osmanlı ve müttefik 

devletler hakkında elde ettiği bilgileri mensup oldukları devletlere savaş istihbaratı 

şeklinde sunmalarına karşı birtakım önlemler alınmıştır. İlk olarak savaşın hemen 

başında Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti bünyesine bağlı olarak 

Polis Siyasi Teşkilatı kurulmuş, bu teşkilatın C yani üçüncü şubesi ecnebi işleri ve 

casusluk işlerine ayrılmış ve şubenin başına da Mülkiye Müfettişlerinden Naci Bey 

isminde bir şahıs getirilmiştir54. Bu politika uyarınca şüphelenilen veya casusluk 

yaptığı tespit edilen kişiler de kontrol altına alınma gayesi ile farklı yerlere sevk 
                                                             
52  Burhan Sayılır, ʽʽÇanakkale Kara Savaşları Sırasında Casusluk Olayları ve Türklerin Aldıkları 
Tedbirler’’,  Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 8, (Ağustos-2006), s. 99-100; Aydın, ʽʽOsmanlı 
Balkanlarında Rusya’nın Casusluk Faaliyetleri’’, s. 43-44. 
53 Kazım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Nasıl Girdik, C. 2,  Emre Yayınları, İstanbul 1994,  s. 249. 
54  M. R. Mimaroğlu, Gördüklerim ve Geçirdiklerim’den, İkinci Kitap, Memurluk Hayatımın 
Hatıraları, Ziraat Bankası Matbaası, Ankara 1946, s. 32. 
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edilmeye başlanmıştır. Örneğin Dâhiliye Nezaretinden Hariciye Nezaretine 2 Teşrin-

i Sani 1332 tarihinde (15 Kasım 1916) gönderilen yazıda, Heybeliada’daki Aya 

Triyada Manastırı’nda 55  ilahiyat öğrenen ve adanın düşman devlet tebaasından 

temizlenmesi sırasında İstanbul’a sevk edilmiş olan Rus tebaasına mensup Rahip 

Stamo Schofranatch ve onunla aynı ikamette kalan Rus Sefareti’nde görevli 

Nesedor’un şüpheli davranışları nedeniyle iç bölgelere sürgün edilmesi istenmiştir56. 

Yine İngilizlere casusluk yaptığı tespit edilen İngiliz tebaasına mensup bir başka 

şahıs ise 24 Eylül 1331 tarihinde (7 Ekim 1915) Boğazlıyan kazasına sürgün 

edilmiştir57. Bu iki örnek dışında hemen hemen aynı tarihler içerisinde şüphe ve 

casusluk zannıyla değişik noktalara sürgün edilen başka kişilerde vardır58. 

Bütün bunlarla beraber bu uygulama yalnızca gayrimüslim düşman devlet 

tebaasına uygulanmamıştır. Yani bu noktada şüphe ve casusluk zannıyla yalnız 

Hristiyanların değil Müslümanların da sürgün edilmesine karar verilmiştir. Bu 

konuda da ilgili vilayetlere telgraf çekilmiştir. Örneğin Emniyet-i Umumiye 

Müdüriyetinden Basra Vilayetine gönderilen 2 Şubat 1330 tarihli (15 Şubat 1915) 

telgrafta, düşman devlet tebaasından olan Müslümanlardan casusluk yapması 

muhtemel olanların iç bölgelere sevki talep edilmiştir59.  

Merkezin bu yöndeki talebi üzerine Müslüman olan düşman devlet 

tebaasından bazılarının şüphe ve casusluk zannıyla iç bölgelere sürgün edilmesine 

başlanmıştır. Örneğin Rus tebaasından ve Somali ahalisinden olan Ahmet B. Yusuf 

namındaki şahıs şüpheli haline binaen 10 Haziran 1331 tarihli (23 Haziran 1915) 

                                                             
55  Aya Triyada Manastırı, İstanbul’un en büyük ikinci adası konumunda bulunan Heybeliada’nın 
kuzeybatı yönünde Ümit Tepesi’nde bulunmaktadır. Tarihçesi dokuzuncu yüzyıla kadar giden 
manastırın faaliyetleri 19. yüzyılda artmış ve bünyesinde teoloji (ilahiyat) eğitimi veren bir okul 
açılmıştır. Aynı yüzyıl içerisinde geçirdiği yangınlar nedeniyle büyük zarar gören manastırın 
faaliyetleri Birinci Dünya Savaşı yıllarında ise (1915-1918) durdurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonlanması ile faaliyetlerine tekrar başlayan manastır bu tarihten 1971 yılına kadar da eğitim-öğretime 
devam etmiştir. Bu tarihte ise muadili (eşdeğer) bulunmadığı gerekçesiyle kapatılmıştır. Günümüzde 
ise İstanbul Rum Patrikhanesi’ne bağlı bir manastır olarak işlevini sürdürmektedir. http://www.ec-
patr.org/mones/chalki/turkish.htm. Erişim Tarihi: 29 Ağustos 2013. 
56 BOA. HR. SYS., 2147/2.  
57 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/30, lef 11-3. 
58 Çelik, ʽʽÇankırı Esir Garnizonu’’, s. 401; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/30, lef 11-9. 
59 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 9/28.  



17 
 

askeri kararla Bozkır kazasına sürgün edilmiştir60 . Bu örnek dışında Müslüman 

olduğu halde casusluk ve şüpheli sıfatıyla sürgün edilen başka kişiler de mevcuttur61. 

Bütün bunlara rağmen düşman devlet tebaasından olup casusluk ve şüpheli 

sıfatıyla sürgün edilen Müslümanların sayısı genel nüfusla kıyaslandığında çok 

düşüktür. Bu nedenle ifade edilen kişilere karşı daha yumuşak davranılmaya 

çalışılmıştır. Bunun için de 2 Şubat 1330 tarihinde (15 Şubat 1915)  ilgili yerlere 

casuslukla ilgisi olmayan düşman devlet tebaasına mensup Müslümanlara iyi 

muamelede bulunulması gerektiği yönünde telgraf çekilmiştir62. 

     C- Düşman Devlet Tebaası Olması Hasebiyle Yapılan Sürgünler  

Savaş boyunca yapılan sürgünler içerisinde düşman devlet tebaası sebebiyle 

gerçekleştirilenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır. Bunda, devletin bu 

kişileri potansiyel tehlike olarak görmesi ve sürekli kontrol ve gözetim altında tutma 

isteği oldukça etkili olmuştur. Bu yüzden de ifade edilen kişilerin iç bölgelere sürgün 

edilmesinde düşman devlet tâbiiyetinden olması yeterli görülmüştür. Örneğin bu 

politika uyarınca Fransa tebaasından olan Amasra Limanı Müteahhidinin burada 

şüpheli bir hali ve hareketi görülmemesine karşın her türlü ihtimale karşı 17 Teşrin-i 

Sani 1330 tarihinde (30 Kasım 1914) Bartın’a gönderilmesine karar verilmiştir63. 

Yine Konya’da marangoz ustalığı ile meşgul olan İtalyan tebaasından Vincisto 

Bokafoska’nın da yapılan tahkikat neticesinde bu sebepten 13 Mart 1332 tarihli (26 

Mart 1916) tahriratla sürgün edildiği anlaşılmaktadır 64 . Bu iki örneğe ek olarak 

Rusya ve Romanya tebaasından altı kişi İstanbul ve Kudüs gibi yerlerden alınarak 

Kalecik kazasına sürgün edilmiştir65. 

 Bunun yanında bu politika uygulanırken birtakım sıkıntılarla karşılaşılmıştır. 

Çünkü uygulama safhasında hiçbir inanç ayrımı gözetilmediği için düşman 

devletlerin sömürgesi altında yaşayan birçok Müslüman da iç bölgelere sevk 
                                                             
60 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 42/42.  
61 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezareti, Emniyet-i Umumiye, Ecnebi Kalemi, 17/22.  
Bundan sonraki kullanımlarda bu arşiv tasnifi (BOA. DH. EUM. ECB.) olarak kısaltılmıştır. 
62 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 9/28.  
63 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 4/71. 
64 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 73/31. 
65 BOA. DH. EUM. ECB., 17/1. 
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olunmuştu. Nitekim, Cebel-i Lübnan ahalisinden Mihail Şiman Giresun’dan 

Yozgat’a, Bağdat’ın Kazımiye kasabasında bulunan Rus tâbiiyetinden Mehdi Kulu 

Şirvani ise Kayseri’ye sürgün edilmiştir66. Bunlara ek olarak savaşın ilk yıllarında 

Urfa’da oturan Rus tâbiiyetine mensup Kafkas Çerkeslerinden Yusuf oğlu Ahmet, 

yine Rus tebaasından Kırımlı Mehmet oğlu Hasan ile İngiliz İslam tebaasından Salih 

oğlu Ali, Muhammed oğlu Abdülmecit ve Hüseyin oğlu Mehdi Bozkır’a 

gönderilmiştir67. 

 Uygulanan politika neticesinde sürgün cezasına çarptırılan Müslümanlar bu 

olaya bir anlam verememiş ve bir süre sonra durumdan şikâyetçi olmuştur. Örneğin 

Rus tebaasına mensup Kafkas Çerkeslerinden Yusuf oğlu Ahmet, Bozkır’a sürgün 

edilince kendisinin Müslüman olarak bir suçunun bulunmadığını yalnızca Rus 

tâbiiyetinden olduğu için sürgün edildiği şikâyetini dile getirmiştir68. Yine Kırım 

Müslümanlarından olan Mehmet oğlu Hasan da kendisinin Kırımlı olduğunu ancak 

Rus tebaasına mensup olduğu için Bozkır’a sürgün edildiğini fakat kendisinin 

Osmanlı tâbiiyetine geçmek için Rus tâbiiyetini terk ettiğini beyan etmiştir69. 

Savaş boyunca uygulamaya konulan bu politikaya yönelik beyan edilen bütün 

şikâyetler Osmanlı Devleti tarafından değerlendirilmeye tâbi tutulmuştur. Yapılan 

değerlendirme sonucunda da bu şahıslara karşı daha esnek politika güdülmesi 

kararlaştırılmıştır. 

     D- Osmanlı Devleti ve Müttefik Devletler Aleyhinde Propaganda Yaptığı 

Zannıyla Yapılan Sürgünler  

 Bu dönemde gerçekleştirilen sürgünler içerisinde memleketin durumu ile 

müttefik devletler aleyhinde propaganda yapmak zannıyla sürgün edilen kişiler de 

vardı. Devlet, bu kişilerin kendisi ve müttefiki olduğu devletler aleyhinde 

gerçekleştireceği olası aleyhte propagandanın olumsuz neticeler doğuracağını bildiği 

için bu şahıslara asla müsamaha göstermemiştir. Bu doğrultuda da aleyhte 

                                                             
66 BOA. DH. EUM. 4., ŞB., 15/12; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 28/4. 
67 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 27/39; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 42/10; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 30/31. 
68 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 27/39. 
69 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 30/31.   
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propaganda yaptığı tespit edilen kişileri ikamet etikleri noktalarda bulunan Divan-ı 

Harb-i Örfi Mahkemeleri yargılayarak özellikle dış dünyayla bağlantısı düşük olan iç 

bölgelere sürgün etmiştir. Örneğin düşman devlet tebaası ile münasebet kurarak 

devlet aleyhinde propaganda yaptığı tespit edilen Yunan tebaasından Jan Koviran, bu 

amaçla 28 Nisan 1334 tarihinde (28 Nisan 1918) Polis Müdüriyet-i Umumiyesi 

tarafından Bursa’nın Orhaneli kazasına sürgün edilmiştir70. Yine Polis Müdüriyet-i 

Umumiyesi tarafından 13 Şubat 1332 tarihinde (26 Şubat 1917) Ankara’ya sürgün 

edilen Karadağlı Milo oğlu Anderya Vokotiç ve Boju Veled-i Anderya Domoziç’in 

de yapılan tahkikat neticesinde Osmanlı aleyhtarlığı sebebiyle sürgün edildiği ortaya 

çıkmıştır71.  

Devletin savaş boyunca kendisi ve müttefiki olan devletlere yönelik aleyhte 

propaganda yapan kimselere karşı yürüttüğü sürgün işlemi bazen başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. Çünkü bu politika neticesinde kendilerinin sürgün edileceğini 

anlayan bazı şahıslar kurumlar arasında yaşanan karışıklıklardan da faydalanarak 

hudud dışına çıkmıştır. Örneğin Fransa tebaasına mensup Pera Palas Oteli Müfettişi 

Pol Montenyo’nun Hükümet-i Seniyye ile müttefik devletler aleyhinde propaganda 

yaptığı sebebiyle tam Çorum’a sevk edilecekken 21 Mayıs 1331 tarihinde (3 Haziran 

1915) hudud dışına çıktığı Polis Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından Dâhiliye 

Nezaretine beyan edilmiştir 72. 

     E- Askeri Sebeplere Binaen Yapılan Sürgünler 

Bu dönemde yapılan sürgünlerin bir diğer sebebi de askeri kaynaklıdır. 

Askeri sebeplerden kaynaklı sürgünler ise genellikle sahil kesiminden iç bölgelere 

doğru gerçekleştirilmiştir. Bu durumun nedenleri şöyle sıralanabilir: 

1- Sahil kesiminde bulunan düşman devlet tebaasının İtilaf Devletlerinin gemi 

ve donanmalarına yardım etme ihtimali. 

2- Osmanlı donanmalarının emniyetinin sağlanması için boğazlarda düşman 

devlet tebaasının bırakılmasının uygun görülmemesi. 
                                                             
70 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/20. (Ek- 2) 
71 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 60/4.  
72 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 16/31.  
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3- Anadolu’da çeşitli noktaların işgal edilmesi ile bazı noktaların savaş 

bölgesi olarak ortaya çıkması73.  

Savaş boyunca bu sebeplere dayanılarak yapılan sürgünlerin geneli Karadeniz 

bölgesinden gerçekleştirilmiştir. Çünkü İtilaf Devletleri ve bunlar içerisinde de 

özellikle Rusya, bu dönemde Karadeniz sahillerini ciddi manada tehdit etmekteydi. 

Bu durum Karadeniz bölgesindeki kişilerin iç bölgelere sevk edilmesini zaruri hale 

getirmiştir.  

İşte bu zaruri durum üzerine harekete geçilmiş ve Karadeniz sahil şeridinde 

bulunan düşman devlet tebaasının iç bölgelere teb’id (uzaklaştırma) edilmesine 

başlanmıştır. Örneğin Zonguldak Ereğli ve Kozlu mevkilerinde bulunan bilumum 

düşman devlet tebaasının tedbiren geriye nakledilmesine karar verilmiştir74. Yine 

Canik Sancağı dâhilinde bulunan düşman devlet tebaası ise bu sebebe binaen Üçüncü 

Ordu Kumandanlığının emriyle Sivas’a sürgün edilmiştir75.  

Bunun yanında askeri kaynaklı sürgünler yalnızca Karadeniz bölgesiyle 

sınırlı kalmamıştır. Ege ve Marmara Denizi’ne yakın olan yerlerde bulunan kişiler de 

bu anlamda sürgüne tâbi tutulmuştur. Bu yerler içerisinde özellikle Kale-i 

Sultaniye’den (Çanakkale) gerçekleşen sürgünlerin sayısının bir hayli fazla olduğu 

incelenen belgelerden anlaşılmaktadır76.  

Bütün bunlarla beraber yalnızca kıyı kesimlerinde bulunan şahısların değil 

Osmanlı coğrafyasının farklı noktalarında bulunan bazı kişilerin de askeri sebeplerle 

sürgüne tâbi tutuldukları anlaşılmaktadır. Örneğin Başkumandanlık Vekâletinden 
                                                             
73  Cemal Güven, ʽʽAmerika’daki Ermeni Propagandasına Bir Örnek: Merzifon Amerikan Koleji 
Başkanı George E. White (1916-1919)’’, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi, S. 27, Konya Bahar 2010, s. 573. 
74 Zonguldak Ereğli ve Kozlu mevkilerinde bulunan düşman devlet tebaasının geriye nakil edilme 
sebebi, İtilaf Devletlerinin buralara yakın olan noktaları ciddi manada tehdit etmesi ile alakalıdır. Bu 
yüzden de burada bulunan kişilerin sahile beş saat mesafeye uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. 
Ancak maden ocaklarında çalışanlar bu uygulamadan muaf tutulmuştur. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 
24/30. 
75 BOA. DH. EUM. 4., ŞB., 7/57D.    
76 Çanakkale’de bulunan düşman devlet tebaasının burada bırakılmamasının temel nedeni Osmanlı 
donanmalarının emniyetinin sağlanması ile alakalıdır. Bu politika uyarınca Çanakkale’de bulunan 
düşman devlet tâbiiyetine mensup yüz kırk dört nüfustan yüz on üçü İstanbul’a sevk edilmiştir. Daha 
sonra bunlardan bir kısmı da buradan iç bölgelere sürgün edilmiştir. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 9/3. 
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Dâhiliye Nezaretine gönderilen 9 Haziran 1331 tarihli (22 Haziran 1915) yazıda, 

Dördüncü Ordu Kumandanlığı mıntıkasında bulunan düşman devlet tebaasının 

görülen lüzuma binaen Urfa’ya sürüldüğü ifade edilmektedir 77 . Yine Rusların 

Trabzon ve Erzurum’u işgal etmesi neticesinde Merzifon’un savaş bölgesi haline 

gelmesi ile burada bulunan düşman devlet tebaası da 16 Mayıs 1916 tarihinde 

İstanbul’a sevk edilmiştir78. 

     F- Suçlu veya Suçlu Olma Potansiyeli Bulunan Kişilere Yönelik Sürgünler 

 Bu dönemde gerçekleştirilen sürgünlerin hepsi siyasi kaynaklı değildi. 

Bazıları ise suçlu veya suçlu olma potansiyeli bulunan düşman devlet tebaasına 

yönelikti. Savaş boyunca bu kişilerin sürgün edilmesi ile onların kontrol altında 

tutulması hedeflenmiştir.  

Bunun yanında bu kişilerin sürgüne tâbi tutulmasının tek nedeni onları 

kontrol altında tutmak değildi. Ayrıca bu şahıslar sürgün edilerek bir bakıma cezaya 

da çarptırılmış oluyordu. Böylece bu kişilerin işledikleri suçlar sürgün yoluyla bir 

açıdan karşılığını buluyordu. Örneğin Dâhiliye Nezareti, Polis Müdüriyet-i 

Umumiyetine gönderdiği 16 Temmuz 1332 tarihli (29 Temmuz 1916) yazıda, 

Polonya Musevilerinden olup yankesicilik ile ün salmış Rus tebaasından 

Yusufeviç’in Bozkır kazasına sürgün edilmesini istemiştir79. Yine aslen Sudan’ın 

Hartum ahalisinden olan İngiliz tebaasına mensup Ali Rıza B. Salih de hemen hemen 

aynı tarihte sarhoş ve esrarkeş olmasından dolayı Bozkır kazasına gönderilmiştir80. 

 Bütün bunlarla beraber suçlu sıfatıyla gerçekleştirilen sürgünlerin tamamı 

toplumsal düzeni bozmaktan kaynaklanmıyordu. Bu anlamda sürgüne tâbi tutulan 

bazı kişilerin ise farklı suçlardan sürgün edildiği incelenen belgelerden 

anlaşılmaktadır. Bu suç unsurları içerisinde bazı şahısların ahlaki anlamda suçlu 

bulunarak çeşitli noktalara sürgün edildiği yününde bilgilerin yer alması oldukça 

dikkat çekicidir. Örneğin İstanbul’da Gurre-i Şam Hayat Sigortası Müdürlüğü 

                                                             
77 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 14/24. 
78 Güven, ʽʽ Merzifon Amerikan Koleji Başkanı George E. White ’’, s. 574. 
79 BOA. DH. EUM. 4., ŞB., 7/27. 
80 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 42/24. 
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görevinde bulunurken Bozkır kazasına sürgün edilen İngiltere tebaasından Arthur 

Talin’in sürgün sebebinin bir İslam kadını ile yaşadığı münasebetten kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır81. 

 Bu politika uyarınca gerçekleştirilen sürgünlerin hepsi suçluluğu kesinleşmiş 

kişiler de değildi. Bu dönemde sürgüne tâbi tutulan bazı şahısların ise suçlu olma 

potansiyeli ile sürgün edildikleri anlaşılmaktadır. Sürgün edilen bu kişiler arasında 

bazılarının ikametinde suç aleti bulunmuştur. Bunun üzerine bu şahıslar hakkında 

derhal tahkikat başlatılmış ve olay aydınlatılmaya çalışılmıştır. Tahkikat neticesinde 

suçlu bulunanlar bölgelerinde bulunan Divan-ı Harbi Örfice mahkûm ettirilip sürgün 

edilmiştir. Örneğin ikametinde yasak silah bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 

Büyükada Rum Manastırı rahibi Diyonisyos bu bağlamda sürgün edilen kişiler 

arasındadır82. 

 Bunun yanında savaş boyunca bu şekilde gerçekleştirilen sürgünlerin miktarı 

diğerlerine oranla azdır. Bunun temel nedeni devletin bu dönemde sürgün politikasını 

savaştaki konumu ile İtilaf Devletlerinin kendisine yönelik tutumuna göre 

şekillendirmesi ile alakalıdır.  

II- Haklarında Sürgün Kararı Alınan Düşman Devlet Tebaasının Sürgün 

Noktalarına Sevki  

 Savaş boyunca düşman devlet tebaasını Anadolu’nun farklı noktalarına 

sürgün eden Osmanlı Devletinin bu uygulamayı gerçekleştiriş biçimi oldukça 

önemlidir. Çünkü sürgünlerin yerlerine ulaşabilmesi için yeterli maddi desteğin nasıl 

sağlandığı, sürgünler sırasında hangi araç gereçlerin kullanıldığı ve sürgünlerin 

yerlerine ulaşabilmesi için geçilecek yol güzergâhlarının güvenliğinin nasıl 

sağlandığı hususları bu dönemde devletin yakından ilgilenmesi gereken temel 

meseleleri oluşturmaktaydı.  

 Devlet, bütün bu hususları dikkate alarak düşman devlet tebaasının sürgününü 

gerçekleştirmiştir. Ayrıca sürgünler yerlerine sevk edilirken onlarla ilgili sevk 

                                                             
81 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 19/1. 
82 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/6. 
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bilgilerinin merkeze ulaşmasına da önem verilmiştir. Harbiye Nezaretinden Dâhiliye 

Nezaretine gönderilen 31 Ağustos 1332 tarihli (13 Eylül 1916) yazıda, Karadeniz 

sahillerinden iç bölgelere sevk edilen kişilerin nakil masrafları ile nerelerde sevk 

edildiklerinin bildirilmesinin istenmesi bu duruma bir örnektir83. 

     A-  Sevk Hazırlıkları 

 Birinci Dünya Savaşı’nın başından sonuna kadar sürdürülen sürgün 

uygulaması geniş kapsamlı bir olaydır. Çünkü sürgüne tâbi tutulacak şahıslar 

Osmanlı coğrafyasının farklı noktalarında bulunduğu için en başta onlarla ilgili 

birtakım kararları hayata geçirmek gerekmekteydi. Yani bu kişileri sevk mahalline 

göndermeden önce sevke hazır hale getirmek gerekiyordu.  

 1- İkamet Ettikleri Noktalarla Olan Organik Bağlarının Kopartılması 

Devlet, bu hususta kendisine yüklenen sorumluluğu ifâ edebilmek için hemen 

sürgünlerle ilgili sevk hazırlıklarına girişmiştir. Bu politika uyarınca da ilk etapta 

sürgüne tâbi tutacağı şahısların yaşadığı noktalarla olan organik bağlarını koparmaya 

başlamıştır. Bunun için bulundukları noktalarda çeşitli işlerde görevli kişiler ilk 

etapta işlerinden çıkarılmıştır. Daha sonra da bu kişilerin sürgün işlemi başlatılmıştır. 

Bu konuya örnek olması açısından Bursa’da Bank-i Osmanî memuru olan Karadağ 

tebaasından Aleksandır namındaki şahıs Bursa’da bulunması uygun görülmeyerek 

işten el çektirilmiş ve bu surette Çorum’a sürgün edilmiştir 84 . Yine İstanbul’da 

Gurre-i Şam Hayat Sigortası Müdürü olan İngiliz tâbiiyetinden Arthur namındaki 

şahıs da çalıştığı yerle bağlantısı koparılıp sürgüne tâbi tutulan kişiler arasındadır85. 

Bu iki örneğe ek olarak bulundukları yerde işten el çektirilip farklı noktalara sürgün 

edilen başka şahıslar da mevcuttur86. 

Sürgüne tâbi tutulacak kişilerin bulundukları yerle olan bağlarını koparmaya 

yönelik alınan kararlardan diğerini bu kişilerin bulundukları noktalarda sahip 

oldukları mal, mülk ve müessesata el koyulması oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

                                                             
83 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 28/27.  
84 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/30 lef, 5-2. 
85 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 19/1. 
86 Çelik, ʽʽÇankırı Esir Garnizonu’’, s. 401; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 9/17. 
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alınan karar muhteviyat itibariyle düşman devlet tebaasına ait mal, mülk ve 

müessesatın kapatılması ve çalışanlarının sürgün edilmesi yönündedir87. Nitekim, bu 

duruma örnek teşkil etmesi açısından birtakım kararlar da alınmıştır. İzmit’te 

bulunan Bahçecik Amerikan Mektebi 88  Müdürü İngiliz tebaasından James 

Macnot’un, bu politika uyarınca mekteple ilişkisi kesildikten sonra Çorum’a sürgünü 

gerçekleştirilmiştir89. Yine Merzifon Amerikan Koleji Başkanı George E. White ise 

bu aşamalardan sonra İstanbul’a sürgün edilmiştir90. 

            2- Sevk Cetvellerinin Hazırlanması   

Sürgüne tâbi tutulacak düşman devlet tebaasının bulundukları noktalarla olan 

bağları koparıldıktan sonra bu kişilerle ilgili sevk hazırlıklarına başlanılmıştır. Bu 

bağlamda sevke tâbi tutulan şahıslar ile alakalı cetvellerin hazırlanıp merkeze 

gönderilmesi vilayet ve mutasarrıflıklardan talep edilmiştir. Nitekim, merkezden bu 

yönde direktif alan vilayet ve mutasarrıflıklar da hazırladıkları cetvelleri merkeze 

göndermiştir 91 . Bu cetveller muhteviyat itibariyle sürgün edilecek kişinin ve 

pederinin ismini, tâbiiyetini, inancını, meslek ve zanaatini, mahalli ikametini, teb’id 

sebebini ve varsa ailesinin isimlerini kapsamaktaydı92. Örneğin bu konu ile ilgili bir 

                                                             
87 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 4/37; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 4/2; El konulan mal, mülk ve müessesat 
yalnızca hastaneler ve eğitim kurumları ile sınırlı değildir. Buna deniz araçları da dâhildir. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Meclis-i Vükela Mazbataları, 196/50. Bundan sonraki kullanımlarda bu 
arşiv tasnifi (BOA. MV.) olarak kısaltılmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bab-ı Ali Evrak Odası, 
4336/325152. Bundan sonraki kullanımlarda bu arşiv tasnifi (BOA. BEO.) olarak kısaltılmıştır 
88  İzmit’te bulunan bu mektebin tarihi oldukça eskidir. Bu mektepte Anadolu’da bulunan diğer 
mektepler gibi yabancıların misyonerlik faaliyetlerinin ürünü olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu 
tarihten itibaren yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam eden Mektebin en önemli görevini, bölgede 
bulunan gayrimüslimleri ayrılıkçı fikirler etrafında Osmanlı Devletinden koparmak oluşturmuştur. 
Haluk Selvi, ʽʽErmeşe (Akmeşe) Manastırı ve Ermeni Olaylarındaki Yeri’’, ASAM Türkiye II. 
Kongresi, Ankara 2007, s. 777-791; Yıldız, ʽʽAmerikan Misyoner Faaliyetleri’’, s. 97-111; Narin, 
ʽʽ19. Yüzyılda Misyonerlik ve Adapazarı’ndaki Misyoner okulları’’, s. 309-319.    
89 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 14/33. 
90 Güven, ʽʽMerzifon Amerikan Koleji Başkanı George E. White’’, s. 574; Alan, ʽʽProtestan Amerikan 
Misyonerleri’’, s. 200. 
91 Hazırlanan cetvellerden bazısı sürgünün gerçekleştirildiği yerden yani çıkış noktasından, bazısı ise 
sürgünlerin gönderildiği yerden yani varış noktasından merkeze gönderilmiştir. Bu noktada ikinci 
kısımda yer alan cetveller sürgünler sevk mahalline ulaştıktan sonra gönderildiği için bu cetvellerin 
merkeze varışı daha sonraki dönemlere rastlamaktadır. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/28; BOA. DH. 
EUM. ECB., 7/12; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 47/2; BOA. DH. EUM. ECB., 17/5; BOA. DH. EUM. 
ECB., 17/22.  
92 BOA. DH. EUM. ECB., 17/5; BOA. DH. EUM. ECB., 17/1; Örnek cetvel için tablo 1’e bkz.   
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cetvelde Fransız tâbiiyetinden Abdülvahap oğlu Hacı Ahmet namındaki şahsın 

mahalli ikametinin Boğazlıyan kazası olduğu ifade edilmektedir93. Başka bir cetvelde 

ise Edward namındaki İngiliz tebaasının mahalli ikametinin Çorum livası olduğu 

belirtilmektedir94. 

Sürgünler ile ilgili temel bilgilerden oluşan bu cetvellerde isim, yaş, tâbiiyet, 

inanç vs. gibi bilgiler dışında bazı özel bilgiler de yer almaktadır. Bu özel bilgiler 

içerisinde en dikkat çekici olan sürgüne tâbi tutulan kişilerin Osmanlı sınırları 

içerisindeki ikamet müddetleridir95.  

Sürgünler ile ilgili hazırlanan bazı cetvellerde ise sürgünlerin eğitim 

durumunu gösteren bilgiler yer almaktadır. Bu cetvellerde sürgünlerin eğitim 

durumunu belirleyen kıstası sürgünlerin okuma yazma bilip bilmemesinin 

oluşturduğu görülmektedir96 

Tablo 1: Kastamonu’ya Sürgün edilen düşman devlet tebaasını Gösteren Cetvel97 

                                                             
93 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/30.  
94 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/30, lef 5-3. 
95 İncelenen cetvelde sürgüne tâbi tutulan kişilerin Osman sınırları içerisinde bulunma müddetleri yıl 
bazında ifade edilmiştir. Bunların Osmanlı sınırları içerisinde bulunma müddetleri iki ile kırk dokuz 
sene arasında değişmektedir. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48. 
96 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48. 
97 Tablo, incelenen belgenin sadeleştirilmiş ve düzenlenmiş bir biçimidir. BOA. DH. EUM. ECB., 
17/5, lef 6-2. 
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     B- Sevk Masrafları  

Sürgün noktalarına gönderilecek kişiler ile ilgili sevk hazırlıkları 

tamamlandıktan sonra bu şahıslar sürgün yerlerine sevk edilmeye başlanmıştır. 

Ancak bu gerçekleştirirken sevk uygulamasına dair birtakım önemli hususlar dikkate 

alınmış ve ona göre hareket edilmiştir. 

Sürgünlerin yerlerine ulaşabilmesi için dikkate alınan hususların başında bu 

uygulamanın finanse edilebilme durumu gelmektedir. Çünkü bu dönemde sürgüne 

tâbi tutulan düşman devlet tebaasının sayısı oldukça fazladır. Bu da maddi anlamda 

büyük bir kaynağa gereksinim duyulmasına neden olmuştur.  

Bu dönemde her ne kadar büyük bir savaş içerisinde bulunulsa da sürgüne 

tâbi tutulan kişilerin sevk masrafları karşılanmıştır. Bunun için de en başta Emniyet-i 

Robert Kitapçı " " " " " 

Wilyem Mühendis " " " " " 

Emanuel 

Galim (?) 

Şirket Müdürü " " " " " 

Hardwing Dava Vekili " " " " " 

Alfred Güst Konsolos 

Dava Vekili 

" " " " Zevcesi Mari  

Alfred 
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Komisyoncu " " " " Yoktur 

 Michael De 

Curci (?) 

Kunduracı İzmir " İzmir " " 

Harto 

Hartonidin 
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Dominiko 

Vasalo (?) 

Döşemeci " " " " " 

Jozef Kaptan " " " " " 

 Vela Demirci " " " " " 

Simon 

Elavel (?) 

  Döker (?) " " " " " 
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Umumiye bütçesine tahsisat ayrılmıştır98. Ayrıca seferberlikten sonra sürgün edilmiş 

olan düşman devlet tâbiiyetinden yardıma muhtaç olanların yol masrafının nereye 

sürgün edilmişler ise oraya kadar harp tahsisatından karşılanacağı bizzat Dâhiliye 

Nezaretinden ilgili yerlere beyan edilmiştir 99 . Örneğin Samsun’dan Sivas’a 

gönderilen yüz yetmiş sekiz kişinin Yozgat’a sevki sırasında on üç bin iki yüz kuruş 

nakliye bedeli ödenmiştir100. 

Bütün bunlarla beraber bu dönemde aynı zamanda göç ettirilen Arap, Ermeni 

ve Rum101 ailelerinin de göç masrafları karşılandığı için İtilaf Devletleri tebaasına 

ayrılan tahsisat bazı durumlarda yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine vilayet ve 

mutasarrıflıklar merkeze başvurarak sürgünlerin sevki için ek ödenek talebinde 

bulunmuşlardır. Merkez bu tarz durumlarda vilayet ve mutasarrıflıklardan gelen bu 

yöndeki talepleri dikkate almış ve gerekli gördüğü noktalara ek sevk tahsisatı 

göndermiştir. Örneğin Karahisar-ı Sahip Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine 

gönderilen 7 Ağustos 1333 tarihli (7 Ağustos 1917) yazıda, Kastamonu’ya sevk 

edilmek üzere Aydın Vilayetine gönderilen kırk bir İngiliz ve İtalyan’ın yol 

masrafının temin edildiği, ancak düşman devlet tebaasının sevk havalenamesinin 

tükendiği ve bu yüzden on bin kuruşluk havalenameye ihtiyaç duyulduğu ifade 

edilmektedir102. Yine Kudüs’ten Urfa’ya gönderilmek üzere yola çıkarılan rahiplerin 

sevk havalenamesi konusunda sıkıntı çıkması üzerine Halep Vilayeti, 3 Kanun-i 

Evvel 1330 tarihinde (16 Aralık 1914) Dâhiliye Nezaretine gönderdiği yazı ile otuz 

bin kuruşluk ek tahsisat talebinde bulunmuştur. Ancak incelenen belgelerde bu 

kişilerin sevki için otuz bin kuruş değil on bin kuruş gönderildiği anlaşılmaktadır103. 

Bu da muhtemelen yukarıda ifade edilen durumla alakalıdır. 

                                                             
98 BOA. MV., 245/87. 
99 BOA. DH. EUM. ECB., 23/9. (Ek- 3) 
100 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 32/5. 
101 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Mustafa Özdemir, ʽʽI. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti 
Tarafından Gerçekleştirilen Rum Tehciri’’, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, C. 6. S. 14, (2007), 
s. 27-40; Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara 2001; Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara 2005; Süleyman Beyoğlu, ʽʽErmeni Propagandasının Gölgelediği Gerçek: Tehcir Kanunu ve I. 
Dünya Savaşında Arap Tehciri’’, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 11, İstanbul 2004. 
102 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 41/18. 
103 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/6. 
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     C- Sevk Ediliş Biçimleri 

 Bu dönemde önem arz eden bir diğer konu Osmanlı coğrafyasının farklı 

noktalarında bulunan düşman devlet tebaasının sürgün yerlerine ne şekilde ve hangi 

araç gereçlerle ulaştıkları meselesidir. Savaş boyunca bu kişilerin sevki iki şekilde 

gerçekleşmiştir. Bunlardan birincisi; haklarında sürgün kararı verilen şahısların kendi 

araç ve gereçleri ile sürgün yerlerine ulaştırılmasıdır. Sürgüne tâbi tutulacak kişiler 

içerisinde sürgün mahalline kendi araç ve gereçleri ile ikamet etme arzusunda 

olanlara bazı noktalarda izin verilmiştir. Ancak devlet, bu uygulamayı 

gerçekleştirirken gerekli önlemleri almayı da ihmal etmemiştir. Örneğin Sivas 

Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 15 Kanun-i Evvel 1332 tarihli (28 

Aralık 1916) yazıda, Samsun’dan Sivas’a gönderilmiş olan yüz yetmiş sekiz kişinin 

bir kısmının kendi vasıtasıyla Yozgat’a sevk edildiği ifade edilmektedir104.  

 Ancak savaş boyunca bu şekilde gerçekleştirilen sürgünlerin niceliğine 

bakıldığında pek fazla olmadığı görülmektedir. Güvenlik sebebiyle bu tarz durumlara 

pek fazla müsamaha gösterilmemesi ile sürgünlerin içinde bulunduğu sosyo-

ekonomik durumun niteliği bu noktada bahsedilen durumun sebepleri olarak 

gösterilebilir. 

 İkinci uygulama ise sürgüne tâbi tutulan kişilerin tamamen devletin sağladığı 

araç ve gereçler vasıtasıyla sürgün edilmesidir. Bunun için de genellikle demiryolu, 

az da olsa deniz yolu ulaşımı tercih edilmiştir. Örneğin Hüdavendigar Vilayetinde 

bulunan Aleksandır Berof, Jul Lakaz, Edward Lakaz ve Pol Gamen merkez vilayete 

gelerek 1 Mart 1331 tarihinde (14 Mart 1915) Polis Müdüriyet-i Umumiyesi 

tarafından trenle Çorum’a sevk olunmuştur105. Harp esiri olarak Kutülamere’de esir 

alınan ünlü İngiliz Generali Townshend de trenle sürgün mahalline sevk edilen 

kişiler arasındadır 106 . Bunun dışında Kale-i Sultaniye’de (Çanakkale) bulunan 

kişilerin İstanbul’a sevkinde ise Bandırma Vapuru kullanılmıştır107. 

                                                             
104 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 32/5. 
105 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/2.  
106 Murat Çulcu, Tarihin Satıraralarında İngiliz Esir, Toplumsal Çözüm Yayınları, İstanbul 2007, s. 
18-24. 
107 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/11. 
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Bu dönemde Batılı devletlerle karşılaştırıldığında ulaşım anlamında oldukça 

geride bulunan Osmanlı Devleti, bazı noktalarda bulunan kişilerin sevk edilmesinde 

basit yöntemleri kullanmıştır. Kafkas Cephesi’nde ele geçirilen Rus savaş esirlerinin 

ya yaya olarak ya da fayton, kağnı ve iki tekerlekli köylü arabaları ile sürgün 

noktalarına sevk edilmeleri bu duruma emsal teşkil etmektedir108. 

      D- Osmanlı Devletinin Sürgünler Sırasında Yaşadığı Sorunlar ve Buna Bağlı 

Olarak Alınan Önlemler 

 Sevk hazırlıkları tamamlanan kişilerin sevki sırasında gerek sürgünlerin 

özelliklerinden gerekse sürgün güzergâhlarından kaynaklı birtakım sorunlarla 

karşılaşılmıştır. Bunun üzerine önlem mahiyetinde kararlar alınmış ve sevk 

uygulaması tam manasıyla yerine getirilmeye çalışılmıştır.  

 1- Sevk Güzergâhları Üzerinde Alınan Önlemler 

 Sevk hazırlıkları tamamlanan kişiler sürgün yerlerine sevk edilirken onlara 

karşı yol güzergâhları üzerinde gelebilecek muhtemel saldırılar da düşünülerek bir 

dizi tedbirler alınmıştır. Bu politika uyarınca vilayet ve mutasarrıflıklara çekilen 

telgrafta yol güzergâhları üzerinde bulunan ahalinin sürgünler ile etkileşim içerisine 

girmesine izin verilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Örneğin bu bağlamda Emniyet-i 

Umumiye Müdüriyetinden Adana ve Halep Vilayetlerine çekilen 7 Kanun-i Evvel 

1331 tarihli (20 Aralık 1915) telgrafta, Urfa’daki düşman devlet tebaasının Kayseri 

ve Niğde’ye sevki sırasında yol güzergâhları üzerinde bulunan ahalinin bu kafileye 

yönelik taşkınlığına müsade edilmemesi gerektiği yönünde bilgiler yer almaktadır109. 

 Sürgünleri her türlü olumsuz durumdan korumak adına yol güzergâhları 

üzerinde alınan önlemler yalnızca bununla sınırlı değildir. Bu bağlamda sürgünlerin 

ikamet edecekleri noktalara güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için kolluk 

kuvvetleri (jandarma ve polis) de kullanılmıştır 110 . Örneğin Merzifon Amerikan 

                                                             
108 Arslan, Türkiye’deki Rus Savaş Esirleri, s. 86-87. 
109Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezareti, Şifre Kalemi, 59/46. Bundan sonraki kullanımlarda 
bu arşiv tasnifi (BOA. DH. ŞFR.) olarak kısaltılmıştır. (Ek- 4)    
110 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 51/7. 



30 
 

Koleji Müdürü ile yanında bulunanların İstanbul’a sevki askeri konvoy ile 

gerçekleştirilmiştir111.  

 Sevk güzergâhları üzerinde sürgüne tâbi tutulan kişilere yönelik muhtemel 

saldırılara karşı önlem alındığı gibi onların yol güzergâhları üzerinde bulunan 

gayrimüslim toplulukları isyana teşvik etme olasılığına karşı da önlem alınmıştır. 

Bunun için de ilgili vilayet ve mutasarrıflıklara 7 Kanun-i Evvel 1331 tarihinde (20 

Aralık 1915) telgraf çekilerek sürgünlerin yol güzergâhları üzerinde 

gayrimüslimlerin ve bunlar içerisinde de özellikle Ermenilerin bulundurulmaması 

gerektiği beyan edilmiştir112. 

 2- Sürgüne Tâbi Tutulacak Düşman Devlet Tebaasının Osmanlı veya 

Tarafsız Devletler Tâbiiyetine Geçmesi  

 Sürgünlerin sevkinde sıkıntı çekilen en önemli durumlardan biri de sürgüne 

tâbi tutulacağını anlayan kişilerin bu durumdan kurtulabilmek amacıyla Osmanlı 

veya tarafsız devletler tâbiiyetine geçmesidir. Savaş boyunca bu şekilde birçok olaya 

şahit olan Osmanlı Devleti, durumu önlemek için bir dizi kararlar almıştır. 

Başkumandanlık Vekâleti bünyesinde alınan düşman devlet tebaasının tarafsız 

devletler tâbiiyetine girmesinin men edildiği yönündeki karar, tatbik olunması için 30 

Kanun-i Evvel 1330 tarihinde (12 Ocak 1915) Dâhiliye Nezaretine bildirilmiştir113. 

Buna ek olarak tarafsız devletler tâbiiyetine önceden giren veya şimdi girmek isteyen 

kişiler tâbiiyet değiştirseler dahi bunlara önceki tâbiiyetlerine göre muamele 

yapılacağı ilgili kuruma yine aynı tarihli karar ile beyan edilmiştir114. 

 3- Sürgünlerin Sevki Esnasında Yaşanan Firar Hadiseleri  

 Sürgünlerin sevkinde sıkıntı çekilen bir diğer husus sürgün yerlerine sevk 

edilmesi düşünülen bazı şahısların sevk mahalline gitmeyip ortadan kaybolmasıdır. 

Bu tarz durumlarda derhal tahkikat başlatılarak durum aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Örneğin Ankara Vilayetinden Konya’ya sevk edilen kişilerin buraya varmadığı 

                                                             
111 Güven, ʽʽ Merzifon Amerikan Koleji Başkanı George E. White ’’, s. 574. 
112 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 22/4; BOA. DH. ŞFR., 59/46. (Ek- 4)    
113 BOA. BEO., 4332/324828.  
114 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 8/4. 
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öğrenilince bu şahısların nerede olduğu hakkında anında tahkikat yapılmıştır115. Yine 

aleyhte propaganda nedeniyle Çorum’a sürgünü kararlaştırılan Fransa tebaasından 

Pera Palas Oteli Müfettişi Pol Montenyo aramalara rağmen bulunamayınca bu 

durumla ilgili de araştırma başlatılmıştır116. 

 Başlatılan bu araştırmalar kısa sürede meyvesini vermiş ve sürgünlerin akıbeti 

hakkında merkeze bilgiler gelmeye başlamıştır. Bu araştırmalar netice itibariyle adı 

geçen kişilerin sürgün yerine gitmeyip ortadan kaybolduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Hatta bu şahıslar arasında hudud dışına çıkanlar bile tespit edilmiştir. Çorum’a 

sürgünü kararlaştırıldığı halde kendisine ulaşılamayan Pol Montenyo’nun yapılan 

araştırmalar neticesinde 21 Mayıs 1331 tarihinde (3 Haziran 1915) Avrupa’ya gittiği 

Polis Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından ortaya çıkarılmıştır117.   

 Bu konu ile ilgili başlatılan bazı tahkikatlar ise sonuçsuz kalmış ve netice 

itibariyle sürgün bölgelerine sevk edilecek kişiler bulunamamıştır. Bu tarz 

durumlarda sürgün yerlerine gönderilmesi planlanan şahsın yerine başka bir kişi 

gönderilerek durum kurtarılmaya çalışılmıştır. Örneğin Köyceğiz kazası dâhilinde 

bulunan Karaağaç Köyü’ne gerçekleştirilen bombardıman ve taarruzda şehit olanlara 

karşılık Kastamonu’ya sevk edilmesi planlanan Ferguson namındaki şahıs aramalara 

rağmen bulunamayınca yerine babası gönderilmeye çalışılmıştır. Ancak şahsın 

babasının da yapılan tahkikatta Osmanlı sınırları dışına çıktığı anlaşılmıştır. Bunun 

üzerine Ferguson’un yerine Robert Mcgill namında başka bir kişi Polis Müdüriyet-i 

Umumiyesi tarafından 4 Haziran 1333 tarihinde (4 Haziran 1917) Kastamonu’ya 

sürgün edilmiştir118. 

III- Sürgüne Tâbi Tutulan Düşman Devlet Tebaasının Genel Özellikleri 

 Savaş boyunca düşman devlet tebaasından olan herkes tâbiiyet, inanç ve 

meslek tercihine bakılmaksızın sürgüne tâbi tutulmuştur. Bu da farklı tâbiiyet, inanç 

ve meslek gruplarına mensup kişilerin tek bir havuz içerisinde toplanmasını 

                                                             
115 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/32. 
116 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 16/31. 
117 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 16/31. 
118 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 41/53. 
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sağlamıştır. Bu husus da sürgüne tâbi tutulan kişilerin tâbiiyet, mezhep ve inanç 

açısından değerlendirilmeye tâbi tutulmasını zorunlu bir duruma getirmiştir. 

      A- Tâbiiyetleri 

 Sürgüne tâbi tutulan kişilerin tâbiiyetleri farklılık göstermekteydi. Bu kişiler 

özellikle İngiliz, Fransız, Rus, İtalyan, Romanya, Karadağ, Belçika, Sırp, Amerika ve 

Yunan tebaasıyla, bu ülkelerin sömürgesi altında yaşayan Müslümanlardan 

oluşmaktaydı 119 . Harp boyunca bu kişiler hiçbir ayrıma tâbi tutulmayarak 

Anadolu’nun muhtelif yerlerine sürgün edilmiş ve kontrol altında tutulmaya 

çalışılmıştır. 

 Bu dönemde sürgüne tâbi tutulan kişilerin temel özelliğini düşman devlet 

tâbiiyetinden olup olmadığı hususu oluşturmaktaydı 120 . Devlet, savaşın ilerleyen 

seyirlerinde kendisine savaş ilan etmiş düşman devletlerin tebaasını bile bu politika 

uyarınca sürgüne tâbi tutmuştur. Örneğin Yunanistan’ın savaşın ilerleyen 

seyirlerinde Osmanlı Devletine savaş ilan etmesi üzerine bir anda düşman devlet 

tebaası kategorisine dâhil olan Yunan tebaasına diğerlerine uygulanan muamelenin 

aynısının uygulanacağı Hariciye Nezareti tarafından Yunan makamlarına tebligatla 

bildirilmiştir121. Nitekim, Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında fiili mücadelenin 

                                                             
119 BOA. DH. EUM. ECB., 13/9; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/28; BOA. DH. EUM. ECB., 17/22; BOA. 
DH. EUM. ECB., 7/12; BOA. DH. EUM. ECB., 17/1; BOA. DH. EUM. ECB., 18/36.          
120 Ancak düşman devlet tâbiiyetinden olduğu halde sürgüne tâbi tutulmayan kişiler de vardı. Bunlar 
genellikle kadın ve çocuklardan oluşmaktaydı. Savaş boyunca düşman devlet tebaasına mensup kadın 
ve çocukların ikamet noktalarından çıkartılarak başka bir noktaya sürgününe genel itibariyle soğuk 
bakılmıştır. Ve bu amaçla da bu kişilerin ikamet ettikleri noktalarda bırakılmasına ses 
çıkartılmamıştır. Örneğin Kale-i Sultaniye (Çanakkale) Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine 
gönderilen 5 Kanun-i Sani 1330 tarihli (18 Ocak 1915) yazıda, burada bulunan düşman devlet 
tebaasından büyük bir kısmının İstanbul’a gönderildiği, burada yalnızca on sekizi kadın ve 
çocuklardan oluşan on dokuz kişinin kaldığı ifade edilmektedir. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 9/3; Ancak 
düşman devlet tebaasına mensup kadın ve çocuklara uygulanan pozitif ayrımcılık bazı noktalarda 
delinmek zorunda kalmıştır. Bunun sebebi bu kişilerin nitelikleri ile İtilaf Devletlerinin Osmanlı 
Devletine karşı tavır ve tutumu ile alakalıdır. Misilleme suretiyle Çorum kazasına sürgün edilen 
kişiler içerisinde kadınların da yer alması bu duruma bir örnektir. BOA. DH. EUM., 5. ŞB., 62/24. (Ek- 
1) 
121 BOA. HR. SYS., 2133/18.  
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başlaması ile çeşitli noktalarda bulunan Yunan tebaasının sürgün edilmesine 

başlanmıştır122. 

 Bütün bunlarla beraber düşman devlet tebaası içerisinde diğerlerine oranla 

ayrıcalıklı konumda bulunanlar da mevcuttu. Bu kişiler genellikle Amerikan 

tâbiiyetine mensuptu. Amerikan tebaası içerisinden bazı kişiler sürgün edilse de123 

genelde onlara karşı daha esnek bir politika güdülmüştür. Çünkü devlet bu dönemde 

her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile karşıt cephede bulunsa da iki ülke 

arasındaki ilişkilere zarar vermeyi arzu etmiyordu. Zaten hali hazırda Amerika ile 

girdiği bir cephe savaşı da yoktu124. Bu yüzden vilayet ve mutasarrıflıklara telgraf 

çekilerek Amerikan tebaası ve müesseselerine karşı hoş muamelede bulunulması 

gerektiği beyan edilmiştir. Dâhiliye Nezaretinin gönderdiği 3 Mayıs 1333 tarihli (3 

Mayıs 1917) bu telgrafta bazı vilayet ve kazalarda Amerikan tebaasına mensup 

şahısların mallarına el konulduğu haberlerinin merkeze geldiği bu durumun bir daha 

yaşanmaması gerektiği de ifade edilmiştir125. 

     B- İnançları 

 Sürgüne tâbi tutulan kişilerin tâbiiyetleri kadar inançları da çeşitlilik 

göstermektedir. Bu kişiler içerisinde Hristiyanlar genel anlamda çoğunluğu oluştursa 

da Müslümanların sayısı da azımsanmayacak derecededir. Hristiyanlar arasında da 

mezhep farklılığı belirgin bir şekilde göze çarpmaktadır. 

 Savaş boyunca sürgün edilen kişilerin dini inancına asla bakılmamıştır. 

Buradaki temel felsefe bu şahısların düşman devlet tâbiiyetinden olup olmadığıdır. 

Eğer bu kişiler düşman devlet tebaasıysalar derhal sürgüne tâbi tutulurdu. Bu yüzden 

önemli miktarda Müslüman devlet tarafından inançlarına bakılmaksızın sürgün 

                                                             
122 BOA. DH. EUM. ECB., 13/9; BOA. DH. EUM. ECB., 18/36. 
123 BOA. DH. EUM. ECB., 13/9. 
124 Birinci Dünya Savaşı yıllarında Amerikan tebaasına uygulanan politikalar için bkz: Fatih Gencer, 
ʽʽI. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Amerika Vatandaşlarına Yönelik 
Politikası’’, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 28, S. 46, (2009), s. 249-264; Amerika’da İtilaf Devletleri 
yanında savaşa dâhil olmasına rağmen Osmanlı Devletine karşı hep mülayim bir siyaset izlemiştir. 
Çünkü kendisi de Osmanlı sınırları içerisinde bulunan misyoner teşkilatı ile Amerikan enstitülerinin 
faaliyetlerine son verilmesini hiç arzu etmiyordu. Erol, Amerika’nın Türkiye’ye Karşı Tutumu, s. 67. 
125 BOA. DH. ŞFR., 76/15. 
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edilmişti. Örneğin Cezayir ahalisinden olan Ahmet El Safir namındaki şahsın tebaası 

olduğu Fransa adına Amerikan Konsolosluğundan maaş aldığı öğrenilince vakit 

kaybetmeden Bozkır kazasına sürgünü gerçekleştirilmiştir126. Yine Cebel-i Lübnan 

ahalisinden Mihail Şiman, Rus tâbiiyetine mensup Mehdi Kulu Şirvani, Yusuf oğlu 

Ahmet, Kırımlı Mehmet oğlu Hasan ile İngiliz İslam tebaasından Salih oğlu Ali, 

Muhammed oğlu Abdülmecit ve Hüseyin oğlu Mehdi gibi şahıslar da Müslüman 

olmalarına bakılmaksızın bulundukları yerden iç bölgelere sürgün edilmiştir127. 

 Bunun yanında sürgüne tâbi tutulan Hristiyanlar içerisinde ise mezhep 

farklılığı göze çarpmaktadır. Bunlar genellikle Katolik, Ortodoks ve Protestan 

mezhebine mensup kişilerden oluşmaktaydı128. Ayrıca sürgünler içerisinde az da olsa 

Museviler de mevcuttu129. 

     C- Meslek ve Zanaatleri 

Sürgüne tâbi tutulan kişiler genelde sivillerden oluşmaktaydı. Ancak siviller 

arasında da mesleki anlamda büyük farklılıklar vardı. Bu farklılık sürgünlerle ilgili 

hazırlanan cetvellere de yansımıştı. İncelenen cetvellerde sürgün edilen kişiler 

arasında genel olarak mühendis, doktor, öğrenci, öğretmen, banka görevlileri, 

marangoz, elektrikçi, terzi, işçi, tüccar, demirci, tamirci, kunduracı, kılavuz, aşçı, 

otelci, fotoğrafçı, amele, hizmetçi, bakkal, kavas (konsolosluklarda görevli kişi), 

tercüman, bahçıvan, boyacı, kasap, makinist, müfettiş ve deniz çalışanları (gemi, 

vapur vs. görevlileri) gibi meslek grupları tespit edilmiştir130.  

Bunun yanında sürgünler içerisinde bulundukları yerlerde kritik görevler 

üstlenenler de mevcuttu. Bu kişiler Osmanlı sınırları içerisinde önemli kurum ve 

kuruluşlarda görevliydi. Bunlardan bazısı yerli bazısı ise yabancı kurum ve 

kuruluşlarda çalışmaktaydı. Savaş boyunca bu kişilerin de hangi kurum ve 

                                                             
126 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/48. 
127 BOA. DH. EUM. 4., ŞB., 15/12; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 27/39; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 42/10; 
BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 30/31; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 74/32; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 28/4. 
128 BOA. DH. EUM. ECB., 7/12; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/28; BOA. DH. EUM. ECB., 17/22. 
129 BOA. DH. EUM. ECB., 17/1. 
130 BOA. DH. EUM. ECB., 17/22; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/28; BOA. DH. EUM. ECB., 17/1; BOA. 
DH. EUM. ECB., 17/5, lef 2-5; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/27; BOA. 
DH. EUM. 5., ŞB., 31/30, lef 5-3-2.  
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kuruluşlarda görev yaptığına bakılmamış ve bunlar da düşman devlet tebaası 

sebebiyle sürgün edilmiştir. Bu amaçla Duyun-ı Umumiye, Reji, Fenerler İdaresi ve 

emsali daireler ile Müessesat-ı Nafıa ve şirketlerde görevli kişilerin ilgili şirket ve 

dairelerde istihdamının mümkün olamayacağı vilayet ve mutasarrıflıklara beyan 

edilerek ifade edilen şahısların uygun bir mahalle sevk edilmeleri istenmiştir131. 

 Sürgüne tâbi tutulan kişiler içerisinde önemli miktarda din görevlisinin 

bulunması da oldukça dikkat çekicidir. Savaş boyunca bu şekilde gerçekleştirilen 

sürgünlerin miktarı çok fazladır132. Muhtemelen bu kişiler din görevlisi adı altında 

casusluk ve aleyhte faaliyet yapma olasılığı fazla görülerek sürgün edilmiştir. 

Nitekim, bazı vilayet ve mutasarrıflıklarda bulunan rahiplerin bulundukları yerde 

kalmalarının uygun görülmeyişinin ifade edilmesi de bu durumu doğrular 

niteliktedir133. 

IV- Sürgüne Tâbi Tutulan Düşman Devlet Tebaasının İkamet Ettikleri 

Noktalar  

 Bu dönemde üzerinde önemle durulan meselelerden biri de sürgüne tâbi 

tutulan kişilerin ikamet edeceği yerlerdir. Bu şehir ve kazalar belirlenirken birtakım 

kriterler göz önünde tutulmuştur. Nitekim, savaş boyunca da bu kriterler 

çerçevesinde sürgün uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

       A- Osmanlı Devletinin Sürgün Yerlerini Seçerken Dikkate Aldığı Hususlar 

 Sürgüne tâbi tutulacak kişileri kontrol altında tutabilmek amacıyla birtakım 

tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerden en önemlisi sürgün yerlerinin seçimi olmuştur.  

Bu amaçla sürgün yerleri seçilirken bir dizi kriterler ön planda tutulmuştur. Bu 

kriterlerin belirlenmesinde ise farklı gerekçeler dikkate alınmıştır.  

 Bu dönemde ön planda tutulan kriterler çok çeşitlidir. Ancak temel felsefe 

sürgün edilen kişilerin gözetim altında tutulmak istenmesidir. Bunun için de bu 

                                                             
131 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 9/17. Ancak Nafıa (bayındırlık işleri) şirketlerinde görev yapanlar 
genellikle bu uygulamanın dışında bırakılmıştır. Ancak bunlar içerisinde memuriyetleri mahzurlu 
olanlara da gerekli muamelenin yapılması uygun görülmüştür. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 10/33. 
132 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 5/51; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48, lef 46-1.  
133 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/6. 
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kişiler genel olarak iç bölgelere sürgün edilmiştir. Çünkü iç bölgeler düşmanla iş 

birliğinin zayıf olduğu, askeri sevkiyat ve stratejik noktalara uzak yerler olarak öne 

çıkmaktaydı134. Yani devlet bir bakıma bu kişileri buralara sevk ederek onların dış 

dünyayla olan bağlantısını koparmış oluyordu. Bu anlamda ifade edilen şahısların 

casusluk yapıp devlet hakkında bilgi toplamaları da otomatik olarak en aza 

indiriliyordu. 

 Savaş boyunca bu şekilde yapılan sürgünlerin geneli ise kıyılardan iç 

bölgelere doğru gerçekleştirilmiştir. Bunun temel nedeni şu hususlardan 

kaynaklanmaktadır: 

1- Sahil kesiminde bulunan düşman devlet tebaasının İtilaf Devletlerinin gemi 

ve donanmalarına yardım etme ihtimali. 

2- Osmanlı donanmalarının emniyetinin sağlanması için boğazlarda düşman 

devlet tebaasının bırakılmasının uygun görülmemesi. 

Bu politika uyarınca Karadeniz sahil kesiminde bulunan yerlerden iç 

bölgelere önemli miktarda düşman devlet tebaası sevk edilmiştir135. Bunun yanında 

sürgünler yalnızca Karadeniz sahil kesimiyle sınırlı kalmamıştır. Yine denize kıyısı 

olan diğer yerlerden de iç bölgelere önemli miktarda sürgün gerçekleşmiştir 136 . 

Bunun için de bazı noktalar basamak olarak kullanılmıştır. Bu amaçla sahil 

kesiminde güvenliği tehdit edebileceği düşünülen kişiler önce buralardan 

uzaklaştırılıp daha sonra iç bölgelere sevk olunmuştur. Örneğin Kale-i Sultaniye’de 

(Çanakkale) kalmaları mahzurlu görüldüğü için İstanbul’a sevk edilen yüz on üç 

nüfustan bir kısmı buradan iç bölgelere sürgün edilmiştir137. Zonguldak ve Ereğli’de 

bulunan İngiliz, Fransız ve Karadağ tebaasına mensup yirmi iki kişi ise önce 

                                                             
134 Ferudun Ata, ʽʽI. Dünya Savaşı’nda Afyonkarahisar’a Yapılan Sivil ve Askeri Sürgünler ’’, Milli 
Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar Sempozyumu, 8-9 Ekim 2009, Afyonkarahisar 2010, s. 
11. 
135 BOA. DH. EUM. 4., ŞB., 7/57D; BOA. DH. EUM. ECB., 6/11; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 32/38; 
BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 15/44. 
136 Sürgün edilen bu kişilerin ikamet edeceği noktalar ʽʽdeniz ile rabıtası olmayan mahaller’’ olarak 
belirlenmiştir. BOA. DH. EUM. ECB., 13/9. 
137 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 9/3. 
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Düzce’ye daha sonra Çorum’a gönderilmiştir138. Trabzon’da bulunan düşman devlet 

tebaasının Sivas’a gönderilmesinde ise Samsun Vilayeti basamak olarak 

kullanılmıştır139. 

Sürgünlerin iç bölgeler adı altında sevk edildiği noktalar ise genellikle İç 

Anadolu bölgesinin şehir ve kazaları olmuştur. Sürgüne tâbi tutulan kişiler bu şehir 

ve kazalarda Birinci Dünya Savaşı boyunca ikamet etmek zorunda kalmıştır. 

 Bunun yanında bu dönemdeki ʽʽiç bölge’’ anlayışı oldukça farklıdır. Çünkü 

yapılan sürgünler sadece İç Anadolu bölgesiyle sınırlı kalmamıştır. Devletin bu 

dönemdeki temel felsefesi haklarında sürgün kararı verilen kişileri sahil ve kıyılardan 

uzaklaştırmak olduğu için bu kişilerden bazıları kıyılardan birkaç kilometre içeriye 

sürgün edilmiştir. Örneğin bu bağlamda Amasra Limanı Müteahhidinin Amasra’dan 

daha içerde bir yer olan Bartın’a gönderilmesi kararlaştırılmıştır140. Bu konuyla ilgili 

bir başka belgede ise Fethiye’de bulunan üç şahsın buranın sahil olmasından dolayı 

daha içeride bir yer olan Muğla’ya sevk edildiği beyan edilmektedir141. 

 Bu dönemde yalnızca kıyı kesimde bulunan kişiler iç bölgelere sevk 

olunmamıştır. Örneğin Aleksandır Vapurunda Kamarotluk görevini ifâ eden Rus 

tebaasına mensup Madorna (?) namındaki kadın bu bağlamda İzmit’e sevk 

edilmiştir142. Bu örnek dışında Sivastopol’a seyrüsefer eden (gidip-gelen) Kostanti 

Vapuru’ndaki Yunanlı mürettebatın da vapurdan çıkarılarak ülke içlerine sürgün 

edilmesine karar verilmiştir143.  

 İç bölgelere sevk edilen sürgünlere karşı buralarda birtakım tedbirler de 

alınmıştır. Bu anlamda da sürgünlerin özellikle önemli ulaşım noktalarının 

bulunduğu yerlerden uzak tutulması amaç edinilmiştir. Örneğin Başkumandanlık 
                                                             
138 http://www.yildizhaber.com/ayrinti.php?katid=5&id=11918. Erişim Tarihi: 22 Ağustos 2013. 
139 Samsun, Birinci Dünya Savaşı boyunca Karadeniz sahillerinde bulunan düşman devlet tebaasının 
iç bölgelere sevkinde bir geçiş rolü üstlenmiştir. Osmanlı Devleti, Karadeniz sahil şeridinde bulunan 
kişilerin iç bölgelere güvenli bir şekilde sevk edilmesinde Samsun Vilayetini basamak olarak 
kullanmıştır. Bu da Samsun Vilayetini düşman devlet tebaasının sevkinde bir uğrak yer konumuna 
yükseltmiştir. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 38/15; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 32/38. 
140 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 4/71. 
141 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 36/3. 
142 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/7. 
143 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/27. 
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Vekâletinden Konya ve Niğde Vilayetlerine gönderilen 24 Şubat 1331 tarihli (8 Mart 

1916) yazıda, Niğde’de toplanmış olan düşman devlet tebaasının Konya Vilayeti 

dâhilinde tren ve menzil hatlarına yakın olmayan yerlerde iskân edilmesi talep 

edilmiştir144. 

 Sürgünlere karşı iç bölgelerde alınan bir diğer önlem ikamet noktalarının 

demografik yapısı ile alakalıdır. Bu bağlamda sürgüne tâbi tutulacak kişilerin ikamet 

noktalarında gayrimüslim topluluklarla etkileşime girip devlet aleyhinde çalışma 

ihtimali düşünülmüş ve bu yüzden şahıslar genel olarak Müslüman olan noktalara 

doğru sürgün edilmiştir145. Bu yüzden de sevk işi genel olarak vilayet merkezlerine 

değil kazalara doğru gerçekleştirilmiştir146. Osmanlı ve müttefik devletler aleyhtarlığı 

yaptığı sebebiyle sürgün edilmesi kararlaştırılan Jan Koviran bu duruma bir örnektir. 

Bu şahıs işlediği suçtan dolayı önce Bursa’ya sevk edilmiştir. Ancak burayı bu şahıs 

için uygun bulmayan devlet daha sonra şahsı ʽʽİslam ile meskûn’’ Orhaneli kazasına 

sürgün etmiştir147. 

 Sürgün yerleri belirlenirken dikkate alınan hususlar yalnızca güvenlik 

konseptiyle ilgili değildi. Sürgün yerlerinin belirlenmesinde kriter olarak alınan bir 

diğer husus bu yerlerin sürgünlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahip 

olması ile alakalıydı. Yani devlet sürgün yerlerini belirlerken bu noktaların 

sürgünlerin temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını da hesaba katıyordu. 

Bu bağlamda kışların İç Anadolu’daki diğer yerlere oranla daha ılıman geçtiği 

noktalar da sürgün yerleri olarak tercih edilmekteydi148. Bu tercihle beraber buralara 

                                                             
144 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 22/4. 
145 Osmanlı Devletinin incelenen belgelerde bu tarz yerleri genellikle ʽʽİslam ile meskûn’’ ifadesi ile 
tanımladığı görülmektedir. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 51/7; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/20. 
146Çünkü kazalarda vilayet merkezlerine göre daha az gayrimüslim yaşamaktadır. Bu da buralara 
sürgün edilecek kişilerin çevre ile etkileşimini doğal olarak kısıtlamaktadır. 
147Hüdavendigar Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine Gönderilen 15 Temmuz 1334 tarihli (15 Temmuz 
1918) yazıda, merkez vilayete gönderilen Yunan tebaasından Jan Koviran’ın burada birtakım kişilerle 
temas ve münasebette bulunarak devlet aleyhinde çalışma ihtimaline karşı Orhaneli kazasına sürgün 
edildiği beyan edilmektedir. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/20. 
148 Birinci Dünya Savaşı boyunca düşman devlet tebaasının sürgününün yoğun bir şekilde 
gerçekleştirildiği yerlerden birisi de Konya’nın Beyşehir kazasıdır. Beyşehir’in bu noktada İç 
Anadolu’da bulunan diğer yerlere nazaran iklim şartları noktasında daha iyi imkânlara sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Kerim Sarıçelik, ʽʽI. Dünya Savaşı Yıllarında Beyşehir’de İkamet Eden Sivil 
Esirler’’, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2006, Konya 2006,  s.  340. 
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sürgün edilen kişilerin iklimsel kaynaklı sorun ve sıkıntıları da bir anlamda önlenmiş 

oluyordu. 

 Bazı durumlarda ise sürgünlerin sevk edileceği noktalar hususunda birtakım 

zorunlu değişikliklere gidilmiştir. Bu durum sürgün yerlerinin belirlenmesinde öne 

çıkan zorunlu gerekçelerden biri olarak nitelendirilebilir. Bunun altında yatan temel 

sebep bazı sürgün noktalarının doyma seviyesine ulaşmasıdır. Örneğin Kaş 

kazasında esir alınan Osmanlılara karşılık aynı sayıda İngiliz ve Fransız tam 

Bozkır’a 149  sürgün edilecekken buranın doluluk oranının üst seviyede olması 

gerekçesiyle Kastamonu’ya sürgün edilmiştir150.   

 Bunun yanında bazen düşman devlet tebaasının belirli noktalara sürgün 

edilmesi ise teşvik edilmiştir. Düşman devlet tâbiiyetinden olması sebebiyle 

Sivas’tan Ankara’ya gönderilen yirmi dört kişinin Konya veya Kastamonu 

Vilayetlerinden birine sevklerinin uygun olacağı Ankara Vilayetinden Dâhiliye 

Nezaretine 24 Ağustos 1332 tarihinde (6 Eylül 1916) bildirilmiştir151. 

 Bu dönemde sürgün yerleri konusunda bazı kırmızı çizgiler de mevcuttu. Bu 

bağlamda bazı yerlere düşman devlet tebaasının sürgün edilmesi pek tasvip 

edilmiyordu. Hatta bu yerlere sürgün edilen kişilerin buralardan çıkarılarak farklı 

noktalara sürgün edilmesi talep ediliyordu. Bu yerlerin başında ise İstanbul 

geliyordu. Savaş boyunca düşman devlet tebaasının İstanbul’a sürgününe karşı 

çıkılmıştır. Çünkü buraya sürgün edilen kişilerin burada casusluk yapması, devlet 

aleyhinde propaganda yapması diğer yerlere nazaran daha kolaydı. Bu sebeple 

İstanbul savaş boyunca sürgün yeri olarak pek fazla tercih edilmemiştir. Bu nedenle 

                                                             
149 Konya’nın Bozkır kazası bu anlamda savaş boyunca yoğun bir şekilde sürgün olaylarına şahit 
olmuştur. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Ferudun Ata, ʽʽI. Dünya Savaşı İçinde Bozkır’a Yapılan 
Sürgünler’’, Bozkır’ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 12 Kasım 2006, Konya 2007, s. 149-158.  
150 Bu konu ile ilgili Konya Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine 13 Teşrin-i Sani 1332 tarihinde (26 
Kasım 1916) gönderilen yazıda, daha önceden Bozkır’a gönderilen yüz sekiz kişinin iskânları 
konusunda müşkülat çekildiği, bunun için de buraya gönderilecek İngiliz ve Fransızların başka 
mahallere gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.  BOA. DH. EUM., 5. ŞB., 51/7.  
151 BOA. DH. EUM., 5. ŞB., 28/15. 
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burada daha önceden mevcut olanlar ile savaş içerisinde buraya gönderilenler 

ʽʽİstanbul mıntıka-i örfiyesi haricine’’ adı altında iç bölgelere sevk edilmiştir152.   

 Kırmızı çizgi olarak addedilen bir diğer nokta ise Osmanlı Avrupa’sı diye 

adlandırılan Trakya bölgesidir. Savaş boyunca bu bölgeye de düşman devlet 

tebaasının sürgün edilmesi uygun görülmemiştir. Ancak devletin bu yöndeki 

politikasına rağmen bu husus bazen delinmiştir. O zamanda merkez, vilayet ve 

mutasarrıflıkları uyararak bu duruma uyulması gerektiğini tebliğ etmiştir. Örneğin 

Kırkkilisede (Kırklareli) düşman devlet tebaasının ikamet ettirilmekte olduğu istihbar 

olununca bilumum Osmanlı Avrupa’sında ifade edilen kişilerin ikamet ettirilmesinin 

mümkün olmadığı ve bunların farklı noktalara sevk edilmesi hususunda karar olduğu 

Karargâh-ı Umumi İstihbarat Şubesinden Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine 9 

Kanun-i Evvel 1333 tarihinde (9 Aralık 1917)  beyan edilmiştir153. 

 Bunun yanında kırmızı çizgi olarak addedilen noktalar yalnızca İstanbul ve 

Osmanlı Avrupa’sı diye adlandırılan Trakya bölgesi ile sınırlı kalmamıştır. Bu 

dönemde sürgünlerin en fazla gerçekleştirildiği yer olan İç Anadolu bölgesinde 

bulunan bazı noktalara da sürgünlerin yapılmaması tavsiye edilmiştir. Bunun temel 

sebebi ifade edilen yerlerin askeri sevkiyat noktaları olarak belirlenmesidir. Örneğin 

Ankara Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 15 Teşrin-i Sani 1330 tarihli 

(28 Kasım 1914) yazıda da bu durum açık bir şekilde ifade edilmektedir. Bu yazıda, 

Konya Vilayetinden gönderilecek olan Rusya Konsolosu ile tebaasının Yozgat’a 

gönderileceğinin bildirilmekte olduğu, ancak Yozgat ve Kırşehir’in askeri sevkiyat 

noktaları içerisinde bulunduğu ve bu sebepten de ifade edilen kişilerin başka noktaya 

sevklerinin uygun olacağı beyan edilmektedir154. Nitekim, savaş boyunca Kırşehir ve 

Yozgat gibi kazalara diğer noktalarla karşılaştırıldığında pek fazla sürgün 

gerçekleştirilmemiştir. Ankara Vilayetinden gönderilen yazıda ifade edilen Rusya 

Konsolosu ile tebaasının da daha sonra Çorum’da ikamet etmesine karar 

verilmiştir155. 

                                                             
152 BOA. DH. EUM. ECB., 13/9; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 9/3. 
153 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 48/14. 
154 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/6. 
155 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/6. 
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 İç Anadolu bölgesinde bulunan bazı yerlere çok fazla sürgün 

gerçekleştirilmemesinin bir diğer nedeni bu noktaların jeopolitik konumu ile 

alakalıdır. Bu bağlamda haklarında sürgün kararı verilen kişiler İç Anadolu’da 

bulunan bazı noktalara önemli ulaşım noktalarının yakınında bulunduğu gerekçesiyle 

sürgün edilmemiştir. Bunun nedeni, buralara sürgün edilecek kişilerin buralardan 

firar etme olasılığının yüksek olmasıdır156. 

     B-  Anadolu’daki Sürgün Şehirleri ve Kazaları    

 Savaş boyunca haklarında sürgün kararı alınan kişiler Anadolu’nun farklı 

şehirlerine gönderilmiştir. Bu amaç doğrultusunda da özellikle Anadolu’nun denize 

kıyısı olmayan, askeri sevkiyat noktalarından uzak, düşmanla işbirliğinin zayıf 

olduğu şehirler sürgün yeri olarak tercih edilmiştir. Bu anlamda ifade edilen kişiler 

genel olarak İç Anadolu bölgesinde bulunan şehir ve kazalara doğru sevk 

olunmuştur. 

 Düşman devlet tebaasının ikamet edeceği şehir ve kazalar seçilirken onların 

gözetim altında tutulabilmesi amaçlanmıştır. Bunun için de bu şahıslar sürekli 

kontrol ve gözetim altında tutulabilecek noktalara sevk edilmiştir. Bu anlamda 

sürgünler genel olarak Sivas, Kastamonu, Diyarbakır, İstanbul, Konya, Ankara, 

Hüdavendigar (Bursa), Adana, Halep ve Suriye 157  gibi vilayetlerle Kayseri, 

Eskişehir, Kütahya, Niğde, Urfa ve İzmit gibi mutasarrıflıklara gerçekleştirilmiştir158. 

                                                             
156 Örneğin Afyonkarahisar bu niteliklere uygun bir yerleşim yeri olarak ifade edilebilir. Osmanlı 
Devleti, savaş boyunca önemli ulaşım noktalarının kesiştiği noktada bulunan Afyonkarahisar’a bu 
yüzden pek fazla sürgün gerçekleştirmemiştir. Ata, ʽʽAfyonkarahisar’a Yapılan Sivil ve Askeri 
Sürgünler ’’, s. 11. 
157  Savaş boyunca düşman devlet tebaasına yönelik yürütülen sürgün politikası genel olarak 
Anadolu’da bulunan vilayet ve kazalar ile sınırlandırılmıştır. Ancak Anadolu’da bulunan vilayet ve 
kazaların dışında Ortadoğu’nun kalbinde bulunan Suriye ve Halep Vilayetlerine de yoğun miktarda 
sürgün gerçekleştirilmiştir. Halep ve Suriye Vilayeti bu noktada savaş boyunca Ortadoğu’da bulunan 
düşman devlet tebaasının toplanma merkezi olmuştur. Ortadoğu’nun çeşitli noktalarında bulunan 
kişileri kontrol altında tutabilmek için bu iki vilayet ʽʽpilot nokta’’ olarak belirlenmiştir. Bu amaçla da 
Ortadoğu’da bulunan diğer noktalardan buralara çok sayıda kişi sürgün edilmiştir. BOA. DH. EUM. 
5., ŞB., 14/24; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/7; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 5/51. 
158 Bu konuda arşivde çok fazla belge olduğu için her vilayet ve mutasarrıflıkla ilgili bir arşiv kaynağı 
verilmiştir. BOA. DH. EUM. 4., ŞB., 7/57D; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/52; BOA. DH. EUM. ECB., 
7/12; BOA. DH. EUM. ECB., 17/5; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 44/56; BOA. HR. SYS., 2119/41; BOA. 
DH. EUM. ECB., 13/9; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 9/3; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 47/36; BOA. DH. 



42 
 

Bu yerler arasında da Konya, Kastamonu ve Sivas Vilayetleriyle,159 Kayseri, Urfa160 

ve Niğde gibi Mutasarrıflıklar sürgünlerin yoğunluğu açısından öne çıkmaktadır.  

Bununla beraber sürgünler genellikle bu şehirlere bağlı Osmancık, Ayaş, 

Boğazlıyan, Tokat, Mecidiye (Çiçekdağı), Mucur, Burdur, Yozgat, Kengiri (Çankırı), 

Çorum, Amasya, Kırşehir, Bozkır, Talas, Nevşehir, Kalecik, Şam, Orhaneli, 

Aksaray, Ereğli, Bor, Beypazarı, Devrekâni, Taşköprü, Sultaniye, Beyşehir, 

Safranbolu, Bala, İskilip, Koçhisar, Sungurlu, Haymana, Araç ve Seydişehir gibi liva 

ve kazalara gerçekleştirilmiştir161. Bu kaza ve livalar içerisinde de özellikle Bozkır, 

Beyşehir ve Çorum162 gibi yerler sürgünlerin yoğunluğu açısından öne çıkmaktadır. 

                                                                                                                                                                             
EUM. 5., ŞB., 14/24; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 30/31; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/32; HR. SYS., 
2131/9; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 9/17; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48, lef 54-3. BOA. DH. EUM. 5., 
ŞB., 5/51. 
159  Bu vilayetleri diğerlerinden ayıran temel faktör ikamet ettirdikleri sürgün sayısı ile alakalıdır. 
Nitekim, bu durum arşiv belgelerine de yansımıştır. Arşiv belgeleri içerisinde bu üç vilayeti konu alan 
belge sayısı çok fazladır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: BOA. DH. EUM. 4., ŞB., 7/57D; BOA. DH. 
EUM. 5., ŞB., 27/38; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 27/39; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 41/53; BOA. DH. 
EUM. 5., ŞB., 42/42; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 47/2; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 54/20; BOA. DH. EUM. 
ECB., 18/36; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 19/1; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 41/8; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 
42/10; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 42/24; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 43/24; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 
47/10; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 51/25; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/48; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 
60/27; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 73/31; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/40. 
160 Birinci Dünya Savaşı boyunca yoğun bir şekilde sürgüne maruz kalan Urfa’yı bir özelliği diğer 
sürgün noktalarından ayırmaktadır. Bu özellik de Urfa’nın jeopolitik konumu ile alakalıdır. Urfa, 
konum itibariyle Ortadoğu coğrafyasına yakın olduğu için buralarda bulunan düşman devlet tebaası 
genel olarak buraya sürgün edilmiştir. Ortadoğu’dan buraya sürgün edilen bu kişiler daha sonra da 
buradan Anadolu’nun diğer şehir ve kazalarına sevk olunmuştur. Yani Urfa bir anlamda Ortadoğu’da 
bulunan düşman devlet tebaasının Anadolu’nun diğer yerlerine sürgününde bir geçiş rolü üstlenmiştir. 
BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/6; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 23/61. 
161 Bu konuda arşivde çok fazla belge olduğu için her kaza ile ilgili bir arşiv kaynağı verilmiştir. BOA. 
DH. EUM. 5., ŞB., 11/2; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 54/20; BOA. DH. EUM. 4., ŞB., 15/12; BOA. DH. 
EUM. 5., ŞB., 65/20; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 45/3; HR. SYS., 2147/11; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 
42/42; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 70/14; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 32/27; BOA. DH. EUM. ECB., 17/1; 
BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/38; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 51/25; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 55/18; 
BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 42/29; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 27/38; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/40; 
BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 43/24; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/11; BOA. DH. EUM. ECB., 17/5; BOA. 
DH. EUM. 5., ŞB., 31/30; BOA. DH. EUM. ECB., 18/36; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/32; BOA. DH. 
EUM. 5., ŞB., 47/15; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 74/32.  (Ek- 4) 
162 Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ankara Vilayetine bağlı bir kaza olan Çorum’a üstlendiği misyon 
bakımından burada ayrı bir parantez açmak gerekir. Çünkü Osmanlı Devletinin savaş boyunca Çorum 
kazasını stratejik olarak değerlendirdiği ve önemli miktarda düşman devlet tebaasını buraya sürgün 
ettiği incelenen arşiv, yazılı ve interaktif kaynaklardan anlaşılmaktadır. Bu anlamda Çorum’u 
ʽʽsürgünler şehri’’ olarak da nitelendirebiliriz. Savaş boyunca buraya sürgün edilen kişilerden bazıları 
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Sürgünlerin yoğunluğu açısından öne çıkan bazı kaza ve şehirlerde 

sıkışıklığın azaltılması için belirli dönemlerde birtakım alternatif uygulamalara 

yönelinmiştir. Bu anlamda da ifade edilen kazalarda ve şehirlerde bulunan kişilerin 

sıkışıklığın azaltılması doğrultusunda civar kazalara ve köylere gönderildikleri 

anlaşılmaktadır. Örneğin Çorum kazası bu hususa örnek teşkil eden önemli bir 

yerleşim yeridir. Birinci Dünya Savaşı boyunca yoğun bir şekilde sürgüne maruz 

kalan Çorum bir süre sonra bu yoğunluğu kaldıramamıştır. Bunun üzerine alternatif 

çözüm kapsamında merkez livada bulunanlardan bir kısmı mülhakata (merkeze bağlı 

yerler) gönderilmiş ve bu şekilde sıkışıklık azaltılmıştır163. 

V- Sürgün Noktalarında Kurulan Esir Kampları ve Genel Özellikleri 

Sürgüne tâbi tutulan kişiler savaş boyunca sürgün yerlerinde kurulan esir 

kamplarında hayatını devam ettirmiştir. Osmanlı Devleti, sürgün noktalarında 

kurduğu bu kamplarla sürgünlerin esaret hayatını devam ettirmesini sağladığı gibi 

onları buralarda gözetim altında tutma imkânına da sahip olmuştur.  

Anadolu’nun farklı noktalarında bulunan bu kamplar savaş boyunca 

sürgünlerin barınma, yiyecek ve giyecek noktasındaki ihtiyaçlarını karşılamıştır. 

Sürgün edilen kişiler bu kamplarda esir muamelesinden çok misafir muamelesi 

görmüştür. Bunun yanında bu kamplara genel olarak çeşitli cephelerde ele geçirilen 

düşman devletlere mensup subay ve erler yerleştirilmiştir. 

           A- Kampların Genel Özellikleri 

 Esaret hayatı sürmesi için sürgün noktalarına sevk edilen sivil ve askeri 

esirler savaş boyunca buralarda kurulan kamplarda yaşamlarını sürdürmüştür. 

                                                                                                                                                                             
şunlardır: İngiliz tebaasına mensup Bahçecik Amerikan Mektebi Müdürü James Macnot, yine İngiliz 
tebaasından Archibald Forder, Mcgail, Derayer, Fransız tebaasından Antuan Teriko, Gaston Laltan ve 
Jir Vaknad, Rus tâbiiyetinden Petro Pavlo ve Yunan tebaasından Makiris. Bu kişilerin ikamet etmekte 
oldukları mahalleye de kendilerini belli etmek adına ʽʽyabancıyan’’ mahallesi denilmiştir. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için bkz: M. Mahfuz Söylemez, ʽʽAnkara Vilayet Salnamelerine Göre Osmanlı’nın Son 
Döneminde Çorum’’, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 12, (2007-2), s. 28-29; 
http://www.yildizhaber.com; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 14/33; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/2; BOA. 
DH. EUM. 5., ŞB., 32/45; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 62/24; BOA. DH. EUM. ECB., 17/22. 
163 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 32/45. 
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Esirlerin rahat bir şekilde buralarda yaşamlarını devam ettirebilmesi için her türlü 

imkân seferber edilmiş ve kamplar ona göre dizayn edilmiştir.  

 Bunun yanında kampların inşa edileceği noktalar da birtakım kriterler 

doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kriterlerin temelini kampların genel olarak 

cephelerden ve yerleşim birimlerinden uzak noktalarda inşa edilmesi 

oluşturmaktaydı164. Buna ek olarak muharebe alanlarından esirlerin kolay bir şekilde 

sevk edileceği noktalara da esir kampları inşa edilmekteydi. Örneğin İzmit’in 

Avrupa, Erzincan’ın Kafkas, Şam’ın ise Irak, Filistin ve Kanal cephesine yakınlığı 

buralarda kamp yapılmasını doğrudan doğruya etkilemiştir165.  

Osmanlı Devleti tarafından kurulan esir kampları dünyadaki diğer 

örneklerinden oldukça farklıdır. Bu kamplara gönderilen esirler için her türlü ayrıntı 

dikkate alınmıştır.  Bu ayrıntılardan biri de iklim şartlarıdır. Esirler hangi iklime daha 

kolay alışabilirse o bölgede bulunan esir kamplarına gönderilmiştir. Örneğin karasal 

iklime alışkın olan Rus esirler genel olarak bu iklimin hâkim olduğu bölgelerdeki 

kamplara yerleştirilmiştir166.  

Kamplarda bulunan esirlerin esaret şartlarına bakıldığında dünyadaki diğer 

esir kamplarından oldukça farklı olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Burada 

bulunan esirler dikenli tellerle veya duvarlarla çevrili noktalarda değil halkın 

arasında günlerini geçirmiştir 167 . Bu kişiler buralarda ücret karşılığında çeşitli 

alanlarda istihdam da edilmiştir. Kendilerine barınma, ibadet, haberleşme, sosyal 

                                                             
164 Arslan, Türkiye’deki Rus Savaş Esirleri, s. 102-103. 
165 Arslan, Türkiye’deki Rus Savaş Esirleri, s. 105. 
166 Arslan, Türkiye’deki Rus Savaş Esirleri, s.103. 
167 Şahin, ʽʽ Emanet’’, s. 15; Türkiye’deki esir kamplarında telle çevrili yer bulmak zor iken dünya- 
daki esir kamplarında bu durum tam tersidir. Özellikle de Osmanlı Devletinin savaş halinde 
bulunduğu devletlerin ellerinde bulundurduğu Osmanlı tebaasını Birinci Dünya Savaşı boyunca tel 
örgüyle kaplı kamplarda ikamet ettirdiği ilgili kaynaklarda yer almaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi 
için bkz: Cemalettin Taşkıran, Ana Ben Ölmedim, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Esirleri, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2001; Mahmut Akkor, I. Dünya Savaşında Çeşitli Ülkelerdeki Esir 
Kampları, (Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya 
2006; Ali Özuyar, ʽʽBurma’daki Sivil Türk Esirleri’’, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, S. 
1, (2008), s. 283; Ulvi Keser, ʽʽKıbrıs’ta Çanakkale Savaş Esirleri ve Savaş Döneminde Adada 
Yaşananlar’’, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma 
Merkezi, S. 5, (Bahar-2007), s. 1-68; http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/11/25/turk-esirlerın-
yurek-burkan-drami. Erişim Tarihi: 24 Ağustos 2013. 
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faaliyet vs. alanlarda geniş imkânlar tanınmıştır. Yani kısaca kamplar savaş boyunca 

sürgün edilen düşman devlet tebaasının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir şekilde 

dizayn edilmiştir. 

Bu kamplarda esirlere birtakım imkân ve kolaylıklar sağlandığı gibi onlara bir 

dizi yasak ve kısıtlamalar da getirilmiştir. Bu noktada getirilen yasak ve 

kısıtlamaların temelinde ise güvenlik kaygısı bulunmaktaydı. Yani esirlerin 

kamplarda ortaya çıkabilecek muhtemel güvenlik boşluklarından yararlanma ihtimali 

sürekli göz önünde bulunduruluyor ve ona göre bir dizi önlemler alınıyordu. 

Savaşın ilerleyen yıllarında bu kamplar denetim amacıyla tarafsız devlet 

temsilcileri ve uluslararası Kızılhaç temsilciliklerine de açılmıştır. Bu izin 

doğrultusunda kampları ziyaret eden Kızılhaç temsilcileri gördükleri manzara 

karşısında ise oldukça şaşırmıştır. Yapılan denetimler sonucunda Osmanlı 

kamplarında yaşamını devam ettiren esirlerin oldukça iyi şartlarda bulunduğu, 

kendilerine iyi bakıldığı, kötü muameleye maruz bırakılmadıkları ortaya çıkmıştır168. 

Böylece Osmanlı kamplarının uygunluğu yabancı devlet temsilcileri ve uluslararası 

Kızılhaç temsilcileri tarafından da tescillenmiş oldu. 

Osmanlı kamplarını ziyarete gelen Kızılhaç temsilcilerinin bu noktada 

şaşırdığı bir diğer durum ise kendilerine gösterilen ilgi ve hürmettir. Normalde savaş 

hali nedeniyle bu tarz esir kamplarını ziyaret etmek her açıdan oldukça güçtür. 

Ancak Osmanlı kamplarını ziyaret eden Kızılhaç temsilcileri için bu kaide geçerli 

olmamıştır. Çünkü Osmanlı Devleti, daha Kızılhaç temsilcileri kampları ziyaret 

etmeden bu durumun alt yapısını oluşturmuştur. Bu anlamda da vilayet ve kazaları 

bilgilendirerek teftişe gelecek temsilcilere iyi muamelede bulunulmasını istemiştir169. 

Temsilcilerin iyi bir şekilde ağırlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen 

çalışmalar oldukça iyi sonuçlar doğurmuştur. Temsilciler kampları ziyaret ettikleri 

süre boyunca çok iyi ağırlanmış ve kendilerine oldukça iyi şartlar sağlanmıştır. Bu 

hususta kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan büyük bir memnuniyet duyan 

                                                             
168 BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 30/1. 
169 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48, lef, 9. 
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temsilciler de kamp ziyaretlerini kendilerine bu imkânı sağlayan kişilere teşekkür 

ederek noktalamıştır170. 

Temsilcilere esir kamplarını ziyaretleri boyunca oldukça iyi davranıldığı gibi 

onların çevreye ve esirlere zararlı telkinatta bulunmalarına karşı da birtakım önlemler 

alınmıştır. Bu anlamda temsilciler kampları polis refakati altında gezebilmişlerdir. 

Bu şekilde temsilcilerin çevreden insanlarla temas içerisine girmelerine kesinlikle 

müsade edilmemiştir. Nitekim, Konya Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 

24 Teşrin-i Sani 1332 tarihli (7 Aralık 1916) yazıda, buraya gelen Kızılhaç 

temsilcilerinin esirlerden başka kimseyle temas etmediği yönünde bilgiler yer alması 

da bu durumu doğrular niteliktedir 171. 

     B- Kampların Bulunduğu Noktalar 

 Savaş boyunca esirlerin hayatlarını geçirmesi için inşa edilen esir kamplarının 

sayısı seksen kadardır172.  Bunlar arasında öne çıkanlar genel olarak şu noktalarda 

bulunmaktadır173: 

              - Ankara Vilayeti: Ankara, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Osmancık, İskilip, 

Sungurlu, Ayaş, Beypazarı, Boğazlıyan, Kalecik, Akdağmadeni 

              - Aydın Vilayeti: Nif (Kemalpaşa)  

              - Hüdavendigar Vilayeti: Bursa 

              - Suriye Vilayeti: Şam 

              - Kastamonu Vilayeti: Kastamonu, Safranbolu, Boyabat, Daday, İnebolu, 

Sinop 

              - Konya Vilayeti: Bozkır, Koçhisar, Seydişehir, Sultaniye, Beyşehir 

              - Mamüratül Elaziz: Elaziz (Elazığ) 

                                                             
170 BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 30/1. 
171 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48, lef, 2-3. 
172 Şahin, ʽʽ Emanet’’, s. 15. 
173 BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 30/1. 
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              - Urfa Sancağı: Urfa 

              - Bolu Sancağı: Bolu 

              - Karesi Sancağı: Bigadiç Nahiyesi 

              - Karahisar Sancağı: Karahisar 

              - Kayseri Sancağı: Kayseri, Talas, Efkere 

              - Menteşe Sancağı: Muğla 

              - Kütahya Sancağı: Kütahya 

              - İçil (İçel) Sancağı: Ermenek 

              - Niğde Sancağı: Nevşehir, Bor, Aksaray 

 Kamplarda bulunan esirlerin sahip oldukları milletlere göre dağılımı ise 

farklılık arz etmektedir. Yani bazı noktalarda bulunan kamplarda Ruslar çoğunluğu 

oluştururken bazılarında ise İngilizler ve Fransızlar çoğunluğu oluşturmaktaydı. 

Örneğin Rus esirler genel olarak soğuk iklime alışkın olmaları nedeniyle karasal 

iklimin hâkim olduğu yerlerde bulunan esir kamplarına yerleştirilmiştir. Bu gibi 

kamplar ise genel olarak İç Anadolu bölgesi ile Batı Anadolu bölgesinde bulunan 

şehir ve kazalarda bulunmaktaydı. Kütahya, Kırşehir ve Afyonkarahisar’da bulunan 

kamplar bu duruma örnek olarak gösterilebilir174. İngiliz esirler ise (bunların içinde 

Hintli esirler de var) özellikle Bursa, Çankırı, Eskişehir, Yozgat, Kastamonu ve 

Konya gibi yerlerde bulunan esir kamplarında bulunuyordu. Ayrıca ünlü İngiliz 

Generali Townshend’de İstanbul’da ikamet etmekteydi 175 . Sayıca İngilizlere ve 

Ruslara oranla daha az olan Fransız esirleri ise genel olarak Çankırı, Kayseri ve 

Afyonkarahisar’da hayatlarını devam ettirmekteydi 176 . Avrupa Cephesi’nde ele 

                                                             
174  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48, lef 6. (Ek- 6) 
175 Yüksel Özgen ʽʽArşiv Belgelerine Göre Hollanda Büyükelçiliğinin Çankırı’daki Esirlere 
Gönderdiği Yardımlar’’, Milli Mücadele İstiklal Yolu ve Çankırı Sempozyumu, 21-23 Ekim 2010, 
Çankırı 2010, s. 415-417; Mesut Çapa, ʽʽBirinci Dünya Savaşında Türkiye’de İtilaf Devletleri 
Esirleri’’, Toplumsal Tarih Dergisi, C. 11, S. 66, İstanbul 1999, s. 54; Çelik, ʽʽÇankırı Esir 
Garnizonu’’, s. 400; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48, lef 6. (Ek- 6) 
176 Çelik, ʽʽÇankırı Esir Garnizonu’’, s. 400; Çapa, ʽʽTürkiye’de İtilaf Devletleri Esirleri’’, s. 54. 
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geçirilen Romen esirler ise genel olarak Kütahya’ya bağlı Tavşanlı kazasında 

bulunmaktaydı177. 

Bunlardan bağımsız olarak bazı esir kamplarında karışık milletlere ait esirler 

yer almaktaydı. Örneğin Afyonkarahisar Esir Garnizonu muhteviyat itibariyle çeşitli 

milletlere ait esirleri barındırmaktaydı. Bu kampta, Kafkas Cephesi’nde 

Karadeniz’de ve İran üzerinden Kutülamare’ye yardıma giderken ele geçirilen Rus 

askerleri, Irak’ta ele geçirilen İngiliz ve Hintli esirler, Çanakkale Deniz Savaşları 

neticesinde ele geçirilen Anzaklar ve Fransızlar ile yine Filistin’de ele geçirilen Yeni 

Zelandalı askerler bulunmaktaydı178.  

Savaş boyunca farklı noktalarda bulunan kamplara yerleştirilen esirler 

buralarda zorunlu ikamete tâbi tutulmuştur. Esirlerin ikamet ettikleri noktalarda 

ortaya çıkan işleriyle ilgilenmek için Üsera (esir) Muamelat Şubesi kurulmuştur179. 

Bu şube de savaşın sonuna kadar yurt içinde bulunan sivil ve askeri esirlerin işleriyle 

meşgul olmuştur. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
177 BOA. HR. SYS., 2214/2. 
178  H. Tahsin Günek, ʽʽ1. Dünya Savaşı Yıllarında Afyonkarahisar Esir Kampı’’, Taşpınar, S. 8, 
(2012), s. 33. 
179 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 53/38; Kurulan komisyonun yetki ve görevlerini belirlemek için de bir 
üsera (esir) talimatnamesi oluşturulmuştur. Bu talimatname muhteviyat itibariyle esirlerin ikame ve 
iskânı (oturma) ile iaşe ve idaresi, hastalarının tedavisi, kayıtlarının tutulması gibi konuları 
kapsamaktaydı. Çapa, ʽʽTürkiye’de İtilaf Devletleri Esirleri’’, s. 49; Alaattin Uca, ʽʽ1915 Yılında 
Yayımlanan Bir Üsera Talimatnamesi ve Düşündürdükleri’’, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, S. 3, (Ocak-2013), s. 170-175.     
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

SÜRGÜNLERİN ESARET HAYATI 
 

I- Esirlere Sağlanan İmkân ve Kolaylıklar 

 Birinci Dünya Savaşı boyunca Osmanlı ülkesi içerisinde farklı noktalarda 

bulunan sivil düşman devlet tebaası ile, çeşitli cephelerde ele geçirilen askeri esirler 

Osmanlı Devleti tarafından sürgün edilerek savaş sonuna kadar zorunlu ikamete tâbi 

tutulmuştur. Zorunlu ikamete tâbi tutulan bu kişilerin esaret hayatını düzenlemek için 

sürgün yerlerinde bir dizi politikalar uygulanmıştır. Bunlardan biri olan ve zorunlu 

ikamet noktalarında sürgünlerin rahat edebilmesini amaç edinen ʽʽimkân ve 

kolaylıklar’’ bu başlık altında değerlendirilmeye tâbi tutulmuştur.  

       A- Barınma Koşullarının Oluşturulması 

 Sürgün yerlerine sevk edilecek kişilerin nerede, nasıl ve ne şekilde ikamet 

edeceği hususunda oldukça itinalı bir davranış sergilenmiştir.  Öncelikle sürgüne tâbi 

tutulacak kişiler sürgün yerlerine sevk edilmeden önce vilayet ve mutasarrıflıklar bu 

konuda bilgilendirilerek sürgünlerin barınma koşulları oluşturulmuştur 180 . 

Kendilerine bu şekilde bilgi verilen vilayet ve mutasarrıflıklar da esirler yerlerine 

ulaşmadan önce onların kalacakları yeri hazırlamıştır. Kütahya’ya gönderilecek olan 

İngiliz esirlerin ikametleri için han ve otel tedarik edildiğinin 25 Nisan 1332 

tarihinde (8 Mayıs 1916) Kütahya Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine 

bildirilmesi bu konunun örneklerinden biridir181. 

 Savaş boyunca esirlerin sürgün yerlerindeki barınma koşulları en üst düzeyde 

tutulmaya çalışılmıştır. Sürgünler bu noktada Osmanlı Devleti tarafından esir 

muamelesinden çok misafir muamelesi görmekteydi. Bu kişiler dikenli tellerle veya 

duvarla çevrili bir mekânda değil kiliselerde, evlerde veya kamu binalarında yani 

                                                             
180 Örneğin Urfa’dan Kayseri ve Niğde’ye sevk edilecek olan kişilerin bu noktalara sevkinden önce 24 
Şubat 1331 tarihli yazı ile ilgili vilayetlere (8 Mart 1916) sürgünlerin barınma koşullarının 
oluşturulması yönünde telgraf çekilmiştir. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 22/4. 
181 BOA. DH. ŞFR., 519/23.  
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halkın arasında günlerini geçirmekteydi182 . Kendilerine özel han ve otel tedarik 

edilen esirler bir yandan otellerde kalırken bir yandan da misafirlerini istedikleri 

şekilde ağırlayabiliyordu 183 . Bunların kaldıkları koğuşlar geniş, yatakları ve 

tuvaletleri de temizdi184.   

 Esirlerin barınma koşullarına yönelik bu iyi durum yalnızca bir bölgeye veya 

bir şehre has durum da değildi. Örneğin Eskişehir’deki esirlerin kaldıkları odalar 

havadar, temiz ve halı döşeliyken Kütahya’daki esirlerin kaldıkları yerde ise büyük 

bir balkon mevcuttu185. Esirler kaldıkları yerin hamamı dâhil birçok imkânından da 

faydalanmaktaydı 186 . Konya’da bulunan esirler ise ücretleri devlet tarafından 

karşılanan ve temizliğine özel önem verilen otellere yerleştirilmişti187. 

 Esirlerin barınma noktasında rahat edebilmeleri için her türlü imkânı zorlayan 

Osmanlı Devleti, aralıklarla esirlerin kaldıkları garnizonları da teftiş ettirerek var 

olan olumsuz durumları ortadan kaldırıyordu. Ancak genel olarak teftiş edilen 

garnizonlarda kalan esirlere barınma konusunda iyi şartlar sağlandığı için olumsuz 

durumlara pek fazla rastlanılmıyordu. Nitekim, 14 Ocak 1915 tarihinde 

Afyonkarahisar Esir Garnizonu’nu ziyaret eden Kızılay Umumi Merkez Azalarından 

Kemal Ömer Bey’in 31 Ocak 1915 tarihinde hazırladığı raporda esirlerin 

bulundukları yerleri tarif ederken kullandığı kelimeler de bu durumu doğrular 

niteliktedir. Bu rapora göre esirlerin ikametgâhları Afyonkarahisar’ı hükümet 

konağının önünden geçen İzmir tren yolu üzerinde ve hemen belediye dairesindeki 

sırtta iki hane ile bir medreseden ibarettir. Bu hanelerin etrafı açık olup sağlık 

açısından da uygundur. Ayrıca burada bulunan esirler kaldıkları hanelerin etrafında 

bulunan geniş bahçelerde sık sık gezinti yapabilmekte, hava müsait oldukça kendi 

                                                             
182 Şahin, ʽʽ Emanet’’, s. 15. 
183 Ahmet Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir Kampları’’,  Atlas Tarih Dergisi, S. 19,  (2013), s. 84. 
184 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 85. 
185 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 86-87. 
186 Şahin, ʽʽ Emanet’’, s. 16. 
187 Mesut Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti (1914-1925), Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, 
Ankara 2009, s. 120. 
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arzuları dâhilinde bahçe işleriyle meşgul olmakta ve her türlü oyunları 

oynamaktadırlar188.  

 Esirlerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik uygulamalar bununla da 

sınırlı değildi. Esirlerin barınma ihtiyacı karşılanırken mevsimsel durumlar dahi 

hesaba katılıyordu. Örneğin Kutülamare’de esir alınıp İstanbul Heybeliada’ya sürgün 

edilen ünlü İngiliz Generali Townshend buradaki ikametinin eylül ayına doğru soğuk 

olması üzerine İstanbul İngiliz Konsolosu Mister Hamsun’un Büyükada’daki 

yazlığına taşınmıştır189. 

 Bununla beraber bazı noktalardaki esirlerin barınma konusundaki özel 

istekleri de değerlendirmeye alınmıştır. Bu esirler içerisinde maddi anlamda imkâna 

sahip olan kişilere istedikleri noktalarda kirada oturma imkânı tanınarak rahat 

etmeleri sağlanmıştır190. Ancak bu gerçekleştirilirken de tedbir elden bırakılmamıştır. 

Örneğin Balıkesir’de bulunan esirler ancak belli başlı denetimlerle kiraladıkları 

yerlerde aileleriyle oturabilme hakkına sahip olabilmiştir191.  

     B- Yiyecek, İçecek ve Giyecek İhtiyaçlarının Karşılanması 

 Sürgün yerlerine sevki gerçekleştirilen esirlerin temel ihtiyaçlarından 

bazılarını ise yiyecek, içecek ve giyecek gibi unsurlar oluşturmaktaydı. Osmanlı 

Devleti, esirler sürgün mahalline varır varmaz bu konuyla ilgili çalışmalara girişmiş 

ve esirlerin bu ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır. Örneğin Bursa’da bulunan 

esirlerin yemekleri muhafız askerler tarafından hazırlatılarak esirlerin kaldıkları 

yerlere servis edilmekteydi192 . Günlük dokuz yüz gram ekmek hakkı saklı olan 

esirlere verilen yemek menüsü ise üç çeşitti193: 

                                                             
188 Çapa, Kızılay,  s. 119. 
189 Muzaffer Albayrak, ʽʽKutülammare’de Esir Alınan İngiliz Ordusu ve General Townshend’’, http:// 
www. Geliboluyu Anlamak. com. Erişim Tarihi: 22 Nisan 2013; Çulcu, İngiliz Esir, s. 28. 
190 Recep Çelik, ʽʽI. Dünya Savaşı Döneminde Afyonkarahisar Esir Garnizonu ve Faaliyetleri’’, Milli 
Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar Sempozyumu, 8-9 Ekim 2009, Afyonkarahisar 2010, s. 
23.  
191  Aydın Ayhan, ʽʽBirinci Dünya Savaşında Türkiye Dışında ve Anadolu’daki Esir Kampları 
Balıkesir Kampı’’, http:// www. Geliboluyu Anlamak. com. Erişim Tarihi: 22 Nisan 2013. 
192 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 85. 
193 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 85-86. 
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1. Mönü: Sabah: Pirinç veya buğday çorbası Öğle: Et veya sebze Akşam: 

Sebze  

2. Mönü: Sabah: Zeytin Öğle: Pilav Akşam: Sebze 

3. Mönü: Sabah: Çay Öğle: Et veya sebze Akşam: Sebze 

Esirlere düzenli bir şekilde yemek dağıtımı yapan Osmanlı Devleti, yemek 

seçimine de özen göstermiştir. Örneğin Kutülamare’de esir alınıp Eskişehir’e 

gönderilen Hind kökenli 194  İngiliz tâbiiyetinden esirlere kesinlikle öküz eti 

yedirilmemiştir 195 . Bazı bölgelerdeki esirlerin ise sularını kaynatarak içmesine, 

yiyeceklerini arzularına göre ya içerden ya da dışarıdan satın almasına müsaade 

edildiği anlaşılmaktadır196. 

Bununla beraber bazı yerlerdeki esirler ise yiyecek noktasında belirli 

dönemlerde sıkıntı çekmiştir. Örneğin Afyonkarahisar’da bulunan esirler bazen böyle 

durumlarla karşılaşmıştır. Tarımda çalışan genç rehberlerin askerde olmasından 

dolayı depolardaki tahılın azalması neticesinde hem ordu hem halk hem de esirler 

belirli dönemlerde bu sıkıntıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır197. Yani bu durum 

keyfi bir durum olmayıp devam eden savaşın şartlarından kaynaklanmaktadır.  

 Bu dönemde esirlerin yalnızca yiyecek ve içecek ihtiyaçları değil giyecek 

ihtiyaçları da karşılanmıştır. Her altı ayda bir askeri levazım yoluyla gelen çamaşır 

                                                             
194 Osmanlı Devletinin İngiliz saflarında ele geçirdiği ve Anadolu’nun muhtelif noktalarına sürgün 
ettiği Hintli subay ve erlere karşı yaklaşımı savaş boyunca diğer esirlere oranla daha iyi olmuştur. 
Çünkü İngiliz safları içerisinde önemli miktarda Hintli Müslüman’ın yer alması Teşkilat-ı 
Mahsusa’nın Hindistan ve diğer ülkelerdeki Müslümanlar üzerinde tatbik edeceği politika açısından 
oldukça önemliydi. Bunun için de bu esirlerin bir şekilde Osmanlı tarafına çekilmesi gerekiyordu. 
Osmanlı Devleti, işte bu gayeyi tatbik edebilmek amacıyla kamplarda kalan Müslüman esirlere çok 
fazla itimam göstermiş ve onlara diğer esirlere oranla daha fazla ayrıcalık tanımıştır. Bunun yanında 
Müslüman Hintlilere gösterdiği bu iyi muamelenin aynısını Müslüman olmayanlara da göstermiştir. 
Osmanlı Devletinin bu dönemde Hintli esirlerle ilgili genel politikası Müslüman olanları Cihat-ı 
Ekbere kazandırmak, Müslüman olmayanları ise Hindistan’ın bağımsızlığında birleştirmek şeklinde 
dizayn edilmiştir. Hiçyılmaz, Esir Kampları, s. 77. 
195 Hiçyılmaz, Esir Kampları, s. 77. Eskişehir’de bulunan Hintliler içerisinde Müslüman olmayanların 
sayısının önemli miktarda oluşu bu durumun sebebi olarak gösterilebilir. Albayrak, ʽʽEsir Alınan 
İngiliz Ordusu ve General Townshend’’. 
196 Arslan, Türkiye’deki Rus Savaş Esirleri, s. 111; Çelik, ʽʽÇankırı Esir Garnizonu’’, s. 404. 
197 Çelik, ʽʽAfyonkarahisar Esir Garnizonu ve Faaliyetleri’’, s. 21-22. 
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ve elbiseleri esirlere dağıtan Osmanlı Devleti, kıyafet konusunda ise esirleri serbest 

bırakmıştır198. Ayrıca muharebe esnasında şapkalarını düşüren esirlere yeni ve uygun 

şapka verilemediği için bazılarına fes bazılarına Türk askeri kaputu dağıtmıştır199. 

Hatta onlar için perşembe gününü de çamaşır yıkama günü olarak belirlemiştir200.  

 Bunun yanında yabancı devletler tarafından esirlere elbise gönderilmesine de 

müsaade edilmiştir. Kutülamare’de esir alınıp Bağdat’tan Afyonkarahisar’a 

gönderilen İngiliz esirlere Amerika Sefareti tarafından gönderilen çok sayıda kalın 

elbise bu durumun örneklerinden biridir201. 

     C- İbadet Özgürlüğü 

 Sürgüne tâbi tutulan şahıslar farklı inanç ve mezheplere mensup kişilerden 

oluşmaktaydı. Bu kişilerin inançlarının gereği olarak ibadetlerini yapma arzusu 

dikkate alınarak esirlere anlayış gösterilmiştir. Örneğin Kayseri’de sürgünde bulunan 

Suriyeli Katolik Hristiyanların hanelerinden birini geçici olarak ibadethane 

yapmalarında bir mahzur görülmediği 11 Kanun-i Evvel 1332 (24 Aralık 1916) 

tarihli yazı ile Dâhiliye Nezaretinden Kayseri Mutasarrıflığına bildirilmiştir202.  

 Sürgün yerlerinde bulunan gayrimüslim esirlere tanınan ibadet özgürlüğü 

ibadethanelerle sınırlı değildi. Ayrıca bu kişilerin dini ibadetlerini yapabilmeleri için 

mezheplerine göre rahipler atanmıştı203. Kızılay Umumi Merkez Azalarından Kemal 

Ömer Bey’in Afyonkarahisar Esir Garnizonu hakkında hazırladığı raporda, 

Afyonkarahisar’da bulunan esirler içerisinde Katolik bulunanlar için iki papaz 

gönderildiği ancak Protestanlar içinse hiçbir şey yapılamadığı yönünde ifadeler yer 

alması bu durumu doğrular niteliktedir204. Ayrıca sürgün yerlerinde yaşamını yitiren 

gayrimüslim esirlerin cenazelerinin Hristiyan mezarlığına defnedilmesine de izin 

                                                             
198 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 85. 
199 Ayhan, ʽʽAnadolu’daki Esir Kampları Balıkesir Kampı’’. 
200 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 86. 
201 Hiçyılmaz, Esir Kampları, s. 76- 77. 
202 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/52.   
203 Çelik, ʽʽAfyonkarahisar Esir Garnizonu ve Faaliyetleri’’, s. 29.  
204 Çapa, Kızılay, s. 119. Ancak bu kampa Protestan rahiplerinde atandığı ayrıca bilinmektedir. Ata, 
ʽʽAfyonkarahisar’a Yapılan Sivil ve Askeri Sürgünler’’, s. 15; Çelik, ʽʽAfyonkarahisar Esir Garnizonu 
ve Faaliyetleri’’, s. 29. 
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verilmiştir. Afyonkarahisar’da bulunan mezarlığa elli altı tane haç dikilmesi ve 

bunlar içerisinde bir mezarlığa isim verilmesi bu durumun örneklerinden birini 

oluşturmaktadır 205 . Yine İzmit’te ölen esirlerin bir Rum rahibinin gözetiminde 

Hristiyan mezarlığına gömülmesi bu konuyla ilgili başka bir örnektir206. 

 Bununla beraber bazı yerlerdeki esirlere özel dini günlerinde ekstra 

kolaylıklar sağlanmıştır. Örneğin Başkumandanlık Vekâletinden Dâhiliye Nezaretine 

gönderilen 24 Nisan 1333 tarihli (24 Nisan 1917) yazıda, Gönen’de bulunan sekiz 

esirin Paskalya 207  münasebetiyle çiftlik sahibinden izin alarak başka köylerde 

dolaştığı ifade edilmektedir208 . Esirler büyük ihtimalle Paskalya kutlamaları için 

civardaki Hristiyan köylerine gitmişlerdir209. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 

husus, Gönen’de bulunan çiftlik sahibinin yanında çalıştırdığı esirlere özel dini 

günleri için izin vermesidir. Bu da Osmanlı sınırları içerisinde bulunan esirlere 

tanınan dini hak ve hürriyetleri göstermesi açısından oldukça önemlidir. 

 Dini hürriyet kapsamında anlayış gösterilen esirlerden bir kısmı da düşman 

devletlerin sömürgesi altında yaşayan Müslümanlardan oluşmaktaydı. Osmanlı 

Devleti, bu kişilere karşı her zaman daha ılımlı olmuş ve onlara diğer esirlerden daha 

fazla dini hürriyet hakkı tanımıştır. Eskişehir’de bulunan Müslümanların Kur’an 

okuyup tefsir dersleri yapmaları, her evde bir odayı mescit olarak kullanmaları ve 

şehirlerdeki camilere özgür şekilde gitmeleri bu duruma örnek teşkil etmektedir210. 

            1- Müslümanlığı Tercih Eden Esirlere Gösterilen Kolaylıklar 

Esirlere dini hürriyet kapsamında gösterilen kolaylıklardan birisi de isteyen 

kişinin burada din değiştirip Müslüman olabilmesi konusudur. Osmanlı Devleti, 

savaş boyunca Anadolu’nun değişik noktalarına sürgün ettiği düşman devlet 
                                                             
205 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 90. 
206 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 91. 
207 Paskalya, Hristiyanlık’taki en eski ve en önemli dini bayramdır. Hristiyanlar bu bayramda Hz. 
İsa’nın çarmıha gerildikten sonra üçüncü günde dirilişini kutlamaktadır. Her sene sabit bir günde 
gerçekleşmeyen bu bayram dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanmaktadır. Bunun yanında 
bu bayram ʽʽkıyam yortusu’’, ʽʽdiriliş pazarı’’ ve ʽʽdiriliş günü’’ gibi isimlerle de anılmaktadır. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paskalya. Erişim Tarihi: 15 Ağustos 2013. 
208 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 36/6. 
209 Ayhan, ʽʽAnadolu’daki Esir Kampları Balıkesir Kampı’’. 
210 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 86. 
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tebaasından bazılarının İslam dinini seçme isteğine olumlu yaklaşmış ve onlara bu 

konuda yardımcı olmuştur. Örneğin Dâhiliye Nezaretinden Diyarbakır Vilayetine 

gönderilen 18 Teşrin-i Evvel 1333 tarihli (18 Ekim 1917) yazıda, Mardin’deki inşaat 

taburunda bulunan esirlerden ihtida eden (Müslüman olan) iki Rus için resmi 

muamele yapılmasına gerek olmadığı beyan edilmektedir211. 

Bütün bunlarla beraber sürgün yerlerinde Müslüman olan bazı kişiler 

hakkında ise tahkikat başlatılmıştır. Çünkü bu kişilerin sözde Müslüman olup ahali 

arasına karışarak devlet hakkında bilgi toplama olasılığı mevcut olduğu için bu konu 

üzerinde önemle durulmuştur. Bu sebepten beyan edilen durumlarda tahkikat 

yapılarak din değişikliğinin samimi olup olmadığı aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Örneğin bir Müslüman kadın ile münasebeti sebebiyle İstanbul’dan Konya’ya 

sürülen İngiliz tebaasından Artur’un burada Müslüman olarak Ahmet Arif ismini 

alması üzerine başlatılan tahkikatta şahsın din değişikliğinin siyasi bir maksattan 

kaynaklanmayıp kadınla evlenmek maksadını taşıdığı anlaşılmıştır212.  

      D- Salgın Hastalıklara Karşı Esirlerin Tedavi Edilmesi 

 Birinci Dünya Savaşı yıllarında veba, tifüs, kolera, dizanteri, sıtma, verem ve 

frengi gibi salgın hastalıklar yalnızca dünyayı değil Anadolu’yu da kasıp 

kavurmaktaydı213.  Bu yüzden devlet, sürgün yerlerine sevki gerçekleştirilen düşman 

devletlerin tebaasını her türlü hastalıktan ve salgından korumak için hemen harekete 

geçmiş ve bu kişiler sürgün yerlerine varır varmaz bu konuda birtakım çalışmalar 

başlatmıştır.  

 Sürgün yerlerine sevk edilen esirler ilk etapta hemen kontrol altına 

alınmaktaydı. Esir olarak sürgün yerlerine getirilen asker veya sivil şahıslara 

öncelikle tifo, tifüs ve kolera gibi hastalıklara karşı bağışıklık sağlayan aşılar 

                                                             
211 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 46/19.  
212 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 19/1. 
213 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler (1914-1918), 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005; Ramazan Çalık-Muzaffer Tepekaya, ʽʽBirinci Dünya 
Savaşı Esnasında Anadolu’daki Salgın Hastalıklar ve Ermeniler’’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, S. 16, Konya 2006, s. 205-229.   
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yapılmaktaydı 214 . Afyonkarahisar’da bulunan üç yüz yirmi dokuz esire 

Afyonkarahisar tabipliğince üç defa tifo ve bir defa da çiçek aşısı yapılması, bu 

durumu teyit etmesi açısından önemlidir 215.  

 Bunun yanında bu iş yapılırken her şey en ince ayrıntısına kadar 

düşünülüyordu. Esirler, askeri hastanede ücretsiz tedavi olabiliyordu216. Hatta esirleri 

salgın hastalıklardan korumak için bazı yerlerde karantina sistemi dahi kurulmuştu. 

Afyonkarahisar’da esir olarak bulunmuş H. Foxcroft adlı esir, esaret günlerini 

anlatırken bu durumu şu ifadelerle teyit etmektedir: ʽʽHavanın çok soğuk olduğu bir 

12 Aralık günü Afyonkarahisar’a geldik. Temizlenip dezenfekte olmamız için sıcak 

banyo yaptırıldık. 12 kişi küçük bir odaya yerleştirildik. 14 gün boyunca karantina 

amacıyla burada tutulduk. Sıtma hastası çok kişi vardı. Sıtma hastalığı nedeniyle 

kamp hastanesinde çok ölen vardı’’217. 

 Osmanlı Devleti, esirleri içinde bulunduğu savaşın ağır maddi ve manevi 

kayıplarına aldırış etmeden her türlü olumsuzluktan korumaya çalışmıştır. Osmanlı 

Devleti ile savaş halinde bulunan devletlerin kendi sınırları içerisindeki Osmanlı 

tebaasına uyguladığı hijyen ortamı ile karşılaştırıldığında, Osmanlı Devletinin elinde 

bulundurduğu esirlere oldukça iyi sıhhi şartlar sağladığı, onların sağlığını korumaya 

yönelik üst düzey tedbirler aldığı daha da net bir şekilde görülmektedir218. Nitekim, 

bu konuda vilayet ve mutasarrıflıklardan merkeze gönderilen bilgiler de bunu teyit 

eder durumdadır. Örneğin Ankara Vilayeti dâhilinde bulunan esirlerin gayet iyi ve 

sıhhi şartlarda hayatlarını devam ettirdikleri Ankara Vilayetinden Dâhiliye 

                                                             
214Ayhan, ʽʽAnadolu’daki Esir Kampları Balıkesir Kampı’’. 
215 Çapa, Kızılay, s. 119. 
216 Çapa, Kızılay, s. 119. 
217 H. Tahsin Günek, ʽʽ1. Dünya Savaşı Yıllarında Afyonkarahisar Esir Kampı-2’’, Taşpınar, S. 9, 
(2012), s. 32. 
218 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Betül Arslan, ʽʽI. Dünya Savaşı Esnasında Nargin Adası’nda 
Türk Esirler’’, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 42. Erzurum 2010, s. 283-305; Cemil 
Kutlu, ʽʽI. Dünya Savaşı’nda Rusya’daki Türk Esirleri’’, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi, S. 43,  Erzurum 2010, s. 319-328.  
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Nezaretine 10 Kanun-i Sani 1334 tarihinde (10 Ocak 1918) gönderilen yazıdan 

anlaşılmaktadır219. 

     E- Esirlerin Aileleriyle ve Memleketleriyle Haberleşmelerine Getirilen 

Kolaylıklar 

 Sürgündeki esirlere getirilen bir diğer kolaylık aileleriyle ve memleketleriyle 

haberleşmelerinin sağlanmasıdır. Osmanlı Devleti, savaş boyunca bu konuya büyük 

bir önem vererek esirlerin haberleşme hakkını sağlamaya çalışmıştır. Ancak bunu 

sağlarken her türlü muhtemel olumsuzluğa karşı gerekli önlemleri almayı da ihmal 

etmemiştir. 

 Esirlerin haberleşme hakkı sağlanırken bu konu belirli bir düzen içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. Yani bu uygulama oluşabilecek her türlü olumsuz durum hesaba 

katılarak yapılmıştır. Nitekim, Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinden Üsera Muamelat 

Şubesine gönderilen 3 Nisan 1334 tarihli (3 Nisan 1918) yazıda, Başkumandanlık 

Vekaletinin düşman devlet tebaasından dâhile sevk edilenlerin sivil esir kabul 

edilerek sıkı bir sansüre tâbi tutulmak şartıyla memleketleriyle haberleşmelerinde 

mahzur görülmediği yönündeki kararı beyan edilmektedir220. 

 Esirlerin haberleşme hakkı ise belirli aracılar vasıtasıyla sağlanmıştır. Bu 

aracılar da genelde esirlerin aralarından seçtikleri bir kişi olmuştur. Örneğin 

Kastamonu’daki İtalyan sivil esirlerin seçecekleri bir vekil vasıtasıyla İspanya 

Sefareti ile muhabere edebileceği (haberleşme) 21 Mayıs 1334 tarihli yazı ile (21 

Mayıs 1918)  Dâhiliye Nezaretinden Kastamonu Vilayetine bildirilmiştir221.   

 Esirlerin haberleşme hakkı korunurken onların oluşturabileceği olumsuz 

durumlara karşı bir dizi önlemler alınmıştır. Bu bağlamda esirlerin aileleriyle ve 
                                                             
219 Flemenk Sefaretinin Osmanlı Devletine Ankara’da bulunan esirlerin dar ve sıhhi olmayan yerlerde 
iskân edildiği yününde başvuruda bulunması üzerine bu konuda araştırma başlatılmıştır. Bu araştırma 
sonucunda Ankara Vilayetinde bulunan esirlerin sıhhi olmayan, dar noktalarda iskân edildiği 
yönündeki iddialar Ankara Vilayetinin Dâhiliye Nezaretine 10 Kanun-i Sani 1334 tarihinde (10 Ocak 
1918) gönderdiği yazı ile tamamen çürütülmüştür. Bu yazıda Ankara’ya bağlı Haymana, Bala, 
Beypazarı, Kalecik ve Ayaş kazasında bulunan Rus esirlerin sıhhi imkâna sahip havadar noktalarda 
ikamet ettirildiği ifade edilmektedir. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/32. 
220 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/25. (Ek- 7) 
221 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 60/27. 
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memleketleriyle haberleşmelerinde bir kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Bunun 

için de sürgün yerlerinde bulunan esirlerin memleketleriyle haberleşmelerinin ancak 

buralarda bulunan Hilal-i Ahmer Cemiyeti üyelerinin kontrolü dâhilinde 

gerçekleştirilebileceği Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinden Üsera Muamelat 

Şubesine 3 Nisan 1334 tarihli (3 Nisan 1918) yazı ile beyan edilmiştir222. Böylece 

söz konusu kişilerin bağlı oldukları devletle haberleşip casusluk yapmaları ihtimal 

dâhilinde tutulmuştur223.  

 Haberleşme konusunda esirlere karşı alınan bir başka önlem bazı haberleşme 

vasıtalarının yasaklanması ile alakalıdır. Esirlerin şifreli metinlerle memleketlerine 

önemli bilgileri aktarabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak telgraf 

kullanımına yasak getirilmiştir. Bu yasağın uygulanması için de vilayet ve 

mutasarrıflıklara bilgi verilmiştir. Örneğin Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinden 

Aydın Vilayetine gönderilen 12 Teşrin-i Sani 1330 tarihli (25 Kasım 1914) yazıda, 

düşman devletlerin tebaasının memleketleri ile telgrafla haberleşmesinin Heyet-i 

Vükela kararı ile yasak olduğu ifade edilmektedir224.  

     F- Esirlerin Ülke İçinde Gerçekleştireceği Seyahatler Konusunda Gösterilen 

Kolaylıklar 

 Osmanlı Devleti, sınırları içerisinde bulunan yabancıların ülke içerisindeki 

seyahatlerini, 15 Mart 1915 tarihli ʽʽEcnebilerin Memalik-i Osmaniye’de Seyahat ve 

İkametlerine Dair Kanun’’ layihası ile düzenlemiştir225. Bu kanun ülke içerisindeki 

tüm yabancı uyrukluları ilgilendirdiği gibi düşman devletlerin tebaasını da 

ilgilendirmekteydi. Çünkü bu kanun Osmanlı sınırları içerisinde bulunan yabancılar 

içerisinde yer alan düşman devletlerin tebaasının ülke içi seyahatlerini de 

düzenlemekteydi. 

 1915 yılında yürürlüğe koyulan bu yasa düşman devletlerin tebaasına ülke içi 

seyahat noktasında esneklik sağlamaktaydı. Ancak sağlanan bu esnekliği de belirli 

                                                             
222 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/25.  
223 Ata, ʽʽAfyonkarahisar’a Yapılan Sivil ve Askeri Sürgünler ’’,  s. 12. 
224 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 4/39. 
225 Nejdet Bilgi, ʽʽOsmanlı Devleti’nin 1917 Yılı Yabancı Nüfusu’’, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 
25, S. 1, (2010), s. 104. 
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kurallara bağlamaktaydı. Bu bağlamda kanunun ilk üç maddesi bu konuda oldukça 

önemlidir226. 

1- Bütün yabancılar ülke içinde ikamet ve seyahatte serbesttir. 

2- Yabancılar ülkeye girdikleri on beş gün içerisinde isim, yer, doğum tarihi, 

sanat, seyahat sebebi, anne ve babalarının isim ve şöhretleri, yanlarında bulunan eş 

ve çocuklarının isim ve yaşları, tâbiiyetleri ve Osmanlı ülkesinde seyahat veya 

ikamet edecekleri yerleri gösteren beyannameyi bulundukları yerin polis merkezine 

vermek zorundadır. 

3- Bir şehir veya kasabaya gitmek için tezkere almış olanlar eğer bu noktalar 

dışında bir yere giderlerse ikamet veya seyahat tezkerelerini gittikleri yerin polis 

merkezine vermek zorundadır. 

Savaş boyunca ülke içerisinde bulunan düşman devletlerin tebaasının ülke içi 

seyahatlerine bu kanun doğrultusunda izin verilmiştir. Bu konuda genelgeler 

yayımlanarak da gerekli mercilere durum hakkında bilgi verilmiştir. Örneğin 

Dâhiliye Nezaretinden Başkumandanlık Vekâletine gönderilen 31 Temmuz 1334 (31 

Temmuz 1918) tarihli bir yazıda, casuslukla zanlı olmayan ve şüpheli hali 

görülmeyen düşman devletlerin tebaasının mahalli hükümetçe seyahatlerinde bir 

mahzur görülmediği takdirde istedikleri yere gitmelerine müsaade edildiği bilgisi yer 

almaktadır227.  

Sürgün noktalarında bulunan esirlerin yurt içindeki seyahatlerine genelde izin 

verilirken birtakım kriterler göz önünde bulunduruluyordu. Bu kriterlerin temelinde 

sürgünlerin seyahat müsadesi alması yatıyordu. Bu şekilde gerçekleşecek seyahatlere 

sürgünden kaynaklanan bir sorun olmadığı sürece genelde izin veriliyordu. Seyahat 

müsadesi alınmadan gerçekleştirilen seyahatlere ise izin verilmiyordu. Örneğin 

Dâhiliye Nezaretinin Aydın Vilayetine gönderdiği 7 Nisan 1333 tarihli (7 Nisan 

1917) yazıda, Fransa tebaasından İzmir’de oturan Marinit Çunpetro namındaki 

kadının seyahat müsadesi almadan İzmir’den kasabaya gitmek üzere posta trenine 

                                                             
226 Bilgi, ʽʽ1917 Yılı Yabancı Nüfusu’’, s. 104. 
227 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/45.   
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bindiğinin haber alındığı, bu yüzden düşman devletlerin tebaasının seyahatlerinde 

daha dikkatli davranılması gerektiği yönünde ifadeler yer almaktadır228. 

Esirlerin yurt içinde yapacağı seyahat ve yer değişikliğinin bu şekilde 

sınırlandırılmasının temelinde genel olarak esirler firar eder düşüncesi 

bulunmaktaydı. Esirlerin vesikasız bir şekilde dolaşmasına bu yüzden karşı 

çıkılıyordu. Seyahat ve yer değişikliklerini bu şekilde gerçekleştiren kişiler fark 

edildiği takdirde ise haklarında hemen yakalama kararı çıkartılıyordu. Örneğin 

Başkumandanlık Vekâletinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 24 Nisan 1333 tarihli 

(24 Nisan 1917) yazıda, Gönen’de Paskalya münasebeti ile çiftlik sahibinden izin 

alarak başka köylerde vesikasız dolaştığı tespit edilen sekiz esirin yakalanıp esirlerin 

muhafazasına memur kumandanlığa teslim edildiği ifade edilmektedir229. 

     G- Esirlere Sürgün Yerlerinde Sağlanan Sosyal Faaliyet İmkânları 

 Sürgün yerlerinde bulunan esirlerin rahat bir yaşam sürdürmeleri için onlara 

birtakım sosyal faaliyet imkânları sağlanmıştır. Esirlere sağlanan sosyal faaliyet 

imkânları ile Osmanlı Devleti, bu kişilerin sürgün yerlerine adapte olmasını 

kolaylaştırmaya çalışmıştır. 

 Bu bağlamda esirlerin sürgün yerlerindeki durumlarına bakıldığında ilginç 

olaylarla karşılaşılmaktadır. Buradaki kişilere esir muamelesinden çok misafir 

muamelesi yapıldığı, kendi ülkelerindeki imkânların sağlanmaya çalışıldığı açık bir 

şekilde anlaşılmaktadır. Esirlere sunulan sosyal faaliyet imkânları da bu hususu en 

güzel şekilde destekleyen kanıtlardan biridir. Örneğin Eskişehir’de bulunan 

Hintlilerin yanlarında muhafız olmadan tek başlarına ya da gruplar halinde şehirleri 

dolaşıp açık havalarda futbol ve kriket oynamaları esirlere sağlanan sosyal faaliyet 

imkânlarından biridir 230 . Kütahya’daki bir esirin keman çalmasıyla, Yozgat’taki 

esirlerin iki-üç kilometrelik bir alanda topluca gezebilmeleri ve Konya’daki esirlerin 

                                                             
228 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 36/18. 
229 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 36/6. 
230 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 86.  
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belirli saatlerde gezinti yapıp futbol oynamaları esirlere boş vakitlerini 

değerlendirmesi için sağlanan diğer sosyal faaliyet imkânlarına örnektir231. 

 Esirlere sağlanan sosyal faaliyet imkânları yalnızca bunlarla sınırlı değildir. 

Bu bağlamda bazı noktalardaki esirler için konserler ve tiyatrolar bile tertip 

edilmiştir. Kutülamare’de esir alındıktan sonra esaret hayatını geçirmesi için İstanbul 

Heybeliada’ya gönderilen General Townshend adına konser tertip edilmesi bu 

duruma bir örnektir232. 

II- Esirlere Getirilen Kısıtlama ve Yasaklar 

 Sürgün yerlerine sevk edilen esirlere birtakım imkânlar ve kolaylıklar 

sunulduğu gibi bir dizi kısıtlama ve yasaklar da getirilmiştir. Osmanlı Devleti, bu 

doğrultuda esirlere sürgün noktalarında belli başlı kısıtlama ve yasaklar getirerek 

onlardan gelebilecek muhtemel olumsuz durumları ortadan kaldırmayı amaç 

edinmiştir. 

     A- Gece Sokağa Çıkma Yasağı 

 Esirlere getirilen kısıtlamalar içerisinde gece belirli bir saatten sonra sokağa 

çıkma yasağının bulunması oldukça dikkat çekicidir. Bu kısıtlama ile esirlerin 

oluşturabileceği muhtemel olumsuz durumlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.   

1333 (1917) senesi içerisinde Dâhiliye Nezareti bünyesinde alınan düşman 

devletlerin tebaasının sabah güneş doğmadan, akşam ise saat dokuzdan sonra sokağa 

çıkmasının yasaklandığı yine de ikametgâhlarını değiştirmek isteyenlerin polise 

haber vermeleri gerektiği yönündeki karar, vilayet ve mutasarrıflıklara telgraf ile 

bildirilmiştir. Ayrıca alınan bu karar haricinde hareket eden eşhas hakkında da karara 

muhalefet etmek suçundan işlem başlatılacağı ifade edilmiştir233.  

 Bu politika uygulanırken hiçbir ayrım da gözetilmemiştir. Yani düşman 

devletlerin tâbiiyetinden olup da bu muameleye maruz kalmayan hiçbir kişi 

bulunmamaktadır. Örneğin Osmanlı Devletine karşı sonradan savaşa dâhil olan 

                                                             
231 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 87-90; Çapa, Kızılay, s. 120. 
232  Stuermer, Savaşın İki Yılı, s. 80. 
233  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 80/57. 
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Yunanistan’ın tebaasına da diğer düşman devletlerin tebaasına uygulanan bu 

politikanın aynen tatbik edildiği 13 Eylül 1333 (13 Eylül 1917) tarihinde Polis 

Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından Dâhiliye Nezaretine beyan edilmiştir234. 

     B- Yazacakları Kart ve Mektupların Denetlenmesi 

 Esirlere yönelik uygulanan politikalardan birini de onların yazacakları 

mektup ve kartların denetlenmesi oluşturmaktaydı. Çünkü bu kişilerin yazacakları 

mektup ve kartlar aracılığıyla devlete ait önemli bilgileri sahip oldukları devletlere 

savaş istihbaratı şeklinde bildirme olanağı vardı. Bu yüzden ifade edilen konuya özel 

önem verilerek bir dizi önlemler alınmıştır. Uygulamaya konulan önlem paketinin 

temelini, yazılan mektup ve kartların denetlenmesi, yani onların zararlı bilgilerden 

arındırılması oluşturmaktaydı. Nitekim, bu bağlamda Başkumandanlık Vekâleti 

Menzil Müfettişliği Umumiliğinin talebiyle Dâhiliye Nezareti, sürgüne tâbi tutulan 

düşman devletlerin tebaasının yazacakları kart ve mektupların tetkik için Dersaadet 

Sansür Müfettişliğine gönderilmesini kararlaştırmıştır. Daha sonra da bu kararı 1332 

(1916) senesinin haziran ayında vilayet ve kazalara tebliğ etmiştir235. 

 Dersaadet Sansür Müfettişliğine incelenmek üzere gönderilen kart ve 

mektuplar içerisinde zararlı bilgiler ihtiva edenlere ise el konulmuştur. Bu nedenden 

sürgün noktalarında bulunan esirlere gönderilen kart ve mektuplarda ciddi bir azalma 

olmuştur. Bunun yanında içlerinde zararlı bilgiler ihtiva etmeyen mektup ve kartlar 

ise sahiplerine iade edilmek suretiyle geri gönderilmiştir236. 

 Ancak esirlerin haberleşmelerine getirilen bu sansür uygulaması bazı 

noktalarda tam anlamıyla tatbik edilememiştir. Bu durumun nedeni bazı noktalarda 

bulunan esirlerin yazışmalarını anlayabilecek yeterli elamanın bulunmamasıyla 

alakalıdır. Örneğin Eskişehir’de bulunan Sihlerin237 yazışmaları da bu yüzden pek 

fazla kontrol edilememiştir238.  

                                                             
234 BOA. DH. EUM. 3., ŞB., 29/51. 
235 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 25/28. (Ek- 8) 
236 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 25/28. 
237 Sihler, çok eski yıllardan beri Hindistan’da yaşayan bir topluluğun adıdır. Önceleri Pencap 
bölgesinde etkin olan Sihler, günümüzde Hindistan’ın her yerine yayılmıştır. Gurdvara denilen yerde 
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 Bütün bunlarla beraber esirlere mektup ve kart yazma konusunda da sınırlama 

getirilmiştir. Örneğin Bursa’da bulunan esir subay ve erlerin her ay için iki sayfalık 

iki mektup, dört satırlık dört kart yollama hakları bulunmaktaydı. Bunun yanında 

gelen mektuplara ise sınırlama konulmamıştı239. Buna karşılık Afyon’da bulunan 

esirlere gelen mektuplara sınırlama konulmuştu. Burada bulunan Yeni Zelandalı esir 

askerlerden Wim Martin’in Uluslararası Kızılhaç Heyeti aracılığıyla annesine 

gönderdiği kartpostalda yer alan ʽʽBen tamamen iyiyim. Bir savaş esiri olarak iyi 

şartlardayım. Göndereceğiniz cevap sadece dört satır olabilir. Lütfen adresimi 

herkese ver’’ yönündeki ifadeleri de nitekim bu durumu teyit etmektedir240. 

     C- Devlet Çalışanları İle Aynı İkamette Kalmalarının Yasaklanması 

 Sürgün bölgelerinde bulunan esirlere getirilen bir diğer kısıtlama ikamet 

edecekleri yerler ile alakalıdır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen kısıtlamalar ile 

esirlerin sürgün noktalarında gelişigüzel bir şekilde ikamet etmeleri engellenmeye 

çalışılmıştır. Bunun için de en başta onları yakından ilgilendiren birtakım kararlar 

alınmıştır. 

 Dâhiliye Nezareti, Başkumandanlık Vekâletinin talebi ile bu yönde bir 

genelge yayımlamıştır. 1333 (1917) senesi içerisinde yayımlanan bu genelge ile 

askeri personelin düşman devletlerin tebaası ve tarafsız devletler tebaası ile aynı 

ikamette kalması ve onları birtakım işlerde istihdam etmesi yasaklanmıştır241. Bu 

karara paralel olarak da şimdiye kadar askeri ikametgâhlarda kalan işçilerin kimlerin 

                                                                                                                                                                             
ibadet ederler ve çocuklarını dini inanışı anlayacak yaşa gelince vaftiz ederler. Kutsal kitapları Granth 
Sahip’tir. Kitabın temelinde çeşitli Müslüman ve Hindu yazılarından alıntılar vardır. Ayrıca Sihler 
Hint din grupları içerisinde en kolay tanınan topluluktur. Onları diğer Hint gruplarından ayıran 
taşımakta oldukları beş semboldür. Bu semboller Kesha; saçları kesmemek, Kangha; ahşap veya 
fildişi tarak taşımak, Kaccha; özel bir iç çamaşırı giymek, Kara; çelik bir bilezik taşımak ve Kirpan; 
kılıç veya kama taşımak. http://www.hindistangezi.com/?sayfa=sikh. Nitekim, Sihlerin taşıdıkları bu 
semboller bazen esir kamplarında tartışmaların çıkmasına da neden olmaktaydı. Çünkü esir Sihler 
taşıdıkları bu semboller doğrultusunda sakal ve bıyıklarına dokundurmayıp kamplarda bulunan 
görevlilere zorluk çıkarıyordu. Hiçyılmaz, Esir Kampları, s. 77. 
238 Hiçyılmaz, Esir Kampları, s. 77. 
239 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 86.  
240 Günek, ʽʽ Afyonkarahisar Esir Kampı-2’’, s. 33. 
241 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 81/61; BOA. DH. ŞFR., 80/65. 
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hanesinde ne sıfatla bulunduklarının beyan edilmesi vilayet ve mutasarrıflıklardan 8 

Teşrin-i Evvel 1333 tarihli (8 Ekim 1917) yazı ile talep edilmiştir242.  

Bununla beraber Dâhiliye Nezareti, daha sonra yayımladığı bir başka 

genelgeyle bu yasağı daha da genişletmiştir. Bu anlamda 15 Eylül 1333 tarihli (15 

Eylül 1917) yazı ile askeri personele uygulanan yasağın hükümet mensupları için de 

geçerli olduğunu beyan etmiştir243. Böylece düşman devletlerin tebaasının güvenliği 

bozup devlet aleyhinde faaliyet içerisine girme olasılığı en aza indirilmeye 

çalışılmıştır. 

D- Sağlık Sektöründe Çalışan Esirlerin Osmanlı Topraklarında Çalışmasının 

Men Edilmesi 

 Sürgüne tâbi tutulan kişilerden bir kısmı savaş boyunca çeşitli iş dallarında 

istihdam edilmiştir. Bu istihdam gerçekleştirirken de sürgünlerin meslek grubu 

dikkate alınmıştır. Bunun yanında bu meslek grupları içerisinde bazılarına mensup 

kişilerin Osmanlı sınırları içerisinde mesleklerini icra etmesi ise yasaklanmıştır. 

 İstihdamı yasaklanan meslek grupları içerisinde doktorluk ve eczacılık gibi 

mesleklerin olması oldukça dikkat çekicidir. Hariciye Nezareti, 5 Kanun-i Sani 1332 

tarihli (18 Ocak 1917) yazısında, bu iki meslek grubundan olan kişilerin Osmanlı 

sınırları içerisinde mesleklerini icra etmesini yasaklamıştır244. Ancak alınan bu karara 

                                                             
242 BOA. DH. ŞFR., 80/65. 
243 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezareti, Mebani-i Emiriye ve Hapishaneler Müdüriyeti 
32/49. Bundan sonraki kullanımlarda bu arşiv tasnifi (BOA. DH. MB. HPS.) olarak kısaltılmıştır. 
BOA. BEO., 4484/336254.   
244  İtilaf Devletlerinin elinde bulundurduğu Osmanlı tebaasına birtakım uygunsuz muamelelerde 
bulunması üzerine harekete geçen Osmanlı Devleti, bu devletlerin kendi sınırları içerisinde bulunan 
tebaasına karşı yaptırım niteliğinde birtakım kararlar almıştır. Osmanlı Devletinin aldığı bu 
kararlardan en dikkat çekici olanı düşman devletlerin tâbiiyetine mensup tabip ve eczacılara Osmanlı 
sınırları içerisinde çalışma yasağı getirilmesidir. Alınan bu karar ile İtilaf Devletleri sınırları içerisinde 
esaret hayatı süren Osmanlı tebaasının temel hak ve özgürlükleri garanti altına alınmaya çalışılmıştır. 
Yani İtilaf Devletlerine Osmanlı tebaasına uygulanan muamelenin aynısının kendi tebaasına 
uygulanacağı bu karar ile bir anlamda ibraz edilmiştir. BOA. HR. SYS., 2430/27. Bunun yanında 
düşman devletlerin tebaasından olan tabip ve eczacıların Osmanlı topraklarında çalışmasının men 
edilmesinden en az Amerika tebaasına mensup doktor ve eczacılar etkilenmiştir. Çünkü Meclis-i 
Vükela’ca ilan edilen bu yasağa rağmen bu mesleklere mensup Amerikan tebaası genel olarak 
çalışmalarına devam etmiştir. Ancak onlar içerisinde zararlı alışkanlıkları tespit edilen kişilere de 
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muharip devletler bir müddet sonra itiraz etmiştir. Bu amaçla hazırladıkları itiraz 

dilekçelerini de diplomatik kanallarla Hariciye Nezaretine sunmuşlardır. Örneğin 

hem İngiltere hem de Fransa bu konuyla ilgili şikâyetlerini 1917 senesi içerisinde 

Amerikan Elçiliği vasıtasıyla Hariciye Nezaretine bildirmişlerdir245. Ancak muharip 

devletlerin bütün bu itirazlarına rağmen karardan vazgeçilmemiştir. Hatta muharip 

devletlerin bu yöndeki talepleri de Meclis-i Vükela kararı gösterilerek 

reddedilmiştir246. 

     E- Esirlere Gelen Para, Eşya ve Kıymetli Maddelerin Denetlenmesi ve 

Dağıtılması 

Sürgün yerlerinde bulunan esirlere gönderilen para ve eşyalar garnizonlara 

yabancı devlet konsoloslukları vasıtasıyla ulaştırıldıktan sonra birtakım kontrol 

mekanizmalarından geçerdi. Bu kontrol mekanizması sağlanmadan esirlere para ve 

eşya dağıtımı gerçekleştirilmezdi. Kontrol mekanizması ise sürgün yerlerinde 

bulunan polisler vasıtasıyla sağlanırdı. Sürgün yerlerinde bulunan polisler esirlere 

gelen bu maddelerin dağıtımına ancak kendi gözetimleri altında izin verirdi. Örneğin 

Ankara ve Niğde’de bulunan sivil esirlere gelen para ve eşyanın dağıtımının polis 

tarafından kontrol edildikten sonra gerçekleştirildiği, ilgili vilayetlerden Dâhiliye 

Nezaretine 1333 senesi (1917) içerisinde beyan edilmiştir247. Yine Bursa’da bulunan 

esirlere gelen para ve eşyanın polis tarafından kontrol edildikten sonra dağıtıldığı, 

ilgili vilayetten Dâhiliye Nezaretine gönderilen 17 Eylül 1333 tarihli (17 Eylül 1917) 

yazıda ifade edilmektedir248. 

 Polis tarafından kontrol edilen para, eşya ve kıymetli maddelerin dağıtımını 

gerçekleştirecek kişi noktasında dikkatli olunmuştur. Özellikle dağıtımı yapacak 

kişilerin güvenilir olmasına önem verilmiştir. Ancak esirlere gönderilen para, eşya ve 

kıymetli maddeleri dağıtacak nitelikli eleman konusunda sıkıntı çekilmesi bazen 

sürgün noktalarında zorunlu tercihlerin devreye girmesine neden olmuştur. Bu 
                                                                                                                                                                             
gerekli yaptırımlar uygulanmıştır. Yücel, ʽʽAnadolu’daki Amerikan Misyon Hastaneleri (1880-
1930)’’, s. 236- 247. 
245 BOA. HR. SYS., 2430/27.  
246 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 29/21. 
247 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 43/31; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 44/56.  
248 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 44/23. 
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sebepten esirlere gelen para, eşya ve kıymetli maddeler genelde yabancı 

konsolosluklar ile esirler arasından seçilen bazı kişiler tarafından dağıtılmıştır. 

Örneğin Kayseri Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine gönderilen 3 Kanun-i Evvel 

1333 tarihli (3 Aralık 1917) yazıda, vilayet dâhilinde bulunan sivil esirlere para 

dağıtımı yapmak üzere Fransız tebaasından Beyrutlu Frederik Martdan’ın tayin 

edildiği beyan edilmektedir249.  

 Esirlere gönderilen paraların dağıtımını gerçekleştirecek kişilerin güvenilir 

olup olmadığını anlamak için ise birtakım kriterler devreye sokulmuştur. Bu 

bağlamda merkez, vilayet ve mutasarrıflıklardan bu kişiler hakkında kendisine bilgi 

akışı sağlanmasını talep etmiştir. Örneğin Adana’da bulunan düşman devlet 

tebaasına Flemenk Sefaretince tahsis olan paranın dağıtımına Fransa tebaasından 

Henry Artus’un (?) görevlendirileceği haber alınınca bu kişinin ne sebep ve ne sıfatla 

orada bulunduğu ve hüviyetinin ne olduğu ile ilgili bilgilerin 7 Temmuz 1334 tarihli 

yazı ile (7 Temmuz 1918) Dâhiliye Nezaretine bildirilmesi istenmiştir250. 

Bütün bunlarla beraber esirlere para dağıtımını gerçekleştirecek kişilerin 

esirlere zararlı propaganda yapmaları olasılığına karşı da vilayet ve mutasarrıflıklar 

uyarılmıştır. Örneğin Dâhiliye Nezaretinden Hüdavendigar Vilayetine gönderilen 21 

Teşrin-i Sani 1333 tarihli (21 Kasım 1917) yazıda, Fransız ve İngiliz esirlere iane 

akçelerini dağıtmalarına müsaade edilen eski Fransız Konsolososu Edward Bertrand 

ile İngiltere tebaasından Arnold Raymond’un esirlere zararlı telkinatta bulunmalarına 

müsaade edilmemesi beyan edilmektedir. Yine aynı yazıda bu kişilerin böyle halleri 

görüldüğü takdirde şahıslara gereken muamelenin uygulanması da istenmiştir251.  

Bunun yanında esirlere gönderilen para, eşya ve kıymetli maddelerin 

dağıtımını gerçekleştirecek kimsenin olmadığı yerlerde birtakım zorunlu tercihler 

devreye sokulmuştur. Bu zorunlu tercihlerde ise güvenlik önlemleri biraz daha 

arttırılmıştır. Örneğin Kayseri Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine gönderilen 13 

Eylül 1333 tarihli (13 Eylül 1917) yazıda, vilayet dâhilinde bulunan esirlere gelen 

                                                             
249 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 50/11. 
250 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 64/18. 
251 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 49/37. 
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paranın dağıtımını sağlayan Amerikan misyonerlerinin bu işi ancak üç polis 

dairesinin nezareti ve teftişi altında gerçekleştirebildiği ifade edilmektedir252. 

Esirlere gönderilen para ve eşyaların denetimine önem verildiği kadar 

yerlerine ulaştırılmasına da büyük önem verilmiştir. Bu işte de Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti aracı olarak kullanılmıştır. Yani bir bakıma esirlere gönderilecek bütün 

eşyaların Hilal-i Ahmer Cemiyeti havuzunda toplanması sağlanmıştır. 1915-1918 

yılları arasında Flemenk ve Amerika Sefaretleri vasıtasıyla Anadolu’daki çeşitli esir 

garnizonlarına teslim edilmek üzere Hilal-i Ahmer Cemiyetine sekiz bin yedi yüz 

altmış beş balya eşya ve yiyecek teslim edilmiştir253. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti ise aldığı bu icazet ile eşyaların yerlerine 

ulaştırılması için çalışmalara başlamıştır. Bu hususta esirlere gönderilen eşyaların 

taşınması için Anadolu demiryollarında işleyen trenlerden faydalanılmıştır 254 . 

Eşyaların bozulmadan ve zarar görmeden yerlerine ulaşması noktasında da oldukça 

titiz davranılmıştır. Eşyaların yollarda kaybolmasını önlemek amacıyla İzmit, 

Eskişehir, Adapazarı, Afyonkarahisar, Kudüs, Kırşehir, Manisa, Ankara, Yozgat ve 

Konya garnizonlarıyla Ankara, Kastamonu ve Konya’da bulunan sivil esirlere 

gönderilecek sekiz vagonluk eşyanın sevki Esir Komisyonundan Hüseyin Rıfkı 

Bey’in gözetiminde gerçekleştirilmiştir255. 

Bütün bu çabalara rağmen esirlere gelen para ve paketlerin ulaştırılması 

hususunda bazen sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Bunda esirlerin çok geniş bir 

coğrafyaya yayılmış olması ile ulaşım vasıtalarının sınırlı olması oldukça etkili 

olmuştur. Bu durumlarda esirlere gönderilen para ve paketlerin dağıtımı uzun 

                                                             
252 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 43/39. 
253 Erol Kaya, ʽʽMilli Mücadele Döneminde Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Anadolu ve Yunanistan’daki 
Türk ve Yunan Esirlerine Yaptığı Yardımlar’’, Turkish Studies, Internetional Periodical For The 
Languages, Literature And History Of Turkish And Turkic, Volume 3/2 Winter 2008,  s. 477. 
254 Muzaffer Tepekaya-Leyla Kaplan, ʽʽHilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin Kuruluşu ve 
Faaliyetleri’’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 10, Konya 2003, s. 189; Erol 
Kaya, ʽʽHilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Anadolu ve Yunanistan’daki Türk ve Yunan Esirlerine Yaptığı 
Yardımlar’’, s. 477. 
255  Kaya, ʽʽHilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Anadolu ve Yunanistan’daki Türk ve Yunan Esirlerine 
Yaptığı Yardımlar’’, s. 477.  
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sürmüştür. Örneğin Bağdat Demiryolu hattında 256  çalıştırılan ve Karabikar’dan 

Musul çevresine kadar uzanan sahada bulunan altı-yedi bin esire ait para ve 

paketlerin dağıtımı ancak 1918 yılı başlarında tamamlanabilmiştir257. Bu paketlerin 

yerlerine ulaştırılmasında 1918 yılında buraya gönderilen Hüseyin Rıfkı Bey’in payı 

çok fazladır258. 

III- Esirlerin Talep ve Şikâyetleri 

 Sürgüne tâbi tutulan düşman devletlerin tebaasına dönemin şartları 

düşünüldüğünde her türlü imkân ve kolaylık sağlanmasına rağmen birtakım istek ve 

şikâyetlerin önüne geçilememiştir. Bunun temel nedeni bu kişilerin kendi ülkelerinde 

bulduğu imkân ve şartları ikamet ettikleri noktalarda bulamamasından 

kaynaklanmaktadır. Esirler bu nedenden yoğun bir şekilde istek ve şikâyet dile 

getirmiştir. Osmanlı Devleti ise savaş boyunca esirlerden gelen bu istek ve 

şikâyetlere kayıtsız kalmamıştır. İmkân ve şartlar doğrultusunda da esirlerin istek ve 

şikâyetlerini neticelendirmeye çalışmıştır. 

      A- Yer Değişikliği Talebi 

 Esirlerin zorunlu ikamet noktalarında dile getirdiği taleplerin başında yer 

değişikliği konusu gelmektedir. Esirler tarafından dile getirilen yer değişikliği 

talebinin temelinde ise sürgün yerinin havasına ve suyuna alışamama hususu öne 

çıkmaktadır. Bu sebepten ifade edilen kişiler havası ve iklimi daha iyi yerlere 

nakillerini talep etmişlerdir.    

Esirlerin bu sebebe dayanarak beyan ettiği yer değişikliği mevzusu ise devlet 

tarafından geniş bir şekilde değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Netice itibariyle de bu 

değerlendirme sonucunda uygun görülen kişilerin yer değişikliği talebi kabul 

edilmiştir. 

                                                             
256 Bağdat Demiryolu hattının tarihi gelişimi için bkz: Mustafa Albayrak, ʽʽOsmanlı-Alman 
İlişkilerinin Gelişimi ve Bağdat Demiryolu’nun Yapımı’’, Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarih 
Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Dergisi, C. VI, Ankara 1995, s. 1-38; Ortaylı, Alman Nüfuzu, s. 
125-167.  
257 Çapa, Kızılay, s. 119. 
258  Kaya, ʽʽHilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Anadolu ve Yunanistan’daki Türk ve Yunan Esirlerine 
Yaptığı Yardımlar’’,  s. 478. 
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 Bunun yanında bu değerlendirme gerçekleştirilirken birtakım kriterler ön 

planda tutulmuş ve esirlere şart olarak sunulmuştur. Dâhiliye Nezareti, kendisine 

sürgün yerinin havası ve doğasıyla alışamadığını ve burada hastalandığını beyan 

eden esirlerin yer değişikliği talebini ancak doktor raporu getirmeleri şartıyla kabul 

edebileceğini vilayet ve mutasarrıflıklar aracılığıyla beyan etmiştir259. Bu doğrultuda 

yer değişikliği talebinde bulunan kişilerin doktor raporunun ise vilayet ve 

mutasarrıflıklar vasıtasıyla merkeze gönderilmesini istemiştir. Örneğin Dâhiliye 

Nezaretinden Konya Vilayetine gönderilen 10 Eylül 1333 tarihli (10 Eylül 1917) 

yazıda, Beyşehir’de tutuklu bulunan Rus esirlerden Isak Loulinsky’nin rahatsızlığını 

teyit edecek doktor raporunun gönderilmesi talep edilmiştir260. 

 Hastalıklarını ileri sürerek yer değişikliği talebinde bulunan esirlere verilen 

cevap ise genelde olumlu olmuştur. Hastalıkları vilayet ve mutasarrıflıklarda bulunan 

doktorlar tarafından tespit edilen bu kişilerin yer değişikliği talebi kabul edildiği gibi 

onlara her türlü kolaylık da sağlanmıştır. Kayseri’nin Talas kazasında ikamet ettirilen 

sivil İngiliz esirlerden Huber Kalanfa’nın gözlerinin tedavisi için Sivas Askeri 

Hastanesine gitmesine müsaade edildiği, Başkumandanlık Vekâletinden Dâhiliye 

Nezaretine 20 Kanun-i Evvel 1333 tarihinde (20 Aralık 1917) beyan edilmiştir261. 

Yine Konya Mekteb-i Sanayisi’nde262 marangoz ustalığı yapan Vincisto Bokafoska 

namındaki İtalyan’ın tedavisi için İstanbul’a gitmesine müsaade edildiği, Dâhiliye 

Nezaretinden Konya Vilayetine gönderilen 21 Teşrin-i Evvel 1334 tarihli (21 Ekim 

1918) başka bir yazıda ifade edilmektedir263. Bu iki örnek dışında hemen hemen aynı 

                                                             
259 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 41/36. (Ek- 9)  
260 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 43/24. 
261 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 70/14.  
262 Yapımı 1901 yılında tamamlanan ve Konya Sanayi Mektebi adı ile bir okul olarak açılan Mekteb-i 
Sanayi, uzun yıllar Hamidiye Sanayi Mektebi, Konya Sanatlar Mektebi, Sanat Okulu, Bölge Sanat 
Okulu ve Erkek Sanat Enstitüsü gibi isimlerle anılmıştır. Okulda 1908 yılında marangozluk, 
kunduracılık, demircilik, tesfiye ve dökümcülük gibi sanat bölümleri açılmıştır. 1915 yılında bunlara, 
fanilacılık ve çorapçılık gibi bölümler de eklenmiştir. Masrafları ilk yıllarda Konyalılardan elde edilen 
yardımlarla karşılanan okulun ödeneği daha sonraki yıllarda Konya Valiliğince karşılanmıştır. Birinci 
Dünya Savaşı’nın sonunda ise okulda eğitim durdurulmuştur. Ancak çok geçmeden eğitim 
faaliyetlerine tekrar başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşu ile faaliyetlerini daha da 
genişleten okulda eğitim 1970’li yıllara kadar çeşitli şekillerde devam etmiştir. Nurcan İnci Fırat, 
ʽʽKonya’daki Eski Sanayi Mektebi’’, http://www.mimar.cc/makale/konya-daki-eski-sanayi-mektebi-
64.html. Erişim Tarihi: 28 Ağustos 2013. 
263 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 73/31. 
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tarihlerde diğer sürgün noktalarında hastalığı tespit edilen ve hastaneye gitmesine 

müsaade edilen başka kişiler de ayrıca mevcuttur264. 

Bütün bunlarla beraber yer değişikliği için istenen doktor raporu bazı 

noktalardaki esirlere ciddi manada sıkıntı çıkarmıştır. Çünkü bu noktalarda esirlerin 

hastalığını tespit edebilecek doktorun bulunmayışı nedeniyle bu raporu elde 

edebilmek pek mümkün olmamıştır. Özellikle merkezden uzak kazalarda ikamet 

eden esirlerin burada doktor raporu elde etme olanağı doktor yokluğu nedeniyle 

oldukça düşüktü. Bu nedenle de burada bulunan kişiler doktor raporunu genelde 

tedarik edememiştir. Örneğin Konya Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 11 

Nisan 1334 tarihli (11 Nisan 1918) yazıda, Bozkır’da265 esir olarak bulunan Cezayir 

ahalisinden Fransa tebaasına mensup Ahmet El Safir ve ailesinin Seydişehir’e 

gönderilmesi isteğini teyit edecek doktor raporunun kazada doktor bulunmaması 

nedeniyle elde edilemediği ifade edilmektedir266. 

Hastalıklarını öne sürerek yer değişikliği talebinde bulunan bazı kişilerin 

talepleri ise reddedilmiştir. Bu kişilerin taleplerinin reddedilmesinde şahıslara 

duyulan itimatsızlık oldukça etkili olmuştur. Nitekim, vilayet ve kazalardan merkeze 

gönderilen yazılarda bu durumu teyit etmektedir. Örneğin devlet aleyhinde 

propaganda yaptığı gerekçesiyle Bursa’nın Orhaneli kazasına sürgün edilen Jan 

Koviran’ın, tedavisi için Bursa’ya nakledilmesi yönündeki isteğinin burada bulunan 

zabıtaca mahzurlu görüldüğünden reddedildiği, 15 Temmuz 1334 tarihinde (15 

Temmuz 1918) Hüdavendigar Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine beyan edilmiştir267.  

                                                             
264 Hastalığı nedeniyle Çorum’dan İstanbul’a sevk edilen Fransa tebaasından Antuan Teriko da bu 
duruma bir örnektir.  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 28/33. 
265  Birinci Dünya Savaşı boyunca yoğun bir şekilde sürgüne maruz kalan Bozkır kazası iklim 
anlamında sürgünlerin pek hoşnut kalmadığı yerlerden biridir. Burada bulunan esirler sık sık merkeze 
başvurarak buranın iklimi ile uyum sağlayamadıklarını beyan etmişlerdir. Bu duruma paralel olarak da 
kendilerinin iklimsel açıdan daha iyi noktalara sevk edilmelerini talep etmişlerdir. Bunun için de 
yabancı devlet temsilcilerini aracı olarak kullanmışlardır. Talep ettikleri bu yerler de genel olarak daha 
iyi imkânlara sahip civar kazalar olmuştur. Ata, ʽʽ Bozkır’a Yapılan Sürgünler’’, s. 153-154; Osmanlı 
Arşiv Belgelerinde Sultaniye-i Karapınar, Edit. Cengiz Eroğlu-Murat Babuçoğlu-Fuat Tigin, Özyurt 
Matbaacılık, Ankara 2013, s. 242. 
266  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/48. 
267  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/20. 
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Bazı durumlarda ise hastalıklarını öne sürerek yer değişikliği talebinde 

bulunan birtakım kişilerin durumlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarılmıştır. 

Yani bu şahıslar bir bakıma hastalıklarını bahane ederek yer değişikliği talebinde 

bulunmuşlardır. Hatta kendilerine bu konuda destek olması için yabancı devlet 

konsolosluklarını da aracı olarak kullanmışlardır. Bu konuda arşivde bulunan bir 

belge örnek teşkil etmesi açısından son derece önemlidir. 3 Temmuz 1332 tarihinde 

(16 Temmuz 1916) Ankara Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen bu belgede, 

Amerikan Sefareti aracılığıyla hastalığını öne sürerek seyahat talebinde bulunan 

Madam Antuan’ın durumunun tetkik edildiği, ancak şahsın hastalığının gerçek 

olmadığı ifade edilmektedir268. 

Yer değişikliği talebinde bulunan esirler içerisinde bazıları da bulundukları 

yerin sosyo-ekonomik durumunun yetersizliğinden şikâyetçidir. Bu sebepten ifade 

edilen kişiler sosyo-ekonomik anlamda daha iyi imkânlara sahip olan noktalara 

gitmek istemiştir269. Özellikle sürgün şehirlerine bağlı kaza ve köylerde ikamet eden 

kişiler bu noktada daha iyi imkânlara sahip olan kazalara ya da merkeze gelmek 

istemiştir. Bu tarz yer değişikliği talepleri ise hem şahısların hem de yerleşim 

birimlerinin durumuna göre değerlendirilmiş ve ona göre karar verilmiştir. Örneğin 

Çorum civarındaki Osmancık kazasında ikamet ettirilen düşman devlet tebaasından 

Bohor Taragono, W. Vella ve W. Daston’un Çorum merkezine avdetlerine müsaade 

edilmediği, 4 Kanun-i Sani 1332 tarihli (17 Ocak 1917) yazı ile Dâhiliye 

Nezaretinden Hariciye Nezaretine bildirilmiştir270. 

Bununla beraber yer değişikliği talebinde bulunan kişilerin yer değişiklik 

sebepleri yalnızca iklim uyuşmazlığı ve ekonomik nedenlerle sınırlı değildi. Bazı yer 

değişikliği taleplerinin altında ise ailevi nedenler ön plana çıkmaktaydı. Bu yönde 

yer değişikliği talebinde bulunan kişilerin durumları değerlendirilmiş ve ona göre 

kararlar alınmıştır. Ancak bu kararlardan geneli olumsuz yönde neticelenmiştir. 

Örneğin Başkumandanlık Vekâletinden Hariciye Nezaretine gönderilen 7 Temmuz 
                                                             
268  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 27/1.  
269 Örneğin Bozkır’da sürgün olarak bulunan kişilerin sosyo-ekonomik anlamda daha iyi imkânlara 
sahip Beyşehir ve Seydişehir gibi noktalara nakillerini talep ettikleri anlaşılmaktadır. Ata, ʽʽ Bozkır’a 
Yapılan Sürgünler’’, s.153. 
270  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 32/45. 
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1332 tarihli (20 Temmuz 1916) yazıda, İzmit’te ikamet eden İtalyan tebaasından 

Madame Eleonara Caffiero namındaki kadının İstanbul’da bulunan ailesinin nezdine 

gitme talebinin harp dolayısıyla düşman devletlerin tebaasının bir yerden diğer bir 

yere naklinin mümkün olamayacağı sebebiyle reddedildiği ifade edilmektedir 271 . 

Yine Bozkır kazasında bulunan İngiliz tebaasından ve Somali ahalisinden Ahmet B. 

Yusuf’un Konya’daki ailesinin yanına gitme talebi de Başkumandanlık Vekâletinden 

Dâhiliye Nezaretine gönderilen 4 Eylül 1333 tarihli (4 Eylül 1917) yazı ile 

reddedilmiştir 272.  

Yer değişikliği talebinde bulunan bazı kişilerin taleplerinin altında yatan 

sebebin ise daha özel nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir. Bu kişilerin yer 

değişikliği talebi özel rica kapsamında da değerlendirilebilir. Örneğin Burdur’da 

bulunan sivil Fransız esirlerden Fotoğrafçı Kalodil Tavhone’nin Konya’ya giderek 

orada sanatını icra etme talebi, Dâhiliye Nezaretinin ilgili vilayete gönderdiği 2 

Teşrin-i Sani 1334 tarihli (2 Kasım 1917) yazı ile kabul edilmiştir 273 . Dâhiliye 

Nezaretine gönderilen 12 Teşrin-i Evvel 1331 tarihli (25 Ekim 1915) başka bir 

yazıda, Bozkır kazasında ihtida edip (Müslüman olan) Ahmet Arif ismini alan İngiliz 

tebaasının İstanbul’a dönme talebinin kabul olduğu ve şahsın İstanbul’a döndüğü 

ifade edilmektedir274. 

B- Yurt Dışı Seyahat Talebi 

Sürgün mahalline sevki gerçekleştirilen esirler bir süre sonra yer değişikliği 

mevzusunda olduğu gibi yabancı devlet temsilciliklerini devreye sokarak yurt dışına 

çıkma talebinde bulunmuştur275. Ancak esirlerin bu yöndeki talebine yer değişikliği 

mevzusundaki gibi olumlu yaklaşılmamıştır. Bu surette de esirlerin talepleri 

reddedilmiştir. 
                                                             
271 BOA. HR. SYS., 2131/9.  
272 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 42/42. 
273 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 74/32. 
274 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 19/1. 
275 Sürgünlerin yurt dışına çıkma talebinin altında farklı sebepler vardır. Ancak bunların başında ailevi 
nedenler ön plana çıkmaktadır. Örneğin Kayseri’de sürgün hayatı süren İngiliz tebaasından 
Churchill’in yurt dışına çıkma başvurusu da bu nedene dayanmaktadır. Şahıs, 22 Kanun-i Sani 1330 
tarihli (4 Şubat 1915) başvurusunda İstanbul’daki ailesinin Avrupa’ya gittiğini ifade ettikten sonra 
Avrupa’ya azimetine müsaade istemiştir. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/2. 
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Esirlerin bu yöndeki talebinin reddedilmesinin altında temel olarak esirlerin 

zararlı faaliyetleri yatmaktaydı. Yani yurt dışına çıkması düşünülen şahısların 

çıktıktan sonra devlet aleyhinde faaliyet içerisine girmeleri olasılık dâhilinde 

tutulmaktaydı. Nitekim, bu durum incelenen belgelere de yansımıştır. İzmit’te 

Bahçecik Amerikan Mektebi Müdürü iken Çorum’a sürgün edilen İngiliz 

tebaasından James Macnot’la ilgili belgede bu durum çok net bir şekilde 

görülmektedir. Şahsın Çorum’a sürgünü sonrası devreye giren Amerikan Elçiliği 

kendisini yurt dışına çıkarmaya çalışsa da bunda başarılı olmamıştır. Çünkü 

Başkumandanlık Vekâleti 13 Mayıs 1331 tarihinde (26 Mayıs 1915) Dâhiliye 

Nezaretine gönderdiği yazıda, şahsın sabıka durumu nedeniyle276 yurt dışında devlet 

aleyhinde çevrilen işlere karışabileceğini düşünmüş ve bu kişinin yurt dışına 

çıkmasına izin vermemiştir277. 

Bu örnek dışında yurt dışına çıkma talebinde bulunan diğer esirlerin talepleri 

de reddedilmiştir. Hatta bu konu ile ilgili bizzat Başkumandanlık bir yazı 

yayımlamıştır. Başkumandanlık Vekâletinden Hariciye Nezaretine 13 Nisan 1332 

tarihinde (26 Nisan 1916) gönderilen bu yazıda, şu sırada düşman devletlerin 

tebaasından hiçbirinin Osmanlı sınırları dışına çıkışının caiz görülmediği ifade 

edilmektedir278.  

Ancak Başkumandanlık Vekâletinin aldığı bu karar yalnızca belirli yaş 

aralıklarına sahip esirler için geçerli olmuştur. Yani bu yasak ancak belirli yaş 

gruplarına mensup kişilere uygulanmıştır. Bu kişiler de genel olarak yurt dışına 

çıkması uygun görülmeyen orta yaş grubuna mensup şahıslardan oluşmaktadır.  

Buna karşılık belirli yaş gruplarına mensup kişilerin yurt dışına çıkmasına 

izin verilmiştir. Yani bu şahıslara bir anlamda pozitif ayrımcılıkta bulunulmuştur. Bu 

bağlamda pozitif ayrımcılığa hak kazanan kitle ise on beş yaşından küçük kişiler ile 

kadınlardan oluşmaktadır. Başkumandanlık Vekâletinin 3 Eylül 1331 (16 Eylül 

                                                             
276 Çorum’a sürgünü gerçekleşen bu kişi hakkında daha sonra isteğe bağlı olarak bir tahkikat 
yapılmıştır. Yapılan tahkikat neticesinde de şahsın devlet aleyhinde faaliyette bulunduğu ortaya 
çıkarılmıştır.  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 14/33. 
277 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 14/33. 
278 BOA. HR. SYS., 2148/29. 
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1915) tarihinde Dâhiliye Nezaretine gönderdiği yazıda, düşman devlet tebaasından 

kadınlarla on beş yaşından küçüklerin Osmanlı sınırları dışına çıkmalarına izin 

verildiği beyan edilmektedir. Yine aynı yazıda bu izin verilirken kişilerin iradesine 

de saygı duyulmuştur. Kadınlar ile on beş yaşından küçük çocukların yurt dışına 

çıkması bir anlamda onların tasarrufuna bırakılmıştır279.  

     C- Maddi Talep ve Şikâyetler 

 Sürgün yerlerinde bulunan esirlerin yoğun bir şekilde dile getirdiği 

hususlardan biri de maddi talep ve şikâyetlerdir. Bu bağlamda şikâyet dilekçeleri 

veren kişiler genelde sürgün şehirlerine bağlı kaza ve köylerde ikamet etmekteydi. 

Bu bölgelerin merkeze oranla sosyal ve ekonomik anlamda daha kıt imkânlara sahip 

olması ile buralarda hayat pahalılığının üst seviyede olması bu durumun temel 

nedenleri olarak açıklanabilir280.    

Esirlerin maddi talep ve şikâyetlerinin temelinde yatan bir diğer sebep verilen 

maaşların yetmemesi ve maaşların kesintiye uğramasıyla alakalıdır. Savaş boyunca 

bu iki sebebe dayalı birçok maddi talep ve şikâyet dile getirilmiştir. Bu noktada 

sürgün yerlerinde bulunan şahıslar maaşlarının azlığı veya kesintiye uğraması 

nedeniyle açlık ve sefalet içerisinde olduklarını beyan ederek devletten yardım talep 

etmiştir. Devlet de esirlerin bu taleplerine kayıtsız kalmamış ve onların maddi 

sıkıntılarını çözmeye çalışmıştır.  

 Sürgün yerlerinde bulunan esirler iaşelerini genelde yabancı devlet 

konsoloslukları vasıtasıyla elde ederdi. Ancak belirli bir süre sonra iaşelerini yabancı 

devlet konsolosluklarından temin eden bu esirlerin iaşeleri kesintiye uğramıştır. Bu 

sebepten esirler sürgün yerlerinde birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır.  Bu 

amaçla ikamet ettikleri vilayet ve mutasarrıflıklar aracılığıyla da sıkıntılarını 

duyurmaya çalışmışlardır. Örneğin Ankara Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine 

gönderilen 15 Zilkade 1335 tarihli (2 Eylül 1917) yazıda, Beypazarı kazasında 

bulunan on yedi Rus esirin Flemenk Sefareti vasıtasıyla gönderilmekte olan 

                                                             
279 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 18/34. 
280 Ata, ʽʽBozkır’a Yapılan Sürgünler’’, s. 153.  
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yevmiyelerini iki aydan beri alamadıkları ifadesi yer almaktadır 281 . Yine Rus 

tebaasından olup Bor’da ikamet eden sivil esirlerin Flemenk Dersaadet Sefareti 

tarafından gönderilen maaşlarının kesilmesi üzerine zarurete düştükleri Niğde 

Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine 4 Mart 1334 (4 Mart 1918) tarihinde beyan 

edilmiştir 282 . Bu iki örneğin dışında hemen hemen aynı yıllarda Adana, Çorum, 

Kastamonu, Bursa ve Konya-Aksaray’da ikamet eden esirler arasında da benzer 

içerikli şikâyetler mevcuttur283. 

 Bunun yanında esirlerin bu yöndeki talep ve şikâyetlerine seyirci kalınmamış 

ve esirlere para yardımında bulunulmuştur. Ancak bu yardımlar gerçekleştirilirken de 

birtakım kriterler doğrultusunda hareket edilmiştir. Bu kriterlerin birincisini esirlerin 

hiçbir yerden maaş almaması yani hiçbir şekilde geçim kaynağının bulunmayışı 

oluşturmuştur. Bu suretteki kişiler tespit edilerek bunlara düşman devlet tebaası 

tahsisatından gerekli maddi destek sağlanmıştır. Örneğin Dâhiliye Nezaretinden 

Ankara Vilayetine gönderilen 1 Nisan 1333 (1 Nisan 1917) tarihli yazıda, İngiliz 

tebaasından sayılarak Ankara’da ikamete memur kılınan mühtedi (Müslüman olan) 

Mahmut Abdullah Bey’in hiçbir yerden iaşe almadığının tespit edildiği, bunun 

üzerine bu kişiye düşman devlet tebaası tahsisatından münasip bir miktar yevmiye 

gönderildiği ifade edilmektedir284. 

 Esirlerin maddi taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak belirlenen kriterler 

içerisinde düşman devletlerin sömürgesi altında yaşayan ve düşman devlet tebaası 

sebebi ile sürgüne tâbi tutulan Müslümanların rolü önemlidir. Savaş boyunca bu 

şekilde sürgüne tâbi tutulmuş kişilere karşı daha esnek davranılmıştır. Çünkü düşman 

devletler gayrimüslim tebaasına sağladığı maddi desteği bu kişilere pek fazla 

göstermemiştir 285 . Bu sebeple bahsedilen şahıslar sürgün edilen birçok noktada 

maddi sıkıntılarla karşılaşmıştır. Bu anlamda da ifade edilen şahısların maddi 

taleplerine özel önem verilmiştir. 
                                                             
281 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 42/29.  
282 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 55/18. 
283 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/38; BOA. HR. SYS., 2119/41; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 47/36; BOA. 
DH. EUM. 5., ŞB., 51/7; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/32. 
284 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezareti, Emniyet-i Umumiye, Muhasebe Kalemi, 151/3. 
Bundan sonraki kullanımlarda bu arşiv tasnifi (BOA. DH. EUM. MH.) olarak Kısaltılmıştır. 
285  Ata, ʽʽBozkır’a Yapılan Sürgünler’’, s. 153. 
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 Tâbi oldukları devletlerden maddi anlamda pek fazla yardım alamayan bu 

kişiler birçok kez devlete başvurarak maddi yardım talebinde bulunmuştur.  Devlet 

de genel olarak bu taleplere olumlu yanıt vererek esirlerin maddi ihtiyaçlarını 

karşılamıştır. Örneğin sürgün olarak Bozkır’da bulunan ve bağlı olduğu hükümetten 

yardım alamayan İngiliz İslam tebaasından Salih oğlu Ali, Mehmet oğlu Abdülmecit 

ve Hüseyin oğlu Mehdi’nin iaşelerinin temini için Konya Vilayetine belirli bir miktar 

tahsisat gönderilmesi gerektiği, Beşinci Şube Müdüriyetinden Muhasebe 

Müdüriyetine 19 Ağustos 1333 (19 Ağustos 1917) tarihli yazı ile beyan edilmiştir286. 

 Bunun dışında sürgün yerlerinde bulunan ve çeşitli alanlarda istihdam 

edilenler287  içerisinde bazıları da verilen ücretin yetersizliğinden dolayı şikâyette 

bulunmuştur. Örneğin Devrekâni’de Sokak temizleme işinde istihdam edilen 

Philibert Rubellin namındaki şahıs kendisine verilen paranın yetersizliğini Flemenk 

Sefareti vasıtasıyla iletmiştir288. 

 Sürgün yerlerinde bulunan esirlerin maddi anlamda şikâyetçi oldukları bir 

diğer konuyu ise alışveriş yaptıkları dükkânların pahalı olması oluşturmaktaydı. 

Esirler sürgün yerlerinden başka bir noktaya pek fazla gidemediği için sürgün 

yerlerindeki birkaç dükkândan alışveriş yapmak zorunda kalıyordu. Bu sebepten de 

ucuz alışveriş yapma imkânı pek fazla bulamıyorlardı. Bu durum da pek tabii ki 

şikâyetleri beraberinde getiriyordu. Örneğin Kütahya’da bulunan esirlerin en büyük 

şikâyet noktalarından birisini tek bir dükkândan alışveriş yapmaları ve buranın pahalı 

olması teşkil etmekteydi289.  

Bununla beraber bazı noktalardaki esirlerin toptan veya perakende alışveriş 

yapma hakları ile ilgili birtakım sorun ve bilgi eksikliği ortaya çıkınca vilayet ve 

mutasarrıflıklar durumu merkeze bildirmiş ve merkezden gelen cevaba göre de 

hareket edilmiştir. Örneğin Dâhiliye Nezaretinden Niğde Mutasarrıflığına gönderilen 

                                                             
286 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 42/10; Burada şunu da söylemek gerekir ki, Osmanlı Devleti yalnızca 
sivil esirlere değil aynı zamanda harp esirlerine de yardım da bulunmuştur. Her ayın sonunda bu 
kişilere Osmanlı ordusunun eşit rütbedeki subaylarına verilen maaş ödenmiştir. Ancak küçük rütbeli 
subay ve erler bu uygulamadan muaf tutulmuştur. Çapa, ʽʽTürkiye’de İtilaf Devletleri Esirleri’’, s. 49. 
287 Bu konu ilerleyen sayfalarda ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir. 
288 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/40.  
289 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 87-88. 
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21 Kanun-i Evvel 1333 tarihli (21 Aralık 1917) yazıda, düşman devletlerin 

tebaasının ticaretten men edilmelerinin mümkün olmadığı yönünde ifadelerin yer 

alması oldukça dikkat çekicidir290. 

     D- Gece Sokağa Çıkma Saatinin Uzatılması Yönündeki Talepler 

 Sürgün noktalarında oluşabilecek muhtemel olumsuz durumları engellemeye 

yönelik olarak getirilen yasak ve kısıtlamalar bir süre sonra esirler tarafından şikâyet 

konusu edilmiştir. Devlet, bu gibi durumlarda esirlerin sıkıntılarını çözebilmek adına 

daha esnek bir politika izlemiştir. Netice itibariyle de esirlerin bu yöndeki şikâyet ve 

taleplerinden makul olanlara kolaylık göstermiştir.  

Esirler tarafından şikâyet konusu edilen kısıtlamaların başında gece belirli bir 

saatten sonra sokağa çıkma yasağı gelmektedir. Esirlere getirilen bu kısıtlama bazı 

bölgelerde ciddi manada sıkıntı oluşturunca bu kişiler konu ile ilgili şikâyetlerini 

yabancı devlet konsolosluklarına iletmeye başlamıştır. Yabancı devlet 

konsoloslukları da bu konuda Osmanlı Devletine diplomatik baskı yapmaya 

başlamıştır. Örneğin 1915 ve 1916 seneleri içerisinde iki defa Hariciye Nezaretine 

başvuruda bulunan Amerikan konsolosluğu, en azından bu kısıtlamanın esnetilmesini 

talep ediyordu. Bunun yanında elçilik, bu bağlamda atılacak adımların yurt dışında 

bulunan Osmanlı tebaasına olumlu yönde yansıyacağını da belirtiyordu291. 

 Bununla beraber hem esirlerden hem de yabancı devlet konsolosluklarından 

gelen bu talep ve şikâyetler değerlendirilmiş ve birtakım yeni düzenlemelere 

gidilmiştir. Bu durumla ilgili sıkıntıları olan esirlerin taleplerine olumlu yaklaşılarak 

onlara daha fazla esneklik sağlanmıştır. 

 Bu doğrultuda atılan adımların başında gece sokağa çıkma saatinin uzatılması 

yer almaktadır. İlk etapta dokuz olan gece sokağa çıkma saatinin bir saat ileriye yani 

ona alındığı, Dâhiliye Nezaretinden Başkumandanlık Vekâletine gönderilen 1 

Haziran 1334 tarihli (1 Haziran 1918) yazıdan anlaşılmaktadır292. Bu esnemenin de 

                                                             
290 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 52/4. 
291 BOA. HR. SYS., 2129/31; BOA. HR. SYS., 2131/3. 
292 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 61/25. 
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yabancı devlet konsolosluklarının girişimi doğrultusunda gerçekleşmesi büyük bir 

olasılıktır. 

Esirlere bu konuda esneklik sağlanırken tedbir de elden bırakılmamıştır. Bazı 

noktalarda esirlerin gece sokağa çıkma yasağını çeşitli sebeplerle delmesi üzerine bu 

konuda radikal birtakım kararlar alınmıştır. Dâhiliye Nezareti, bünyesinde aldığı 

kararla bundan böyle askeriyenin müsadesi alınmadan gece sokağa çıkmak üzere 

düşman devlet tebaasından hiç kimseye vesika verilmemesini ve şimdiye kadar 

vesika verilenlerin listesinin bildirilmesini, 1 Haziran 1334 tarihli (1 Haziran 1918) 

yazı ile vilayet ve mutasarrıflıklardan talep etmiştir293. 

     E- Osmanlı Tâbiiyetine Geçme Yönündeki Talepler 

 Sürgün yerlerinde bulunan bazı esirler bağlı bulundukları devletin 

tâbiiyetinden çıkarak Osmanlı tâbiiyetine geçmek istemiştir. Bu yönde talepte 

bulunan kişilerin genelini ise düşman devletlerin sömürgesi altında yaşayan 

Müslümanlar oluşturmaktadır.  

 Sürgünler sevkinde kişinin inancına değil tâbiiyetine bakıldığı için önemli 

miktarda düşman devletlerin tebaasına mensup Müslüman sürgün edilmişti. Bu 

kişiler de sürgün edildikten sonra devlete bu durumla ilgili şikâyetlerde 

bulunmuşlardı. Kendilerinin Müslüman olduğunu ve suçlarının yalnızca düşman 

devletlerin tebaası olmaktan ibaret olduğunu beyan etmekteydiler. Bu sebepten de 

kendilerine birtakım kolaylık sağlanmasını istemekteydiler. Bu bağlamda Osmanlı 

tâbiiyetine geçmenin kendileri açısından birtakım kazanımlar getireceğini 

bilmekteydiler.   

 Düşman devletlerin tâbiiyetine mensup Müslümanlar işte bu sebepten ikamet 

ettikleri yerlerde bulunan vilayet ve mutasarrıflıklar vasıtasıyla Osmanlı tâbiiyetine 

geçmek istediklerini beyan etmişlerdir. Devlet de Müslüman olan bu kişileri 

kazanabilmek için onlardan gelen bu yöndeki istekleri olumlu değerlendirmiştir. 

Örneğin Dâhiliye Nezaretinden Konya Vilayetine gönderilen 29 Teşrin-i Evvel 1332 

tarihli (11 Kasım 1916) yazıda, Rusya tebaasından olması nedeniyle Halep’ten 

                                                             
293 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 61/25. 
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Bozkır’a sürülen Kırımlı Mehmet oğlu Hasan’ın Konya’ya götürülerek Osmanlı 

tâbiiyetine geçmesi hususunda gerekli işlemlerin başlatılması gerektiği beyan 

edilmektedir294.  

Bu örnek dışında başka yerlerde bulunan esirler arasında da Osmanlı 

tâbiiyetine geçen şahıslar bulunmaktadır. Ancak bunlar nitelik bakımından biraz 

daha farklıdır. Özellikle bu kişiler arasında çeşitli cephelerde ele geçirilip 

Anadolu’nun çeşitli noktalarında bulunan esir kamplarına yerleştirilen harp 

esirlerinin bulunması oldukça dikkat çekicidir. Bu kişilere de Osmanlı tâbiiyetine 

geçmeleri konusunda gereken kolaylık sağlanmıştır295. 

     F- Aileleriyle ve Memleketleriyle Haberleşme Haklarının Kısıtlandığına 

Yönelik Şikâyetler 

 Sürgün yerlerinde bulunan esirlere her ne kadar aileleriyle ve memleketleriyle 

belirli şartlar dâhilinde haberleşme imkânı tanınsa da bu konuda birtakım şikâyetlerin 

önüne geçilememiştir. Çünkü savaş şartları gereği esirlerin aileleriyle ve 

memleketleriyle haberleşme imkânı ancak belirli şartlar dâhilinde 

gerçekleştirilebiliyordu. Bazen de devlet, savaştığı devletlerin elinde bulunan 

Osmanlı tebaasının hak ve hukukunu korumak amacıyla kendi elinde bulunan 

esirlerle ilgili haberlerin dışarıya çıkışını kısıtlayabiliyordu296. Bu yüzden de esirler 

yeteri kadar haberleşme imkânına sahip olamıyordu. İşte bu durum da devlete şikâyet 

ve talepler zinciri olarak geri dönüyordu. 

 Anadolu’nun farklı bölgelerinde bulunan esirlerin şikâyet olarak öne sürdüğü 

konuların başında kendilerine gelen mektup ve kartların azlığı yer almaktadır. 

Muhtemelen bu kişiler memleketlerinden ve ailelerinden daha fazla mektup ve kart 

geldiğini düşünmekteydi. 4 Ağustos 1916’da Romani Kanal Mevki’nde esir edilip 

Afyonkarahisar’a getirilen Sinyalci Asker Duncan Leslie Richardson’un 17 Temmuz 

1918 tarihinde yazdığı mektuptaki şu ifadeler de bu durumu doğrular niteliktedir: 

                                                             
294 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 30/31. 
295BOA. DH. EUM. 5., ŞB.,70/2; Özgen, ʽʽHollanda Büyükelçiliğinin Çankırı’daki Esirlere Gönderdiği 
Yardımlar’’, s. 414.  
296 BOA. HR. SYS., 2258/15. 
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ʽʽSağlığım yerinde, iyiyim. Sağlam bir tane daha paketim geldi. Her şey çok değişti. 

Şu anda daha evvel bulunduğum kamptan çok daha iyi bir kamptayım. Paramız ve 

paketlerimiz sağlam ve eksiksiz geliyor. Ancak mektuplar konusunda aynı şeyi 

söyleyemeyeceğim. Sanırım son on iki ay içerisinde sadece üç mektup aldım. Sanırım 

bizimkiler üç mektuptan daha fazla yazmışlardır’’297. 

 Esirlerin haberleşme noktasında dile getirdiği şikâyetlerden birisi de 

yazacakları mektup ve kartlara getirilen kısıtlamadır. Esirlerin yazacakları mektup ve 

kartlar ancak dört satır olmak şartıyla kabul edilmekteydi. Bu durum da kuşkusuz 

esirler arasında bir şikâyet oluşturmaktaydı. Çünkü esirler bu kısıtlama nedeni ile 

memleketlerinden ve ailelerinden yeteri kadar haber alamamaktaydı. Bu yüzden en 

azından önemli meselelerin yazımı için kendilerine dört satırdan daha fazla yazı 

imkânı verilmesini istemişlerdir298. 

 Esirler tarafından şikâyet konusu haline getirilen bir diğer meseleyi kitap ve 

gazete isteklerinin yerine getirilmeyişi veya geç yerine getirilişi oluşturmaktadır. 

Esirler sürgün yerlerinde bulundukları zaman zarfı içerisinde hem boş vakitlerini 

değerlendirmek, hem de ülkeleri ve devam eden savaş hakkında bilgi sahibi 

olabilmek için gazete ve kitap talep etmekteydi. Bununla beraber esirlerin gazete ve 

kitap istekleri kabul edilmiş olmasına rağmen bunlar zararlı propaganda ihtimaline 

karşı kontrol edilmekteydi. Bu da esirlere gönderilen kitap ve gazetelerin yerlerine 

ulaşmasını geciktirmekteydi. Hatta bu doğrultuda bazı kitaplar sansüre bile 

takılmıştı. Bu durum ise esirler tarafından şikâyet konusu haline getirilmekteydi. 

Örneğin Kütahya’da bulunan esirlerin hemen hemen hepsi kitap ve gazete talep 

etmekteydi. Ancak kitapları İstanbul’da sansüre takılmıştı ve bu durumu şikâyet 

konusu haline getirmişlerdi299. Ankara’da bulunan esirler ise mektupların zamanında 

ulaşmamasından şikâyetçiydi. Ayrıca onlar İngilizce kitapların tedarik edilmesi için 

de izin istemekteydi300. 

                                                             
297 Şahin, ʽʽ Emanet’’, s. 16-18. 
298 Çapa, ʽʽTürkiye’de İtilaf Devletleri Esirleri’’, s. 50; Özgen, ʽʽHollanda Büyükelçiliğinin 
Çankırı’daki Esirlere Gönderdiği Yardımlar’’, s. 415.  
299 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 88. 
300 Çapa, ʽʽTürkiye’de İtilaf Devletleri Esirleri’’,  s. 50. 
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     G- Barınma Noktalarının Yetersizliği Yönündeki Şikâyetler 

Esirler tarafından şikâyet mevzusu haline getirilen bir diğer konu barınma 

noktalarının yetersizliğidir. Esirlerin kaldıkları yerler genel olarak uygun olsa da bazı 

noktalardaki eksikliklerden dolayı şikâyetler de mevcuttu. Bu konudaki şikâyetlerin 

temelinde ise binalarda yeterince banyo, tuvalet bulunmayışı ve evlerin rutubetli 

olması gibi konular vardı. Örneğin Kütahya’da bulunan esirlerin hem kaldıkları yerin 

rutubetli olmasından hem de lavabo eksikliğinden şikâyetleri mevcuttur301. Yozgat’ta 

bulunan esirler ise tuvaletle mutfağın yan yana olmasından şikâyetçidir 302 . 

Çankırı’da bulunan esirler de genel olarak aydınlanma ve ısınma noktasında sıkıntı 

çekmekteydi303. 

Bunun yanında bazı yerlerde bulunan esirler ise barınma noktalarında 

bulunması gereken temel ihtiyaç malzemelerinin eksikliğinden şikâyetçiydi. Sürgün 

yerlerine sevk edilen bu kişilerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek için her türlü 

imkân seferber edilmiş olsa da bu konuda şikâyetlerin önüne geçilememiştir. Bu 

anlamda battaniye ve soba eksikliği esirler tarafından yoğun bir şekilde dile 

getirilmiştir 304 . Ancak sürgün yerlerinde bulunan kişilerin genellikle denizle 

bağlantısı olmayan karasal iklimin etkili olduğu yerlerde ikamet ettikleri düşünülürse 

bu durumun gayet normal olduğu anlaşılır. 

     H- Sürgün Yerlerinde Bulunan Tutuklu Esirlerin Tahliye Talebi 

 Sürgün noktalarında bulunan esirler genelde serbest bir hayat sürerken 

bazıları da tutukluluk hayatı yaşamıştır. Tutuklu bulunan esirlerin genel özelliğini ise 

                                                             
301 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 87. 
302 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 90. 
303 Çankırı’da bulunan esirlerin dile getirdiği ısı ve aydınlanma sorunu ülkede yaşanan gaz kıtlığından 
kaynaklanmıştır. Çapa, ʽʽTürkiye’de İtilaf Devletleri Esirleri’’,  s. 50. 
304 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 90-91. Esirlerin sürgün noktalarında temel ihtiyaç malzemeleri 
bulunmadığı yönünde dile getirdiği şikâyetler ancak bazı noktalardaki esirler için geçerli olabilir. 
Çünkü esirlerin genel anlamda bu yönde bir şikâyetleri yoktur. Bilakis, bazı noktalardaki esirler 
devletin kendilerine sunduğu temel ihtiyaç malzemelerini kabul etmemiştir. Örneğin Eskişehir’de 
bulunan Hintli esirlerin kendilerine sunulan karyola dâhil birçok ihtiyaç malzemesini reddetmesi bu 
duruma örnektir. Hiçyılmaz, Esir Kampları, s. 77; Bazı noktalarda bulunan esirlerin yabancı devlet 
temsilcilerini devreye sokarak gerçekleştirdiği şikâyetlerin ise gerçek dışı olduğu bizzat devlet 
tarafından ortaya çıkarılmıştır. Çelik, ʽʽÇankırı Esir Garnizonu’’, s. 400. 
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savaş başlar başlamaz eski ikametlerinden buralara sürgün edilerek burada tutukluluk 

hayatı sürmeleri oluşturmaktadır. Bunun yanında bulundukları sürgün mahallinde 

çeşitli sebeplerden mahkûm edilen kişiler de ayrıca mevcuttur305 . İşte bu kişiler 

esaret süreleri içerisinde yabancı devlet konsoloslukları aracılığıyla tahliye ile ilgili 

taleplerini bildirmişlerdir. Örneğin Hariciye Nezaretinden Dâhiliye Nezaretine 

gönderilen 30 Kanun-i Evvel 1333 tarihli (30 Aralık 1917) yazıda, Niğde’nin 

Nevşehir kazasında tutukluluk hayatı süren İngiliz tebaasından esir Mühendis Sidney 

A. Hall’ın Flemenk Sefareti aracılığıyla tahliyesini talep ettiği beyan edilmektedir306. 

 Devletin esirlerin bu yöndeki tahliye taleplerine bakışı ise tahliye talebinde 

bulunan kişilere göre değişkenlik göstermiştir. Bu noktada devlet, asayişi 

bozmayacağını düşündüğü kişileri tahliye etmiştir. Yani tahliye edilen bu kişilere bir 

nevi şartlı salıverme prosedürü uygulanmıştır. Örneğin Harbiye Nezaretinden 

Dâhiliye Nezaretine gönderilen 21 Kanun-i Evvel 1330 tarihli (3 Ocak 1915) yazıda, 

Aleksandır Vapurunda kamarotluk görevini ifâ etmekte iken esir edilip İzmit’e sevk 

edilen Madorna (?) namındaki Rus kadının tahliyesine ancak devlet aleyhinde 

faaliyet göstermemek şartıyla izin verildiği ifade edilmektedir307. 

 Bütün bunlarla beraber savaş boyunca Osmanlı sınırları içerisinde tutuklu 

bulunan düşman devletlerin tebaasının sayısı genel nüfusla kıyaslandığında azdır. 

Polis Müdüriyeti Umumiyesinin Dâhiliye Nezaretine gönderdiği 15 Mart 1331 (28 

Mart 1915) tarihli yazıda, İstanbul Polis Müdüriyeti Dairesinde harp dolayısıyla 

tutuklanmış düşman devlet tebaasından kimsenin bulunmadığı yönünde ifadelerin 

yer alması nitekim bu duruma örnek teşkil etmektedir 308 . Yine bazı kazalarda 

bulunan hapishanelerde düşman devlet tebaasından hiç kimsenin bulunmayışı da bu 

durumu doğrular niteliktedir 309 . Ayrıca bazı vilayet ve sancaklardan merkeze 

                                                             
305 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 70/2. 
306 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 32/27. 
307 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/7. 
308 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 11/2. 
309 Sarıçelik, ʽʽBeyşehir’de İkamet Eden Sivil Esirler’’, s. 341. 
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gönderilen yazılarda da tutuklu düşman devlet tebaasının bulunmadığı yönünde 

bilgiler yer almaktadır310. 

 Bununla ilgili bazı vilayet ve kazalardan merkeze gönderilen birtakım 

yazılarda ise ilginç detaylar öne çıkmaktadır. Bu vilayet ve kazalar bulundukları 

mahalde tutuklu düşman devlet tebaasının bulunmadığını ancak burada 

bulundurulanlara birtakım koşullar sunulduğunu ifade etmekteydiler. Bu konuya 

örnek teşkil etmesi açısından arşivde bulunan bir belge oldukça önemlidir. Halep 

Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 19 Mart 1331 tarihli (1 Nisan 1915) bu 

belgede, vilayet dâhilinde bulunan kişilerin mevcudiyetinin dört saatte bir Polis 

Dairesindeki defterin imzalanması doğrultusunda ispat edildiği ifade edilmektedir311. 

Bu da düşman devlet tebaasının tutuklanmasının tercih edilmediğini bilakis onlara 

serbest hareket etme imkânının sağlandığını göstermesi açısından oldukça önemlidir. 

Düşman devlet tebaasının tutuklu olmayıp genelde sürgün yerlerinde serbest 

bir şekilde hareket etme hakkına sahip oldukları incelenen diğer belgelerden de 

anlaşılmaktadır. Misilleme olarak Konya’ya sürgün edilen yirmi Rus tebaasının 

Seydişehir ve Beyşehir’de serbest bir biçimde hareket ettiklerinin Konya Vilayeti 

tarafından Dâhiliye Nezaretine beyan edilmesi bu duruma örnek teşkil etmesi 

bakımından önemlidir312. Kayseri Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine 22 Mart 

1331 tarihinde (4 Nisan 1915) gönderilen başka bir yazıda da aynı şekilde vilayet 

dâhilinde bulunan düşman devlet tebaasının serbest bir şekilde hareket ettikleri beyan 

edilmektedir313. Yine Ankara Vilayeti dâhilinde bulunan sivil Rus esirlerin serbest 

bir şekilde hareket ettikleri ilgili vilayetin Dâhiliye Nezaretine gönderdiği 10 Kanun-

i Sani 1334 tarihli (10 Ocak 1918)  yazıdan anlaşılmaktadır314. 

     I- Kendilerine Kötü Davranıldığı Yönündeki Şikâyetler 

 Osmanlı Devleti, savaş boyunca sürgün yerlerinde bulunan esirlere karşı 

olumlu bir politika izlemiştir. Ancak kendisinin elinde bulundurduğu esirlere karşı 

                                                             
310 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48, lef 23-26-27-29-30-36-37-44-48-49-50-51. 
311 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48, lef 31. 
312 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 47/10. 
313 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48, lef 32. 
314 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/32. 
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gösterdiği bu olumlu tutumun İtilaf Devletleri elindeki Osmanlı tebaasına 

gösterilmeyişi bazı durumlarda sürgün noktalarında bulunan esirlere olumsuz 

yansımıştır. Örneğin Çanakkale Deniz Savaşları sırasında esir olarak ele geçirilen ve 

Afyon’a sürgün edilen A2 Denizaltısı Kaptanı Henry Stoker ve mürettebattan 

Geoofrey Fitzgerald namındaki subay, Mısır’daki Türk esirlerine kötü muamelede 

bulunulduğu gerekçesiyle misilleme olarak on bir gün hücreye konulmuştur315. Buna 

ilaveten bazı yerlerdeki esirlerin de kendilerine kaba davranıldığı yönünde şikâyetleri 

vardır316. 

 Bütün bunlarla beraber sürgün noktalarında bulunan esirlerin bu yöndeki 

şikâyetlerinin niceliğine bakıldığında bir elin parmağını geçmediği açık bir şekilde 

görülmektedir. Bunda esirlere karşı iyi davranmanın İslami bir sorumluluk taşıdığı 

yönündeki anlayış oldukça etkili olmuştur 317 . Nitekim, bu anlayış çerçevesinde 

birtakım münferit olay dışında esirlerden bu yönde pek fazla şikâyet de gelmemiştir. 

 Buna karşılık Osmanlı Devletinin elinde bulundurduğu esirlere oldukça iyi 

davrandığı bizzat sürgün noktalarında bulunan esirler tarafından da tescil edilmiştir. 

Örneğin Ankara Vilayetine bağlı Çorum, Kırşehir, Bala, Haymana, Kalecik, 

Beypazarı, Ayaş, İskilip ve Sungurlu kazasında bulunan esirleri bu konuya emsal 

teşkil etmesi açısından gösterebiliriz. Burada bulunan esirler günlerini refah ve 

saadet içerisinde geçirdiklerini, kendilerine daima iyi muamelede bulunulduğunu, 

istirahatlarının sağlandığını ve şimdiye kadar iklim uyuşmazlığı ve maddi nedenler 

dışında şikâyete hâsıl olacak bir durumla karşılaşmadıklarını ilgili vilayet vasıtasıyla 

10 Kanun-i Sani 1334 tarihinde (10 Ocak 1918) Dâhiliye Nezaretine 

bildirmişlerdir318. 

                                                             
315 Günek, ʽʽAfyonkarahisar Esir Kampı’’, s. 33. 
316 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 87. 
317 Esir kavramının İslam’daki karşılığı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Ahmet Özel ʽʽEsir’’ İslam 
Ansiklopedisi, C. XI, İstanbul 1995, s. 382-389. 
318 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/32. Çorum’da sürgün hayatı süren Fransa tebaasına mensup Oktave 
Ziro’yu bu konu için örnek olarak verebiliriz. Çorum’da bulunduğu müddetçe oldukça iyi muameleye 
maruz kalan bu şahıs hastalığı sebebiyle Bursa’ya azimetine müsaade istemiştir. Merkezden kendisine 
bu yönde tebligat geldiğinde ise Çorum’dan ayrıldığı için çok üzgün olduğunu, ancak yakalandığı 
hastalık sebebiyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu, bu yüzden buradan ayrılması gerektiğini ifade etmiştir. 
BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 47/15; Esirlere yönelik bu iyi durum yalnızca Çorumla da sınırlı değildir. 
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 Bununla beraber sürgünde bulunan esirlere kötü muamelede bulunulmadığı 

bilakis onlara iyi muamelede bulunulduğu esirlerin ailelerine gönderdiği mektuplara 

da yansımıştır. Örneğin Afyonkarahisar’da sürgün hayatı süren Yeni Zelandalı bir 

subayın annesine gönderdiği mektupta esir kamplarında askerlere iyi davranıldığı ve 

neşeli oldukları yönünde ifadeler yer almaktadır319.  Bu noktada Yeni Zelandalı esir 

tarafından söylenen bu sözler Türklerin esirlere kötü muamelede bulunduğu tezini 

net bir şekilde çürütmektedir. Bununla birlikte bu mektupta geçen ifadeler Türklerin 

esirlere kötü muamelede bulunduğu iddiasının bilinçli bir karalama kampanyası 

olduğunu da açık bir şekilde göstermektedir320. 

IV- Esirlerin Sürgün Yerlerinde İstihdam Edilmesi 

 Sürgün yerlerine sevki gerçekleştirilen kişiler buralarda farklı alanlarda 

istihdam edilerek savaşın doğurduğu iş gücü açığı kapatılmaya çalışılmıştır. Bu 

doğrultuda da bu kişiler içerisinde çalışmaya muktedir olan gönüllülere belirli 

istihdam alanları gösterilerek buralarda çalışmaları sağlanmıştır. 

Bununla beraber çeşitli cephelerde ele geçirilen askeri esirlerden subay 

rütbesine mensup kişiler bu hizmetten muaf tutulmuştur. Çünkü bu dönemde savaşa 

dâhil olan devletler ele geçirdiği askeri esirler içerisinde yalnızca erleri çeşitli 

alanlarda istihdam etme hakkına sahipti321. Bunun dışında bazı durumlarda da esirler 

çalışmak için taleplerde bulunmuştur. 

      A- İstihdam Edildikleri Alanlar  

 Esirlerin savaş boyunca istihdam edildiği alanlar çeşitlilik göstermektedir. 

Özellikle tarım konusunda baş gösteren eleman açığını kapatabilmek amacıyla birçok 

                                                                                                                                                                             
Örneğin Hüdavendigar Vilayetinde bulunan esirlere kötü muamelede bulunulmadığı ve haklarının 
korunduğu, ilgili vilayetin polis müdürlüğü tarafından ayrıca ifade edilmiştir. BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 
47/15. 
319 Günek, ʽʽ Afyonkarahisar Esir Kampı-2’’, s. 33. 
320 Nitekim, kamplarda bulunan esirlere kötü muamelede bulunulmadığı burada bulunan esirlerin daha 
sonra kaleme aldığı esaret anılarında da dile getirilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: John 
Still, A Prisoner İn Turkey, London: John Lane, The Bodley Head; W. New York: John Lane 
Company, (1920). 
321 Mesut Çapa, ʽʽTürkiye’de İtilaf Devletleri Esirleri’’,  s. 49.  
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kişi ziraat işlerinde istihdam edilmiştir322. Konya Vilayeti dâhilinde bulunan esirlerin 

Ereğli kazasının Zengin Köyü’nde ziraatte istihdam edilmesi bu konuya emsal teşkil 

etmektedir323. Yine ziraatte istihdam edilmek üzere bazı esirlerin Gönen’de çiftlik 

sahibinin emrine verilmesi bu konuyla ilgili başka bir örnektir324. 

 Ziraat alanında var olan iş gücünü kapatmak için yalnızca Osmanlı sınırları 

içerisinde bulunan esirlerden yararlanılmamıştır. Bu amaçla devlet, müttefiklerinin 

elinde bulunan harp esirlerinden bir kısmını ülke içerisine getirterek ziraatte istihdam 

etmiştir. Almanya’da bulunan yüz adet Rus harp esirinin ziraatte çalıştırılmak üzere 

Lüleburgaz ve Eskişehir’e getirilmesi bu duruma bir örnektir325. Ayrıca Balıkesir’de 

çiftliklerde istihdam edilen Rus ve Romen subaylar da Almanlar tarafından bu amaç 

doğrultusunda gönderilmiştir326. 

 Osmanlı Devletinin sınırları dışından getirdiği esirler yalnızca İtilaf 

Devletlerinin savaş esiri olarak alıp kendisine gönderdiği kişilerden oluşmamaktaydı. 

Bu kişilerden bazıları da çeşitli cephelerde ele geçirilip ülke içerisine getirilen 

kişilerden oluşmaktaydı. Devlet, bu esirleri genel olarak sınırları dışında 

müttefiklerine yardım etmek maksadıyla katıldığı cephelerde ele geçirmiştir. Ele 

geçirdiği bu esirleri de birtakım işlerde istihdam etmek amacıyla sınırları içerisine 

sevk etmiştir. Örneğin Romanya Cephesi’nde ele geçirilip İstanbul’a sevk edilen 

esirler ziraatte istihdam edilmek üzere Konya ve Bursa Vilayetlerine 

gönderilmiştir327.  

 Bütün bunlarla beraber Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bulunan inşaat 

kıtalarında da yoğun miktarda esir çalıştırılmıştır. Özellikle Toros, Mardin ve 

                                                             
322 Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na dâhil olunca tarımsal üretimde önemli derecede bir 
düşüş yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı ülkesinde yetmiş beş milyon dönümü 
aşkın toprak işlenmişken bu rakam Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı ilk yıllarda otuz milyona kadar 
düşmüştür. Hatta düşüş bununla da sınırlı kalmamış ve 1915-1916 mevsiminde bu rakam yirmi beş 
milyona kadar gerilemiştir. Zafer Toprak, Türkiye’de ʽʽMilli İktisat’’ (1908-1918), Yurt Yayınları, 
Ankara 1982, s. 318.  
323 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 51/25.  
324 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 36/6. 
325 BOA. MV., 203/112. 
326 Ayhan, ʽʽAnadolu’daki Esir Kampları Balıkesir Kampı’’. 
327 BOA. HR. SYS., 2214/2.  
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Bağdat’ta bulunanlar inşaat kıtaları bu dönemin meşhur inşaat kıtaları arasındadır328. 

Buraya gönderilen esirler özellikle yol, kanal, tünel ve şimendifer (demiryolu) 

yapımı işinde istihdam edilmiştir. Örneğin Kütahya, Balıkesir ve Afyonkarahisar’da 

bulunan esirler yol yapımında, Bursa’da bulunan esirler Nilüfer Çayı’nı Bursa 

Ovası’ndan geçirecek kanal yapımında, Toroslar’da bulunan esirler de Bağdat 

Demiryolunun 329  önemli duraklarını oluşturması beklenen tünel yapımında 

çalıştırılmıştır 330 . Ayrıca Ankara-Sivas Şimendifer hattının inşaatı’nda da önemli 

miktarda esir istihdam edilmiştir 331.  

Bununla beraber ziraat ve inşaat kıtaları dışında farklı alanlarda istihdam 

edilen kişiler de mevcuttu. Bu alanlara örnek olarak Derince’de bulunan esirler odun 

kesme işinde, Devrekâni’de bulunan esirler sokak temizliğinde, Bursa’da bulunan 

esirler mektep temizliğinde, Diliskelesi’nde bulunan esirler ise zahire sevkiyatında 

çalıştırılmıştır332. 

Bu istihdam alanları dışında birtakım esirler de çok fazla ihtiyaç duyulan bazı 

madenlerin çıkarılmasında kullanılmıştır. Örneğin harp dolayısıyla bazı esirlerin de 

Balıkesir Balya hattında bulunan madenlerde çalıştırıldığı ayrıca bilinmektedir333.  

                                                             
328  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 46/19; BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 42/49; BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 30/1. 
329 Osmanlı Devleti, bu dönemde özellikle Bağdat Demiryolunun geri kalan bölümlerini 
tamamlayabilmek adına birçok inşaat kıtası oluşturmuştur. Bu inşaat kıtalarına çalışması için de 
önemli miktarda esir göndermiştir. Bu inşaat kıtalarından bazıları şunlardır; Toros, Amanos, Dicle, 
Re’sül Ayn (bugün burası Suriye’ye bağlıdır), Eskişehir, Eskihisar. BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 30/1; 
Hiçyılmaz, Esir Kampları, s. 77. 
330 Cengiz Mutlu, Birinci Dünya Savaşı’nda Amele Taburları (1914-1918), IQ Kültür Sanat 
Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 122; Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 85-89; Şahin, ʽʽEmanet’’, s. 18; 
Çelik, ʽʽAfyonkarahisar Esir Garnizonu ve Faaliyetleri’’, s. 22. 
331  BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 18/16.  
332 Dilovası Tarih, Kültür Rehberi ve Belgeseli, Yay, Haz. İsmail Kahraman, Belgesel Yayıncılık, 
Kocaeli 2012, s. 52; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/40; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 37/21; BOA. DH. EUM. 
5., ŞB., 57/37; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 72/30. 
333  BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 45/28; Harp nedeniyle en fazla ihtiyaç duyulan madenlerin başında 
kurşun gelmekteydi. Balıkesir’e bağlı bulunun Balya hattı bu yüzden devlet için oldukça önem arz 
etmekteydi. Çünkü bu maden hattında 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle yabancı 
girişimcilerin payı ile kurşun çıkartılmaya başlanmıştı. Ve bu kurşun’un en büyük artısı da işlenmeye 
ihtiyaç duyulmadan hemen tüfeğe koyulup ateş edilebilecek kadar sağlam ve kullanıma hazır 
olmasıydı. Mehmet Çiloğlu, ʽʽOsmanlı Devleti’nde Madencilik ve Balya Madenleri’’, Balıkesir 
Üniversitesi F. E.F. Karesi Tarih Kulübü Bülteni, (2007-1), s. 35-38. 
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Esirler belli başlı alanlarda istihdam edilirken onların uzmanlık alanları da 

dikkate alınmıştır. Yani bu kişilerin sürgün edilmeden önce ikamet ettikleri yerlerde 

meşgul oldukları alanlarla ilgili vilayet ve kazalarda eleman açığı hâsıl olduğu vakit 

bu kişilerin uzmanlıklarından yararlanma yoluna gidilmiştir. Örneğin 

Başkumandanlık Vekâletinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 17 Eylül 1333 tarihli 

(17 Eylül 1917) yazıda, İstanbul’da Pera Palas Oteli’nde elektrik mühendisliği ile 

meşgul iken harb-i umumi nedeniyle Çorum’a sürgün edilen Antuan Teriko 

namındaki şahsın bu alandaki uzmanlığının dikkate alındığı ve şahsın Bursa’ya 

gelerek burada bulunan mektebin elektrik işlerinde istihdam edilmesine karar 

verildiği beyan edilmektedir334. 

Esirlerin istihdamında dikkate alınan bir diğer durum onların istekleri ile 

alakalıdır. Sürgün noktalarında bulunan esirlerden bir kısmı daha sonra bulundukları 

yerde sefaretlerden gelen maaşlarının kesilmesi ile sıkıntıya düşmüştür. Bu yüzden 

de çeşitli alanlarda çalışıp geçimlerini sağlama konusunda devlete 

başvurmuşlardır 335 . Devlet de bu istekleri dikkate alıp esirlere istihdam alanı 

sağlamıştır. Böylece hem savaşın doğurduğu iş gücü açığını kapatmış, hem de 

esirlerin maddi sıkıntılarına bir nebze de olsa çare üretmiştir. 

Esirler çeşitli alanlarda istihdam edilirken onların bu alanlarda çalışıp 

çalışamayacağı da hesaba katılmıştır. Yani bu kişiler içerisinde çalışmaya elverişli 

olmayanlar kesinlikle çalışmaya zorlanmamıştır. Dâhiliye Nezaretinden 

Hüdavendigar Vilayetine gönderilen 11 Ağustos 1334 tarihli (11 Ağustos 1918) 

yazıda, Bursa Garnizonu’nda bulunan esirler içerisinde yalnızca hizmete elverişli 

olanların ziraat işlerinde istihdam edilmesi gerektiğinin ifade edilmesi bu konunun 

örneklerinden biridir336. 

Ancak bu yöndeki hassasiyet bazen suistimale uğramıştır. Bu bağlamda bazı 

yerlerde bulunan esirler çalışmaya elverişli oldukları halde çalışmamıştır. Yani bu 
                                                             
334  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 62/24. 
335 Ankara Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 18 Temmuz 1334 tarihli (18 Temmuz 1918) 
yazıda, Beypazarı’nda bulunan sivil Rus esirlerin sefaretlerden gelen maaşlarının kesilmesi üzerine 
geçimlerini sağlamak adına Mihaliçik Kereste Fabrikası’nda çalışmak istedikleri ifade edilmektedir. 
BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/32. 
336  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 69/17. 
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esirler kendilerinin değişik alanlarda istihdam edilmesini çeşitli numaralarla 

engellemiştir. Bunun için de genel olarak gönderildikleri yerde işten kaytarma 

yolunu tercih etmişlerdir. Örneğin Hüdavendigar Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine 

gönderilen 7 Ağustos 1334 tarihli (7 Ağustos 1918) yazıda, vilayet dâhilinde bulunan 

esirlerin her türlü ziraatte istihdamları mümkün olduğu halde çalıştırılmamalarının 

sebebinin yukarıda beyan edilen durumdan kaynaklandığı ifade edilmektedir337. 

     B- Çalışma Koşulları ve Aldıkları Ücretler 

 Esirlerin istihdam edildikleri bazı alanlarda işler uzun sürünce buralarda 

işçilerin çalışma koşulları yeniden düzenlenmiştir. Örneğin Bağdat Demiryolu 

hattının önemli duraklarından biri olan Toros Tünelleri’nde işlerin uzun sürmesi 

üzerine buralarda işçiler için birtakım çalışma koşulları oluşturulmuştur. Bu amaçla 

burada bir Alman köyü kurulmuş, işçiler için tam teşekküllü hastane, cami, kilise, 

sinema ve evler inşa edilmiş ve eşkıyalık olaylarına karşı işçilerin güvenliğini 

sağlamak adına da bir güvenlik muhafazası oluşturulmuştur338. 

Ancak esirlerin çalışma koşullarıyla ilgili bu iyi durum her noktada mümkün 

olmamıştır. Örneğin Afyonkarahisar’da yol yapımında çalıştırılan esirlerin çalışma 

koşulları Toros Tünelleri’nde çalıştırılan esirlere nispeten daha kötüdür. Burada 

kalan esirler ağır işlerde çalıştırılmamasına rağmen çalışma saatleri uzun, molaları 

ise yetersizdir339. 

İşçilerin çalışma koşulları sağlandığı gibi onlara işlerinin karşılığında ücret de 

verilmiştir. Bu surette iaşeleri devlete ait olan esirlere çalışmaları karşılığında ayrıca 

günlük ücret verilmiştir340. Örneğin Bursa’daki esirlerin günlük ücretleri sekiz ile on 

iki kuruş, aylık ücretleri ise yüz altmış ile iki yüz kırk kuruş arasında 

                                                             
337 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 69/17. 
338 Şahin, ʽʽ Emanet’’, s.18; Bağdat Demiryolu hattının önemli duraklarından birini teşkil eden bu 
noktada çalışmalar sekiz yıl sürmüştür. Bu süre zarfında hayatını kaybeden kırk bir çalışan ise 
ʽʽAlman mezarlığı’’ denilen yere gömülmüştür. Doğan Şahin, ʽʽ1. Dünya Savaşında Toros Tünelleri 
ve Savaş Esirleri’’, http://www.dstercume.blogspot.com/2010/03/1-dünya-savasinda-toros-tünelleri-
ve.html. Erişim Tarihi: 12 Ağustos 2013. 
339 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 89.  
340 Çelik, ʽʽAfyonkarahisar Esir Garnizonunu ve Faaliyetleri’’, s. 22. 
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değişmekteydi 341 . Afyonkarahisar’da bulunan esirler ise günlük bir kuruş ücrete 

çalışmaktaydı342. Ancak bazı durumlarda esirlere verilmesi gereken ücretler kesintiye 

uğramıştır. Bu tarz durumlar da ücretlerini alamayan esirlerin ücreti devlet eliyle 

alınıp esirlere verilmiştir343. 

V- Esirlerin Sürgün Yerlerinde Karşılaştığı Sorunlar ve Osmanlı Devletinin Bu 

Sorunların Çözümüne Yönelik Çalışmaları  

 Zorunlu ikamet noktalarında bulunan esirlerden bir kısmı buralarda birtakım 

sorun ve sıkıntılarla karşılaşmıştır. Esirlerin bu bağlamda karşılaştığı sorunlar iki 

kısma ayrılmaktadır. Bunlardan birincisini, sürgün yerlerinde çeşitli sebeplere bağlı 

olarak gerçekleşen ölümler oluşturmaktadır. İkincisini ise sürgünlere çevreden gelen 

olumsuz tutum ve davranışlar oluşturmaktadır. Devlet, savaş boyunca sürgünlerin 

yaşadığı bu sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için her türlü imkânı devreye sokmuştur. 

Ancak bazı sıkıntıların çözümü dönemin şartlarından pek mümkün olamamıştır. 

     A- Çeşitli Sebeplere Bağlı Olarak Gerçekleşen Ölümler 

 Sürgün yerlerine sevki gerçekleştirilen esirler bir müddet sonra buralarda 

çeşitli sebeplerden vefat etmiştir. Esirlerin ölüm sebepleri tetkik edildiğinde en çok 

salgın hastalıklardan kaynaklı ölümlerin yaşandığı görülmektedir. Her ne kadar 

sürgün yerlerine sevk edilen kişileri salgın hastalıklardan korumak için aşı, hatta 

karantina uygulaması yapılsa da bu ölümlerin önüne bir türlü geçilememiştir. Çünkü 

salgın hastalıklar bu dönemde bütün dünyayı olduğu gibi Anadolu’yu da esir altına 

almıştı. Hatta Osmanlı ordusunda dahi bu hastalıklardan kaynaklı ölümler 

görülebilmekteydi. Nitekim, Osmanlı Devletinin 1917 yılındaki genel durumunu bir 

rapor şeklinde açıklayan bir Yunanlı görevlinin şu ifadeleri de bu durumu teyit eder 

durumdadır: ʽʽTürk ordusunda tifüsten ölenlerin sayısı 50 binden az değildir ve 

kendisine bilgi veren bir arkadaşından haber alan yunanlı bir doktorun ifadesine 

göre de, bu hastalığın verdiği büyük zarar devam etmektedir. Tifüsün yanı sıra 

dizanteri ve koleranın verdiği zarar da devam etmektedir. Başta sargı bezi olmak 

                                                             
341 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 86. 
342 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 89. 
343 Çelik, ʽʽAfyonkarahisar Esir Garnizonunu ve Faaliyetleri’’, s. 22.  
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üzere, bütün ilaçların temininde sıkıntı çekilmektedir. Doktor sayısı oldukça 

yetersizdir. Bunların bir kısmı da tifüs hastalığından muzdarip idiler. Doktor 

yokluğunu kapatabilmek için, sivil eczacılar sadece 15 günlük bir eğitimden sonra 

askeri doktor olarak görev almaktadırlar. İstanbul hastaneleri hasta ile doludurlar. 

Kandilli’deki hastanede günde yirmi kişinin öldüğü bildiriliyordu. Bu hastaneye 

hasta olarak giren bir kişi tekrar dışarı çıkamamaktaydı. Onların hepsi 

ölüyorlardı’’344.   

 Bu dönemde esirler arasında tifüs (lekeli humma), veba, kolera, dizanteri, 

sıtma ve frengi gibi hastalıklara yakalananların sayısı oldukça fazladır. Bu hastalıklar 

içerisinde de tifüs ve tifodan birçok ölüm gerçekleşmiştir. Örneğin Konya 

Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine 10 Ağustos 1332 tarihinde (23 Ağustos 1916) 

gönderilen yazıda, Sultaniye kazasında bulunan Rus esirlerden Mihailoç Vartikof’un 

tifüs hastalığından vefat ettiği beyan edilmektedir 345 . Afyonkarahisar’da yaşanan 

ölümlerin sebebi ise dizanteri, tifüs, sıtma, nefrit ve kızıl döküntü gibi 

hastalıklardır346. Aynı şekilde Anadolu’nun farklı yerlerinde ikamet eden sürgünler 

içerisinde tifodan da birçok ölüm gerçekleşmiştir347. 

Sürgün noktalarında gerçekleşen bazı ölümlerin sebebi ise geç müdahaleden 

kaynaklanmıştır. Bu tarz ölümler de genelde merkezlerde değil kazalarda vuku 

bulmuştur. Bu durumun sebebi kazaların içinde bulunduğu durum ile açıklanabilir. 

Yani kazalarda merkeze oranla yeterince hastanenin ve sağlık elamanının 

bulunmayışı bu noktada ölüm sayısını doğrudan etkilemiştir. Taşköprü’de vefat eden 

Jozef Piyer Rubin’in durumu da bu konuya bir örnektir. Fransa tebaasına mensup bu 

şahıs Taşköprü’de bulunduğu sırada hastalanınca tedaviye ihtiyaç duyar. Ancak 

tedavisi burada yapılamayınca Kastamonu Merkez Hastanesine gönderilir. Şahsın 

ölümü de Kastamonu Vilayetinin Dâhiliye Nezaretine gönderdiği 12 Kanun-i Evvel 

                                                             
344 Erol Kaya, ʽʽ1917 Yılında Osmanlı Devleti’nin Durumu Hakkında Bir Rapor’’, Erzincan Eğitim 
Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 2, Erzincan 2009, s. 28. 
345 Arşiv Belgelerinde Sultaniye-i Karapınar,  s. 236-237; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 27/38.    
346 Tetik, ʽʽAnadolu’daki Esir’’, s. 90. 
347 Çalık- Tepekaya, ʽʽAnadolu’daki Salgın Hastalıklar’’, s. 219-220. 
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1333 tarihli (12 Aralık 1917) yazıda ifade edildiği üzere tam bu esnada yani yolda 

gerçekleşir348. 

Bunun yanında bu şekilde gerçekleşen ölümler yalnızca bu örnekle sınırlı 

değildir. Çankırı’da bulunan sivil Fransız esirlerden Piyer Bukanyano da bu şekilde 

vefat etmiştir. Hüdavendigar Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 11 

Ağustos 1333 tarihli (11 Ağustos 1917) yazıda, bu şahsın vefatının Çankırı’dan 

Bursa’ya doğru nakil edilirken gerçekleştiği ifade edilmektedir349.    

 Bununla beraber sürgün yerlerinde vefat eden bazı esirlerin ölüm sebebi 

bilinememektedir. Urfa’da bulunan esirler bu konuya emsal teşkil etmektedir. Çünkü 

incelenen belgelerde burada vefat eden esirlerin ölüm sebebine dair bir bilgiye 

rastlanılmamıştır. Ancak bu kişiler içerisinde bir kısmının Urfa’da bulunan çeşitli 

hastanelerde vefat ettiği bilgisinin yer alması bunların da çeşitli rahatsızlıklar 

neticesinde vefat etme olasılığını arttırmaktadır350. 

     B- Sürgün Noktalarında Yaşanan Gasp Olayları 

 Esirlerin sürgün yerlerinde karşılaştığı bir diğer sorun kişisel eşyalarının gasp 

edilmesidir. Bu durumun oluşmasında sürgün noktalarında bulunan esirlerin 

muhafazasını üstlenen kişilerin görevlerini kötüye kullanmaları oldukça etkili 

olmuştur. Bu tarz durumlarda olaya hemen müdahale edilmiş ve görevini kötüye 

kullanan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Örneğin Yozgat’ta harp esiri 

olarak bulunan Rus esirlerinden Prens Mehmet Kâmil Han’ın iki saatinin burada 

bulunan sabık polis memuru Sarı İsmail tarafından gasp edilmesi üzerine başlatılan 

tahkikat sonucunda Sarı İsmail suçlu bulunmuş ve hakkında işlem başlatılmıştır. 

Ayrıca çalınan saatlerin de sahibine iade edilmesi istenmiştir351. 

 Bunun yanında sürgün noktalarında gerçekleştirilen gasp olaylarına yalnızca 

burada görevli Osmanlı memurları karışmamıştır. Bazı gasp olaylarında ise esirlerin 

birbirlerinin mallarını gasp ettiği ortaya çıkmıştır. Bu hususta Kayseri 

                                                             
348 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 54/35.  
349 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 47/15. 
350 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 23/61. 
351 BOA. DH. EUM. ECB., 25/37. 
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Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine 22 Mart 1331 tarihinde (4 Nisan 1915) 

gönderilen bir yazıda kullanılan kelimeler oldukça dikkat çekicidir. Bu yazıda vilayet 

dâhilinde bulunan düşman devlet tebaası arasında bir İngiliz’in arkadaşını darp edip 

parasını gasp ettiği beyan edilmektedir. Ayrıca olayın öğrenilmesi ile bu kişiye bir 

sene mahkûmiyet cezasının verildiği de belirtilmektedir352. 

Bütün bunlarla beraber savaş boyunca bu doğrultuda gerçekleşen olay sayısı 

ise yok denecek kadar azdır. Bunda esirlerin durumunun yakından takip edilmesi, 

olası suistimal olaylarına karşı bir dizi tedbirlerin önceden hayata geçirilmesi ve 

sürgün bölgelerinde güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulması oldukça etkili 

olmuştur. 

     C- Esirlere Karşı Gerçekleştirilen Saldırılar 

 Sürgün yerlerinde bulunan esirler savaş boyunca buralarda çok iyi şartlarda 

yaşam sürmüştür. Kendilerine barınma ve ibadet konusundan sosyal faaliyetlere 

kadar geniş olanaklar sunulmuştur. Ancak bütün bu imkânlara rağmen birtakım 

olumsuz ve hoş karşılanmayan durumların önüne geçilememiştir. Bunda bazı sürgün 

noktalarında güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulmamasının oldukça etkili 

olduğu söylenebilir. 

 Zorunlu ikamet bölgelerinde bulunan esirlerin buralarda karşılaştıkları 

olumsuz durumların başında kendilerine karşı gerçekleştirilen saldırılar 

bulunmaktadır. Esirlerden bazıları ikamet ettikleri noktalarda çeşitli saldırılara maruz 

bırakılmıştır. Örneğin 28 Şubat 1331 tarihli (12 Mart 1916) bir belgede, 

İskenderun’da bulunan düşman devlet tebaasına karşı bir saldırı gerçekleştirildiği 

beyan edilmektedir353. Ancak bu olumsuz tutum ve davranışların nicelik anlamında 

kayda değer bir nitelikte olmadığı incelenen belgelerden anlaşılmaktadır. 

 Bununla beraber esirlerin zorunlu ikamet yerlerinde karşılaştıkları bir diğer 

olumsuz durum yabani hayvanlarla alakalıdır. Esirlerden bazılarının ikamet ettikleri 

                                                             
352 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48, lef, 32. 
353  İncelenen belgede saldırının ne zaman ve nasıl oluştuğu ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hariciye Nezareti, Hukuk Müşavirliği, İstişare Odası Evrakı, 110/19. 
Bundan sonraki kullanımlarda bu arşiv tasnifi (BOA. HR. HMŞ., İŞO.) olarak kısaltılmıştır. 
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noktalarda yabani hayvanlar tarafından saldırıya maruz bırakılmaları oldukça 

ilginçtir. Çorum kazasında bu duruma örnek teşkil eden iki kişi vardır. Fransa 

tebaasından Antuan Teriko ile Rus tebaasından İsmail Şemsettin bu ilginç duruma 

örnek teşkil eden şahıslardır. Bu iki şahıs Çorum’da sürgün hayatı yaşarken kuduz 

köpek saldırısına maruz kalmıştır. Hatta Polis Müdüriyet-i Umumiyetinin Dâhiliye 

Nezaretine gönderdiği 4 Eylül 1332 tarihli (17 Eylül 1916) belgede, bunlardan 

Antuan Teriko’nun tedavi olması için İstanbul’a gitmesine müsaade edildiği ifade 

edilmektedir. Yine aynı belgede İstanbul’a tedavi için giden bu şahsın burada tedavi 

olduktan sonra Çorum’a geri döndüğü de belirtilmektedir354. 

VI- Esirlerin İkamet Ettikleri Noktalarda Asayişi Bozan Davranışları ve 

Bunlara Karşı Alınan Önlemler 

 Zorunlu ikamet noktalarında bulunan esirlerden bir kısmı zamanla buralarda 

asayişi bozan birtakım davranışlarda bulunmuştur. Bunun üzerine devlet, bu 

doğrultuda davranış sergileyen esirlere birtakım cezalar vererek usulsüz davranışların 

tüm esirlere sirayet etmesini engellemeye çalışmıştır. Bunda da genel olarak başarıya 

ulaşmıştır. 

       A- Zararlı Propaganda 

 Sürgün noktalarında bulunan esirler içerisinde bazıları bulundukları yerlerde 

birtakım zararlı davranışlar sergilemiştir. Esirlerin sergilemiş olduğu zararlı 

davranışların başında ikamet bölgelerinde devlet aleyhinde propaganda 

gerçekleştirmeleri bulunmaktadır. Yani esirlerden bazıları sürgün mahallinde bir 

anlamda devletin itibarını bozma yönünde bazı tutum ve davranışlar içerisinde 

bulunmuştur. 

Bunun yanında esirler arasında baş gösteren bu tutum aslında bazı esirlerin de 

sürgün sebebi sayılmaktaydı. Yani yapılan sürgünler içerisinde bazıları da bu 

sebepten gerçekleştirilmişti. İşte bu noktada ifade edilen zararlı davranışı engellemek 

adına gerçekleştirilen sürgün uygulaması mevcut zararlı alışkanlığı sonlandırmaya 

                                                             
354 Söylemez, ʽʽOsmanlı’nın Son Döneminde Çorum’’, s. 29; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 28/33.  
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yetmemiştir. Bunun üzerine bu konuda daha ciddi önlemler hayata geçirilmeye 

başlanmıştır. 

Devlet aleyhinde davranış sergileyen esirlere karşı alınan önlemlerin başında 

mahkûmiyet cezası gelmektedir. Bu tarz olumsuz davranış sergileyen esirlere karşı 

asla müsamaha gösterilmemiş ve bu şahıslar mahkûmiyet cezasına çarptırılmıştır. Bu 

konuya örnek teşkil etmesi açısından Kayseri’de bulunan düşman devlet tebaası 

arasında devlet aleyhinde propaganda gerçekleştirmek suçundan iki ay hapis cezası 

alan kişilerin olduğu Kayseri Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine 22 Mart 1331 

tarihinde (4 Nisan 1915) beyan edilmiştir355. 

     B- Gasp ve Haneye Taarruz  

 Sürgün noktalarında bulunan esirlerin düzeni bozan davranışları arasında 

yalnızca zararlı propaganda gerçekleştirmeleri bulunmuyordu. Bunlardan bazıları ise 

çeşitli açılardan bulundukları yerin toplumsal düzenini şiddet kullanarak tahrip 

etmekteydi. Bu da ilgili vilayet ve mutasarrıflıkların karşısına ilgilenilmesi gereken 

bir durum olarak çıkmaktaydı.  

Esirlerin bu anlamda gerçekleştirmiş olduğu ihlallerin başında haneye taarruz 

ve gasp gelmektedir. Hüdavendigar (Bursa) Vilayetinde bulunan esirler bu uygunsuz 

fiilleri işlemiştir. Bunun üzerine bu kişilerin daha fazla toplumsal düzeni bozmasına 

müsade edilmemiş ve şahıslar hakkında birtakım kararlar alınmıştır. Buna göre bu 

kişilerin sürekli takip ve gözetim altında bulundurulmalarının zor olması nedeniyle 

geceleyin kamp dışına çıkarılmasına müsade edilmemesine karar verilmiştir. Ayrıca 

gündüzleri de ancak muhafızlar eşliğinde kendilerine izin edilen yerleri gezmelerine 

müsaade edilmiştir356. 

     C- Sarhoşluk, Dolandırıcılık ve Cinsel İstismar     

Esirlerin ikamet ettikleri noktalarda toplumsal düzeni bozma adına 

gerçekleştirdikleri ihlaller yalnızca yukarıda ifade edilen eylemlerle sınırlı değildir. 

Bu noktada bazı esirlerin ise toplumsal düzeni bozan daha farklı suçlar işlediği 
                                                             
355 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/48, lef 32. 
356 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 70/2. 
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incelenen belgelerden anlaşılmaktadır. Bunlardan birisi de esirlerin ikamet ettikleri 

noktalarda ahlaki anlamda hoş karşılanmayan birtakım münasebetler içerisinde yer 

almasıdır. Hüdavendigar Vilayetinde bulunan esirler bu duruma emsal teşkil 

etmektedir. Burada bulunan iki İngiliz zabitanının vilayet dâhilinde ahlaki anlamda 

hoş karşılanmayan birtakım işlerle meşgul olduklarının ispat edilmesi üzerine bu 

durumun hemen polisiye bir durum haline getirildiği incelenen belgelerden net bir 

şekilde anlaşılmaktadır357. 

Bunun yanında esirlerin ikamet ettikleri noktalarda işledikleri diğer suçlar ise 

dolandırıcılık ve sarhoşluktur. Özellikle bu durum esirler ile ilgili hazırlanan ceraim 

(suç) cetvellerine de yansımıştır. İncelenen cetvellerde bu suçları işleyenlerin 

sayılarının diğer suçları işleyenlerle paralel olduğu görülmektedir358. 

VII- Sürgün Yerlerinde Yaşanan Firar Olayları ve Bunlara Karşı Alınan 

Önlemler 

 Sürgün yerlerinde karşılaşılan sorunların başında firar olayları gelmektedir. 

Sürgün yerlerine sevk edilen esirlere askeri tabirle ʽʽparol’’ denilen 

kaçmayacaklarına dair belge imzalatılsa da firarların önüne bir türlü 

geçilememiştir 359 . Bu yüzden de sürgün yerlerinde yaşanması muhtemel firar 

olaylarına karşı birtakım önlemler alınarak firar olayları en aza indirilmeye 

çalışılmıştır. 

     A- Yaşanan Firar Olayları ve Sebepleri 

Yukarıda da değinildiği üzere esirlerin firarlarına engel olmak amacıyla 

birçok önlem alınmasına rağmen firarlar engellenememiştir. Firar olaylarının geneli 

ise esirler bir işle istihdam edilirken gerçekleşmiştir. Yani esirler bu noktada iş 

alanlarında oluşan güvenlik zaafından yararlanarak firar etmişlerdir. Ankara- Sivas 

Şimendifer İnşaatı’nda oluşan güvenlik zafiyetinden birkaç Rus esirin firar etmesi bu 

duruma örnektir360. Buna ilaveten Bursa’da, Derince’de ve Zengin Köyü’nde odun 

                                                             
357 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 70/2. 
358 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 70/2. 
359 Şahin, ʽʽ Emanet’’, s.18. 
360 BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 18/36. 
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kesme, temizlik ve ziraat işinde istihdam edilirken gerçekleşen firar olayları da bu 

durumu teyit etmesi açısından önemlidir361.  

Bütün bunlarla beraber yaşanan firar hadiseleri sadece iş alanlarında oluşan 

güvenlik zaafına bağlı olarak gerçekleşmemiştir. Bu noktada bazı firar olaylarının ise 

Osmanlı Devletinin iyi niyetinin istismar edilmesi neticesinde gerçekleştiği 

anlaşılmaktadır. Hatta bu istismar olayları içinde tedavi olması için hastaneye 

gönderilen ve buradan firar eden şahıslar dahi mevcuttur362. 

Esirlerin firar nedenlerine bakıldığında çeşitli nedenler ortaya çıkmaktadır. 

Firar olaylarından bazısı esirlerin memleketlerine gidebilme fikri doğrultusunda 

gerçekleşmiştir. Zengin Köyü’nde (Konya-Ereğli) çiftlik de istihdam edilirken firar 

eden esirlerin firar sebebinin kendilerine iyi bakılmadığından değil Rus İhtilalin’den 

sonra Bor’daki esirlerle beraber memleketlerine gidebilme fikrinden kaynaklandığı, 

Konya Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 26 Kanun-i Evvel 1333 tarihli 

(26 Aralık 1917) yazıda beyan edilmektedir363.   

Bunun yanında sürgün yerlerinden firar eden bazı esirlerin özelliğine 

bakıldığında subay kökenli kişilerin olması dikkat çekicidir. Bu tarz firar olaylarının 

sebebi ancak firara kalkışan kişinin mesleği ile açıklanabilir. Yani subayların zaten 

eğitim alırken kaçmaya göre eğitilmesi bu durumu iyi bir şekilde açıklamaktadır364. 

Bu konuyla ilgili en önemli örnek Kutülamare’de esir alındıktan sonra İstanbul 

Heybeliada’ya gönderilen General Townshend ile alakalıdır. Esaret hayatı boyunca 

üç kez kaçma teşebbüsünde bulunan Townshend bu durumu şu şekilde anlatır: 

ʽʽEnver Paşa’ya mübadele edilmem ve sair hususlarda yarım düzine mektup yazdım. 

Mektuplarımda bir harp esiri olarak yaşayamayacağımı, ıstırabımın son haddine 

vardığını tekrarladım. Gayet iyi anlıyordum ki, eğer memleketime dönüp tekrar 

çalışmaya başlamazsam çıldıracağım. İstediğim anda dilediğim yere gidebileceğim 

hakkındaki Enver Paşa’nın sözlerinin asılsız olduğunu açıklamak zorundayım. 

Dikkatli ve sıkı bir gözetim altında bulunduruluyordum. Türk emir subaylarından 

                                                             
361 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 51/25; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 37/21; BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/37. 
362 BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 45/28.      
363 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 51/25.       
364 Şahin, ʽʽ Emanet’’, s.18. 
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birini yanıma almadan İstanbul’a inemezdim. Bu şahıslar bizimle öğle ve akşam 

yemeklerini yiyorlar ve aynı evde oturuyorlardı. Bana emir eri olarak verilmiş 

bahriyeli de aslında muhafızlık yapmaktaydı. Umumi durumu düşünmeye başladım 

ve artık mübadele edileceğime yahut hiçbir karşılık beklemeden memleketime 

gönderileceğime dair ümidim kalmadığından firara karar verdim. Üç defa firara 

teşebbüs ettim. Bu teşebbüslerim 1918 senesi yaz mevsiminde meydana geldi’’365. 

     B- Firarların Gerçekleşme Biçimi 

Sürgün noktalarından firar eden esirlerin firar sebebi kadar firara nasıl 

kalkıştıkları da ilginçtir. Yani bu esirler bu kadar güvenlik önlemlerini yarıp sürgün 

mahallini nasıl terk etmişlerdi? Bu konuda arşivde bulunan bazı belgelerde durumla 

ilgili çarpıcı bilgiler yer almaktadır. Örneğin Menzil Müfettişliği Umumiliğinden 

Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine Gönderilen 15 Ağustos 1333 tarihli (15 Ağustos 

1917) yazıda, Kütahya’da bulunan Rus esirlerinden dört zabit ile iki neferin ikamet 

etmekte oldukları odanın kerpiç duvarını delip bir İslam hanenin bahçesine geçmek 

suretiyle firar ettikleri belirtilmektedir366. Bu örneğin dışında Afyonkarahisar Esir 

Garnizonu’nda bulunan Yeni Zelandalı esirlerden William Thomas Cheater’ın bu 

durumla ilgili anlattıkları da oldukça dikkat çekicidir: ʽʽAfyon’da, posta 

görevlerinden biri subaylar için pazara çıkıp yiyecek ve giyecek almaktı. Aylar 

geçtikçe subaylar tiyatro tertip etmeye, konser vermeye başladı. Postalık yapan asker 

oyunlar için dekor, kadın ve erkek kıyafetleri, peçe dâhil kostümler alırdı. Anlaşıldı 

ki Binbaşı Stoker ve ekibi kadın kıyafetleriyle kaçmayı planlamakta. Sonra duyduk ki 

Stoker, her ikisi de E-7 denizaltısından tutsak subaylar Üsteğmen Price ve Yüzbaşı 

Cochrain kaçmış, posta onlara yardımla suçlanmıştı. Türkler kaçışta kullanılan 

kıyafetlerin pazardan alındığını tespit etmişti’’367. 

     C- Firarilerin Yakalanmasına Yönelik Çalışmalar 

 Sürgün yerlerinde baş gösteren firar olaylarına karşı hemen harekete geçilmiş 

ve bu konuda birtakım çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak firar 

                                                             
365 Hiçyılmaz, Esir Kampları, s. 78.  
366 BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 18/16. (Ek- 10) 
367 Şahin, ʽʽ Emanet’’, s.18. 
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olayları hangi şehir ve kazada yaşandı ise o bölgedeki vilayet ve mutasarrıflıklara 

durum aksettirilerek firarilere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edilmiştir. 

Çünkü bazı noktalarda firar olaylarına karışan kişilerin firar ettikten sonra civar 

yerlerde serbestçe dolaştıkları haberleri gelmekteydi368. 

Vilayet ve mutasarrıflıklar bu konuda uyarıldıktan sonra firarileri ele 

geçirmek için çalışmalara girişilmiştir. Bunun içinde firar olaylarının yaşandığı 

noktalara yakın yerlerde bulunan vilayet ve mutasarrıflıklara telgraf çekilerek 

firarilerin görüldükleri yerde yakalanması talep edilmiştir. Örneğin Dâhiliye 

Nezaretinden İzmit, Eskişehir, Kütahya ve Karesi Mutasarrıflıklarına gönderilen 16 

Mayıs 1333 tarihli (16 Mayıs 1917) telgrafta, Bursa’da mekteplerin bayram 

mahallinin temizliğinde çalışırken firar eden Rus esirlerden Tatar Gafur oğlu 

Zinetullah ve Semihullah oğlu Habibullah’ın yakalanması için tedbir alınması 

istenmiştir369. Yine Dâhiliye Nezaretinden Ankara, Konya ve Sivas Vilayetleriyle, 

Niğde, Eskişehir, Kütahya ve Karahisar Mutasarrıflıklarına gönderilen 17 Haziran 

1333 tarihli (17 Haziran 1917) başka bir tebligatta ise Ankara-Sivas Şimendifer 

İnşaatı’ndan firar eden sekiz Tatar’ın yakalanmaları için gereken tedbirin alınması 

talep edilmiştir 370 . Bu iki örnek dışında hemen hemen aynı tarihler içerisinde 

Samatya Esir Garnizonu’ndan firar eden bir Rus Yüzbaşının yakalanması için ilgili 

yerlere tebligat yapıldığı da ayrıca bilinmektedir371.  

Sürgün yerlerinden firar eden esirlerin yakalanması için birtakım uygulamalar 

da başlatılmıştır. Bu amaçla firar eden kişinin ismi, tâbiiyeti ve eşkâli ilgili yerlere 

beyan edilerek firarilerin bir an evvel yakalanması ve sürgün noktalarına geri iadeleri 

sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda da firar eden kişilerin yakalanması için boy 

uzunluğundan göz ve kaş rengine kadar her türlü ayrıntılı eşkâl ilgili yerlere beyan 

edilmiştir. Bu eşkâl tanımlamasında esirler için mavi gözlü, orta boylu, kara kaşlı, 

sarı benizli (yüz) vb. gibi ifadelerin kullanılması ise oldukça dikkat çekicidir372 . 

Muhtemelen bu eşkâl bilgileri ile ortaya çıkabilecek karışıklıların önlenmesi 
                                                             
368  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 31/30, lef 11-2. 
369  BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 37/21. 
370  BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 18/16, lef 33. 
371  BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 45/28. 
372  BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 45/28. 
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amaçlanıyordu. Bu yüzden de bilgilerin doğru ve eksiksiz yazılmasına ayrı bir önem 

veriliyordu. 

Firarilerin yakalanması için ilgili yerlere eşkâl tanımlamasının yanı sıra 

firarilerin fotoğrafları da gönderilmiştir. Böylece firarilerin ele geçirilmesi bir 

bakıma hızlandırılmaya çalışılmıştır. Kütahya Garnizonluğu’ndan firar eden dört Rus 

esirin bir kıta fotoğrafının ilgili yerlere gönderilmesi bu konuya emsal teşkil eden 

durumlardan biridir373.  

Ancak firar eden her esirin kolaylıkla yakalanabilmesi için her zaman bu 

imkândan faydalanılamamıştır. Bu tarz durumlarda da firarilerin yakalanabilmesi için 

yalnızca isim, eşkâl ve tâbiiyet gibi bilgilerden yararlanmak mecburiyetinde 

kalınmıştır. Bu konu ile ilgili Harbiye Nezaretinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 

bir yazıda İngiliz tebaasına mensup Pol (?) namındaki şahsın hastanede tedavi 

sırasında iken durumdan faydalanıp kaçtığı, şahsın henüz esir edilmemiş olduğu ve 

bu yüzden de fotoğraflarının alınamamış olduğu beyan edilmektedir374. 

Sürgün yerlerinden firar eden esirlerin yakalanması noktasında onların 

fotoğraflarından yararlanılırken birtakım kıstaslar da dikkate alınmıştır. Bu hususta 

sürgün bölgelerinden firar eden esirlerin çevrede bulunan her yere gitme olasılıkları 

olduğu için her yere bu konuda tebligat gönderilme zorunluluğu doğmaktaydı. Buna 

mukabil olarak da bu yerlerin tamamına sürgünlerin yakalanması için fotoğraflarının 

gönderilmesi gerekmekteydi. Bu durumdan dolayı firar eden sürgünlerin 

fotoğraflarının çoğaltılmasına ihtiyaç duyulmaktaydı. İşte tam bu noktada harekete 

geçilmiş ve sürgün yerlerinden firar eden esirlerin fotoğrafları çoğaltılmıştır. Bu 

durum incelenen belgelere de yansımıştır. Örneğin Ankara’dan firar eden dört Rus 

esirin fotoğraflarından bir belgede altmış nüsha oluşturulduğu, diğer başka bir 

belgede ise beş nüsha oluşturulduğu ifade edilmektedir375. 

Firarilerin yakalanması için bazı radikal kararlar da alınmıştır. Dâhiliye 

Nezaretinden Harbiye Nezaretine gönderilen 2 Mart 1334 tarihli (2 Mart 1918) 
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telgrafta, garnizonlardan kaçan esirlerin kolaylıkla yakalanması için fotoğraflarıyla 

birlikte parmak izlerinin de alınması istenmiştir376. Alınan bu karar dönemin şartları 

düşünüldüğünde oldukça modern ölçeklidir. Bu da konuya verilen önemi göstermesi 

açısından oldukça önemlidir. 

Sürgün yerlerinden firar eden esirlere karşı alınan bu tedbirler ise kısa sürede 

etkili olmuş ve firariler ele geçirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda Başkumandanlık 

Vekâletinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 4 Kanun-i Evvel 1332 tarihli (17 

Aralık 1917) yazıda, Haçkırı adlı yerden firar eden dört Rus esirin Niğde civarındaki 

Maden Jandarma Karakolu tarafından yakalanarak Bilemedik’e iade edildiği beyan 

edilmektedir377. Yine Derince’de odun kesme işinde istihdam edilirken firar eden 

Rusya tebaasından Aleksandır Diregolti ve Dironet Droset’in de yakalanarak 

esirlerin muhafazasına memur kumandanlığa teslim edildiği, İstanbul Vilayetinden 

Dâhiliye Nezaretine 10 Nisan 1334 tarihinde (10 Nisan 1918) bildirilmiştir 378 . 

Kütahya Esir Garnizonu’ndan firar eden altı Rus esirin Ertuğrul Sancağı dâhilinde 

Osmaneli Karakol mıntıkasında hat muhafızları tarafından yakalandığı bilgisi ise 

Kütahya Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine 1333 senesi (1917) içerisinde ifade 

edilmiştir379. Yine bunlara ek olarak hemen hemen aynı tarihler içerisinde farklı 

noktalarda firar edip yakalanan başka kişiler de mevcuttur380. 

Bütün bunlarla beraber sürgün noktalarından firar eden birtakım esirlerin 

yakalanmaları kolay olurken bazı firarilerin yakalanması ise oldukça zor olmuştur. 

Bu anlamda yakalanamayan esirler ya geç yakalanmış ya da kendilerine 

ulaşılamamıştır. Bunda esirlerin firar ettikten sonra kendilerini iyi gizlemesi ve 

arkalarında pek fazla bilgi bırakmaması oldukça etkili olmuştur. Örneğin Kütahya 

Esir Garnizonu’ndan firar eden Rus tâbiiyetine mensup dört zabit ile iki neferin bu 

noktada yakalanmamak için buldukları yol oldukça ilginçtir. Bu kişiler firar ettikten 

sonra kendilerinin her yerde aratıldığını bildikleri için gidecekleri yere gündüz değil 
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gece ulaşmayı tercih etmiştir. Yani gündüzleri yatıp geceleri mesafe kat 

etmişlerdir381.  

Firarilerin kendilerini çeşitli şekillerde gizlemesi üzerine takibata devam 

edilerek bu konudaki ısrar ortaya konmuştur. Örneğin Samatya Esir Garnizonu’ndan 

firar eden iki İngiliz zabitinden biri yakalanırken diğeri ise ele geçirilememiştir. Ele 

geçirilemeyen firarinin Terkos yakınlarında görüldüğü haberinin alınması üzerine 

hemen bu konuyla ilgilenen vilayet ve mutasarrıflıklara tebligat gönderilmiş ve 

takibata devam edilmesi istenmiştir382. 

     D- Firar Olaylarının Tekrar Yaşanmaması İçin Alınan Önlemler   

Sürgün yerlerinde yoğunlaşan firar olaylarının bir kez daha yaşanmaması için 

birtakım önlemler alınmıştır. Bu anlamda da sürgün noktalarında bulunan esirlerin 

sürekli gözetim altında tutulması, dış dünyayla temasının engellenmesi ve güvenlik 

önlemlerinin üst seviyeye çıkartılması ilgili yerlere beyan edilmiştir. Örneğin 

Bursa’da bulunan harp esirlerinin muhafızsız ve ayrı ayrı dolaştıkları haber alınınca 

bu gibi durumlara bir daha müsaade edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir383. Yine 

Gönen’de bulunan esirlerin çiftlik sahibinden izin alarak başka köylerde vesikasız 

olarak dolaştıkları bildirilince Başkumandanlık Vekâleti, 24 Nisan 1333 tarihli (24 

Nisan 1917) yazı ile Dâhiliye Nezaretinden esirlerin firarlarına meydan verilmemesi 

için gerekli önlemlerin alınmasını talep etmiştir384. 

Sürgün bölgelerinde yaşanan firar olaylarının tekrarlanmaması için birtakım 

özel kararlar da alınmış ve uygulanmıştır. Bu doğrultuda firarlarda suçu ve ihmali 

olan kişilerin görevleriyle olan ilişiği kesilmiştir. Bu kişilerin yerine de başka kişiler 

getirilmiştir. Örneğin Afyonkarahisar Esir Garnizonu’nun ilk komutanı olan Albay 

Asım Bey’in AE2 Denizaltısı Komutanı Henry Stoker, E15 Denizaltısı Komutanı E. 

J. Price ve E7 Denizaltısı Komutanı Cochrane’nin firarını engelleyemediği 

                                                             
381 BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 18/16. 
382 BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 45/28. 
383 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 70/2. 
384 BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 36/6. 
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gerekçesiyle görev yeri değiştirilmiştir. Onun yerine de Piyade Binbaşı Mazlum Bey 

isminde başka bir şahıs getirilmiştir385. 

Firar olaylarının tekrarlanmaması için alınan kararlardan bazısı ise oldukça 

ilginçtir. Bu noktada sürgün yerlerinde baş gösteren firar olaylarının artması üzerine 

esirlere gözdağı verme ihtiyacı duyulmuştur. Bunun için de bazı radikal kararlar 

alınmıştır. Örneğin Başkumandanlık Vekâletinden Dâhiliye Nezaretine gönderilen 15 

Temmuz 1333 tarihli (15 Temmuz 1917) yazıda, Kütahya Esir Garnizonu’ndan firar 

eden Rus tebaasından dört zabit ile iki neferin ibret olması için yakalandıktan sonra 

tutuklu bulundurulmasına ve her türlü serbestliğinin de ellerinden alınmasına karar 

verildiği beyan edilmektedir386. 

Ancak esirlerin firar etmesini engellemeye yönelik alınan bu kararlara bir 

müddet sonra ihtiyaç duyulmamıştır. Çünkü Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına 

doğru artık Osmanlı Devletinin savaşı kaybedeceği belirginleşince firar olayları 

azalmıştır. Bu noktada kendilerinin salıverileceğini anlayan esirler de maceraya 

girmenin gereksiz olduğunu fark etmiştir. Nitekim, Osmanlı Devletinin kendi adına 

Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran Mondros Ateşkes Anlaşması’nı (30 Ekim 1918) 

imzalamasının ardından esirleri serbest bırakmaya başlaması ile de esirlerin bu 

yöndeki beklentileri karşılanmış oldu387. 

 

 

 

 
                                                             
385 Günek, ʽʽAfyonkarahisar Esir Kampı’’, s. 31. 
386 BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 18/16. 
387 Ahmet Özdemir, ʽʽSavaş Esirlerinin Milli Mücadeledeki Yeri’’, Atatürk Yolu, S. 6, C. 2, Kasım 
1990, s. 322; Selçuk Ural, ʽʽMütareke Döneminde İngilizlerin Elindeki Türk Esirlerinin İadesi ve 
Ortaya Çıkan Sorunlar’’, Atatürk Yolu, S. 37-38, Mayıs-Kasım 2006, s. 188; Nitekim, Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonlanmasıyla Dâhiliye Nezareti, Hariciye Nezaretine Osmanlı sınırları içerisinde bulunan 
esirlerin salıverilmesini içeren bir yazı göndermiştir. 13 Teşrin-i Sani 1334 tarihli (13 Kasım 1918) bu 
yazıda, taşrada bulunan bilumum düşman devlet tebaasının Osmanlı sınırları içerisinde arzu ettikleri 
mahallere veya memleketlerine azimetlerine müsaade edildiği bilgisi yer almaktadır. BOA. HR. SYS., 
2156/3. 
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SONUÇ                                            

 Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı içerisinde savaştığı devletlerin kendi 

sınırları içerisinde yaşayan tebaasına yönelik bir dizi politika tatbik etmiştir. Bu 

bağlamda devlet, özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında sınırları içerisinde 

çeşitli noktalarda, değişik iş dallarında faaliyet gösteren bu devletlerin sivil tebaasını 

birtakım gerekçelerle güvenli olduğuna inandığı yerlere –ki bu yerler genellikle İç 

Anadolu bölgesinde bulunan vilayet ve kazalar ile sınırlandırılmıştır- sürgün etmiştir. 

Zamanla bu sürgün işlemine çeşitli cephelerde ele geçirdiği askeri esirleri de ekleyen 

devlet, böylece savaş içerisinde bu kişilerden gelebilecek olumsuz durumları 

önlemeye çalışmıştır. 

 Anadolu’nun değişik bölgelerine sürgün edilen bu kişiler savaş boyunca 

zorunlu ikamet yerlerinde esaret hayatı sürmek zorunda kalmıştır. Sürgünlerin 

gündelik yaşamını düzenleyebilmek amacıyla da buralarda bu kişilere yönelik bir 

dizi kararlar alınmış ve uygulanmıştır. Bu kararlar maddeler halinde şu şekildedir: 

 1- Sürgünlerin zorunlu ikamet yerlerine entegre olabilmesini sağlayabilmek 

amacıyla en başta bu kişilere barınma, ibadet, sağlık, haberleşme, seyahat vs. 

konularda geniş imkân ve kolaylıklar sunulmuştur. Böylece bu kişilerin sürgün 

noktalarında yabancılık çekmeyip rahat etmesi amaçlanmıştır. 

 2- Sürgün yerlerine sevk edilen bu kişilere birtakım imkân ve kolaylıklar 

sunulduğu gibi gece sokağa çıkma yasağı, yazacakları kart ve mektupların 

denetlenmesi, ikamet noktalarının sınırlandırılması vs. konularda bir dizi yasak ve 

kısıtlamalar da getirilmiştir. Sürgünlere getirilen yasak ve kısıtlamalar ile bu kişilerin 

buralarda oluşturabileceği olumsuz durumlar engellenmeye çalışılmıştır. Ancak bu 

yasak ve kısıtlamalar savaşın sonlarına doğru esnetilmiştir. 

 3- Zorunlu ikamet noktalarına sevk edilen kişilerin buralarda dile getirdiği 

talep ve şikâyetler de dikkate alınmıştır. Bu talep ve şikâyetlerden çözülmesi 

mümkün olanlara çözümler üretilirken bazı talep ve şikâyetlere ise dönemin 

şartlarından çözüm üretilememiştir.  
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 4- Sürgün yerlerinde bulunan bu kişilerden bazıları da ziraat, ulaşım, 

madencilik gibi iş alanlarında istihdam edilmiştir. Böylece savaşın doğurduğu iş 

gücü açığı bu kişilerin çeşitli iş alanlarına kaydırılması ile bir anlamda kapatılmaya 

çalışılmıştır. 

 5- Sürgünlerin zorunlu ikamet yerlerinde karşılaştığı olumsuz durumları 

(gasp, ölüm, saldırı vs.) önlemek amacıyla her türlü imkân devreye sokulmuştur. 

Ancak bazı sıkıntıların çözümü o dönem itibariyle pek mümkün olamamıştır. 

 6- Sürgün noktalarında bulunan bazı kişilerin sarhoşluk, zararlı propaganda, 

gasp ve haneye taarruz gibi asayişi bozan birtakım davranışlar sergilemesi üzerine bu 

olumsuz davranışları sergileyen kişilere bir dizi cezalar verilmiştir. Böylece ifade 

edilen olumsuz davranışların tüm esirlere sirayet etmesi engellenmeye çalışılmıştır. 

 7- Sürgünlerin ikamet ettikleri mahallerde güvenlik boşluklarından yararlanıp 

firar etmesi üzerine bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Bunun yanı 

sıra firarilerin daha kolay yakalanabilmesi amacıyla da bu kişilerin fotoğraflarının 

çoğaltılmasından parmak izlerinin alınmasına kadar birtakım radikal kararlar 

alınmıştır. Ancak firar olaylarını engellemeye yönelik alınan bu kararlara bir müddet 

sonra ihtiyaç duyulmamıştır. Çünkü Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru artık 

Osmanlı Devletinin savaşı kaybedeceği belirginleşince firar olayları azalmıştır. 

Son söz olarak şunu söylemek gerekir ki, düşman devletlerin tebaasını farklı 

gerekçelerle Anadolu’da bulunan çeşitli yerlere sürgün eden ve savaşın sonuna kadar 

bu kişileri buralarda zorunlu ikamete tâbi tutan Osmanlı Devleti, uygulamayı başarılı 

bir şekilde gerçekleştirerek savaş içerisinde bu kişilerden gelebilecek muhtemel 

tehlikeleri bertaraf etmiştir. Bu da devletin hali hazırda devam eden savaşa daha iyi 

konsantre olabilmesini mümkün kılmıştır. 
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Ek- 1: Fransız kumandası altında bulunan Meis Adası Rumlarından 120 kişilik Rum 

çetesinin Teke livasına bağlı Kale Köyü’ne saldırarak 6 erkek ve 1 kadını yanlarında 

götürmeleri üzerine misilleme olarak İstanbul’da yaşayan 6 erkek ve 1 kadının iç 

bölgelere sürüldüğü (BOA. DH. EUM., 5. ŞB., 62/24) 
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Ek- 2: Düşman devlet tebaası ile münasebet kurarak Osmanlı Devleti aleyhinde 

propaganda yaptığı tespit edilen Yunan tebaasından Jan Koviran’ın Bursa’nın 

Orhaneli kazasına sürgün edildiği. ( BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 65/20) 
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Ek- 3: Seferberlikten sonra sürgün edilmiş olan düşman devlet tebaasının yol 

masrafının nereye sürgün edilmişler ise oraya kadar harp tahsisatından karşılanacağı. 

(BOA. DH. EUM. ECB., 23/9) 
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Ek- 4: Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinden ʽʽUrfa’daki düşman devlet tebaasının 

Kayseri ve Niğde’ye sevki sırasında yol güzergâhları üzerinde Ermeni kafilesi 

bulundurulmaması ve ahalinin bunları tahkir ve tezyif etmesine müsaade edilmemesi 

yönünde’’ Adana ve Halep Vilayetlerine çektiği telgraf (BOA. DH. ŞFR., 59/46) 
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Ek- 5: Burdur’da bulunan düşman devlet tebaasını gösteren temsili resimler. (BOA. 

DH. EUM. 5., ŞB., 74/32) 

 

(Resim, Burdur’da bulunan Fransız sivil esirleri temsil etmektedir.)  
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             (Burdur’da bulunan sivil Rus esirlerden biri- elinde çıkrık makinesi) 
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Ek- 6: Esir kamplarında bulunan esirlerin milletlere göre dağılımını içeren belge. 

(BOA. DH. EUM. 6., ŞB., 31/48, lef 6) 
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Ek- 7: İç bölgelere sevk edilen düşman devlet tebaasının sivil esir kabul edilerek sıkı 

bir sansüre tâbi tutulmak şartıyla memleketleriyle ve aileleriyle haberleşmelerinde bir 

mahzur görülmediği.  (BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 57/25) 
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Ek- 8: Sürgüne tâbi tutulan düşman devlet tebaasının yazacakları kart ve mektupların 

Dersaadet Sansür Müfettişliği tarafından denetleneceği. (BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 

25/28) 
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Ek- 9: Düşman devlet tebaası içerisinde bulundukları yerin havasıyla uyum 

sağlayamayanlar ile hastalıklarını öne sürenlerin yer değişikliği talebinin doktor 

raporu getirmeleri şartıyla kabul edilebileceği. (BOA. DH. EUM. 5., ŞB., 41/36) 
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Ek- 10: Kütahya’da bulunan Rus esirlerinden 4 zabit ile 2 neferin ikamet etmekte 

oldukları odanın kerpiç duvarını delip bir İslam hanenin bahçesine geçmek suretiyle 

firar ettikleri. (BOA. DH. EUM. 5., ŞB.,18 /16) 
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